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 The purposes of this research are to study the factors affecting in finished Aluminum 
Door and Window buying decision of retail consumers in west of Bangkok and Metropolitan. 
Including demographic factors Financial factors. And the marketing mix (7’s). populations which are 
retail customers in west of Bangkok and Metropolitan, the definited sample by Yamane method 
total 400 people, the using questionnaire as a tool for collecting data, the statistic using for 
collecting data which is the basis statistic, experiment with the chi - square (Chi-Square Test) 
at the level of statistical significance 0.05 to test the relationship of independent variables on 
the dependent variable. 
 The results follow that; 
 1. The analysis of consumer behavior toward buying the doors and windows made of 
aluminum. The results showed that most consumers choose to buy ready-made doors and 
windows, aluminum doors that look as much as possible. For the purchase of the selected color is 
white and the factors which most consumers think before buying the doors and windows, aluminum 
is the strength and durability of the product. 
 2. The analysis of the relationship between demographic factors on consumer behavior 
towards buying aluminum windows and doors finished. The results showed that age, level of 
education. Duration of product and personal income per month. These four variables are factors that 
are related to consumer behavior towards buying aluminum windows and doors finished with 
statistical significance at 0.05 
 3. The analysis of the relationship between financial factors on consumer behavior 
towards buying aluminum windows and doors finished. The results showed that all three factors: the 
financial budget at a time. Form of payment and the rate of payment per month. Correlated with the 
behavior of consumers towards buying aluminum windows and doors finished with statistical 
significance level of 0.05 
 4. The analysis of the relationship between the marketing mix with consumer behavior 
towards buying aluminum windows and doors finished. The results showed that The marketing mix 
and 7 areas: product, price and distribution. The marketing of professional services and physical 
processes. Correlated with the behavior of consumers towards buying aluminum windows and doors 
finished with statistical significance level of 0.05   
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บทที 1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหากกกกกก 

 อุตสาหกรรมอลมูิเนียมเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสาํคญักบัเศรษฐกิจ โลก  เนืองจาก
อลมูิเนียมเป็นวสัดุทางวิศวกรรมทีมีคุณสมบติัเด่นหลายประการ  คือ  แข็งแรง ทนทาน ความ
หนาแน่นนอ้ย นาํหนกัเบา ยดืตวัไดง่้าย มีความเหนียวมาก  ทนทานต่อการเกิดสนิมและการกดักร่อน
ในสภาวะอากาศปกติ ไดดี้มาก  (แต่ไม่ทนทานต่อการกดักร่อนของกรดด่าง)   และนาํไฟฟ้าไดดี้  
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมในตลาดโลกมีการผลิตอลมูิเนียมเพิมขึนทุกปี ดูจากตารางที 1 

 

ตารางที 1 World Smelter Production and Capacity (หน่วย: 1,000 เมตริกตนั) 
 

                      การผลติ               กาํลงัการผลติ 

 2009 2010 2009 2010 
สหรัฐอเมริกา 1,727 1,720 3,500 3,190 

ออสเตรเลีย 1,940 1,950 2,050 2,050 

บาห์เรน 870 870 880 880 

บราซิล 1,540 1,550 1,700 1,700 

แคนาดา 3,030 2,920 3,090 3,020 

จีน 12,900 16,800 19,000 18,400 

เยอรมนั 292 370 620 620 

ไอซแ์ลนด ์ 785 780 790 790 

อินเดีย 1,400 1,400 1,700 2,300 

โมซมับิก 545 550 570 570 

นอร์เวย ์ 1,130 800 1,230 1,230 

รัสเซีย 3,820 3,850 4,280 4,280 

แอฟริกาใต ้ 809 800 900 900 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ดูไบ 1,010 1,400 1,120 1,650 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
 

                      การผลติ               กาํลงัการผลติ 

 2009 2010 2009 2010 
เวเนซุเอลา 610 440 625 590 

ประเทศอืนๆ 4,900 5,200 6,750 6,800 

รวม 37,300 41,400 48,800 49,000 
 

ทีมา : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries [online], Accessed January 2011. 

Available from http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/aluminum/mcs-2011-

alumi.pdf 

 
 อลมูิเนียมเป็นโลหะทีถกูนาํมาใชป้ระโยชน์มาก   เนืองจากคุณสมบติัทีมีหลากหลาย
ประการดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหว้สัดุทีทาํจากอลมูิเนียมเป็นทางเลือกสาํหรับนกัออกแบบทางดา้น
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  นอกจากนนัขอ้เด่นทีทาํใหอ้ลมิูเนียมเป็นทีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง คือ 
สามารถนาํผลิตภณัฑอ์ลมิูเนียมทีใชแ้ลว้กลบัมารีไซเคิลไดโ้ดยไม่มีทีสินสุดและ ไม่ทาํใหสู้ญเสีย
คุณสมบติัในตวัของมนั (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554)  อลมิูเนียมเริมมีการใชง้านอยา่ง
แพร่หลายมากขึนในหลายๆ  อุตสาหกรรม  เช่น  อุตสาหกรรมรถยนต ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
อุตสาหกรรมอีเลก็โทรนิกส์ ฯลฯ  ซึงอตัราการใชอ้ลมูิเนียมแต่ละอุตสาหกรรมจะแสดง ภาพที 1  

และในตารางที 2 

 

                             
 

ภาพที  1  แสดงการบริโภคอลมูิเนียมของแต่ละอุตสาหกรรม 
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ตารางที 2  การบริโภคอลมูิเนียมของแต่ละอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม การ
ขนส่ง 

บรรจุภณัฑ ์ การ
ก่อสร้าง 

อืนๆ เครืองใช ้

ไฟฟ้า 
เครือง 

จกัรกล 

รวม 

% 26 22 22 14 8 8 100 

 

ทีมา : Standard CIB Global  [Online],  Accessed January 2011. Available from www.standard 

bank.co.za 

 

 ในประเทศไทยนนัอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก   
และเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมนานาชนิดในประเทศ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนหนึงของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและเป็นอุตสาหกรรมพืนฐานในการพฒันาประเทศ  เมือประเทศมีการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ  การก่อสร้างบา้นและคอนโดก็จะมีเพิมขึนและเกียวขอ้งไปถึงธุรกิจหลายประเภทดว้ยกนั 

ไดแ้ก่  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  วสัดุก่อสร้าง  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นศนูยก์ลางความเจริญทงัดา้นสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมือง และความเจริญไดข้ยายตวัออกไปสู่จงัหวดัปริมณฑลโดยรอบอีกดว้ย  จาํนวนประชากรที
เพิมขึน  ส่งผลใหค่้านิยมในการดาํเนินชีวิตจะเปลียนแปลงไปจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดียว 
เมือจาํนวนครอบครัวเพิมมากขึนความตอ้งการทีอยูอ่าศยัก็จะเพิมขึนตามลาํดบั  ดูไดจ้ากทีอยูอ่าศยั
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในตารางที 3  

 

ตารางที 3  ทีอยูอ่าศยัจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

จงัหวดั 2549 2550 2551 2552 2553 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวม) 79,757 75,530 85,579 94,977 107,904 

     ประชาชนสร้างเอง 28,949 25,341 24,017 19,618 22,697 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) 50,808 50,189 61,562 75,359 85,207 

บา้นเดียว 42,764 38,705 34,618 28,998 31,891 

     ประชาชนสร้างเอง 26,064 22,315 21,181 18,135 20,430 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) 16,700 16,390 13,437 10,863 11,461 

บา้นแฝด 965 1,556 2,296 1,138 1,431 

     ประชาชนสร้างเอง 96 120 163 138 142 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) 869 1,436 2,133 1,000 1,289 
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ตารางที 3  (ต่อ) 
 

จงัหวดั 2549 2550 2551 2552 2553 

ทาวเฮาส์และอาคารพานิชย ์ 17,421 17,837 14,616 11,116 14,663 

     ประชาชนสร้างเอง 2,789 2,906 2,673 1,345 2,125 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) 14,632 14,931 11,943 9,771 12,538 

ทาวเฮาส์ - - 7,637 8,280 12,362 

     ประชาชนสร้างเอง - - 613 318 634 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) - - 7,024 7,962 11,728 

อาคารพานิชย ์ - - 4,158 2,836 2,301 

     ประชาชนสร้างเอง - - 1,488 1,027 1,491 

     สร้างโดยผูป้ระกอบการ(รวมอาคารชุด) - - 2,670 1,809 810 

อาคารชุด 18,607 17,432 34,049 53,725 59,919 

 

ทีมา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรัพย์ , ทีอยูอ่าศยัจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
[ออนไลน์],  เขา้ถึงเมือ 17 มีนาคม 2554.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.reic.or.th/InfoService/Download 

Page. aspx?PageId=1/ 
  

 ขอ้มลูในตารางที 3 แสดงว่าทีอยู่ อาศยัมีการขยายตวัในสดัส่วนที เพิมขึน  ผลิตภณัฑ์
อลมิูเนียมทีเกียวขอ้ง เช่น  เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครืองครัว  และหนึงในนนัก็คือผลิตภณัฑ์
ประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ซึงทีอยูอ่าศยัใน สมยัก่อนผูป้ระกอบการหรือเจา้ของบา้น จะ
เลือกใชว้งกบไมเ้ป็นส่วนใหญ่  เพราะยงัหาง่าย  ราคาถกู  แต่ปัจจุบนันีไมมี้ราคาแพงและหายากขึน  
ดงันนัวสัดุทดแทนไมจึ้งมีบทบาทและความสาํคญัมากขึนและอลมิูเนียมก็เป็นหนึงใน วสัดุทีเป็นที
นิยมนาํมาทดแทนไม ้ อลมูิเนียมมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายสาํหรับการทาํประตู หนา้ต่าง  และ
ระบบการก่อสร้างในปัจจุบนัไดพ้ฒันาวิธีการก่อสร้างใหร้วดเร็วมากขึนจากเมือก่อน  โดยวสัดุหรือ
ผลิตภณัฑที์นาํมาประกอบเป็นบา้นส่วนใหญ่จะตอ้งออกมาเป็นสาํเร็จรูปก่อนแลว้จึงนาํมาประกอบ
เขา้กนัเพือเป็นโครงสร้างบา้นอีกที  ประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมไดถ้กูนาํมาทาํเป็นรูปแบบสาํเร็จรูป
แลว้นาํไปติดตงัเขา้กบัผนงับา้นไดเ้ลยและทาํใหติ้ดตงัไดง่้ายขึน   ปัจจุบนัประตูหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปไดรั้บความนิยมมากขึนและร้านคา้วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern trade) ไดน้าํประตู
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปมาขายเพือใหล้กูคา้ซือและนาํกลบัไปติดตงัเองไดเ้ลย (DIY)  ผูผ้ลิตแต่
ละรายจะกาํหนดขนาดและรูปแบบประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปใหเ้ป็นมาตรฐานเพือใหล้กูคา้
มีทางเลือกทีหลากหลายมากขึน 
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กก จากปัญหาดงักล่าว ผูท้าํวิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือก ซือประตู
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล  
ซึงเป้าหมายในการทาํวิจยัครังนี  เพือทีจะไดเ้ป็นขอ้มลูใหผู้ผ้ลิตและจาํหน่ายประตูหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 2.1 ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 2.2 ศึกษาปัจจยัทางการเงินทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 2.3 ศึกษาปัจจยัทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 
 2.4 ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีมีต่อประตู หนา้ต่าง อลมูิเนียมสาํเร็จรูป  สาํหรับลกูคา้
รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 
3.   สมมตฐิานการวจิยั 
 สมมติฐานการวิจยัในครังนีประกอบสมมติฐานหลกั 3 ดา้น ดงันี 
 3.1 สมมตฐิานปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลกูคา้  มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  
  สมมตฐิานที 1: เพศของลกูคา้ มี ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ ประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: เพศของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  H1: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 2: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: อายขุองลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  H1: อายขุองลกูคา้ มี ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 3:  ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ 
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ระดบัการศึกษา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  H1: ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 4: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 5: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 6: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: เพศของลกูคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  H1: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 7: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: อายขุองลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  H1: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 8: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 9: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 10: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 3.2  สมมตฐิานปัจจยัทางการเงิน: ปัจจยัทางการเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ยสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ดงันี  
  สมมตฐิานที 11: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม การ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ เลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 12: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  H0: รูปแบบการชาํระเงิน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป  

  H1: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 13: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือนไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก ซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 14: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 15: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: รูปแบบการชาํระเงิน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 16: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H0: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.3 สมมตฐิานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ย
สมมติฐาน2 สมมติฐาน ดงันี  

  สมมตฐิานที 17: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 18: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม การ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 19: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 20: ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 21: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 22: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 23: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 24: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 25: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  สมมตฐิานที 26: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 27: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 28: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  สมมตฐิานที 29: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
  สมมตฐิานที 30: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12 

  H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

  H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 
4. ขอบเขตการวจิยั 
 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดงันี 
 4.1 ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 4.2 ขอบเขตด้านพนืที พืนทีทีใชใ้นการศึกษา คือ กรุงเทพมหานครเขตตะวนัตก ไดแ้ก่ 
เขตบางแค เขตบางขุนเทียน และปริมณฑล ไดแ้ก่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบางกรวย อาํเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ผา่นร้านคา้วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern trade) 
 4.3 ขอบเขตด้านเวลา  ระยะเวลา การศึกษาวิจยั เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน  2554 – 
กุมภาพนัธ ์2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน 

   ส
ำนกัหอ
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5. กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

                                     

 

ภาพที 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

ปัจจัยด้านประชากร 
- เพศ (X1 : Nominal) 

- อาย ุ(X2 : Ordinal) 
- ระดบัการศึกษา (X3 : Ordinal) 
- ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์(X4 : Ordinal) 
- รายไดส่้วนบุคคล (X5 : Ordinal) 

ปัจจัยด้านการเงิน 
- งบประมาณทีตอ้งการ (X6 : Ordinal) 
- รูปแบบการชาํระเงิน (X7 : Ordinal) 
- อตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน (X8 : Ordinal) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์(X9 : Interval) 

- ราคา (X10 : Interval) 

- ช่องทางจดัจาํหน่าย (X11 : Interval) 

- การส่งเสริมการตลาด (X12 : Interval) 

- บุคลากร (X13 : Interval) 

- กระบวนการใหบ้ริการ (X14 : Interval) 

- ลกัษณะทางกายภาพ (X15 : Interval) 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู
หน้าต่างอลูมิเนียมสําเร็จรูป 

- รูปแบบ (Y2 : Ordinal) 
- ราคาขายต่อชุด (Y3 : Ordinal) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ทราบปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับ
ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 6.2 ทราบปัจจยัทางการเงินทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชป้ระตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 6.3 ทราบปัจจยัในการวางแผน การตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือก ซือประตูหนา้ต่าง  
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 6.4 ทราบปัจจยัเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีมี ต่อประตูหนา้ต่างอลมูเินียม สาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทีอยู่อาศัย  หมายถึง สิงปลกูสร้างและบริเวณสิงปลกูสร้าง ทีใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยัของ          
ครัวเรือนส่วนบุคคล เช่น บา้นเดียว ทาวน์เฮา้ส์ เป็นตน้ (สมลกัษณ์  ศาสตร์ประสิทธิ 2545:8) 

 ทาวน์เฮ้าส์ (Town House) หมายถึง บา้นแถวทีใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยั ซึงมีทีว่างดา้นหนา้และ 
ดา้นหลงัระหว่างรัว  หรือ  แนวเขตทีดินกบัตวัอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกิน 3 ชนั 
(กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2554) 

 บ้านเดียว (Single House) หมายถึง อาคารทีอยูอ่าศยัหลงัเดียวทีปลกูสร้างบนทีดิน และ
ผนงัอาคารตอ้งติดทีว่างทุกดา้น (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2551) 

 บ้านแฝด (Twin House) หมายถึง อาคารทีใชเ้ป็นที อยูอ่าศยัก่อสร้างติดต่อกนัสองหลงั  
มีผนงัแบ่งอาคารเป็นบา้น มีทีว่างระหว่างรัว หรือ แนวเขตทีดินกบัตวัอาคารดา้นหนา้ ดา้นหลงั และ
ดา้นขา้งของแต่ละบา้น และมีทางเขา้ออกของแต่ละบา้น แยกจากกนัเป็นสดัส่วน (กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง 2554)  

 อาคารชุด (Condominium) หมายถึง อาคารทีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ            
ออกไดเ้ป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธิในทรัพยส่์วนบุคคลและกรรมสิทธิร่วม
ในทรัพยส่์วนกลาง (กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2554) 

 อาคารพาณชิย์ (Shop House) หมายถึง ตึกแถว ทีก่อสร้างต่อเนืองกนัเป็นแถวยาวตงัแต่
สองคูหาขึนไป โดยมีผนงัร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่           
รวมถึง โฮมออฟฟิศ เพือใชป้ระโยชน์ทางการคา้ (กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2554) 
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 ผู้บริโภค คือ ผูซื้อ หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผูซึ้ง          
ไดรั้บการเสนอ  หรือชกัชวนจากผูธุ้รกิจเพือใหซื้อสินคา้  หรือรับบริการดว้ย (พจนานุกรม  ฉบบั  

ราชบณัฑิตยสถาน 2552) 
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บทที 2 

เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 

 ผูศ้ึกษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีความ
เกียวขอ้งกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ย
ในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล  ดงัต่อไปนี 

 1. ภาวะอุตสาหกรรมอลมูิเนียม 

 2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 3. ทฤษฎีเกียวกบัความคาดหวงั 
 4. ทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5. ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 6. ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 
1. ภาวะอุตสาหกรรมอลูมเินียม 

 อลมูิเนียมเหมาะสาํหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม        
ยานยนต ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้า และชินส่วนอากาศยาน เป็นตน้ (สาํนกั
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548) ดว้ยเหตุนีจึงส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมอลมิูเนียมเป็นอุตสาหกรรม
พืนฐานสาํหรับอุตสาหกรรมต่อเนืองอืนๆ อุตสาหกรรมอลมิูเนียมมีบทบาทสาํคญัในการพฒันา
และสร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศไทย อุตสาหกรรมอลมิูเนียมสามารถแบ่งประเภท
การผลิตไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

 1.1 การผลิตขนัตน้  เริมตน้การถลุงจากแร่ (Bauxite Extraction) ทาํใหไ้ดอ้ลมูินา
(Alumina Refining) แลว้นาํไปเขา้สู่กระบวนการทางไฟฟ้า (Electrolysis) หรือเรียกว่า  Primary 

Smelting (สาํนกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548) เพือใหไ้ดอ้ลมิูเนียมขนัปฐมภูมิ (Primary 

Aluminium) โดยแร่บอกไซด์  4 ตนั สามารถผลิตอลมูินาได้  2 ตนั และเปลียนเป็นอลมิูเนียมขนั 
ปฐมภูมิ  1 ตนั  ทงันีสามารถผลิตอลมิูเนียมไดจ้ากการรีไซเคิลโดยนาํเศษโลหะมาหลอมใหม่   
สามารถนาํกลบัไปผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมได้  (Same Application)โดยไม่ลดคุณภาพ  (Down grade) 

(สาํนกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548) 
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 1.2 การผลิตขนักลาง คือ การรีดโลหะเป็นแผน่ฟอยล ์การอดัขึนรูป การดึงลวด และการ
หล่อ (สาํนกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548) 

 1.3 การผลิตขนัปลาย คือการนาํอลมิูเนียมมาจากการผลิตขนักลางมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
สาํเร็จรูปสู่ผูบ้ริโภค (สาํนกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548) 

 รายงานขอ้มลูสถิติของสถาบนัอลมูิเนียมนานาชาติ  (International Aluminium Institute) 

แสดงกาํลงัการผลิตโลหะอลมูิเนียมทีใชว้ตัถุดิบจากสินแร่ในปี 2553 จาํแนกตามภูมิภาคไดด้งันี 

 

ตารางที 4  กาํลงัการผลิตโลหะอลมูิเนียม ปี 2553                                     
หน่วย: 1,000 เมตริกตนั 

ภูมิภาค กาํลงัการผลิต 

แอฟริกา 1,895 

อเมริกาเหนือ 5,912 
อเมริกาใต ้ 2,525 

เอเชีย(ไม่รวมจีนและเกาหลีเหนือ)* 5,789 
ยโุรปตะวนัตก 4,320 

ยโุรปตะวนัออกและยโุรปกลาง 4,129 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 2,344 

รวม 26,914 

หมายเหตุ:  จีนและเกาหลีเหนือมิไดร้ายงานตวัเลขต่อ International Aluminium Institute  

ทีมา : “การผลิตโลหะอลมูิเนียม ปี 2553,” ข่าวเศรษฐกิจ, 16 มีนาคม  2554, 5. 
 

 ราคาโลหะอลมูิเนียม ( Primary Aluminium) ในตลาดโลกค่อนขา้งผนัผวนและเพิม
สูงขึนอยา่งต่อเนืองนบัตงัแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั (London Metal Exchange 2010) เนืองจากอุป
สงค ์(Demand) ทีเพิมมากขึนทุกปี  ในขณะทีดา้นอุปทาน ( Supply) ขยายตวัไดช้า้กว่า ในปี 2553 

ความตอ้งการใชอ้ลมูิเนียมของประเทศจีนเป็นปัจจยัสาํคญัทีผลกัดนัใหร้าคาอลมูิเนียมในตลาดโลก
เพิมขึน การผลิตอลมิูเนียมในประเทศยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ตน้ทุนการผลิตก็เพิมขึน ทาํให้
จีนตอ้งนาํเขา้อลมูิเนียมจากต่างประเทศ  นอกจากผลของความตอ้งการใชอ้ลมูิเนียมของจีนแลว้  

การอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯก็ส่งผลใหร้าคาอลมิูเนียมในตลาดโลกเพิมมากขึนดว้ย   ทีผา่นมา
ราคาอลมูิเนียมสูงสุดของปีอยูที่ 2,532 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั  เมือวนัที 2 เมษายน 2553 

(London Metal Exchange 2010) 
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 ภาวะอุตสาหกรรมอลมูิเนียมในประเทศในปี 2553 ดีขึนเมือเทียบกบัปีก่อน อตัราการใช้
กาํลงัการผลิตอลมูิเนียมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554)  แต่ผูผ้ลิต
อลมิูเนียมในประเทศยงัเผชิญกบัปัญหาวตัถุดิบทีมีความผนัผวนมาก  ทาํใหบ้างครังขาดทุนจากการ
เก็บสต็อก  วตัถุดิบ  และการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้กบัประเทศจีนทีเขา้มาจาํหน่ายในราคาตาํ
มาก  เนืองจากจีนมีแหล่งแร่บอกไซต ์(Bauxite) ทีใชผ้ลิตโลหะอะลมูิเนียม  ประเทศจีนมีการผลิต
อลมูิเนียมอยา่งครบวงจร และไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในดา้นราคา  ดา้นพลงังาน ทาํให้
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ของจีนตาํกว่าไทยมาก  หากผูผ้ลิตไทยตอ้งการเพิมส่วนแบ่งตลาดในประเทศ  
ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งปรับระดบัคุณภาพสินคา้ใหม้ีคุณภาพสูง  เพือหลีกเลียงการแข่งขนัดา้นราคาใน
สินคา้ระดบัคุณภาพทวัไปกบัประเทศจีน  และเพิมการบริการหลงัการขายเพือเป็นการจูงใจลกูคา้
ดว้ย (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554) 
 

2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Theory)  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธก์ารตลาดสาํหรับธุรกิจบริการว่า
จะใช้ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  (Marketing Mix: 7'Ps) ของของฟิลลิป  คอตเลอร์  

(Philip Kotler) ซึงถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาด   การจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของ
กิจการประสบความสาํเร็จได ้ขึนอยูก่บัการปรับปรุงความสมัพนัธที์เหมาะสมของส่วนประสมทาง
การตลาด  เพือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ผูบ้ริหารจะตอ้งวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสมสอดประสานกนัอยา่งดีจึงจะได้ ประสิทธิผล  ซึงมี
องคป์ระกอบดงันี 
 2.1 ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือตอบสนองความจาํเป็น
หรือความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์      
และคณะ 2546 : 53) ประกอบดว้ยสิงทีสมัผสัได ้และ สมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ 
ตราสินคา้ บริการและชือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้บริการ สถานที บุคคล หรือ
ความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า(Value) ในสายตาของลกูคา้ จึงจะมีผลทาํ
ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปนี     

  2.1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ (Product Differentiation) และ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 

  2.1.2 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์ พืนฐาน 
รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 
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  2.1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ (Product Positioning)  เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เพือแสดงตาํแหน่งทีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลกูคา้เป้าหมาย 

  2.1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เพือใหผ้ลิตภณัฑม์ีลกัษณะใหม่
และปรับปรุงใหดี้ขึน (New and Improved) ซึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ยงิขึน 

  2.1.5 กลยทุธเ์กียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์  
(Product Line)   

 2.2 ราคา (Price) หมายถึง ส่วนสาํคญัในการตดัสินใจซือของลกูคา้  ราคาทีดึงดูดลกูคา้
ไดม้ากทีสุดก็คือราคาถกู เมือเปรียบเทียบกบัปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ รองลงมาก็คือ ราคา
ทีเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑค์งไม่มีใครเต็มใจทีจะจ่ายเงินสูงกว่าปริมาณและ
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์การตงัราคา จึงควรใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละ
ศกัยภาพในการซือของตลาดเป้าหมาย ถา้เราตงัราคาทีเหมาะสมจะสามารถสร้างกาํไรใหแ้ก่บริษทั  

และดึงดูดใหผู้ซื้อตดัสินใจซือไดง่้ายขึน (ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ 2546 : 86)   
 2.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง เสน้ทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑที์ทาง
บริษทัผูผ้ลิตกาํหนดขึน เพือใหผ้ลิตภณัฑมี์วางจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย (Ultimate 

Consumer) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการ ซือของผูบ้ริโภค (ศรีสุภา  
สหชยัเสรี 2545 : 107) โดยทวัไปการจดัระบบการจดัจาํหน่ายมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  2.3.1 การจดัจาํหน่ายแบบขายตรง คือ ผูผ้ลิตจะดาํเนินการขายผลิตภณัฑแ์ก่            

ผูบ้ริโภคดว้ยตนเอง (ศรีสุภา  สหชยัเสรี 2545 : 107) 

  2.3.2 การจาํหน่ายโดยผา่นพ่อคา้คนกลาง คือ ผูผ้ลิตจะผลกัภาระการกระจาย      

ผลิตภณัฑไ์ปใหก้บัพ่อคา้คนกลาง (ศรีสุภา  สหชยัเสรี 2545 : 107) 

 2.4  การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  เป็นเครืองมือการสือสาร เพือสร้างความ
พึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ 
เพือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชือ และพฤติกรรมการซือ 
หรือเป็นการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มลูระหว่างผูซื้อกบัผูข้าย เพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ
ซือ การติดต่อสือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ทาํการขาย และการติดต่อสือสารโดย
ไม่ใชค้น (Non-personal Selling) (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 53) 

เครืองมือในการติดต่อสือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้นึงหรือหลายเครืองมือ ซึงตอ้ง
ใชห้ลกัการเลือกใชเ้ครืองการสือสารการตลาดแบบผสมผสานกนั (Integrated Marketing 
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Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครืองมือการส่งเสริมการตลาดทีสาํคญัมีดงันี  

  2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกียวกบัองคก์าร
และผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดทีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ  (Kotler 2003, อา้งถึงใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 53) 

  2.4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการสือสารระหว่างบุคคล
กบับุคคลเพือพยายามจูงใจผูซื้อทีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพือใหเ้กิดการขาย และสร้างความสมัพนัธอ์นัดี
กบัลกูคา้ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 53) 

  2.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิงจูงใจทีมีคุณค่าพิเศษทีกระตุน้
หน่วยงานขาย (Sale Forces) ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate 

Consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพือใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเครืองมือกระตุน้ความตอ้งการ
ซือทีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังาน สามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลอง
ใชห้รือการซือ โดยลกูคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย (Kotler 2003, อา้งถึงใน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 53) การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ 

   2.4.3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่ ผูบ้ริโภค 
(Consumer Promotion) 

   2.4.3.2 การกระตุน้คนกลาง  เรียกว่า   การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่คนกลาง  (Trade  

Promotion) 

   2.4.3.3 การกระตุน้พนกังานขาย  เรียกว่า  การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่พนกังานขาย 
(Sales Forces Promotion)  

  2.4.4 การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ ์ (Publicity  and Public Relation: PR) มี
ความหมายดงันี 

   2.4.4.1 การใหข่้าว (Publicity)  เป็นการเสนอข่าวเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือ
บริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัทีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผา่นสือการกระจายเสียงหรือสือ
สิงพิมพ ์โดยการใหข่้าวเป็นกิจกรรมหนึงของการประชาสมัพนัธ ์ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 54) 

   2.4.4.2 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations : PR) หมายถึง ความพยายามใน
การสือสารทีมีการวางแผนโดยองคก์ารหนึง เพือสร้างทศันคติทีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อ
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นโยบายใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหนึง มีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑ์
ของบริษทั (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 54) 

  2.4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพือใหเ้กิดการตอบสนอง
โดยตรง ( Direct Response Advertising ) และการตลาดเชือมตรงหรือการโฆษณาเชือมตรง (Online 

Marketing ) มีความหมายต่างกนัดงันี 

   2.4.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสือสารกบั  
กลุ่มเป้าหมาย เพือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ทีนกัการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซื้อและทาํใหเ้กิดการตอนสนองในทนัที ทงันีตอ้งอาศยัฐานขอ้มลู
ลกูคา้และการใชสื้อต่าง ๆ เพือสือสารโดยตรงกบัลกูคา้ เช่น ใชสื้อโฆษณาและแคตตาลอ็ก  (Kotler 
2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 54) 

   2.4.5.2 การโฆษณา เพือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ใหเ้กิดการตอบสนองกลบั
โดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซึงอาจจะใชจ้ดหมายตรงหรือสืออืน เช่น นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์   
(Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 54) 

   2.4.5.3 การตลาดเชือมทางตรงหรือการโฆษณาเชือมตรง (Online Marketing) 

หรือการตลาดผา่นสืออิเลก็ทรอนิคส์ (Electronic Marketing) เป็นการโฆษณาผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพือสือสาร ส่งเสริม และการขายผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงั
กาํไรและการคา้ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 54) เครืองมือทีสาํคญั
ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก การขาย
ทางโทรศพัท ์วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซึงจูงใจใหล้กูคา้กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซือ 

 2.5 บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานผูใ้หบ้ริการทีไดจ้ากการคดัเลือก การฝึกอบรม 
และการจูงใจ พนกังานตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติทีดี สามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มี
ความน่าเชือถือ มีความรับผดิชอบ สือสารกบัลกูคา้ไดดี้ มีความคิดริเริม มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาต่างๆ เพือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้แตกต่างเหนือคู่แข่ง (Kotler 1994, 

อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 340) 

 2.6 กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขนัตอนในการใหบ้ริการเพือส่ง มอบ       
คุณภาพการใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดร้วดเร็ว และประทบัใจลกูคา้ (Kotler 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 341) พิจารณาใน 2 ดา้น คือ  
  2.6.1 ความซบัซอ้น พิจารณาถึงขนัตอนและความต่อเนืองของงานในกระบวนการ  
เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ เป็นตน้ 
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  2.6.2 ความหลากหลาย พิจารณาถึงความมีอิสระ ความยดืหยุน่ ความสามารถทีจะ
เปลียนแปลงขนัตอน หรือ ลาํดบัการทาํงานได ้เช่น การเปลียนแบบบา้นใหส้อดคลอ้งกบั                 
ความตอ้งการของตลาด หรือ การปรับเปลียนเงินค่างวดใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของลกูคา้        

เป็นตน้ 
 2.7 ลกัษณะทางกายภาพ  (Presentation) หมายถึง การสร้างรูปลกัษณะทางกายภาพ          

ใหเ้ป็นทีดึงดูดกบัลกูคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานทีใหบ้ริการ การออกแบบตกแต่งและแบ่ง
ส่วน หรือ แผนกของพืนทีในอาคาร และลกัษณะทางกายภาพอืนๆ ทีสามารถดึงดูดใจลกูคา้ และทาํ
ใหม้องเห็นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือ บริการไดอ้ยา่งชดัเจน (Kotler 1994, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 342) 
 

3. ทฤษฎีเกยีวกบัความคาดหวงั  
 ความคาดหวงั เป็นลกัษณะทางจิตวิทยาทีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงทีการกระทาํอยา่ง เดียว  
ความคาดหวงั หมายถึง แรงจูงใจ ความเชือ ความรู้สึก ทศันคติและค่านิยมดว้ย จากการศึกษาพบว่า
มีผูที้ใหค้วามหมายของความคาดหวงั ดงัต่อไปนี 

 ความคาดหวงั  (Expectation) เป็นความเชือว่าสิงใดสิงหนึงน่าจะเกิดขึน  และสิงใด  
ไม่น่าจะเกิดขึน  (สุรางค์  จนัทน์เอม  2529 : 55) ความคาดหวงัเกิดขึนตรงตามความเชือถือ  การ
คาดการณ์ล่วงหนา้ หรือขึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  หากความคาดหวงัประสบ
ความสาํเร็จจะเกิดความพึงพอใจต่อสิงนนั ถา้หากความคาดหวงัผดิพลาดจะเกิดเจตคติไม่ดีต่อสิงนนั  

 ความคาดหวงัของบุคคลเป็นการตงัขึนเพือตอบสนองต่อความตอ้งการ  ความตอ้งการ
เป็นสิงทีเกียวขอ้งกนัทีแยกกนัไม่ออก ถา้มนุษยเ์กิดความตอ้งการแลว้ความคาดหวงัจะตามมา  แลว้
กระทาํพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย (เพชรี หาลาภ 2538 : 10-11) ความตอ้งการของมนุษยเ์มือไดรั้บการ
ตอบสนองในระดบัทีตนตอ้งการแลว้ก็จะมีความคาดหวงัถึงสิงทีอยูสู่งขึนไปอีกตามลาํดบั ความ
ความคาดหวงัจึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโรล  (Maslow’s Need 

Hierarchy) (Maslow 1954, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2545 : 311) ทฤษฎีลาํดบัขนัความ
ตอ้งการมี 5 ขนั ดงันี 
 ลาํดบัที 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการลาํดบั
แรกทีมนุษยต์อ้งการขนัพืนฐานเพือใหมี้ชีวิตรอด  (Maslow 1954, อา้งถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และ
คณะ 2545 : 311) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเรืองอาหาร  อากาศ  นาํ เครืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ทีอยูอ่าศยั  

ความตอ้งการทางเพศและการหลีกหนีจากความเจ็บปวด 
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 ลาํดบัที 2 ความตอ้งการทางดา้นความมนัคงหรือปลอดภยั  (Safely or Security Needs) 

เมือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองทางดา้นร่างกายแลว้ มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการทางดา้นจิตใจตามมา 

(Maslow 1954, อา้งถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2545 : 311) ความตอ้งการนี  ไดแ้ก่  ความ
ตอ้งการไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัภยัต่างๆ  อาจเกิดแก่ร่างกาย  ทรัพยสิ์น  จิตใจ  หรือสถานะทาง
สงัคม 

 ลาํดบัที 3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belonging Needs) เป็นความตอ้งการ
ทีสูงขึน เกียวขอ้งกบัความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัสงัคมรอบขา้ง การมีเพือน การอยูร่่วมกนั  การเป็น
ทียอมรับในสงัคม การเป็นทีรักใคร่ของผูอื้น (Maslow 1954, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  

2545 : 311) ความตอ้งการทางดา้นสงัคมนีเป็นความตอ้งการทีอยูใ่นรูปของนามธรรม  เป็น
ความรู้สึกทีมนุษยไ์ดรั้บจากสงัคมรอบขา้ง 

 ลาํดบัที  4 ความตอ้งการทีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  (Esteem Needs of Status Needs) 

เมือมนุษยไ์ดรั้บการยอมรับทางสงัคมแลว้  มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในระดบัทีสูงขึนไปอีกผูอื้น  

(Maslow 1954, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2545 : 311) คือ ตอ้งการทีจะใหส้งัคมยกยอ่ง  

สรรเสริญตนเอง ความตอ้งการทาํใหส้ถานะทางสงัคมของตนเองสูงขึนจากทีเป็นอยู่  ความตอ้งการ
นีเกียวขอ้งกบัความมนัใจของมนุษย ์

 ลาํดบัที 5 ความตอ้งการไดรั้บความสาํเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการขนัสูงสุด ความตอ้งการระดบันีแต่ละบุคคลมีความตอ้งการแตกต่างกนั เป็นความใฝ่ฝันของ
บุคคลนนั ๆ (Maslow 1954, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2545 : 311) ดงันนั ความตอ้งการ
ในลาํดบันีมีความหลากหลายมาก แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัแบบสุดขวั  บางคนอาจจะมีความ
ตอ้งการเพียงแค่ชีวิตทีเงียบสงบ แต่บางคนอาจจะตอ้งการการมีชือเสียง  เป็นความสาํเร็จในทศันะ
ของแต่ละบุคคล 

กก จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นทีน่าสนใจเกียวกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อสินคา้
และบริการ ดงัต่อไปนี  

 1. ความคาดหวงัของลกูคา้ต่อสินคา้และบริการมีความผนัแปรในสถานการณ์ ทีแตกต่าง
กนั (Chistopher, Vandemerwe and Lewis 1996 : 123, อา้งถึงใน  วาสนา จตุัพร  2547 : 11) เช่น  

ลกูคา้คาดหวงัว่าไม่มีการบริการอาหารในเทียวบินระยะสนัในประเทศ แต่ลกูคา้จะคาดหวงัว่าตอ้งมี
บริการอาหารในเทียวบินระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

 2. ความคาดหวงัของลกูคา้มีความผนัแปรในกลุ่มทีมีลกัษณะประชากรทีแตกต่าง กนั 

(Chistopher, Vandemerwe and Lewis 1996 : 124, อา้งถึงใน วาสนา  จตุัพร  2547 : 11) เช่น  กลุ่ม
ผูช้ายกบักลุ่มผูห้ญิง กลุ่มคนหนุ่มสาวกบักลุ่มผูสู้งอาย ุ
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 3. ความคาดหวงัของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการ ไดรั้บอิทธิพลจากประสบการณ์ในการ รับ
บริการจากของผูใ้หบ้ริการต่าง  ๆ ทีแข่งขนักนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั  หรือจากผูใ้หบ้ริการใน
อุตสาหกรรมทีความเกียวขอ้งกนั (Chistopher, Vandemerwe and Lewis 1996 : 125, อา้งถึงใน  

วาสนา  จตุัพร 2547 : 11)  
 Vroom (1970 : 91-103, อา้งถึงใน บุญเติม พนัรอบ 2528 : 55-61) กล่าวว่า ทฤษฎี  ความ
คาดหวงัของวรูม (Valence, Instrumentality and Expectancy : V.I.E. Theory) มีองคป์ระกอบสาํคญั 

3 ประการคือ 

 1. V มาจากคาํว่า Valence หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษยที์มีต่อผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของการกระทาํลกัษณะทีสาํคญัทีสุดของความพึงพอใจของมนุษย์ (Vroom 1970 : 91-103, อา้งถึงใน 

บุญเติม พนัรอบ 2528 : 55-61) 

 2. I มาจากคาํว่า Instrumentality หมายถึง สือ เครืองมือ อุปกรณ์  วิถีทางทีจะนาํไปสู่
ความพึงพอใจ (Vroom 1970 : 91-103, อา้งถึงใน บุญเติม พนัรอบ 2528 : 55-61) 

 3. E มาจากคาํว่า Expectancy ความคาดหวงัในตวับุคคลนนั  ๆ บุคคลมีความ ตอ้งการ
หลายสิงหลายอยา่ง  เมือบุคคลไดรั้บการตอบสนองแลว้จะมีความตอ้งการระดบัสูงขึนไปเรือยๆ   

(Vroom 1970 : 91-103, อา้งถึงใน  บุญเติม  พนัรอบ  2528 : 55-61) ทาํใหเ้กิดความพยายามกระทาํ
การวิธีใดวิธีหนึงดว้ยเครืองมืออยา่งใดอยา่งหนึงใหบ้รรลุความพอใจ  เรียกว่า  ความคาดหวงัและ
ความพอใจสิงต่างๆเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้

 ความคาดหวงั (Expectation) บางครังความคาดหวงัของลกูคา้ลกูคา้ยงัมีความเขา้ใจผดิ 
คาํบอกเล่าหรือขอ้มลูทีลกูคา้ไดรั้บผนวกกบัสถานการณ์แวดลอ้มในขณะนนั ทาํใหล้กูคา้เกิดความ
เขา้ใจผดิว่าผูใ้หบ้ริการตอ้งมีดี ลกูคา้จึงเกิดความคาดหวงัทีสูงเกินไป  เมือลกูคา้ไดรั้บบริการตาม
มาตรฐานปกติก็อาจรู้สึกไม่พอใจได้  กล่าวโดยสรุปไดว้่า  การทราบถึงความคาดหวงัและความ
ตอ้งการของลกูคา้เป็นปัจจยัสาํคญัทางการตลาด  เนืองจากเป็นเครืองมือทีทาํใหธุ้รกิจประสบ
ความสาํเร็จ 

 Christopher, Payne and Ballantyne (1995 : 21-22, อา้งถึงใน  ธีรพล  มากซุง  2546 : 19) 

กล่าวว่า ความสาํคญัของงานทางการตลาด ทีมีนกัขาย และนกับริหาร ทาํการตลาดเชิงสมัพนัธภาพ  

เนืองจากลกูคา้มีจาํนวนเพิมขึน ทาํใหเ้กิดคาดหวงัความสมัพนัธที์เพิมขึนจากบริษทั ดงันี 

 1. เมือลกูคา้เกิดความตอ้งการบริการ ลกูคา้จะเกิดการคาดหวงัทีจะไดรั้บการบริการจาก
บริษทัทีจะเป็นประโยชน ์และตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ (Christopher, Payne and Ballantyne 

1995 : 21-22, อา้งถึงใน ธีรพล มากซุง 2546 : 19) 
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 2. เมือลกูคา้ตอ้งการสินคา้หรือบริการ  ลกูคา้จะเกิดการคาดหวงัทีจะไดรั้บข่าวสาร ที
ตอ้งการมากพอ ทีจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการเลือกสินคา้หรือบริการทีดีทีสุด  (Christopher, Payne and 

Ballantyne 1995 : 21-22, อา้งถึงใน ธีรพล มากซุง 2546 : 19) 

 3. ลกูคา้มีความคาดหวงัจากการเขา้รับบริการทีดี  จากพนกังาน ทุกคน ลกูคา้คาดหวงัที
จะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งดีเหมือนกนัทุกคน (Christopher, Payne and Ballantyne 1995 : 21-22, 

อา้งถึงใน ธีรพล มากซุง 2546 : 19) 

 4. ลกูคา้คาดหวงัการดูแลเอาใจใส่จากบริษทัอยา่งฉนัทม์ิตร ไม่ใช่ในลกัษณะของการทาํ
ธุรกิจ (Christopher, Payne and Ballantyne 1995 : 21-22, อา้งถึงใน ธีรพล มากซุง 2546 : 19) 

 5. เมือลกูคา้มีปัญหาเกิดขึน ลกูคา้เกิดการคาดหวงัจากความสมัพนัธที์ผา่นมาจะทาํให้
บริษทัแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ได ้(Christopher ,Payne and Ballantyne 1995 : 21-22, อา้งถึงใน ธีรพล 

มากซุง 2546 : 19) 

 6. ลกูคา้ทีมีความจงรักภกัดีกบับริษทั  ยอ่มมีความคาดหวงัเพือมีสมัพนัธภาพที ดีกบั
บริษทัมากกว่าลกูคา้ทีไม่มีความสมัพนัธภาพทีดีกบับริษทั (Christopher, Payne and Ballantyne 

1995 : 21-22, อา้งถึงใน ธีรพล มากซุง 2546 : 19) 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า  ความคาดหวงัในการบริการ  หมายถึง  การคาดคะเนหรือความ
มุ่งหวงัของบุคคลทีมีต่อการปฏิบติัรับใช้  และการใหค้วามสะดวกต่างๆ  จากผูใ้หบ้ริการ  ผูไ้ดรั้บ
บริการจะกาํหนดเงือนไขมาตรฐานของการรับบริการ  เช่น การอาํนวยความสะดวก  การใหค้วาม
ช่วยเหลือ เป็นตน้  ความคาดหวงัจึงมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละบุคคล  เช่น ความ
ตอ้งการบทบาท หนา้ที  ประสบการณ์และเป้าหมายในการกระทาํนนัๆ  ใหค้วามสะดวกต่างๆ  ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมาตรฐาน ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

4. ทฤษฎีเกยีวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงมีอยูห่ลายทฤษฏี 

 ศุภกร  เสรีรัตน์  (2544 : 20) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค  คือ พฤติกรรม  ของบุคคลที
เกียวขอ้งกบัการซือ  การใชสิ้นคา้และบริการ ผา่นกระบวนการแลกเปลียน  บุคคลตอ้งตดัสินใจทงั
ก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว บุคคลจดัว่าเป็นผูบ้ริโภคในทีนี  คือ บุคคลผูที้มีสิทธิในการไดม้า
และใชไ้ปในสินคา้และบริการ ทีไดม้ีการเสนอขายสินคา้ทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
ทฤษฎีวิธีการ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบวนการซือตอ้งมีขอ้มลูเพียงพอ  อนันาํไปสู่การตดัสินใจ
ซือทีมีเหตุผลในทีสุด ทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมทีมีเหตุผลไดแ้ก่  
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 1. ทฤษฎีว่าดว้ยการเป็นคนประหยดั (Economic Man) ทฤษฎีนีถือว่า ผูบ้ริโภคมีความรู้
เกียวกบัสินคา้เป็นอยา่งดี ปราศจากการใชค้วามพยายามหรือการเสียตน้ทุนใดๆส่วนบุคคล  (ศุภกร  

เสรีรัตน์ 2544 : 20) 

 2. ทฤษฎีว่าดว้ยการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจ (Problem Solving or Decision Making) 

ผูบ้ริโภคไม่ไดม้ีความรู้หรือมีขอ้มลูทุกอยา่งทีเกียวกบัทางเลือก  ทีตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหา  

(ศุภกร  เสรีรัตน์  2544 : 20) ผูบ้ริโภคตอ้งหาขอ้มลูเพิมเติม ทาํใหผู้บ้ริโภคเสียเวลาและใชค้วาม
พยายาม 

 3. ทฤษฎีว่าดว้ยการหลีกเลียงความเสียง (Risk Avoidance) ทฤษฎีว่าดว้ยการหลีกเลียง
ความเสียงเป็นทฤษฎีทีเกิดขึนบนพืนฐาน (ศุภกร เสรีรัตน์ 2544 : 20) ผูบ้ริโภค คือ ผูต้ดัสินใจ เป็นผู ้
ทีพยายามจะแกไ้ขปัญหาการซือดว้ยกระบวนการตดัสินใจ  
 4. ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรู้ (Learning) ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรู้ ผูบ้ริโภคจะเรียนรู้การซือ
สินคา้จากประสบการณ์เดิม (ศุภกร เสรีรัตน ์2544 : 20) 

 ทฤษฎีว่าด้วยพฤตกิรรมทีเกดิจากอารมณ์  

 ทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมทีเกิดจากอารมณ์แตกต่างจากทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมทีมีเหตุผล
หลายประการ คือ  ประการแรกทฤษฎีนีเนน้ว่า ผูบ้ริโภคขาดขอ้มลูทีช่วยในการตดัสินใจ สาํหรับ
แรงจูงใจ (Definition of motive and motivation) คือ  

 1. แรงจูงใจ หมายถึง บางสิงบางอยา่งทีอยูภ่ายในตวับุคคลทีมีผลทาํใหบุ้คคลตอ้ง
กระทาํหรือ เคลือนไหว (Move) หรือมีพฤติกรรมแบบมีเป้าหมาย กล่าวไดว้่าแรงจูงใจ เป็นเหตุผล
ของการกระทาํ  

 2. แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะทีอยูภ่ายในตวัของผูบ้ริโภคทีเป็นพลงัทาํใหร่้างกายมีการ
เคลือนไหวไปในทิศทางทีมีเป้าหมายทีไดเ้ลือกไวแ้ลว้  ซึงมกัจะเป็นเป้าหมายทีมีอยูใ่นภาวะ
สิงแวดลอ้ม  

 ณัฐกิตติ  เฮงตระกลู (2543 : 3-8)  กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการทางดา้น
ความคิดและการกระทาํต่างๆทีบุคคลแสดงออก  จากการประเมินค่าสินคา้และบริการต่างๆ  และ
ความคาดหวงัทีจะไดรั้บความพึงพอใจ  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เพือใหต้อ้งการทราบการ
ตดัสินใจใชท้รัพยากรของมนุษย ์เช่น  เงิน เวลา  การศึกษานีครอบคลุมถึงสิงทีซือ  สาเหตุทีซือ  

ลกัษณะการซือ เวลา สถานที และความถีในการซือ  

 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  กล่าวถึงมุ่งสนใจผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  (Ultimate Consumer) 

หมายถึง บุคคลผูซื้อสินคา้และบริการมีจุดมุ่งหมายเพือการบริโภคส่วนบุคคล  หรือเพือครอบครัว 
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การศึกษาเกียวกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยทาํใหท้ราบเกียวกบัผูซื้อในอุตสาหกรรมหรือผูซื้อตวักลาง
และผูซื้ออืนๆ ทีเกียวกบัการซือของธุรกิจ 

 Kotler (2000 : 80, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2543 : 91) กล่าวว่า การศึกษา  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือใชใ้นการวางแผนเกียวกบัส่วนผสมทาง
การตลาด จากการตงัคาํถาม 6 ขอ้ดงันี  

 1. ใครอยูใ่นตลาด (Who is in the Market) เป็นคาํถามทีตอ้งการทราบ ตลาดเป้าหมาย  

เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มไหน อาจแบ่งตามเพศ อาย ุรายได ้การศึกษา และเขตทีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

 2. ตลาดตอ้งการซืออะไร (What does the Market Buy) เป็นคาํถาม ทีตอ้งการทราบ
ความตอ้งการผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคตอ้งการซือ อาจแบ่งเป็น  สินคา้เจาะจงซือ  สินคา้เปรียบเทียบซือ  

 3. ตลาดตอ้งการซือเมือไหร่  (When does the Market Buy) เป็นคาํถามทีตอ้งการทราบ
โอกาสการซือของผูบ้ริโภค อาจขึนกบัอตัราการใช ้โดยทีเป็นโอกาสในการซือ  

 4. ใครมีส่วนร่วมเกียวขอ้งในการซือ  (Who is Involved in the Market Buy) เป็นคาํถาม
ทีตอ้งการทราบผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  

 5. ทาํไมตลาดจึงซือ (Why does the Market Buy)  

 6. ตลาดซืออยา่งไร  (How does the Market Buy) เป็นคาํถาม ทีตอ้งการ ทราบ
กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  อิทธิพลต่างๆทีจูงใจใหต้ดัสินใจซือ อาจแบ่งเป็นขนัตอนใน
การตดัสินใจอีกที  

 ทฤษฎีลาํดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs)  
 Maslow (1970 : 155, อา้งถึงใน ประภาสิทธิ  โกศินานนท ์ และสายชล วิสุทธิ สมุทร 

2547 : 65) กล่าวว่า ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ เป็นทฤษฎีหลกัทีใชศึ้กษาดา้นจิตวิทยา  ดา้น
การตลาด ดา้นการสือสาร และดา้นสงัคมวิทยา โดยเฉพาะอยา่งยงิทางการตลาด นกัการตลาดจะ
ศึกษาเพือใชป้ระโยชน์ในการวางแผนงานทางการตลาด  ทฤษฎีนีมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการ
ออกเป็น 5 ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 1. ความตอ้งการทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการพืนฐานอนัดบัแรก  เพือใหชี้วิตมีความ  

อยูร่อดซึงจะเป็นความตอ้งการทางดา้นสรีระ คือ ความตอ้งการอาหาร นาํ อากาศ เครืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ทีอยูอ่าศยั และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ความตอ้งการขนัพืนฐานนีเป็นส่วนสาํคญั
ในงานทางการตลาดทีสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ ใหต้อบสนองความตอ้งการ ขนันีของ
ผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคกระหาย ผูบ้ริโภคก็ตอ้งการดบักระหาย นกัการตลาดจึงตอ้งคิดหาวิธีการ
ตอบสนองความตอ้งการนนั โดยการผลิตนาํดืม นาํอดัลม และ นาํผลไมท้งัชนิดทีบรรจุกระป๋อง 
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ขวด และกล่อง เพือใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกหลายทาง ในการดบัความกระหายตามความตอ้งการของ
แต่ละบุคคล 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมนัคงในชีวิต เป็นความตอ้งการความคุม้ครอง
ชีวิตใหเ้กิดความปลอดภยั ตอ้งการระเบียบวินยัในชีวิต ตอ้งการพน้จากอนัตราย  ตอ้งการสุขภาพที
แข็งแรง  เช่น ผูบ้ริโภคตอ้งการนาํดืม เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  นาํดืมนนัตอ้งสะอาดและ
ปลอดภยัจากเชือโรค  นกัการตลาดตอ้งผลิตคิดคน้การผลิตนาํทีสะอาดออกมาจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค   

เพือตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและ  มนัคงในชีวิต  เช่น นาํดืมตราสิงห์  หรือนาํดืม   
ริวอง เป็นตน้  

 3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคมหรือความตอ้งการความรัก  เป็นความรู้สึกทีดีความ เป็น
มิตรการยอมรับ ซึงจะนาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมต่าง  ๆทีทาํใหส้งัคมยอมรับ เช่น การซือสินคา้ทีมี
ยหีอ้ราคาแพง ซือรถยนตร์าคาแพงมารับซือของขวญัใหผู้อื้นในราคา แพง เป็นตน้  

 4. ความตอ้งการชือเสียง สถานภาพ  และความเคารพตนเอง  เป็นความตอ้งการความ
ภูมิใจในความเป็นตวัของตวัเอง ส่วนใหญ่จะเกิดกบับุคคลทีมีฐานะดี  เป็นการแสดงใหบุ้คคลอืน
ยอมรับ ตนเองและตอ้งการกาํไรชีวิตใหก้บัตนเอง แข็งแรง เช่น ผูบ้ริโภคเป็นผูห้ญิงซือลิปสติครา
คาแพงมาใชโ้ดยไม่มีคนอืนรู้ หรือซือชุดชนัในราคาแพงมาใส่ โดยทีคนอืนไม่เห็น เป็นตน้ 

 5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต  เป็นความปรารถนาของบุคคลทีตอบสนอง
ความสามารถของตน  บุคคลตอ้งการแสดงออกเพือใหต้นเองประสบผลสาํเร็จในชีวิต  ตามทีตนเอง
ตอ้งการและปรารถนา เช่น ตอ้งการเป็นดาราทีมีชือเสียง ตอ้งการเป็นนกักีฬาทีมชาติ   ตอ้งการเป็น
แพทย ์เป็นตน้  

 ลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลวเ์ป็นขนัๆ  เนืองจากความตอ้งการของมนุษยม์ี
พืนฐานไม่เท่ากนั บางอยา่งมีความตอ้งการมาก  บางอยา่งมีความตอ้งการนอ้ย  โดยปกติแลว้ความ
ตอ้งการขนัพืนฐานตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน  เมือไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็จะตอ้งการความ
ตอ้งการในขนัสูงต่อไป ความตอ้งการในแต่ละขนันนัสามารถทีจะกระโดด 

 

5. ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 ปริมาณเงิน หรือ อุปทานของเงิน  (รัตนา สายคณิต 2552 : 136)  หมายถึง เงินที
ประชาชนใชห้มุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ องคป์ระกอบของปริมาณเงิน เช่น ธนบตัร เหรียญ
กษาปณ์ เงินฝากธนาคาร ตวัสญัญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุน เป็นตน้ นกัเศรษฐศาสตร์นิยาม
ความหมายของปริมาณเงินไวห้ลายความหมาย ขึนอยูก่บัสภาพคล่องของปริมาณเงินนนั ทงันีเมือรู้
ความหมาย ทาํใหส้ามารถวดัปริมาณเงินทีใชห้มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได  ้
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 1. ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) หมายถึง ปริมาณเงินทีมีสภาพคล่องสูงทีสุด และ
ทาํหนา้ทีเป็นสือกลางในการแลกเปลียน ส่วนใหญ่เป็นปริมาณเงินทีประชาชนสามารถนาํไปซือ
สินคา้และบริการทีตอ้งการไดท้นัที (รัตนา สายคณิต 2552 : 136) ประกอบดว้ย ธนบตัร เหรียญ
กษาปณ์ และ เงินฝากเผอืเรียก กกกกกกกก 

 2. ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง (M2) หมายถึง ปริมาณเงินทีรวมสินทรัพยอื์นทีมี
สภาพคล่องตาํกว่า M1 เขา้ไวด้ว้ยกนั  (รัตนา สายคณิต 2552 : 138) ประกอบดว้ย เงินฝาก            
ออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ ตราสารหนี  ทีมีลกัษณะทดแทนเงินฝากได ้เช่น ตวัสญัญาใชเ้งินทีบริษทั
เงินทุน บตัรเงินฝาก และตวัแลกเงิน เป็นตน้ สินทรัพยเ์หล่านีจะใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบีย 
 ปริมาณเงินทีหมุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจจะตอ้งอยูใ่นปริมาณทีเหมาะสมทีจะทาํให้
เศรษฐกิจเคลือนตวัไปไดอ้ยา่งต่อเนือง เพราะปริมาณเงินเป็นตวัแปรสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อระดบั
ราคา และอตัราดอกเบีย ซึงการเปลียนแปลงของระดบัราคา และอตัราดอกเบียจะก่อใหเ้กิด   

ผลกระทบต่อตวัแปรอืนๆ ไดต่้อไป 

 ทฤษฎีปริมาณเงิน หมายถึง ทฤษฎี ทีอธิบายปรากฏการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนโดย    

แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการเปลียนแปลงปริมาณเงินกบัปัจจยัต่างๆ ทีมากระทบ (รัตนา   

สายคณิต 2552 : 149) ทฤษฎีปริมาณเงินไดแ้บ่งตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ 2 สาํนกัใหญ่ คือ 
สาํนกัคลาสสิก และสาํนกัเคนส์ 
 5.1 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคดิของสํานักคลาสสิค 

  แนวคิดของสาํนกัคลาสสิค อธิบายว่า นอกจากเงินทาํหนา้ทีเป็นเพียงสือกลางใน
การแลกเปลียนสินคา้และบริการแลว้  อุปทานของเงินมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัราคาของสินคา้
และบริการ กล่าวคือ ถา้อุปทานของเงินเปลียนแปลงไป จะทาํใหร้าคาสินคา้เปลียนแปลงไปดว้ย นกั
เศรษฐศาสตร์สาํนกัคลาสสิก ไดส้รุปและตงัขอ้สมมติเกียวกบัทฤษฎีปริมาณเงินว่า 
  5.1.1 คนจะถือเงินเป็นสือกลางในการแลกเปลียนเท่านนั 

กกกกกกกก      5.1.2 ในระยะสนัพฤติกรรมการใชจ่้ายของบุคคลค่อนขา้งคงที 

  5.1.3 ระบบเศรษฐกิจมีการจา้งงานเต็มที (Full Employment) 

   สมการของการแลกเปลียน หรือ สมการของฟิชเชอร์ 

   MV  =  PQ 

   โดย 

   M  = อุปทานของเงิน 

   V   = ความเร็วของการหมุนเวียนของเงินในระยะเวลาหนึง 
   P   = ระดบัราคาสินคา้โดยทวัไป 
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   Q  = ปริมาณสินคา้และบริการทีซือขายแลกเปลียนใน 

     ระยะเวลานนั  

   ความหมายของสมการ คือ ในระยะเวลาหนึงอุปทานของเงินคูณดว้ยความเร็ว
ของการหมุนเวียนเงิน มีค่าเท่ากบั มลูค่าทีคิดเป็นตวัเงินของสินคา้และบริการทีทาํการซือขาย              

แลกเปลียนกนัในระยะเวลานนัพอดี กล่าวคือ เมืออุปทานของเงินเพิมขึนจะทาํใหร้ะดบัราคา        

สินคา้เพิมขึนดว้ย  
   ขอ้บกพร่องของทฤษฎีนี คือ ศึกษาพิจารณามลูค่าทางดา้นอุปทานเพียงอยา่ง
เดียว ไม่ศึกษาอุปสงคข์องเงิน และไม่ไดร้ะบุว่าเป็นสินคา้ในขนัตน้ ขนักลาง หรือ ขนัสุดทา้ย ทาํให้
ไม่สะดวกในการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ และยงัมีตวัแปรอืนๆ ทีส่งผลกระทบต่อค่าเงินแต่ไม่ได้
นาํมารวมไวใ้นแบบจาํลองนี เช่น ปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นตน้ 

 5.2 ทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคดิของสํานักเคนส์ 

  แนวคิดของสาํนกัเคนส์ อธิบายว่า การทีระดบัราคาสินคา้เปลียนแปลงไป ไม่ไดเ้กิด
จากการเปลียนแปลงของอุปทานของเงินเท่านนั แต่อาจเกิดจากการเปลียนแปลงของความตอ้งการที
จะถือเงินสดของประชาชน กล่าวคือ เมืออุปสงคต่์อเงิน หรือ อุปทานของเงินเปลียนแปลง จะทาํให้
อตัราดอกเบียเปลียนแปลงไป มีผลใหร้ะดบัการลงทุน ระดบัรายได ้ระดบัการว่าจา้ง และระดบั
ราคาสินคา้เปลียนแปลงไปดว้ย  
  5.2.1 อุปสงคต่์อเงิน หรือ ความตอ้งการถือเงิน หมายถึง ปริมาณเงินโดยเฉลีย ที
ประชาชนตอ้งการถือไวใ้นช่วงเวลาหนึงๆ (รัตนา  สายคณิต 2552 : 159) สาํนกั เคนส์ อธิบายว่า 
จาํนวนเงินทีประชาชนตอ้งการถือไวเ้กิดจากแรงกระตุน้ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพือ
การใชจ่้ายประจาํวนั ความตอ้งการถือเงินเพือสาํรองใชจ่้ายยามฉุกเฉิน และความตอ้งการถือเงินเพือ
เสียงหากาํไร 
กก   5.2.1.1 ความตอ้งการถือเงินเพือการใชจ่้ายประจาํวนั (MT) เป็นการถือเงินของ
ครัวเรือนและหน่วยธุรกิจเพือใชใ้นการซือสินคา้และบริการในแต่ละวนั (รัตนา สายคณิต 2552 : 

159) ความตอ้งการถือเงินประเภทนีขึนอยูก่บัรายไดแ้ละงวดเวลาในการรับรายได ้เช่น ถา้ครัวเรือน
และหน่วยธุรกิจไดรั้บรายไดสู้งและมีระยะเวลาในการใชจ่้ายนาน จะมีความตอ้งการถือเงินไวใ้ชจ่้าย 
ประจาํวนัเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูงได ้แต่ถา้มีระดบัรายไดต้าํและระยะเวลาของการใชจ่้ายเงินสนั 
ครัวเรือนและหน่วยธุรกิจก็จะตอ้งถือเงินไวใ้ชจ่้ายประจาํวนัเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งตาํดว้ยฟังกช์นั
ของความตอ้งการถือเงินเพือการใชจ่้ายประจาํวนั มีดงันี 
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    MT = f(Y) 

    MT = KY 

    โดย 

    MT = ความตอ้งการถือเงินเพือการใชจ่้ายประจาํวนั 

    Y = รายได ้

    K = อตัราส่วนรายไดที้ตอ้งการถือไวจ่้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3  ความตอ้งการถือเงินเพือการใชจ่้ายประจาํวนั 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต, หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 159. 

 

กกกกกกกก   ภาพที 3 แสดงใหเ้ห็นว่า ความตอ้งการถือเงินเพือการใชจ่้ายประจาํวนั
เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัรายได ้กล่าวคือ ถา้รายไดเ้พิม /ลด ความตอ้งการถือเงินประเภทนีจะ
เปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัในสดัส่วนคงที ดงันนั กราฟจึงมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงชนัขึนจาก
ซา้ยมือไปทางขวามือ 

   5.2.1.2 ความตอ้งการถือเงินเพือสาํรองใชจ่้ายยามฉุกเฉิน (Mp) เป็น                

ความตอ้งการถือเงินของครัวเรือนและหน่วยธุรกิจเพือใชจ่้ายในกรณีทีเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด           
ทาํให ้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน (รัตนา สายคณิต 2552 : 161)  เช่น การเจ็บป่วย อุบติัเหตุ วตัถุดิบมี
ราคาสูงขึน เป็นตน้ ปัจจยัทีสาํคญัทีสุดของความตอ้งการถือเงินประเภทนี คือ รายได ้
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รายได้ 
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    Mp = f(Y) 

    Mp = KY 

    โดย 

    Mp = ความตอ้งการถือเงินเพือสาํรองใชจ่้ายยามฉุกเฉิน 

    Y = รายได ้

    K = อตัราส่วนรายไดที้ตอ้งการถือไวจ่้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  ความตอ้งการถือเงินเพือสาํรองใชจ่้ายยามฉุกเฉิน 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต , หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 161. 

 

กกกกกกกก   ภาพที 4 แสดงใหเ้ห็นว่า ความตอ้งการถือเงินเพือสาํรองใชจ่้าย ยาม
ฉุกเฉิน เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัรายได ้กล่าวคือ ถา้รายไดเ้พิม/ลด ความตอ้งการถือเงินประเภทนีจะ
เปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัในสดัส่วนคงที ดงันนั กราฟจึงมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงชนัขึนจาก
ซา้ยมือไปทางขวามือ   ดงันนัความตอ้งการถือเงินเพือใชจ่้ายประจาํวนั และเพือสาํรองใชจ่้ายยาม
ฉุกเฉินจะขึนอยูก่บัรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ดงันนัจึงสามารถรวมสมการทงัสองเขา้ดว้ยกนัไดด้งันี 

    MT + Mp   = f(Y) 

    MT + Mp   = KY 

กกกกกกกกกก  5.2.1.3 ความตอ้งการถือเงินเพือเสียงหากาํไร (MS) เป็นความตอ้งการถือเงิน
ของครัวเรือนและหน่วยธุรกิจเพือเสียงหากาํไรหลงักนัเงินไวใ้ชจ่้ายประจาํวนัและเพือกรณีฉุกเฉิน
แลว้จะนาํเงินส่วนทีเหลือไปลงทุน (รัตนา  สายคณิต 2552 : 165) เช่น การซือขายหลกัทรัพย ์  
ปล่อยกู ้เป็นตน้ ความตอ้งการถือเงินประเภทนีจะขึนอยูก่บัดอกเบียเป็นหลกั คือ ถา้ดอกเบียสูงจะมี
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การนาํเงินไปลงทุน หรือ มีความตอ้งการถือไวน้อ้ย แต่ถา้ดอกเบียตาํจะมีความตอ้งการถือเงิน           

เพิมขึนเพือรอโอกาสลงทุน 

    MS = f(r) 
    MS = Kr 

    โดย        

           MS = ความตอ้งการถือเงินเพือเสียงหากาํไร 

    r = อตัราดอกเบีย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5  ความตอ้งการถือเงินเพือเสียงหากาํไร 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต, หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 165. 

 

กกกกกกกก   ภาพที 5 แสดงใหเ้ห็นว่า ความตอ้งการถือเงินเพือเสียงหากาํไรมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบีย กล่าวคือ ในขณะทีอตัราดอกเบียเพิมขึนความ
ตอ้งการถือเงินประเภทนีจะลดลง เพราะมีการนาํเงินไปลงทุนเพิมขึน แต่ถา้อตัราดอกเบียลดลงจะมี
การถือเงินเพือรอโอกาสเสียงหากาํไร ดงันนั กราฟจึงมีลกัษณะทอดลงจากซา้ยมาทางดา้นขวามือ 
โดยสดัส่วนความสมัพนัธจ์ะมีลกัษณะไม่คงที เสน้กราฟจึงโคง้เวา้เขา้หาจุดกาํเนิด 

กกกกกกกก   เนืองจากอุปสงคต่์อเงิน ประกอบดว้ย ความตอ้งการถือเงินเพือ
วตัถุประสงค ์ 3 ประการขา้งตน้รวมกนั ดงันนั อุปสงคต่์อเงิน หรือบางทีเรียกว่า ความตอ้งการถือ
เงินสภาพคล่อง คือ ผลรวมของความตอ้งการถือเงินทงั 3 ประการเขา้ดว้ยกนั ดงันี 
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    MD = f(Y,r) 

    MD = MT+ MS 

    โดย  

      MD = เสน้อุปสงคต่์อเงิน 

    MT = ความตอ้งการถือเงินเพือใชจ่้ายประจาํวนัและเพือสาํรอง  
      ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน  

    MS = ความตอ้งการถือเงินเพือเสียงหากาํไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที 6  เสน้อุปสงคต่์อเงิน 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต, หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 166. 

 

กกกกกกกก   ภาพที 6 แสดงใหเ้ห็นว่า อุปสงคต่์อเงิน จะผนัแปรในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัอตัราดอกเบีย โดยกาํหนดใหร้ะดบัรายไดป้ระชาชาติเป็นตวัเงินคงที และเนืองจากเสน้ MS 

ขนานกบัแกนนอนทีอตัราดอกเบียตาํสุด จึงทาํใหเ้สน้ MD ขนานกบัแกนนอนทีอตัราดอกเบียตาํสุด
ดว้ย ดงันนั กราฟจึงมีลกัษณะเป็นเสน้เอียงลาดจากซา้ยมือลงไปทางขวามือ แสดงว่า เมือกาํหนดให้
ระดบัรายไดป้ระชาชาติเป็นตวัเงินคงที ถา้อตัราดอกเบียสูง อุปสงคต่์อเงินจะตาํ แต่ถา้อตัราดอกเบีย
ตาํ  อุปสงคต่์อเงินจะสูง อยา่งไรก็ตาม เสน้ MD อาจจะเลือนตาํแหน่งไปอยูท่างขวามือ หรือ ซา้ยมือ
ของเสน้เดิมได ้ขึนอยูก่บัระดบัรายไดป้ระชาชาติทีเป็นตวัเงิน หรือ ระดบัรายไดป้ระชาชาติทีแทจ้ริง 
หรือ ระดบัราคาเปลียนแปลง ถา้ระดบัรายไดที้เป็นตวัเงินสูงขึน เสน้ MD จะเลือนไปทางขวามือของ
เสน้เดิม แสดงว่าอุปสงคต่์อเงินสูงขึนกว่าเดิม แมว้่าอตัราดอกเบียจะคงทีก็ตาม 

0 
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กกกกกกกก  5.2.2 อุปทานของเงิน หมายถึง ปริมาณเงินทีหมุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ
ในขณะใด ขณะหนึง ปริมาณเงินดงักล่าวจะมีอยูม่ากหรือนอ้ย ขึนอยูก่บัการควบคุมของธนาคารกลาง 
(รัตนา  สายคณิต 2552 : 167)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7  เสน้อุปทานของเงิน 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต, หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 167. 

 

   ภาพที 7 แสดงใหเ้ห็นว่า การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียไม่มีผลทาํใหเ้สน้
อุปทานของเงินเปลียนแปลง จึงไดเ้สน้อุปทานของเงิน หรือ เสน้ปริมาณเงินเป็นเสน้ตงัฉาก โดย
เสน้อุปทานของเงินอาจเลือนตาํแหน่งไปขวามือ หรือ ซา้ยมือของเสน้เดิมก็ได ้ขึนอยูก่บัธนาคาร
กลางจะเปลียนแปลงปริมาณเงินอยา่งไร กล่าวคือ หากธนาคารเพิมปริมาณเงิน เสน้อุปทานของเงิน
จะเลือนไปทางขวามือของเสน้เดิม แต่ถา้ธนาคารกลางลดปริมาณเงิน เสน้อุปทานของเงินจะเลือน
ไปทางซา้ยมือของเสน้เดิม 

  5.2.3 ดุลยภาพตลาดเงิน หมายถึง จุดทีอุปสงคต่์อเงินและอุปทานของเงินเท่ากนั ณ 
อตัราดอกเบียดุลยภาพ และปริมาณเงินดุลยภาพ (รัตนา  สายคณิต 2552 : 168) 
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ภาพที 8  ดุลยภาพตลาดเงิน 

ทีมา : รัตนา  สายคณิต , หลกัเศรษฐศาสตร์II : มหเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 168. 

 

กกกกกกกก  ภาพที 8 แสดงใหเ้ห็นว่า ณ อตัราดอกเบียดุลยภาพ r1 และปริมาณเงินดุลยภาพ 
MS1 ทาํใหเ้กิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของเงิน หากอตัราดอกเบีย และ ปริมาณเงิน             

แตกต่างไปจากจุดนี ก็จะปรับตวัเขา้สู่จุดดุลยภาพ เช่น  
กกกกกกกก  สมมติใหอ้ตัราดอกเบียอยูที่ r2 อุปสงคต่์อเงินมากกว่าอุปทานของเงิน เกิด
ภาวะทีเรียกว่า อุปสงคส่์วนเกิน ในภาวะเช่นนี ปริมาณเงินมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการถือเงินเพือ
จบัจ่ายใชส้อย และเพือเสียงหากาํไรของประชาชน ทาํใหป้ระชาชนขายหลกัทรัพยอ์อกมา จึงทาํให้
ราคาหลกัทรัพยล์ดลง อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยสู์งขึน หรือ อตัราดอกเบียสูงขึน ตราบใดที              

อุปสงคต่์อเงินยงัคงมากกว่าอุปทานของเงิน อตัราดอกเบียจะสูงจนในทีสุดปรับตวัมาอยูที่ r1 

กกกกกกกก  การเปลียนแปลงของปริมาณเงินส่งผลใหอ้ตัราดอกเบียเปลียนแปลไปดว้ย 
กล่าวคือ หากปริมาณเงินเพิมขึนจาก MS1 เป็น MS2 ณ อตัราดอกเบีย r1 อุปสงคต่์อเงินมีนอ้ยกว่า
ปริมาณเงิน เกิดอุปทานของเงินส่วนเกิน ทาํใหป้ระชาชนนาํอุปทานของเงินส่วนเกินนนัไปซือ
หลกัทรัพย ์จึงเกิดผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยสู์งขึน อตัราดอกเบียจึงลดลง ในทีสุดปรับตวัมาอยูที่ r1 

นนัคือ การเปลียนแปลงของปริมาณเงินจะทาํใหอ้ตัราดอกเบียเปลียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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กกกกกกกก  อยา่งไรก็ตาม การเปลียนแปลงของปริมาณเงินจะไม่มีผลกระทบต่ออตัรา
ดอกเบียในช่วงทีเสน้ MD ขนานกบัแกนนอน กล่าวคือ เมือปริมาณเงินเพิมขึน ทาํใหอ้ตัราดอกเบีย
ดุลยภาพลดลง แต่ถา้อตัราดอกเบียดุลยภาพอยูที่ระดบัตาํสุดแลว้ การเพิมขึนของปริมาณเงินจะไม่มี
ผลทาํใหอ้ตัราดอกเบียดุลยภาพลดลง ในทางตรงขา้ม เมือปริมาณเงินลดลง ก็ไม่มีผลทาํใหอ้ตัรา
ดอกเบียสูงขึน ซึงเรียกว่า ช่วงของเคนส์ (Keynesian Range) หรือเรียกสภาพการณ์ทีการ
เปลียนแปลงของปริมาณเงินไม่มีผลกระทบต่ออตัราดอกเบียว่า เกิดกบัดกัสภาพคล่อง 

 

6. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
 ยงยทุธ  ดิถีวฒันา (2551) ศึกษาเรือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซือภาชนะหุงตม้อลมิูเนียม ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจยั
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซือ ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ประสิทธิภาพการใช้
งาน  ดา้นราคา คือ ราคาตาํเมือซือเป็นชุด และการส่งเสริมการตลาด คือ การส่งเสริมการขาย  ส่วน
การจดัจาํหน่ายไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ  และ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ลว้นมี
ผลต่อพฤติกรรมการซือทงัสิน นอกจากนียงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซือ
ภาชนะหุงตม้อลมูิเนียมทีออกแบบและใชว้สัดุประกอบสวยงามสะดุดตา  ส่วนผูที้มีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจซือนนัส่วนใหญ่คือ พ่อ แม่  สาํหรับลกัษณะการส่งเสริมการขายทีมีผลต่อการตดัสินใจคือ
การลดราคาสินคา้  ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร คือ สือโฆษณาต่างๆ  สถานทีเลือกซือภาชนะหุงตม้
อลมิูเนียม คือ ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และหา้งคา้ส่งโดยทวัไป 

 เจนจิรา  พรมวนัดี (2548) ศึกษาเรือง ปัจจยัทางการตลาดทีมีความสาํคญัต่อการเลือกซือ
เฟอร์นิเจอร์วูด้เทคของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย  มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,001-

10,000 บาท  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการซือเฟอร์นิเจอร์วูด้เทคในประเภทชนัวางโทรทศัน์ทีมีสีบีช 
เพราะมีราคาถกู  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาด พบว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบั
มาก 4 ดา้น คือ ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นอืนๆ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 ราตรี  ศรีเกตุ  (2547) ศึกษาเรือง ปัจจยักาํหนดปริมาณการนาํเขา้อลมูิเนียมอลัลอยของ
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อปริมาณการนาํเขา้อลมูิเนียมอลัลอยคือ ปริมาณ
การผลิตรถยนต ์ซึงมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกบัสมมติฐานทีตงัไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
ส่วนตวัแปรอืนๆ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 ชินโชติ  ลิมธนาคม (2547) ศึกษาเรือง  ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชค้อนกรีต
ผสมเสร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างในจงัหวดัอุดรธานี  ผลการวิจยัพบว่า  สาํหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างทีจบดา้นการศึกษาสาขาวิชาเกียวกบัโยธาเห็นว่าปัจจยัดา้นสถานทีและ
ดา้นส่งเสริมการขาย มีความสาํคญัต่อการเลือกใชค้อนกรีตผสมเสร็จมากกว่าผูป้ระกอบการธุรกิจ
ก่อสร้างทีไม่จบการศึกษาดา้นโยธา ผูป้ระกอบการ ธุรกิจก่อสร้างทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั  
เห็นว่าปัจจยัดา้นสถานที ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการจดัการมีผลต่อการเลือกใช้
คอนกรีตผสมเสร็จต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างทีก่อสร้าง
อาคารสถานทีราชการเห็นว่าปัจจยัโดยรวมดา้นสินคา้และบริการ ราคา สถานที ส่งเสริมการขาย 
พนกังาน กายภาพ และดา้นกระบวนการจดัการ มีความสาํคญัต่อการเลือกใชค้อนกรีตผสมเสร็จ
มากกว่าผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างประเภทดา้นถนน งานสร้างบา้น และทีอยูอ่าศยัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

 สมยศ  ชาญสิกขกร (2547) ศึกษาเรือง  การศึกษากลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้งกบัการ
เลือกซือผลิตภณัฑก์๊อกนาํคอตโตข้องลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  ความคิดเห็น
ของลกูคา้ทีมีต่อกลยทุธก์ารตลาดทีเกียวขอ้งกบัการเลือกซือผลิตภณัฑก์๊อกนาํคอตโตท้งั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั
มาก  โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
 ผณินทรา  ตนัตระกลู (2544) ศึกษาเรือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดทีมิ
อิทธิพลต่อการเลือกซือสุขภณัฑก์ะรัตในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ผลการวิจยัพบว่า  ผูใ้ชสุ้ขภณัฑ์
กะรัตส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชสุ้ขภณัฑก์ะรัตเนืองจากมีรูปแบบทีสวยงาม คุณภาพดี และไดรั้บ
คาํแนะนาํจากร้านคา้ โดยเลือกซือสินคา้ทีร้านอุดรนานาภณัฑ ์และร้านศรีไทยใหม่บริการ ในราคา
ทีเหมาะสมต่อหอ้งนาํ 1 หอ้งอยูร่ะหว่าง 1,000-2,000 บาท และยนืยนัว่าจะใชสุ้ขภณัฑก์ะรัตอีกเมือ
มีโอกาสในการซือครังต่อไป  โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยผูใ้ชใ้ห้
ความสาํคญัในเรือง ความสวยงาม ความหลากหลาย และคุณภาพสินคา้ ราคาทีเหมาะสมตาม
คุณภาพสินคา้ ตลอดจนร้านคา้ทีมีมากเพียงพอและมีทาํเลทีตงัเหมาะสม ตลอดจนสือการจูงใจให้
ซือผลิตภณัฑจ์ากพนกังานขาย 

 รัตนา  โพธิจรรยากุล (2541) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือใบกนัสาด
อลมูิเนียม ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีผูซื้อคาํนึงถึงในระดบัมากทีสุด
ในการเลือกซือใบกนัสาดเรียงลาํดบัตามคะแนนความสาํคญัไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นราคา คือ ระยะเวลา
การชาํระเงิน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ความทนทานของสี ความเงางามของสี ความยาวตรงตามที
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ระบุไวใ้นการซือขาย และปัจจยัดา้นบริการ คือ ความรวดเร็วในการส่งสินคา้  และปัจจยัทีผูข้ายคิด
ว่าผูซื้อคาํนึงถึงในระดบัมากทีสุดในการเลือกซือใบกนัสาดเรียงลาํดบัตามคะแนน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์คือ ความทนทานของสี และปัจจยัดา้นราคา คือ ราคาเมือเทียบกบัยหีอ้อืน  จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความสาํคญัของปัจจยัทีผูซื้อคาํนึงถึงการตดัสินใจซือใบกนั
สาดอลมิูเนียมและระดบัจุดเด่นทีผูซื้อคิดว่าผูข้ายทีขายสินคา้ใหต้นเองมีอยู ่พบว่า มีความแตกต่าง
ระหว่างระดบัคะแนนความสาํคญัค่อนขา้งมาก  โดยผูซื้อเห็นว่าผูข้ายมีจุดเด่นในปัจจยัต่างๆหลาย
ปัจจยัตาํกว่าระดบัทีผูซื้อใหค้วามสาํคญั ซึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัในดา้นของคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละ
ราคา  แสดงใหเ้ห็นว่าเกิดช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผูซื้อกบัความคาดหวงัของผูซื้อขึน 
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บทที 3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 
 

 การวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชป้ระตูหนา้ต่างอลมูิเนียม
สาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล การวิจยันีเป็น การ
วิจยัเชิงปริมาณ การศึกษาใชข้อ้มลูแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การสาํรวจใชก้ารออกแบบ
สอบถาม ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากงานวิจยัทีเกียวขอ้งและบทความจากหนงัสือต่างๆ 
การสาํรวจในครังนีใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจยั ขนัตอนและวิธีการวิจยัมีดงันี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือ ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตก   
ไดแ้ก่  เขตบางแค เขตบางขุนเทียน และปริมณฑล ไดแ้ก่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบางกรวย อาํเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนรวมกนั 1,055,347 คน (กระทรวงมหาดไทย , กรมการ
ปกครอง  2554) 

 1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตก
และปริมณฑล กรณีศึกษา : ร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade)  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งจากวิธีของ Yamane (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95) โดยใชร้ะดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 โดยมีระดบัความผดิพลาดร้อยละ 5  จาํนวนตวัอยา่งคาํนวณไดจ้ากสูตรดงันี 
  

2Ne1

N
n  

 

  เมือ n   =  จาํนวนตวัอยา่ง 
 N =  จาํนวนประชากร 

 e  =  ระดบัความผดิพลาด (0.05) 

  แทนค่าได ้         
)2(0.05347,055,11

1,055,347n   

           399.848 n   
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ดงันนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี มีจาํนวน 400 คน 

 1.3 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วาม
น่าจะเป็น (Probability sampling) ผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) 

 

ตารางที 5  แสดงกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มตามจาํนวนประชากรในแต่ละเขต/อาํเภอ กรุงเทพมหานคร
เขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 

เขต / อาํเภอ  จงัหวดั จาํนวนประชากร 
(คน) 

สัดส่วน (%) จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

บางแค  กรุงเทพมหานคร 193,190 18.30 73 

บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 155,821 14.76 59 

บางกรวย  นนทบุรี 108,266 10.26 41 

บางบวัทอง  นนทบุรี 241,209 22.86 92 

เมืองนนทบุรี  นนทบุรี 356,861 33.82 135 

รวม 1,055,347 100 400 

 
2. เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ใชแ้บบสอบถามทีสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ขอ้มลูทีไดถ้กูนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  
 1. เพศ  
 2. อาย ุ 
 3. ระดบัการศึกษา   
 4. ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
 5. รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 

 ส่วนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ประกอบดว้ย 
 1. ขนาดประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 2. รูปแบบประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
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 3. ราคาขายต่อชุดประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 4. สีวงกบประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 5. ปัจจยัในการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ส่วนที 3 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นการเงิน  พฒันามาจากทฤษฎีปริมาณเงินตามแนวคิด
ของสาํนกัเคนส์ ประกอบดว้ย  
 1. งบประมาณหรือราคาทีตดัสินใจซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 2. รูปแบบการชาํระเงิน 

 3. อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน 

 ส่วนที 4 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พฒันามาจากทฤษฎี ส่วน
ประสมทางการตลาดตามแนวคิดของ คอตเลอร์  (Kotler 2003, อา้งถึงใน  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ 2546 : 53-55) ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  จาํนวน  12     ขอ้ 

 2. ปัจจยัดา้นราคา   จาํนวน     3      ขอ้ 

 3. ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย จาํนวน     4      ขอ้ 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน      10     ขอ้ 

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร จาํนวน         5      ขอ้ 

 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํนวน       4      ขอ้ 

 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ   จาํนวน         3      ขอ้ 
 แบบสอบถามในส่วนที 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ  Rating Scale (สุธรรม 
รัตนโชติ 2551 : 119) มาตราวดัทีใชเ้ลือกคาํตอบมี 5 ระดบั ความสาํคญัคือ 

 คะแนน  5  หมายถึง  มากทีสุด 

 คะแนน  4  หมายถึง  มาก 

 คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนน  2  หมายถึง  นอ้ย 

 คะแนน  1  หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

 ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะ เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมได ้

 

3. การสร้างและพฒันาเครืองมอื 
 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวิจยัทีเกียวขอ้งต่างๆ 
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 3.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ เพือตรวจสอบความครอบคลุม   
ของเนือหาและความถกูตอ้งของภาษา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

 3.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  3 ท่าน       

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Consistency: IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญเป็นผูใ้หค้ะแนน 
ดงันี (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-124)   

  +1   เมือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
    0   เมือไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
  -1   เมือขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
 3.4 คดัเลือกขอ้คาํถามทีมค่ีาดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.60 ขึนไป เพือใหไ้ดแ้บบ  

สอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์
 3.5 นาํแบบสอบถามทีผา่นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาแลว้ ไปทดลองใช้  
(Try -Out) กบัลกูคา้รายยอ่ยทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัจาํนวน 30 คน 

 3.6 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) 

โดยใชว้ิธีการหาสมัประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้าความเชือมนัทงั
ฉบบัเท่ากบั  0.954 ความเชือมนัดา้นผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 0.919 ความเชือมนัดา้นราคา   เท่ากบั 0.860 

ความเชือมนัดา้นการจดัจาํหน่ายเท่ากบั 0.805 ความเชือมนัดา้นการส่งเสริมการตลาด  เท่ากบั 0.892 

ความเชือมนัดา้นบุคลากรเท่ากบั 0.890 ความเชือมนัดา้นกระบวนการบริการเท่ากบั  0.926 ความเชือมนั 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพเท่ากบั 0.729 แสดงว่าแบบสอบถามทีพฒันาขึนนีเป็นแบบสอบถามทีมี
คุณภาพทงัความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมนัในระดบัทีใชไ้ดดี้เนืองจากมีค่าความเชือมนั
ตงัแต่ 0.70 ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 

 3.7 นาํแบบสอบถามทีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ แลว้
เก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
 
4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – กุมภาพนัธ ์ 2555 

ระยะเวลาในการดาํเนินงานเป็นดงันี 
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ตารางที 6  แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 
 

รายการ 

 

2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั          

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง          

เกบ็และรวบรวมขอ้มูล          

วิเคราะห์ขอ้มูล           

สรุปผลการวิจยั          

นาํเสนอผลงานวิจยั          

ทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์          

 

5. วธิีการเกบ็ข้อมูล 
 งานวิจยัครังนีใชว้ิธีการเก็บขอ้มลู แบบสุ่มตวัอยา่งเพือตอบแบบสอบถามทีผูศึ้กษา        

สร้างขึน โดยมีขนัตอน ดงันี  

 5.1 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนลกูคา้รายยอ่ย  ใน กรุงเทพมหานครเขตตะวนัตก และ
ปริมณฑล โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) จนครบถว้นตามจาํนวนทีตอ้งการ  
 5.2 นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพือเก็บขอ้มลูนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกครัง แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 6.1 นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
 6.2 จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

 6.3 นาํขอ้มลูทงัหมดลงรหสั เพือวิเคราะห์ขอ้มลู 

 6.4 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ   กาํหนดระดบัความ มีนยัสาํคญัทีระดบั 
0.05 โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มลูใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage of Frequency) คาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เป็นรายดา้น และโดยรวม จากนนันาํค่าเฉลียทีไดม้าแปลความหมายโดยใชเ้กณฑส์มับูรณ์ 
(Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉลียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2542 : 

111) ตามระดบัความสาํคญัทีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ดงันี   
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กกกกกกกก      ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

กกกกกกกก      ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

กกกกกกกก      ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
กกกกกกกก      ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

กกกกกกกก      ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 6.5 วิเคราะห์ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติแจกแจงความถีและ ค่า        
ร้อยละ 

 6.6 วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นการเงินโดยใชส้ถิติแจกแจงความถีและค่าร้อยละ 
 6.7 วิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยใชส้ถิติคาํนวณหา
ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 6.8 วิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับ
ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล ดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ เป็นการวดั
ตามมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) ระดบัการศึกษา เป็นการวดัตามมาตราอนัดบั (Ordinal 

Scale) และอาย ุรายไดส่้วนบุคคล เป็นการวดัตามมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยการทดสอบ
ความสอดคลอ้งไคสแควร์  (Chi-Square) (ศิริชยั กาญจนวาสี 2547 : 248 ; สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 

163 ; ชูศรี วงศรั์ตนะ 2553 : 194) 
 6.9 วิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่าง อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับ
ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล  ดา้นการเงิน เป็นการวดัตามมาตรา
อนัตรภาค (Interval Scale) โดยการทดสอบความสอดคลอ้งไคสแควร์ (Chi-Square) (ศิริชยั กาญจนวาสี 
2547 : 248 ; สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 163 ; ชูศรี วงศรั์ตนะ 2553 : 194) 
 6.10 วิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับ
ลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล ดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็น
การวดัตามมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) โดยการทดสอบความสอดคลอ้งไคสแควร์  (Chi-

Square) (ศิริชยั กาญจนวาสี 2547 : 248 ; สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 163 ; ชูศรี วงศรั์ตนะ 2553 : 194) 
 6.11 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ  และจดัทาํเป็น รูปเล่ม เพือรายงานผล
การศึกษา 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ เลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยใน กรุงเทพมหานครเขตตะวนัตก และปริมณฑล ” โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืองมือการวิจยั นาํมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 5 ตอน ตามลาํดบั ดงันี 
 ตอนที 1 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัดา้น ประชากรศาสตร์ของลกูคา้ โดยใชค่้าความถี
และ ร้อยละ 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์เกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
โดยใชค่้าความถีและ ร้อยละ 

 ตอนที 3 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัทางการการเงินของลกูคา้ โดยใชค่้าความถีและ  

ร้อยละ 

 ตอนที 4 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป โดยใชค่้าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ตอนที 5 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจยั 

 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยั ดงันี 
 

ตอนที 1 การวเิคราะห์เกยีวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้า 
 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลกูคา้ ซึงประกอบดว้ย เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์และรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน โดยใช้
ค่าความถี และค่าร้อยละ  ไดผ้ลดงัตารางที 7 – 10  
 

ตารางที 7 จาํนวนและค่าร้อยละ ของเพศจาํแนกตามอาย ุ
 

เพศ 
อาย ุ รวม 

ตาํกว่า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี 45 ปีขึนไป 

ชาย 20 (5.0) 110 (27.5) 83 (20.8) 22 (5.5) 235 (58.8) 
หญิง 10 (2.5) 65 (16.3) 79 (19.8) 11 (2.8) 165 (41.3) 

รวม 30 (7.5) 175 (43.8) 162 (40.5) 33 (8.3) 400 (100.0) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 7 แสดงใหเ้ห็นว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.8 แบ่งเป็นช่วง
อาย ุ 25 – 35 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 และนอ้ยทีสุดคือช่วงอาย ุ45 ปีขึน คิดเป็นร้อยละ 5.5  

 
ตารางที 8 จาํนวนและค่าร้อยละ ของอายจุาํแนกตามระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
 

อาย ุ
ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ รวม 

1 - 3 ปี 4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 ปีขึนไป 

ตาํกว่า 25 ปี 23 (5.8) 4 (1.0) 3 (.8) - 30 (7.5) 

25 - 35 ปี 78 (19.5) 53 (13.3) 34 (8.5) 10 (2.5) 175 (43.8) 
36 - 45 ปี 50 (12.5) 67 (16.8) 34 (8.5) 11 (2.8) 162 (40.5) 

45 ปีขึนไป 9 (2.3) 14 (3.5) 6 (1.5) 4 (1.0) 33 (8.3) 

รวม 160 (40.0) 138 (34.5) 77 (19.3) 25 (6.3) 400 (100.0) 

 
 ตารางที 8 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8  

ซึงส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑป์ระตูและหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปมาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี มากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 และนอ้ยทีสุดคือ 10 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.5  
 

ตารางที 9 จาํนวนและค่าร้อยละ ของระดบัการศึกษาจาํแนกตามระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
 

ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ รวม 

1 - 3 ปี 4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 ปีขึนไป 

ตํากว่าปริญญาตรี  99 (24.8) 44 (11.0) 40 (10.0) 15 (3.8) 198 (49.5) 
ปริญญาตรี 56 (14.0) 79 (19.8) 27 (6.8) 8 (2.0) 170 (42.5) 

ปริญญาโท 5 (1.3) 15 (3.8) 10 (2.5) 2 (.5) 32 (8.0) 

รวม 160 (40.0) 138 (34.5) 77 (19.3) 25 (6.3) 400 (100.0) 

 ตารางที 9 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัตาํกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ ซึงส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑป์ระตูและหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปมาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี 
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.8 และนอ้ยทีสุดคือ 10 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.8  
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10 จาํนวนและค่าร้อยละ ของรายไดเ้ฉลียต่อเดือนจาํแนกตามระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ รวม 

ตาํกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ตํากว่า 20,000 บาท 154 (38.5) 108 (27.0) 19 (4.8) 281 (70.3) 
20,001 - 40,000 บาท 38 (9.5) 51 (12.8) 7 (1.8) 96 (24.0) 

40,001 - 60,000 บาท 4 (1.0) 6 (1.5) 5 (1.3) 15 (3.8) 

60,001 - 80,000 บาท 2 (.5) 3 (.8) 1 (.3) 6 (1.5) 

80,001 - 100,000 บาท - 1 (.3) - 1 (.3) 

100,000 บาทขึนไป - 1 (.3) - 1 (.3) 

รวม 198 (49.5) 170 (42.5) 32 (8.0) 400 (100.0) 

 

 ตารางที 10 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า  20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 70.3 ซึงมีการศึกษาระดบัตาํกว่าปริญญาตรีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 และระดบั
ปริญญาโทนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.8  
 
ตอนที 2 การวเิคราะห์เกยีวกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือประตูหน้าต่างอลูมเินียมสําเร็จรูป 
 การวิเคราะห์เกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป โดยใช้
ค่าความถีและ ร้อยละ ปรากฏผลดงัตารางที 11 - 20   
 
ตารางที 11 จาํนวนและค่าร้อยละ ของประเภทของประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูปทีเลือกซือ 
 

ประเภทของประตู จาํนวน (คน) ร้อยละ 

บานเลือน 280 70.0 
บานเปิด 120 30.0 

รวม 400 100.0 

 
 ตารางที 11 แสดงให้ เห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูปแบบ
บานเลือน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และแบบบานเปิด คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือประตูบานเลือน 

 

การเลือกซือประตูบานเลือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 2.10 x 1.50 88 31.4 

 2.10 x 1.80 41 14.6 

 2.10 x 2.10 116 41.4 
 2.10 x 2.40 35 12.5 

 รวม 280 100.0 

2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานเลือน 2 ช่อง 164 58.6 
 บานเลือน 4 ช่อง 116 41.4 

 รวม 280 100.0 

3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 15,000 บาท 91 32.5 

 15,001 - 20,000 บาท 106 37.9 

 20,001 - 25,000 บาท 68 24.3 

 25,000 บาทขึนไป 15 5.4 

 รวม 280 100.0 

 

 ตารางที 12 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือประตูแบบบานเลือนทีมีขนาด 2.10 

x 2.10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.4 ซึงส่วนใหญ่ซือประตูบานเลือนแบบ 2 ช่อง มากทีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 58.6 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.9 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือประตูบานเปิด 
 

การเลือกซือประตูบานเปิด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 2.10 x 0.70 21 17.5 

 2.10 x 0.90 41 34.2 

 2.10 x 1.40 54 45.0 
 2.10 x 1.60� 4 3.3 

 รวม 120 100.0 

2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานเปิดเดียว 90 75.0 
 บานเปิดคู่ 30 25.0 

 รวม 120 100.0 

3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 15,000 บาท 25 20.8 

 15,001 - 20,000 บาท 61 50.8 

 20,001 - 25,000 บาท 27 22.5 

 25,000 บาทขึนไป 7 5.8 

 รวม 120 100.0 
 

 ตารางที 13 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือประตูแบบบานเปิดทีมีขนาด 2.10 

x 21.40 เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.0 ซึงส่วนใหญ่ซือประตูบานเปิดเดียว มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 
และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.8 

 
ตารางที 14 จาํนวนและค่าร้อยละ ของประเภทของหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปทีเลือกซือ 
 

ประเภทของหนา้ต่าง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

บานเลือน 165 41.3 
บานเปิด 110 27.5 

บานกระทุง้ 42 10.5 

บานเกลด็ 83 20.8 

รวม 400 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 14 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปแบบ
บานเลือน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ บานเปิด คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาอีกคือ บานเกลด็ 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 และบานกระทุง้ คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที 15 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างบานเลือน 
 

การเลือกซือหนา้ต่างบานเลือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 1.20 x 0.90 52 31.5 

 1.20 x 1.20 49 29.7 

 1.20 x 1.50 57 34.5 
 1.20 x 1.80 7 4.2 

 รวม 165 100.0 

2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานเลือน 2 ช่อง 97 58.8 
 บานเลือน 4 ช่อง 68 41.2 

 รวม 165 100.0 

 รวม 165 100.0 

 

 ตารางที 15 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบบานเลือนนนั ส่วนใหญ่เลือก
ซือขนาด 1.20 x 1.50 เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.5 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเลือนแบบ 2 ช่อง มาก
ทีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.8 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 

 

 

3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 5,000 บาท 
31 18.8 

 5,001 - 10,000 บาท 
61 37.0 

 10,001- 15,000 บาท 
59 35.8 

 15,001 บาทขึนไป 
14 8.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างบานเปิด 

 

การเลือกซือหนา้ต่างบานเปิด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 1.20 x 0.60 35 31.8 

 1.20 x 0.70 33 30.0 

 1.20 x 1.20 37 33.6 
 1.20 x 1.40 5 4.5 

 รวม 110 100.0 

2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานเปิดเดียว 74 67.3 
 บานเปิดคู่ 36 32.7 

 รวม 110 100.0 

 3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 5,000 บาท 
51 46.4 

 5,001 - 10,000 บาท 
26 23.6 

 10,001- 15,000 บาท 26 23.6 

 15,001 บาทขึนไป 
7 6.4 

 รวม 
110 100.0 

 
 ตารางที 16 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบบานเปิดนนั ส่วนใหญ่เลือก
ซือขนาด 1.20 x 1.20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.6 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเปิดเดียว มากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.3 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท กบัราคา 
10,001- 15,000 บาท (สดัส่วนเท่ากนั) คิดเป็นร้อยละ 23.6 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างบานกระทุง้ 
 

การเลือกซือหนา้ต่างบานกระทุง้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 0.60 x 0.60 - - 

 0.60 x 0.80 4 9.5 

 0.60 x 1.00 29 69.0 
 0.60 x 1.20 9 21.4 

 รวม 42 100.0 

 2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานกระทุ้ง 1 ช่อง 24 57.1 
 บานกระทุง้ 2 ช่อง 18 42.9 

 รวม 42 100.0 

 3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 5,000 บาท 5 11.9 

 5,001 - 10,000 บาท 20 47.6 

 10,001- 15,000 บาท 13 31.0 

 15,001 บาทขึนไป 4 9.5 

 รวม 42 100.0 

 
 ตารางที 17 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างบานกระทุง้ส่วนใหญ่นนั เลือกซือ
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร คิดเป็นร้อยละ 69.0 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานกระทุง้ 1 ช่อง มากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.1 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.6 
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ตารางที 18 จาํนวนและค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างบานเกลด็ 

 

การเลือกซือหนา้ต่างบานเกลด็ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   ขนาดทีเลือกซือ (สูง x กวา้ง: เมตร)   

 0.60 x 0.70 20 24.1 

 0.60 x 0.90 21 25.3 

 1.20 x 0.70 35 42.2 
 1.20 x 0.90 7 8.4 

 รวม 83 100.0 

2.   รูปแบบทีเลือกซือ   

 บานเกล็ด 1 ช่อง 62 74.7 
 บานเกลด็ 2 ช่อง 21 25.3 

 รวม 83 100.0 

 3.   ราคาขายต่อชุด   

 ตาํกว่า 5,000 บาท 27 32.5 

 5,001 - 10,000 บาท 32 38.6 

 10,001- 15,000 บาท 13 15.7 

 15,001 บาทขึนไป 11 13.3 

 รวม 83 100.0 

 
 ตารางที 18 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบบานเกลด็นนั ส่วนใหญ่เลือก
ซือทีมีขนาด  1.20 x 0.70 เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.2 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเกลด็ 1ช่อง มาก
ทีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.7 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.6 
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ตารางที 19  จาํนวนและค่าร้อยละ ของสีประตู/หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปทีเลือกซือ  

 (ตอบไดม้ากกว่า  1 ขอ้) 
สีประตู/หนา้ต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

   ขาว 212 53.0 
   เงิน 40 10.0 

   ดาํ 138 34.5 

   ชา 70 17.5 

   นาํตาล 173 43.3 

 
 ตารางที 19 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
สีขาว คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ สีดาํ คิดเป็นร้อยละ  34.5 รองลงมาอีกคือ สีนาํตาง คิดเป็น
ร้อยละ 43.3 และสีชา คิดเป็นร้อยละ 17.5 
 

ตารางที 20  จาํนวนและค่าร้อยละ ของปัจจยัในการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปทีนึกถึง    
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

ปัจจยัในการเลือกซือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

แข็งแรง ทนทาน 330 82.5 
เลือนหรือเปิดง่าย 47 11.8 

ติดตงัง่าย สะดวกรวดเร็ว 175 43.8 

ราคาเหมาะสม 149 37.3 

ดีไซน์สวยงาม ทนัสมยั 177 44.3 

มีโปรโมชนัดึงดูดใจ 42 10.5 

ลอ็คแน่น ปิดสนิท 92 23.0 

ชือเสียงของตราสินคา้ 4 1.0 

 

 ตารางที 20 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัในการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปที
ลกูคา้ส่วนใหญ่นึกถึงมากทีสุดคือ ความแข็งแรงทนทาน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ ดีไซน์
สวยงาม ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาอีกคือ ติดตงัง่าย สะดวกรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 43.8 
และราคาเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 37.3 
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ตอนที 3 การวเิคราะห์เกยีวกบัปัจจยัทางการเงินทีมอีทิธิพลต่อการเลอืกซือประตูหน้าต่างอลูมเินียม
สําเร็จรูป 
 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัทางการเงินทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู หนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ย งบประมาณทีตอ้งการ  รูปแบบการชาํระเงิน และอตัราการ
ผอ่นชาํระต่อเดือน โดยใชค่้าความถีและ ร้อยละ ปรากฏผลดงัตารางที 21 - 23   
 
ตารางที 21 จาํนวนและค่าร้อยละ ของ งบประมาณทีตอ้งการในการตดัสินใจ ซือประตู หนา้ต่าง

อลมิูเนียมสาํเร็จรูปในแต่ละครัง 

 
งบประมาณ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํากว่า 15,000 บาท 96 24.0 
15,001 - 30,000 บาท 46 11.5 

มากกว่า 30,000 บาทขึนไป 1 .3 

ไม่แน่นอน/ไม่ระบุ 257 64.3 

รวม 400 100.0 

 
 ตารางที 21 แสดงใหเ้ห็นว่า  งบประมาณทีลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการในการตดัสินใจซือ
ประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปในแต่ละครังคือ งบประมาณไม่แน่นอน/ไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 
64.3 รองลงมาคือ ตาํกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาอีกคือ 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 และมากกว่า 30,000 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 

ตารางที 22 จาํนวนและค่าร้อยละ ของรูปแบบการชาํระเงิน 
 

รูปแบบการชาํระเงิน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชําระเป็นเงินสด 204 51.0 
ชาํระผ่านบตัรเดบิต 115 28.8 

ชาํระผ่านบตัรเครดิตเตม็จาํนวน 26 6.5 

ผ่อนชาํระผ่านบตัรเครดิต 55 13.8 

รวม 400 100.0 
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 ตารางที 22 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่ชาํระเงินในการซือสินคา้ดว้ยเงินสด คิดเป็น
ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ชาํระผา่นบตัรเดบิต  คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาอีกคือ ผอ่นชาํระผา่น
บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 13.8 และชาํระผา่นบตัรเครดิตเต็มจาํนวน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 

ตารางที 23 จาํนวนและค่าร้อยละ ของอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน 

 
อตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตาํกว่า 2,000 บาท 119 29.8 

2,001 - 4,000 บาท 141 35.3 
4,001 - 6,000 บาท 98 24.5 

6,000 บาทขึนไป 42 10.5 

รวม 400 100.0 

 

 ตารางที 23 แสดงใหเ้ห็นว่า  ลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการผอ่นชาํระในการซือสินคา้ต่อเดือน
ประมาณ 2,001 - 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ ตาํกว่า  2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29.8 รองลงมาอีกคือ 4,001 - 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ  6,000 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 
10.5 

 
ตอนที 4 การวเิคราะห์เกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมอีทิธิพลต่อการเลอืกซือ ประตู
หน้าต่างอลูมเินียมสําเร็จรูป 
 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ย 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดัจาํหน่าย 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้นกระบวนการบริการ และ 7) ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ โดยใชค่้าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึงปรากฏผลดงัตารางที 24 - 31 
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ตารางที 24 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญั ของปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 
x  S.D. ระดับความสําคญั  

1. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม  3.90 .52 สําคญัมาก 
2. ออกแบบมาเพือใหส้ามารถติดตงัไดง่้าย สะดวกสบาย รวดเร็ว 3.88 .58 สาํคญัมาก 
3. มีการดีไซน์สวยงาม โดดเด่น หรูหรา ทนัสมยั 3.72 .76 สาํคญัมาก 
4. ลอ็คแน่น ปิดสนิท 3.71 .80 สาํคญัมาก 
5. ช่วยลดเสียง ฝุ่ น 3.78 .82 สาํคญัมาก 
6. ป้องกนัแสงยวูี 3.89 .81 สาํคญัมาก 
7. ป้องกันนํารัวซึมเข้าบ้าน  3.90 .78 สําคญัมาก 
8. ทนแรงกระแทกและขดูขีด 3.81 .75 สาํคญัมาก 
9. มีรูปแบบผลิตภณัฑห์ลากหลาย  3.74 .75 สาํคญัมาก 
10. เลือนหรือปิดเปิดไดดี้ 3.67 .73 สาํคญัมาก 
11. ชือเสียงของบริษทัเป็นทีรู้จกั 3.62 .78 สาํคญัมาก 
12. บริษทัมีประสบการณ์ดา้นอลูมิเนียมสาํเร็จรูปโดยตรง 3.82 .54 สาํคญัมาก 

รวม 3.79 .48 สาํคญัมาก 
 

 ตารางที 24 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.79) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีความแข็งแรง ทนทาน 
ไม่เป็นสนิม กบัป้องกนันาํรัวซึมเขา้บา้น (สดัส่วนเท่ากนั) ในระดบัมาก ( x  = 3.90) รองลงมาคือ 
ป้องกนัแสงยวูี ในระดบัมาก ( x  = 3.89) ส่วนขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ ชือเสียงของ
บริษทัเป็นทีรู้จกั ในระดบัมาก ( x  = 3.62) 
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ตารางที 25  แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญั ของปัจจยัส่วน
ดา้นราคา  

 
ปัจจัยด้านราคา การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  3.75 .61 สําคญัมาก 
2. มีวิธีการชาํระเงินหลากหลายรูปแบบ 3.70 .68 สาํคญัมาก 
3. มีโครงการผ่อน 0% ผ่านบตัรเครดิต 3.68 .72 สาํคญัมาก 

รวม 3.71 .57 สาํคญัมาก 
 
 ตารางที 25 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา ทีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.71) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ใน
ระดบัมาก ( x  = 3.75) รองลงมาคือ มีวิธีการชาํระเงินหลากหลายรูปแบบ ในระดบัมาก ( x  = 3.70) 
ส่วนขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ มีโครงการผอ่น 0% ผา่นบตัรเครดิต ในระดบัมาก ( x  = 

3.68) 
 
ตารางที 26 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้น

การจดัจาํหน่าย  

 
ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
1. มีพนักงานขายมานําเสนอ ดูแลและบริการ  3.68 .72 สําคญัมาก 
2. มี Call Center ใหข้อ้มูลเบืองตน้ของสินคา้ 3.64 .77 สาํคญัมาก 
3. มีการเสนอขายสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 3.66 .74 สาํคญัมาก 
4. มีการเสนอขายสินคา้ผ่านทางบู๊ทแสดงสินคา้ 3.63 .74 สาํคญัมาก 

รวม 3.65 .60 สาํคญัมาก 
 

 ตารางที 26 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดั
จาํหน่าย ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.65) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีพนกังานขายมา
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นาํเสนอ ดูแลและบริการ  ในระดบัมาก ( x  = 3.68) รองลงมาคือ มีการเสนอขายสินคา้ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต ในระดบัมาก ( x  = 3.66) ส่วนขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ มีการเสนอขาย
สินคา้ผา่นทางบู๊ทแสดงสินคา้ ในระดบัมาก ( x  = 3.63) 

 
ตารางที 27 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญัของ ปัจจยัส่วน

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
1. มีป้ายโฆษณาชัดเจน 3.65 .75 สําคญัมาก 
2. มีการโฆษณาผ่านสือหนงัสือพิมพ ์ 3.63 .80 สาํคญัมาก 
3. มีการโฆษณาผ่านทางวิทย ุ 3.63 .81 สาํคญัมาก 
4. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์ 3.57 .83 สาํคญัมาก 
5. มีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต Face book, Twitter 3.48 .84 สาํคญัมาก 
6. มีการโฆษณาทาง SMS, MMS, BB 3.40 .85 สาํคญัปานกลาง 
7. มีการโฆษณาผ่านแผ่นพบั โบรชวัร์ 3.48 .82 สาํคญัมาก 
8. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการใหเ้กบ็สะสมแตม้แลกของ  
   รางวลั 

3.41 .82 สาํคญัมาก 

9. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการแถมอุปกรณ์ทาํความสะอาด 3.39 .86 สาํคญัปานกลาง 
10. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการใหส่้วนลดเงินสด 3.35 .84 สาํคญัปานกลาง 

รวม 3.50 .60 สาํคญัมาก 
 
 ตารางที 27 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.50) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีป้ายโฆษณาชดัเจน  

ในระดบัมาก ( x  = 3.65) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่นสือหนงัสือพิมพ ์กบัมีการโฆษณาผา่นทาง
วิทย ุ(สดัส่วนเท่ากนั) ในระดบัมาก ( x  = 3.63) ส่วนขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ มีการ
จดัโปรโมชนัดว้ยการใหส่้วนลดเงินสด ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.35) 

 

 

 

   ส
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ตารางที 28  แสดงค่าเฉลีย( x )และค่าเบียงเบนมาตรฐาน( S.D) ระดบัความสาํคญัของปัจจยั ดา้น
บุคลากร 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
1. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง
ถูกต้องเข้าใจง่าย  

3.52 .67 สําคญัมาก 

2. พนักงานมีการให้บริการสือสารทีรวดเร็ว  3.52 .67 สําคญัมาก 
3. พนกังานมีความน่าเชือถือ 3.48 .69 สาํคญัมาก 
4. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ 3.45 .71 สาํคญัมาก 
5. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการทีเพียงพอ 3.48 .76 สาํคญัมาก 

รวม 3.49 .51 สาํคญัมาก 
 

 ตารางที 28 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร ที
มีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ในระดบัมาก  ( x  = 3.49) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ พนกังานมีความรู้ ความสามารถ
ในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งเขา้ใจง่าย กบัพนกังานมีการใหบ้ริการสือสารทีรวดเร็ว  
(สดัส่วนเท่ากนั)ในระดบัมาก ( x  = 3.52) รองลงมาคือ พนกังานมีความน่าเชือถือ  กบัมีจาํนวน
พนกังานใหบ้ริการทีเพียงพอ (สดัส่วนเท่ากนั) ในระดบัมาก ( x  = 3.48) ส่วนขอ้ทีลกูคา้ให้
ความสาํคญันอ้ยทีสุดคือ พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ ในระดบัมาก ( x  = 3.45) 

 
ตารางที 29 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่า เบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญัของปัจจยั ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
1. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  3.66 .78 สําคญัมาก 
2. ความสะดวกในการติดต่อบริษัท  3.66 .76 สําคญัมาก 
3. การใหบ้ริการทีไม่มีความผิดพลาด 3.62 .73 สาํคญัมาก 
4. มีบริการรับติดตงัหลงัการขาย  3.56 .74 สาํคญัมาก 

รวม 3.62 .63 สาํคญัมาก 

   ส
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 ตารางที 2 9 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  

( x  = 3.62) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ ความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ กบัความสะดวกในการติดต่อบริษทั (สดัส่วนเท่ากนั) ในระดบัมาก 
( x  = 3.66) รองลงมาคือ การใหบ้ริการทีไม่มีความผดิพลาด  ในระดบัมาก ( x  = 3.62) ส่วนขอ้ที
ลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ มีบริการรับติดตงัหลงัการขาย ในระดบัมาก ( x  = 3.56) 

 
ตารางที 30 แสดงค่าเฉลีย ( x ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ระดบัความสาํคญัของปัจจยั ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  

1. มีบู๊ทแสดงสินค้าให้ดู  3.54 .78 สําคญัมาก 
2. บู๊ทแสดงสินคา้มีขนาดใหญ่ 3.49 .81 สาํคญัมาก 
3. บู๊ทแสดงสินคา้มีการจดัใหส้วยงาม 3.40 .83 สาํคญัปานกลาง 

รวม 3.48 .74 สาํคญัมาก 
 
 ตารางที 30 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.48) 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ แสดงใหเ้ห็นว่า  ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีบู๊ทแสดงสินคา้ใหดู้ 
ในระดบัมาก ( x  = 3.54) รองลงมาคือ บู๊ทแสดงสินคา้มีขนาดใหญ่ ในระดบัมาก ( x  = 3.49) ส่วน
ขอ้ทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุดคือ บู๊ทแสดงสินคา้มีการจดัใหส้วยงาม ในระดบัปานกลาง ( x  = 

3.40) 
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ตารางที 31 สรุปค่าเฉลีย ( x ) และ ค่าเบียงเบน มาตรฐาน ( S.D)  ระดบัความสาํคญั ของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซือประตู/หน้าต่าง 

x  S.D. ระดับความสําคญั  
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.79 .48 สําคญัมาก 
ดา้นราคา 3.71 .57 สาํคญัมาก 
ดา้นการจดัจาํหน่าย 3.65 .60 สาํคญัมาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.50 .60 สาํคญัมาก 
ดา้นบุคลากร 3.49 .51 สาํคญัมาก 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.62 .63 สาํคญัมาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.48 .74 สาํคญัมาก 

รวม 3.61 .43 สาํคญัมาก 
 

 ตารางที 31 แสดงใหเ้ห็นว่า  โดยภาพรวมลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  ในระดบัมาก  ( x  = 3.61) 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น แสดงใหเ้ห็นว่า  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญั
สูงทีสุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ( x  = 3.79) รองลงมาคือ ดา้นราคา ( x  = 3.71) รองลงมาอีกคือ 
ดา้นการจดัจาํหน่าย ( x  = 3.65) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ( x  = 3.62) ดา้นการส่วนเสริม
การตลาด ( x  = 3.50) ดา้นบุคลากร ( x  = 3.49) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ( x  = 3.48) 

ตามลาํดบั 
 
ตอนที 5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานการวิจยัในครังนีประกอบสมมติฐานหลกั 3 ขอ้ ดงันี 
 สมมตฐิานปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลกูคา้ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  
 สมมตฐิานที 1:  เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: เพศของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
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 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 32 

 

ตารางที 32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 
เพศ 2

 p-value 
ชาย หญิง รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ      

บานเลือน 166 114 280 .111 .740 

บานเปิด 69 51 120   

รวม 235 165 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ       

ตาํกว่า 15,000 บาท 67 49 116 1.184 .757 

15,001 - 20,000 บาท 98 69 167   

20,001 - 25,000 บาท 59 36 95   

25,000 บาทขึนไป 11 11 22   

รวม 235 165 400   

 

 ตารางที 32 แสดงใหเ้ห็นว่า  เพศของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 สมมตฐิานที 2: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: อายขุองลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

   ส
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 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 33 

 

ตารางที 33 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

อาย ุ
2  p-value ตาํกว่า 25 ปี 25 – 35 ปี 36 – 45 ปี 45 ปี 

ขึนไป 
รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ        

บานเลือน 26 127 102 25 280 8.860* .031 

บานเปิด 4 48 60 8 120   

รวม 30 175 162 33 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 15,000 บาท 11 61 38 6 116 16.423 .059 

15,001 - 20,000 บาท 9 66 71 21 167   

20,001 - 25,000 บาท 8 40 44 3 95   

25,000 บาทขึนไป 2 8 9 3 22   

รวม 30 175 162 33 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 33 แสดงใหเ้ห็นว่า  อายขุองลกูคา้  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของประตูที

เลือกซือ (
2

= 8.860, p-value =.031) ดงันนั อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 

 สมมตฐิานที 3: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ระดบัการศึกษา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 
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 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 34 
 
ตารางที 34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการเลือก ซือประตูอลมิูเนียม

สาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

ระดบัการศึกษา 
2  p-value ตาํกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ       

บานเลือน 153 109 18 280 10.669* .005 

บานเปิด 45 61 14 120   

รวม 198 170 32 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ        

ตาํกว่า 15,000 บาท 61 52 3 116 9.998 .125 

15,001 - 20,000 บาท 81 73 13 167   

20,001 - 25,000 บาท 45 37 13 95   

25,000 บาทขึนไป 11 8 3 22   

รวม 198 170 32 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 34 แสดงใหเ้ห็นว่า  ระดบัการศึกษาของลกูคา้  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ประเภทของประตูทีเลือกซือ  (

2  =10.669, p-value =.005) ดงันนั ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงั
ไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานที 4: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
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 H0: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ระยะเวลาในการใช้ ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 35 
 
ตารางที 35 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือก ซือ

ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
2  p-value 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน

ไป 

รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ        

บานเลือน 120 83 57 20 280 10.072* .018 

บานเปิด 40 55 20 5 120   

รวม 160 138 77 25 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 15,000 บาท 65 19 24 8 116 31.065* .000 

15,001 - 20,000 บาท 58 75 25 9 167   

20,001 - 25,000 บาท 30 36 22 7 95   

25,000 บาทขึนไป 7 8 6 1 22   

รวม 160 138 77 25 400   

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

68 

 ตารางที 35 แสดงใหเ้ห็นว่า  ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของประตูทีเลือกซือ  (

2  =10.072, p-value =.018) และดา้นราคาขายต่อชุดที
เลือกซือ  (

2  =31.065, p-value =.000) ดงันนั ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 5: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน กบัพฤติกรรม การ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 36 
 
ตารางที 36 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน กบัพฤติกรรม การเลือกซือ

ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 
   2  p-value ตาํกว่า 

20,000 
20,001-
40,000 

40,001-
60,000 

60,001-
80,000 

80,001-
100,000 

100,000 
ขึนไป 

   รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ          

บานเลือน 206 63 6 3 1 1 280 10.769 .056 

บานเปิด 75 33 9 3 - - 120   

รวม 281 96 15 6 1 1 400   
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ตารางที 36 (ต่อ)          

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 
   2  p-value ตาํกว่า 

20,000 
20,001-
40,000 

40,001-
60,000 

60,001-
80,000 

80,001-
100,000 

100,000 
ขึนไป 

   รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ           

ตาํกว่า 15,000 บาท 104 11 - - 1 - 116 83.239* .000 

15,001 - 20,000 บาท 107 51 8 1 - - 167   

20,001 - 25,000 บาท 63 27 2 2 - 1 95   

25,000 บาทขึนไป 7 7 5 3 - - 22   

รวม 281 96 15 6 1 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 36 แสดงใหเ้ห็นว่า  รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ (

2  =83.239, p-value =.000) ดงันนั รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงั
ไวเ้พียงบางส่วน 

 สมมตฐิานที 6: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: เพศของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: เพศของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม

สาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 37 
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ตารางที 37 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 
เพศ 2

 p-value 
ชาย หญิง รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ      

บานเลือน 105 60 165 4.158 .245 

บานเปิด 57 53 110   

บางกระทุง้ 23 19 42   

บานเกลด็ 50 33 83   

รวม 235 165 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ       

ตาํกว่า 5,000 บาท 69 45 114 .358 .949 

5,001 - 10,000 บาท 82 57 139   

10,001 - 15,000 บาท 64 47 111   

15,000 บาทขึนไป 20 16 36   

รวม 235 165 400   

 

 ตารางที 37 แสดงใหเ้ห็นว่า  เพศของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่าง อลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 สมมตฐิานที 7: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: อายขุองลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม

สาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 38 
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ตารางที 38 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาย ุกบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนาต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

อาย ุ
2  p-value ตาํกว่า 25 

ปี 
25 – 35 

ปี 
36 – 45 

ปี 

45 ปี 

ขึนไป 

รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ        

บานเลือน 14 66 66 19 165 19.581* .021 

บานเปิด 10 60 35 5 110   

บางกระทุง้ 4 11 24 3 42   

บานเกลด็ 2 38 37 6 83   

รวม 30 175 162 33 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 5,000 บาท 15 47 44 8 114 16.860 .051 

5,001 - 10,000 บาท 4 68 58 9 139   

10,001 - 15,000 บาท 11 46 42 12 111   

15,000 บาทขึนไป - 14 18 4 36   

รวม 30 175 162 33 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 38 แสดงใหเ้ห็นว่า  อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่าง อลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของ
หนา้ต่างทีเลือกซือ  (

2  =19.581, p-value =.021) ดงันนั อายขุองลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 

 สมมตฐิานที 8: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 39 
 
ตารางที 39 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

ระดบัการศึกษา 
2  p-value ตาํกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ       

บานเลือน 99 56 10 165 24.004* .001 

บานเปิด 50 52 8 110   

บางกระทุง้ 23 18 1 42   

บานเกลด็ 26 44 13 83   

รวม 198 170 32 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ        

ตาํกว่า 5,000 บาท 58 43 13 114 6.316 .389 

5,001 - 10,000 บาท 71 60 8 139   

10,001 - 15,000 บาท 48 54 9 111   

15,000 บาทขึนไป 21 13 2 36   

รวม 198 170 32 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

 ตารางที 39 แสดงใหเ้ห็นว่า  ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่าง อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ (

2  =24.004, p-value =.001) ดงันนั ระดบัการศึกษาของลกูคา้ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานที 9: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
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 H1: ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 40 

 
ตารางที 40 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการ เลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์
2  p-value 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 7 – 9 ปี 10 ปีขึน

ไป 

รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ        

บานเลือน 68 47 36 14 165 13.652 .135 

บานเปิด 49 34 21 6 110   

บางกระทุง้ 15 17 9 1 42   

บานเกลด็ 28 40 11 4 83   

รวม 160 138 77 25 400�   

 2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 5,000 บาท 57 34 18 5 114 19.876* .019 

5,001 - 10,000 บาท 54 57 21 7 139   

10,001 - 15,000 บาท 41 36 26 8 111   

15,000 บาทขึนไป 8 11 12 5 36   

รวม 160 138 77 25 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 40 แสดงใหเ้ห็นว่า  ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2  =19.876, p-value =.019) ดงันนั ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 

   ส
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 สมมตฐิานที 10: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: รายไดส่้วนบุคคล เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก ซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 41 
 
ตารางที 41 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการเลือก ซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 
2  p-value ตาํกว่า 

20,000 
20,001-
40,000 

40,001-
60,000 

60,001-
80,000 

80,001-
100,000 

100,000 
ขึนไป 

รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ          

บานเลือน 124 35 2 2 1 1 165 20.311 .160 

บานเปิด 80 26 4 - - - 110   

บางกระทุง้ 27 9 4 2 - - 42   

บานเกลด็ 50 26 5 2 - - 83   

รวม 281 96 15 6 1 1 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ           

ตาํกว่า 5,000 บาท 90 21 2 1 - - 114 32.905* .005 

5,001 - 10,000 บาท 104 30 4 - 1 - 139   

10,001 - 15,000 บาท 70 31 7 2 - 1 111   

15,000 บาทขึนไป 17 14 2 3 - - 36   

รวม 281 96 15 6 1 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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 ตารางที 41 แสดงใหเ้ห็นว่า  รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ (

2  =32.905, p-value =.005) ดงันนั รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 

 สมมตฐิานปัจจยัทางการเงิน: ปัจจยัทางการเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ยสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ดงันี 
 สมมตฐิานที 11: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างงบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง กบัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 42 

 

ตารางที 42 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างงบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง กบัพฤติกรรม การ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง 

2  p-value 
ตาํกว่า 
15,000 

15,001-
30,000 

มากกว่า 
30,000 

ขึนไป 

ไม่
แน่นอน/
ไม่ระบุ 

รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ        

บานเลือน 65 32 1 182 280 .755 .860 

บานเปิด 31 14 - 75 120   

รวม 96 46 1 257 400   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 42 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง 

2  p-value 
ตาํกว่า 
15,000 

15,001-
30,000 

มากกว่า 
30,000 

ขึนไป 

ไม่
แน่นอน/
ไม่ระบุ 

รวม 

 2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 15,000 บาท 43 9 - 64 116 36.275* .000 

15,001 - 20,000 บาท 35 20 - 112 167   

20,001 - 25,000 บาท 15 12 - 68 95   

25,000 บาทขึนไป 3 5 1 13 22   

รวม 96 46 1 257 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 42 แสดงใหเ้ห็นว่า  งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ 
ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ (

2  =36.275, p-value =.000) ดงันนั งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละ
ครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 

 สมมตฐิานที 12: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: รูปแบบการชาํระเงิน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 H1: รูปแบบการชาํระเงิน มี ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการชาํระเงิน กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 43 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 43 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบ การชาํระเงิน กบัพฤติกรรมการ เลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รูปแบบการชาํระเงิน 

2  p-value 
เงินสด บตัรเดบิต บตัร

เครดิตเตม็
จาํนวน 

บตัร
เครดิต 

รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ        

บานเลือน 144 78 14 44 280 6.142 .105 

บานเปิด 60 37 12 11 120   

รวม 204 115 26 55 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 15,000 บาท 50 29 2 35 116 54.925* .000 

15,001 - 20,000 บาท 96 43 16 12 167   

20,001 - 25,000 บาท 51 36 4 4 95   

25,000 บาทขึนไป 7 7 4 4 22   

รวม 204 115 26 55 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 43 แสดงใหเ้ห็นว่า  รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ราคาขายต่อชุด
ทีเลือกซือ (

2  =54.925, p-value =.000) ดงันนั รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานที 13: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือนไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน กบัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 44 
 
ตารางที 44 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัรา การผอ่นชาํระต่อเดือน กบั พฤติกรรมการเลือก ซือ

ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

อตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน 

2  p-value 
ตาํกว่า 
2,000 
บาท 

2,001-
4,000 
บาท 

4,001 -
6,000 
บาท 

6,000 
บาทขึน
ไป 

รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ        

บานเลือน 84 99 64 33 280 2.520 .472 

บานเปิด 35 42 34 9 120   

รวม 119 141 98 42 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 15,000 บาท 28 35 32 21 116 19.271* .023 

15,001 - 20,000 บาท 50 64 37 16 167   

20,001 - 25,000 บาท 37 32 23 3 95   

25,000 บาทขึนไป 4 10 6 2 22   

รวม 119 141 98 42 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
  

 ตารางที 44 แสดงใหเ้ห็นว่า  อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ราคาขายต่อ
ชุดทีเลือกซือ (

2  =19.271, p-value =.023) ดงันนั อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานที 14: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ เลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างงบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง กบัพฤติกรรม

การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ได้
กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 45 

 

ตารางที 45 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างงบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง 

x 2  p-value 
ตาํกว่า 
15,000 

15,001-
30,000 

มากกว่า 
30,000 

ขึนไป 

ไม่
แน่นอน/
ไม่ระบุ 

รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ        

บานเลือน 50 18 1 96 165 28.461* .001 

บานเปิด 14 13 - 83 110   

บางกระทุง้ 15 10 - 17 42   

บานเกลด็ 17 5 - 61 83   

รวม 96 46 1 257 400   

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลูมิเนียม 

สาํเร็จรูป 

งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง 

2  p-value 
ตาํกว่า 
15,000 

15,001-
30,000 

มากกว่า 
30,000 

ขึนไป 

ไม่
แน่นอน/
ไม่ระบุ 

รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 5,000 บาท 24 11 - 79 114 18.151* .033 

5,001 - 10,000 บาท 43 10 - 86 139   

10,001 - 15,000 บาท 25 16 1 69 111   

15,000 บาทขึนไป 4 9 - 23 36   

รวม 96 46 1 257 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 45 แสดงใหเ้ห็นว่า  งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ ( 2  =28.461, p-value =.001) และดา้นราคาขายต่อชุดที
เลือกซือ  (

2  =18.151, p-value =.033) ดงันนั งบประมาณทีตอ้งการซือในแต่ละครัง มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 15: รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: รูปแบบการชาํระเงิน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: รูปแบบการ ชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการชาํระเงิน กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 46 

 

ตารางที 46 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการชาํระเงิน กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รูปแบบการชาํระเงิน 
2  p-value เงินสด บตัรเดบิต บตัรเครดิต

เตม็จาํนวน 
บตัรเครดิต รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ        

บานเลือน 78 51 7 29 165 18.166* .033 

บานเปิด 64 25 6 15 110   

บานกระทุง้ 19 12 3 8 42   

บานเกลด็ 43 27 10 3 83   

รวม 204 115 26 55 400   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 46 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

รูปแบบการชาํระเงิน 
2  p-value เงินสด บตัรเดบิต บตัรเครดิต

เตม็จาํนวน 
บตัรเครดิต รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 5,000 บาท 75 31 5 3 114 36.695* .000 

5,001 - 10,000 บาท 64 48 10 17 139   

10,001 - 15,000 บาท 49 24 8 30 111   

15,000 บาทขึนไป 16 12 3 5 36   

รวม 204 115 26 55 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 46 แสดงใหเ้ห็นว่า  รูปแบบการชาํระเงิน  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ (

2
= 18.166, p-value =.033) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  

(
2

= 36.695, p-value =.000) ดงันนั รูปแบบการชาํระเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 16: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: อตัรา การผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน กบัพฤติกรรมการเลือก

ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 47 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 47 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน กบัพฤติกรรมการเลือก ซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

อตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน 
2  p-value ตาํกว่า 

2,000 บาท 
2,001-

4,000 บาท 
4,001 -

6,000 บาท 
6,000 บาท
ขึนไป 

รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ        

บานเลือน 48 62 37 18 165 7.569 .578 

บานเปิด 36 33 26 15 110   

บางกระทุง้ 8 18 13 3 42   

บานเกลด็ 27 28 22 6 83   

รวม 119 141 98 42 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ         

ตาํกว่า 5,000 บาท 53 29 26 6 114 27.545* .001 

5,001 - 10,000 บาท 34 57 33 15 139   

10,001 - 15,000 บาท 24 39 30 18 111   

15,000 บาทขึนไป 8 16 9 3 36   

รวม 119 141 98 42 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

 ตารางที 47 แสดงใหเ้ห็นว่า  อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา
ขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
=27.545, p-value =.001) ดงันนั อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน  มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงประกอบดว้ย
สมมติฐาน2 สมมติฐาน ดงันี  

 สมมตฐิานที 17: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 48 
 
ตารางที 48 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 50 141 88 1 - 280 24.304* .000 

บานเปิด 35 74 11 - - 120   

รวม 85 215 99 1 - 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 19 50 46 1 - 116 28.278* .001 

15,001 - 20,000 บาท 41 88 38 - - 167   

20,001 - 25,000 บาท 19 63 13 - - 95   

25,000 บาทขึนไป 6 14 2 - - 22   

รวม 85 215 99 1 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

 ตารางที 48 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภท
ของประตูทีเลือกซือ (

2
= 24.304, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
= 

28.278, p-value =.001) ดงันนั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 18: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นราคา กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู

อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 49 

 

ตารางที 49 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นราคา กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นราคา 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 38 111 127 4 - 280 19.906* .000 

บานเปิด 23 69 28 - - 120   

รวม 61 180 155 4 - 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 11 46 58 1 - 116 23.620* .005 

15,001 - 20,000 บาท 30 67 69 1 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 14 55 24 2 - 95   

25,000 บาทขึนไป 6 12 4 - - 22   

รวม 61 180 155 4 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

 ตารางที 49 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของ
ประตูทีเลือกซือ (

2
= 19.906, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
= 23.620, 

p-value =.005) ดงันนั ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม
สาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมตฐิานที 19: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 50 
 

ตารางที 50 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย  กบัพฤติกรรมการเลือก ซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 45 130 91 13 1 280 15.596* .004 

บานเปิด 35 57 28 - - 120   

รวม 80 187 119 13 1 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 19 50 43 4 - 116 12.138 .435 

15,001 - 20,000 บาท 36 75 49 7 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 21 48 23 2 1 95   

25,000 บาทขึนไป 4 14 4 - - 22   

รวม 80 187 119 13 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

 ตารางที 50 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
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ประเภทของประตูทีเลือกซือ (
2

= 15.596, p-value =.004) ดงันนั ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงั
ไวเ้พียงบางส่วน 
 สมมตฐิานที 20: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการ

เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 51 
 
ตารางที 51 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 20 112 110 37 1 280 25.117* .000 

บานเปิด 16 68 35 1 - 120   

รวม 36 180 145 38 1 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 7 34 57 17 1 116 45.471* .000 

15,001 - 20,000 บาท 14 73 64 16 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 10 59 23 3 - 95   

25,000 บาทขึนไป 5 14 1 2 - 22   

รวม 36 180 145 38 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

   ส
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 ตารางที 51 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของประตูทีเลือกซือ (

2
= 25.117, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที

เลือกซือ (
2

= 45.471, p-value =.000) ดงันนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 21: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคลากร กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 52 

 
ตารางที 52 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคลากร กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 19 87 152 22 - 280 28.364* .000 

บานเปิด 17 62 39 2 - 120   

รวม 36 149 191 24 - 400   

 

 
 
 

   ส
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ตารางที 52 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 12 32 69 3 - 116 19.138* .024 

15,001 - 20,000 บาท 10 65 77 15 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 12 42 37 4 - 95   

25,000 บาทขึนไป 2 10 8 2 - 22   

รวม 36 149 191 24 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 52 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นการบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภท
ของประตูทีเลือกซือ (

2
= 28.364, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
= 

19.138, p-value =.024) ดงันนั ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

 สมมตฐิานที 22: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการ

เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 53 

 

   ส
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ตารางที 53 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 44 105 117 14 - 280 26.762* .000 

บานเปิด 40 53 26 1 - 120   

รวม 84 158 143 15 - 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 19 34 56 7 - 116 21.598* .010 

15,001 - 20,000 บาท 35 75 49 8 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 26 39 30 - - 95   

25,000 บาทขึนไป 4 10 8 - - 22   

รวม 84 158 143 15 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 53 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของประตูทีเลือกซือ (

2
= 26.762, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที

เลือกซือ (
2

= 21.598, p-value =.010) ดงันนั ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 23: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของประตูทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 

   ส
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 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 54 

 

ตารางที 54 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการเลือก ซือ
ประตูอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือประตู 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของประตูทีเลือกซือ         

บานเลือน 29 77 145 29 - 280 19.406* .000 

บานเปิด 23 45 51 1 - 120   

รวม 52 122 196 30 - 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 15,000 บาท 7 28 70 11 - 116 44.716* .000 

15,001 - 20,000 บาท 15 57 83 12 - 167   

20,001 - 25,000 บาท 29 26 33 7 - 95   

25,000 บาทขึนไป 1 11 10 - - 22   

รวม 52 122 196 30 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 54 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของประตูทีเลือกซือ (

2
= 19.406, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที

เลือกซือ (
2

= 44.716, p-value =.000) ดงันนั ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 24: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 55 

 
ตารางที 55 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ         

บานเลือน 33 65 66 1 - 165 61.676* .000 

บานเปิด 15 73 22 - - 110   

บานกระทุง้ 5 29 8 - - 42   

บานเกลด็ 32 48 3 - - 83   

รวม 85 215 99 1 - 400   

 2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 30 72 12 - - 114 29.334* .001 

5,001 - 10,000 บาท 24 72 43 - - 139   

10,001 - 15,000 บาท 18 54 38 1 - 111   

15,000 บาทขึนไป 13 17 6 - - 36   

รวม 85 215 99 1 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 55 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ (

2
= 61.676, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  

(
2

= 29.334, p-value =.001) ดงันนั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมตฐิานที 25: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นราคา กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 56 

 
ตารางที 56 แสดงความสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นราคา 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือก
ซือ   

      

บานเลือน 18 66 77 4 - 165 28.539* .001 

บานเปิด 20 42 48 - - 110   

บานกระทุง้ 5 24 13 - - 42   

บานเกลด็ 18 48 17 - - 83   

รวม 61 180 155 4 - 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 22 56 36 - - 114 25.540* .002 

5,001 - 10,000 บาท 16 57 63 3 - 139   

10,001 - 15,000 บาท 11 49 50 1 - 111   

15,000 บาทขึนไป 12 18 6 - - 36   

รวม 61 180 155 4 - 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 56 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของ
หนา้ต่างทีเลือกซือ (

2
= 28.539, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
= 

25.540, p-value =.002) ดงันนั ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 26: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 57 

 
ตารางที 57 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการเลือก ซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ         

บานเลือน 13 68 72 11 1 165 55.577* .000 

บานเปิด 29 61 18 2 - 110   

บานกระทุง้ 13 18 11 - - 42   

บานเกลด็ 25 40 18 - - 83   

รวม 80 187 119 13 1 400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 57 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
2  p-value มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 34 57 23 - - 114 26.911* .008 

5,001 - 10,000 บาท 27 63 44 5 - 139   

10,001 - 15,000 บาท 11 53 39 7 1 111   

15,000 บาทขึนไป 8 14 13 1 - 36   

รวม 80 187 119 13 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 
 ตารางที 57 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ (

2
= 55.577, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  

(
2

= 26.911, p-value =.008) ดงันนั ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 27: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 58 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

95 

ตารางที 58 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
2  p-value มาก

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ         

บานเลือน 9 43 83 29 1 165 82.778* .000 

บานเปิด 11 64 27 8 - 110   

บานกระทุง้ 3 17 22 - - 42   

บานเกลด็ 13 56 13 1 - 83   

รวม 36 180 145 38 1 400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 12 73 27 1 1 114 51.018* .000 

5,001 - 10,000 บาท 15 46 60 18 - 139   

10,001 - 15,000 บาท 3 42 49 17 - 111   

15,000 บาทขึนไป 6 19 9 2 - 36   

รวม 36 180 145 38 1 400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 58 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ ( 2

= 82.778, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที
เลือกซือ (

2
= 51.018, p-value =.000) ดงันนั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 28: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

96 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคลากร กบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ (Chi-Square Test) ไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 59 

 
ตารางที 59 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นบุคลากร กบัพฤติกรรม การเลือกซือหนา้ต่าง

อลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 
2  p-value มาก

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ         

บานเลือน 7 38 98 22 - 165 66.542* .000 

บานเปิด 11 46 53 - - 110   

บานกระทุง้ 3 25 13 1 - 42   

บานเกลด็ 15 40 27 1 - 83   

รวม 36 149 191 24 - 400   

 2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 13 52 48 1 - 114 18.024* .035 

5,001 - 10,000 บาท 13 49 66 11 - 139   

10,001 - 15,000 บาท 6 33 61 11 - 111   

15,000 บาทขึนไป 4 15 16 1 - 36   

รวม 36 149 191 24 - 400   
  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 59 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือก
ซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประเภท
ของหนา้ต่างทีเลือกซือ (

2
= 66.542, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ  (

2
= 

18.024, p-value =.035) ดงันนั ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมตฐิานที 29: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ กบั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการ

เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 60 

 
ตารางที 60 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการเลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

2  p-value 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือก
ซือ   

      

บานเลือน 8 59 87 11  165 70.697* .000 

บานเปิด 32 46 29 3  110   

บานกระทุง้ 13 15 14   42   

บานเกลด็ 31 38 13 1  83   

รวม 84 158 143 15  400   

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 31 55 26 2  114 20.146* .017 

5,001 - 10,000 บาท 27 45 59 8  139   

10,001 - 15,000 บาท 18 42 46 5  111   

15,000 บาทขึนไป 8 16 12   36   

รวม 84 158 143 15  400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที 60 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ ( 2

= 70.697, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที
เลือกซือ (

2
= 20.146, p-value =.017) ดงันนั ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 สมมตฐิานที 30:  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงเขียนเป็นสมมติฐาน ทาง
สถิติไดด้งันี 

 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป 

 พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

ประกอบดว้ย 1) ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ และ 2) ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการ
เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปสถิติทีใชท้ดสอบ คือไคส์ สแควร์ ( Chi-Square Test) ไดก้าํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปรากฏดงัตารางที 61 

 
ตารางที 61 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการ เลือกซือ

หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2  p-value 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

1. ประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ         

บานเลือน 6 36 103 20  165 49.803* .000 

บานเปิด 22 39 40 9  110   

บานกระทุง้ 7 15 20   42   

บานเกลด็ 17 32 33 1  83   

รวม 52 122 196 30  400   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 61 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่าง 

อลูมิเนียมสาํเร็จรูป 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2  p-value 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด รวม 

2. ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ          

ตาํกว่า 5,000 บาท 19 47 46 2  114 26.053* .002 

5,001 - 10,000 บาท 20 40 67 12  139   

10,001 - 15,000 บาท 9 22 66 14  111   

15,000 บาทขึนไป 4 13 17 2  36   

รวม 52 122 196 30  400   

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

 ตารางที 61 แสดงใหเ้ห็นว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของหนา้ต่างทีเลือกซือ ( 2

= 49.803, p-value =.000) และดา้นราคาขายต่อชุดที
เลือกซือ (

2
= 26.053, p-value =.002) ดงันนั ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล” ผูว้ิจยันาํมาสรุปสาระสาํคญั
ตามลาํดบัดงันี 
 
1. สรุปผลการวจิยั 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีการศึกษาในระดบั     
ตาํกว่าปริญญาตรีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.5 ซึง
ส่วนใหญ่ใชป้ระตูและหนา้ต่างอลมูิเนียมมาเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 
4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และลกูคา้ส่วนใหญ่มีรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน ตาํกว่า  20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ รายได ้20,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามลาํดบั 
 1.2 ผลการวิเคราะห์เกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป   
  1. 2.1 ผลการ วิเคราะห์เกียวกบั พฤติกรรมการเลือกซือประตูอลมิูเนียม สาํเร็จรูป  
ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือประตูอลมิูเนียมสาํเร็จรูปแบบบานเลือน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
และแบบบานเปิด คิดเป็นร้อยละ 30. 0 สาํหรับลกูคา้ทีเลือกซือประตูบานเลือนนนัพบว่า  ลกูคา้    
ส่วนใหญ่เลือกซือประตูแบบบานเลือนทีมีขนาด 2.10 x 2.10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.4 ซึงส่วนใหญ่
ซือประตูบานเลือนแบบ 2 ช่อง มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อ
ชุดประมาณ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.9 ส่วนลกูคา้ทีเลือกซือประบานเปิดพบว่า 
ส่วนใหญ่เลือกซือประตูแบบบานเปิดทีมีขนาด 2.10 x 21.40 เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.0 ซึงส่วนใหญ่
ซือประตูบานเปิดเดียว มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุด
ประมาณ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.8 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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  1. 2.2 ผลการวิเคราะห์เกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป  
ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกซือหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปแบบบานเลือน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
รองลงมาคือ บานเปิด คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาอีกคือ บานเกลด็ คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
บานกระทุง้ คิดเป็นร้อยละ 10.5 ซึงมีรายละเอียดดงันี  
   1. 2.2.1 ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบบานเลือนส่วนใหญ่เลือกซือทีมีขนาด  
1.20 x 1.50 เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.5 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเลือนแบบ 2 ช่อง  มากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 58.8 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.0  
   1. 2.2.2 ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบ บานเปิดส่วนใหญ่เลือก ซือทีมีขนาด  
1.20 x 1.20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.6 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเปิดเดียว มากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 67.3 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท กบัราคา 
10,001- 15,000 บาท (ในสดัส่วนทีเท่ากนั) คิดเป็นร้อยละ 23.6 
   1. 2.2.3 ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่าง บานกระทุง้ส่วนใหญ่เลือกซือทีมี ขนาด  
0.60 x 1.00 เมตร คิดเป็นร้อยละ 69.0 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานกระทุง้ 1 ช่อง มากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.6 
   1. 2.2.4 ลกูคา้ทีเลือกซือหนา้ต่างแบบบานเกลด็ส่วนใหญ่เลือกซือทีมีขนาด  
1.20 x 0.70 เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.2 ซึงส่วนใหญ่ซือหนา้ต่างบานเกลด็ 1ช่อง มากทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 และส่วนใหญ่เลือกซือทีมีราคาขายต่อชุดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.6 
   สาํหรับสีประตู/หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปทีเลือกซือนนั ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้
ส่วนใหญ่เลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป สีขาว มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา
คือ สีดาํ คิดเป็นร้อยละ  34.5 และปัจจยัในการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปทีลกูคา้
ส่วนใหญ่นึกถึงมากทีสุดคือ ความแข็งแรงทนทาน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ ดีไซน์สวยงาม 
ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 44.3 
 1.3 ผลการวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัทางการเงินทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่าง
อลมิูเนียมสาํเร็จรูป ผูว้ิจยัพบว่า งบประมาณทีลกูคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการในการตดัสินใจซือประตู
หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปในแต่ละครังคือ ไม่แน่นอน/ไมร่ะบุ คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาคือ    
ตาํกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ซึงส่วนใหญ่ชาํระเงินในการซือสินคา้ดว้ยเงินสด คิดเป็น
ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ชาํระผา่นบตัรเดบิต คิดเป็นร้อยละ 28.8 และลกูคา้ทีตอ้งการผอ่นชาํระใน
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การซือสินคา้นนั ส่วนใหญ่ตอ้งการผอ่นชาํระต่อเดือนประมาณ 2,001 - 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.3 รองลงมาคือ ตาํกว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 ตามลาํดบั 
 1. 4  ผลการวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ
ประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป พิจารณาถึงปัจจยัการตลาดทงั 7 ดา้น สรุปผลไดด้งันี 
  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ มีความ
แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม กบัป้องกนันาํรัวซึมเขา้บา้น (ในสดัส่วนทีเท่ากนั) ในระดบัมาก  
ปัจจยัดา้นราคา ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  ปัจจยั
ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ  มีพนกังานขายนาํเสนอ ดูแล
และบริการ   ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ  มี
ป้ายโฆษณาชดัเจน  ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดคือ พนกังานมี
ความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งเขา้ใจง่าย กบัพนกังานมีการใหบ้ริการ
สือสารทีรวดเร็ว (ในสดัส่วนทีเท่ากนั)  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ให้
ความสาํคญัสูงทีสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ กบัความสะดวกในการติดต่อบริษทั  
(ในสดัส่วนทีเท่ากนั)  และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูว้ิจยัพบว่า สิงทีลกูคา้ใหค้วามสาํคญั
สูงทีสุดคือ มีบู๊ทแสดงสินคา้ใหดู้ 
  ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า  อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน
การใชผ้ลิตภณัฑ ์และรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือ
ประตู/หนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป ดา้นปัจจยัทางการเงิน งบประมาณทีซือในแต่ละครัง รูปแบบ
การชาํระเงิน และอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/
หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป  
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ตารางที 62 ผลการทดสอบสมมติฐานที 1: ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 

 
พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
หมายเหต ุ

มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
เพศ     

1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .740           ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .757       ยอมรับ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .245   ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .949   ยอมรับ H0 

อายุ     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .031*           ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .059       ยอมรับ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .021*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .051   ยอมรับ H0 

ระดับการศึกษา     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .005*           ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .125       ยอมรับ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .001*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .389   ยอมรับ H0 

ระยะเวลาในการใช้ผลติภัณฑ์     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .018*           ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*       ปฏิเสธ H0 
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ตารางที 62 (ต่อ)  
  

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน หมายเหต ุมีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .135   ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .019*   ปฏิเสธ H0 

รายได้ส่วนบุคคลเฉลยีต่อเดือน     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .056           ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*       ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .160   ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .005*   ปฏิเสธ H0 

 
ตารางที 63 ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 : ปัจจยัทางการเงิน มีความสมัพนัธก์บัพฤติ กรรมการ

เลือกซือประตู/หนา้ต่างสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

หมายเหต ุมีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
งบประมาณทต้ีองการซือในแต่ละครัง     

1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .860           ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*       ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .001*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .033*   ปฏิเสธ H0 

รูปแบบการชําระเงิน     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .105           ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*       ปฏิเสธ H0 
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ตารางที 63 (ต่อ)     

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

หมายเหต ุมีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .033*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

อตัราการผ่อนชําระต่อเดือน     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .472           ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .023*       ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .578   ยอมรับ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .001*   ปฏิเสธ H0 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
ตารางที 64 ผลการทดสอบสมมติฐานที 3 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างสาํเร็จรูป 
 

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน หมายเหต ุ

มีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์     

1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*           ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .001*       ปฏิเสธH0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .001*   ปฏิเสธ H0 

ปัจจัยด้านราคา     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .005*   ปฏิเสธ H0 
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ตารางที 64 (ต่อ)     

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

หมายเหต ุมีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .001*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .002*   ปฏิเสธ H0 

ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .004*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .435*   ปฏิเสธH0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .008*   ปฏิเสธ H0 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*           ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*       ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธH0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

 ปัจจัยด้านบุคลากร     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .024*   ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .035*   ปฏิเสธ H0 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .010*   ปฏิเสธ H0 
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ตารางที 64 (ต่อ)     

พฤติกรรมการเลอืกซือ p-value 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

หมายเหต ุมีความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 
2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .017*   ปฏิเสธ H0 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ     
1. ประตู     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

2. หน้าต่าง     

    - ประเภททีเลือกซือ .000*   ปฏิเสธ H0 

   - ราคาขายต่อชุดทีเลือกซือ .002*   ปฏิเสธ H0 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
2. อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัมีประเด็นทีน่าสนใจ และนาํมาอภิปราย หลายขอ้ ผูว้ิจยัพบว่า อาย ุระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการใชผ้ลิตภณัฑ ์และรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 :130) ทีกล่าวว่า ลกัษณะของผูซื้อหรือผูบ้ริโภค
จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ดงันีคือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา กล่าวคือ ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเป็นเกณฑที์นิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนตลาด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยงยทุธ  ดิถีวฒันา (2551) ซึงทาํการศึกษาเรือง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือภาชนะหุงตม้อลมิูเนียม ของผูบ้ริโภคใน
เขตจงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจยัพบว่า  อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้มีผลต่อพฤติกรรม
การซือภาชนะหุงตม้อลมิูเนียมทงัสิน  ในดา้นปัจจยัทางการเงิน ผูว้ิจยัพบว่า งบประมาณทีซือใน
แต่ละครัง รูปแบบการชาํระเงิน และอตัราการผอ่นชาํระต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
เลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทงันีอาจเนืองดว้ยประตู/
หนา้ต่างทีผลิตภณัฑจ์ากอลมิูเนียมนนั มีราคาค่อนขา้งสูง ดงันนัผูบ้ริโภคจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัทางการเงิน ซึงเป็นปัจจยัหลกัทีสาํคญัอยา่งหนึงในการดาํรงชีวิตในยคุปัจจุบนั ไม่ว่าเป็นใน
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เรืองของ งบประมาณในการซือ อีกทงัรูปแบบการชาํระเงิน และการอตัราการผอ่นชาํระในกรณีที
ผอ่นผา่นบตัรเครดิตหรือร้านทีเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดยตรง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีลาํดบั
ขนัความตอ้งการของมาสโลว ์(1970 : 155, อา้งถึงใน ประภาสิทธิ  โกศินานนท์  และสายชล  วิสุทธิ 
สมุทร 2547 : 65) ทีกล่าวว่า ความตอ้งการทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการพืนฐานอนัดบัแรก เพือให้
ชีวิตมีความ อยูร่อดซึงจะเป็นความตอ้งการทางดา้นสรีระ (Maslow 1970 : 155, อา้งถึงใน ประภาสิทธิ 
โกศินานนท ์และสายชล วิสุทธิ สมุทร 2547 : 65) คือ ความตอ้งการอาหาร นาํ อากาศ  เครืองนุ่งห่ม  
ยารักษาโรค  ทีอยูอ่าศยั  และความตอ้งการทางเพศ  เป็นตน้  ความตอ้งการขนัพืนฐานนี เป็นส่วน
สาํคญัในงานทางการตลาดทีสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการ ใหต้อบสนองความตอ้งการขนันีของ
ผูบ้ริโภค และในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น การจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทงันีอาจเนืองจากประตู และหนา้ต่างเป็นอุปกรณ์ทีสาํคญัของตวับา้นซึง
จาํเป็นตอ้งมีการเลือกอยา่งพิถีพิถนั เนืองจากเป็นสิงทีตอ้งอยูค่งทนถาวรกบัตวับา้น อีกทงัการ
ระบายอากาศภายในบา้นเป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญั บา้นทีมีการระบายและถ่ายเทอากาศไดดี้ มีการเจาะ
ช่องเปิดของหนา้ต่างในตาํแหน่งและทิศทางทีเหมาะสม  จะช่วยทาํใหเ้กิดภาวะของความน่าสบาย
ภายในบา้น ดงันนั การใหค้วามสาํคญัในเรืองของบานประตูและหนา้ต่าง  ก็เป็นอีกสิงหนึงทีไม่ควร
ละเลยสาํหรับการสร้างบา้น ดว้ยเหตุนีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จึงมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชินโชติ  
ลิมธนาคม (2547) ซึงทาํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชค้อนกรีตผสมเสร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างในจงัหวดัอุดรธานี  ผลการวิจยัพบว่า  ผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้าง     
ทีก่อสร้างอาคารสถานทีราชการเห็นว่าปัจจยัโดยรวมดา้นสินคา้และบริการ ราคา สถานที ส่งเสริม
การขาย พนกังาน กายภาพ และดา้นกระบวนการจดัการ มีความสาํคญัต่อการเลือกใชค้อนกรีต
ผสมเสร็จ  

 
3. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 
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 3.1 ข้อเสนอแนะทีได้รับจากการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1. 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยั พบว่า ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบัความแข็งแรง  
ทนทาน ไม่เป็นสนิม และป้องกนันาํรัวซึมเขา้บา้น (ในสดัส่วนทีเท่ากนั) ดงันนั ผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะ
ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายในเรืองของความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
และการ ป้องกนันาํรัวซึมเขา้บา้นเป็นสาํคญั เพือให้ ผูบ้ริโภคมีความมนัใจ ในคุณภาพของสินคา้ทีมี
มาตรฐาน 
  3.1. 2 ดา้นราคา ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบัราคา เหมาะสม กบั
คุณภาพ  ดงันนั ผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑป์ระตูและหนา้ต่างอลมิูเนียม
สาํเร็จรูปใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ และควรมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 
  3.1. 3 ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบัพนกังานขาย
นาํเสนอ ดูแลและบริการ  ดงันนั ผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะจดัพนกังานขายตามจุดต่างๆ ของร้านเพือคอย
นาํเสนอสินคา้ และดูแลเอาใจใส่ในการใหบ้ริการอยา่งทวัถึง เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บั
ผูบ้ริโภค  
  3.1. 4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบั ป้าย
โฆษณาชดัเจน  ดงันนัผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะจดัทาํป้ายโฆษณาผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ อยา่งชดัเจน
และทวัถึง เพือใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงตวัสินคา้ และเป็นการกระตุน้พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค
อีกทางหนึงดว้ย  
  3.1. 5 ดา้นบุคลากร ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ให้ ความสาํคญัสูงทีสุดกบัพนกังานมีความรู้  
ความสามารถในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งเขา้ใจง่าย และพนกังานมีการใหบ้ริการสือสาร
ทีรวดเร็ว (ในสดัส่วนทีเท่ากนั)  ดงันนัผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะมีการอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในการใหข้อ้มลูเกียวกบัผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจน อีกทงัใหบ้ริการดว้ยความ
รวดเร็ว เพือสร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
  3.1. 6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบัความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ และความสะดวกในการติดต่อบริษทั (ในสดัส่วนทีเท่ากนั)ดงันนัผู ้
จดัจาํหน่ายควรจะ มีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรวดเร็วในการทาํงานใหไ้ดท้งัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งเต็มที ลดขนัตอนการทาํงานทีไม่จาํเป็นออก จดัเตรียมอุปกรณ์สาํนกังานที
จาํเป็นและใชง้านบ่อยใหเ้ป็นระเบียบ เพือความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
  3.1. 7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูว้ิจยัพบว่า ลกูคา้ใหค้วามสาํคญัสูงทีสุดกบับู๊ท
แสดงสินคา้ใหดู้  ดงันนัผูจ้ดัจาํหน่ายควรจะจดับู๊ทเพือเป็นแสดงสินคา้ ทีมีจาํหน่ายในร้านให้
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ผูบ้ริโภคไดเ้กิดการรับรู้ในผลิตภณัฑ ์และมีการออกแบบตกแต่งบรรยากาศภายในร้านใหเ้ป็นที
สะดุดตาเพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค จะช่วยใหก้ารขายประสบความสาํเร็จไดง่้ายขึน 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 
  3.2. 1 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะลกูคา้รายยอ่ยใน กรุงเทพมหานครเขต
ตะวนัตกและปริมณฑล ดงันนัในการทาํวิจยัครังต่อไป ผูว้ิจยัควรทาํศึกษากบักลุ่ม ตวัอยา่งจาก
ทีอืนๆ เพือจะไดท้ราบความเหมือนและความแตกต่างในความคิดเห็นทีหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง 
แลว้นาํผลการศึกษาทีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ใหม้ีประสิทธิภาพ
สูงสุด    
  3.2.2 ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาความพึง พอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์  เพือนาํ
ขอ้มลูทีไดม้าสร้างและปรับปรุงผลิตภณัฑที์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
  3.2.3 ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาเรืองช่องทางในการสือสารทางการตลาดทีส่งผล ต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือประตู/หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป เนืองจากผลทีไดจ้ากการศึกษาจะทาํให้
ทราบว่าช่องทางใดทีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑม์ากทีสุด เพือนาํขอ้มลูทีไดม้า
กาํหนดกลยทุธด์า้นช่องทางในการสือสารทางการตลาดใหม้ีความเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย
ยงิขึน    
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เลขที…..…… 

 

แบบสอบถาม 
เรือง     ปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อการเลอืกซือประตูหน้าต่างอลูมเินียมสําเร็จรูปสําหรับลูกค้ารายย่อย 

ในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตู หนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

   2. ศึกษาปัจจยัทางการเงินทีมอิีทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่าง อลมูิเนียมสาํเร็จรูป
สาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 

 3. ศึกษาปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหนา้ต่าง
อลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้รายยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 
 4. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีมีต่อ ประตูหนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลกูคา้ ราย
ยอ่ยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล 
คาํชีแจง  
กกกกกกกก1. ขอ้มลูแบบสอบถามทุกฉบบันีจะไม่นาํเสนอหรือเปิดเผยเป็น รายบุคคล ดงันนัจึงขอ
ความกรุณากรอกแบบสอบถามทีเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ การนาํเสนอจะนาํเสนอผลในภาพรวม การ
ตอบแบบสอบถามจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียหายใดๆ แก่ท่านและถือเป็นความลบั ขอ้มลูทีไดจ้ะ
นาํไปใชป้ระโยชน์เฉพาะกรณีศึกษาวิจยัเท่านนั  
กกกกกกกก2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบดว้ย 

  ตอนที 1 ขอ้มลูเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
  ตอนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัประตูหนา้ต่างอลมิูเนียมสาํเร็จรูปทีเลือกซือ 
  ตอนที 3 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัทางการเงิน 

  ตอนที 4 ขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
  ตอนที 5 ขอ้เสนอแนะ 

 3. ขอ้มลูทีไดจ้ากการสอบถามในครังนีจะเก็บเป็นความลบัเพือใชใ้นการศึกษาเท่านนั 
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ตอนที 1 ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องว่าง                                     ส่วนของผูว้ิจยั 
1. เพศ 

 ชาย  

                                       
 หญิง 

    

1.............. 

2. อาย ุ 

 ตาํกว่า  25 ปี           

  25 – 35  ปี 

 

 36 – 45  ปี  

    

 

2.............. 

3. ระดบัการศึกษา 
 ตาํกว่าปริญญาตรี   
 ปริญญาตรี                     

 
 ปริญญาโท        
 สูงกว่าปริญญาโท        

    

 

3.............. 
4. ท่านใชผ้ลิตภณัฑป์ระตู / หนา้ต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูปมาเป็นระยะเวลานานเท่าไร  

 

 1 - 3 ปี                                      
 4 - 6 ปี 

 7 - 9 ปี                                    
 10 ปีขึนไป 

    

4.............. 

5. รายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อ
เดือน 

 ตาํว่า 20,000 บาท  

  

 20,001 – 40,000 บาท    
 40,001 – 60,000 บาท 

 
 60,001 – 80,000 บาท 

 80,001 – 100,000 บาท 
 100,000 บาทขึนไป 

    

 

 

5.............. 

 

ตอนที 2 ข้อมูลเกยีวกบัประตู / หน้าต่างอลูมเินียมสําเร็จรูปทีเลอืกซือ 
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องว่าง 

หากท่านเลือกซือประตูบานเลือน  ทาํขอ้ 6-8     

6. ขนาดประตูบานเลือนทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 2.10 x 1.50   

 2.10 x 1.80  

 2.10 x 2.10  

 2.10 x 2.40 

    

6.............. 

7. รูปแบบประตูบานเลือนทีท่านเลือกซือ     

 บานเลือน 2 ช่อง                         บานเลือน 4 ช่อง    7.............. 
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8. ราคาขายต่อชุดประตูบานเลือนทีท่านเลือกซือ ส่วนของผูว้ิจยั 
 ตาํกว่า 15,000 บาท    
 15,001 – 20,000 บาท 

 20,001 – 25,000 บาท          
 25,000 บาทขึนไป  

    

8.............. 

     

หากท่านเลือกซือประตูบานเปิด (แบบผลกั)  ทาํขอ้ 9-11     

9. ขนาดประตูบานเปิดทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 2.10 x 0.70  

 2.10 x 0.90   

 2.10 x 1.40   
 2.10 x 1.60 

    

9.............. 

10. รูปแบบประตูบานเปิดทีท่านเลือกซือ     

 บานเปิดเดียว                          บานเปิดคู่    10.............. 

11. ราคาขายต่อชุดประตูบานเปิดทีท่านเลือกซือ     

 ตาํกว่า 10,000 บาท    
 10,001 – 20,000 บาท 

 20,001 – 30,000 บาท 

 30,000 บาทขึนไป  
    

11.............. 

     

หากท่านเลือกซือหนา้ต่างบานเลือน  ทาํขอ้ 12-14     

12. ขนาดหน้าต่างบานเลือนทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 1.20 x 0.90   

 1.20 x 1.20   

 1.20 x 1.50  
 1.20 x 1.80 

    

12.............. 

13. รูปแบบหน้าต่างบานเลือนทีท่านเลือกซือ     

 บานเลือน 2 ช่อง                         บานเลือน 4 ช่อง    13.............. 

14. ราคาขายต่อชุดหน้าต่างบานเลือนทีท่านเลือกซือ     

 ตาํกว่า 5,000 บาท    
 5,001 – 10,000 บาท 

          

 10,001 – 15,000 บาท 
 15,000 บาทขึนไป  

 

    

14.............. 

หากท่านเลือกซือหนา้ต่างบานเปิด (แบบผลกั) ทาํขอ้ 15-17     

15. ขนาดหน้าต่างบานเปิดทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 1.20 x 0.60  

 1.20 x 0.70   

 1.20 x 1.20   
 1.20 x 1.40 

    

15.............. 

16. รูปแบบหน้าต่างบานเปิดทีท่านเลือกซือ     

 บานเปิดเดียว                          บานเปิดคู่    16.............. 

17. ราคาขายต่อชุดหน้าต่างบานเปิดทีท่านเลือกซือ     

 ตาํกว่า 5,000 บาท    
 5,001 – 10,000 บาท 

 10,001 – 15,000 บาท   
 15,000 บาทขึนไป  

    

17.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หากท่านเลือกซือหนา้ต่างบานกระทุง้ (แบบผลกั)  ทาํขอ้ 18-20    ส่วนของผูว้ิจยั 
18. ขนาดหน้าต่างบานกระทุ้งทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 0.60 x 0.60   

 0.60 x 0.80  

 0.60 x 1.00   
 0.60 x 1.20 

    

18.............. 

19. รูปแบบหน้าต่างบานกระทุ้งทีท่านเลือกซือ     

 บานกระทุง้ 1 ช่อง                      บานกระทุง้ 2 ช่อง    19.............. 

20. ราคาขายต่อชุดหน้าต่างบานกระทุ้งทีท่านเลือกซือ     

 ตาํกว่า 5,000 บาท    
 5,001 – 10,000 บาท     

 10,001 – 15,000 บาท    
 15,000 บาทขึนไป  

    

20.............. 

หากท่านเลือกซือหนา้ต่างบานเกลด็  ทาํขอ้ 21-23     

21. ขนาดหน้าต่างบานเกล็ดทีท่านเลือกซือ (สูง x กวา้ง : เมตร)     

 0.60 x 0.70   

 0.60 x 0.90  

 1.20 x 0.70   
 1.20 x 0.90 

    

21.............. 

22. รูปแบบหน้าต่างบานเกล็ดทีท่านเลือกซือ     

 บานเกลด็ 1 ช่อง                         บานเกลด็ 2 ช่อง    22.............. 

23. ราคาขายต่อชุดหน้าต่างบานเกล็ดทีท่านเลือกซือ     

 ตาํกว่า 5,000 บาท    
 5,001 – 10,000 บาท     

 10,001 – 15,000 บาท 
 15,000 บาทขึนไป  

    

23.............. 

24. สีประตู / หนา้ต่าง อลูมิเนียมสาํเร็จรูปทีท่านเลือกซือ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 ขาว                 
 ดาํ                  
 นาํตาล                  

 เงิน                                        
 ชา                                        
 อืนๆ………… 

    

 

24.............. 

25. ปัจจยัในการเลือกซือประตู / หนา้ต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูปท่านนึกถึง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 แขง็แรง ทนทาน                     
 ติดตงัง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 ดีไซน์สวยงาม ทนัสมยั           
 ลอ็คแน่น ปิดสนิท                 

 เลือนหรือเปิดง่าย                    
 ราคาเหมาะสม       
 มีโปรโมชนัดึงดูดใจ               

 ชือเสียงของตราสินคา้              

    

 

 

25.............. 

      

      

      

      

      

      

   ส
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สมุดกลาง
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ตอนที 3  ข้อมูลเกียวกับปัจจัยทางการเงิน  
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องว่าง                                        ส่วนของผูว้ิจยั 
26. งบประมาณหรือราคาทีท่านตอ้งการในการตดัสินใจซือประตู /
หนา้ต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป……………………บาท/ครัง 

    

26.............. 

27. ท่านมีความตอ้งการชาํระเงินรูปแบบใด   

 ชาํระเป็นเงินสด  
 ชาํระผ่านบตัรเครดิตเตม็จาํนวน 

 ชาํระผ่านบตัรเดบิต 

 ผ่อนชาํระผ่านบตัรเครดิต        
  

27.............. 

28. อตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน     

 ตาํกว่า 2,000 บาท    
 2,001 – 4,000 บาท        

 4,001 – 6,000 บาท 
 6,000 บาทขึนไป  

 

    

28.............. 

ตอนที 4 ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องตามระดบัความสาํคญัจากปัจจยัในการเลือกซือประตู 
/ หนา้ต่างอลมูิเนียมสาํเร็จรูป 
ปัจจัยในการเลือกซือประตู  / หน้าต่าง

อลูมิเนียมสําเร็จรุป  
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

 
 

ก. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์       

29. มีความแขง็แรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม      29.............. 

30. ออกแบบมาเพือใหส้ามารถติดตงัได้
ง่าย สะดวกสบาย รวดเร็ว  

      

30.............. 

31. มีการดีไซน์สวยงาม โดดเด่น หรูหรา 
ทนัสมยั          

     

31.............. 

32. ลอ็คแน่น ปิดสนิท                      32.............. 

33. ช่วยลดเสียง ฝุ่ น      33.............. 

34. ป้องกนัแสงยวูี       34.............. 

35. ป้องกนันาํรัวซึมเขา้บา้น      35.............. 

36. ทนแรงกระแทกและขดูขีด      36.............. 

37. มีรูปแบบผลิตภณัฑห์ลากหลาย      37.............. 

38. เลือนหรือเปิดปิดไดดี้      38.............. 

39. ชือเสียงของบริษทัเป็นทีรู้จกั      39.............. 

       

       

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจัยในการเลือกซือประตู  / หน้าต่าง
อลูมิเนียมสําเร็จรุป  

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

ส่วนของผูว้ิจยั 

40. บริษทัมีประสบการณ์ดา้นอลูมิเนียม
สาํเร็จรูปโดยตรง 

     

40.............. 

ข. ปัจจัยด้านราคา        

41. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      41.............. 
42. มีวิธีการชาํระเงินหลากหลายรูปแบบ      42.............. 
43. มีโครงการผ่อน 0% ผ่านบตัรเครดิต      43.............. 

ค. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย        

44. มีพนกังานขายมานาํเสนอ ดูแล
และบริการ 

     

44.............. 

45. มี Call Center ใหข้อ้มูลเบืองตน้ของ
สินคา้ 

     

45.............. 

46. มีการเสนอขายสินคา้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

     

46.............. 

47. มีการเสนอขายสินคา้ผ่านบู๊ทแสดง
สินคา้ 

     

47.............. 

ง. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด        

48. มีป้ายโฆษณาชดัเจน      48.............. 

49. มีการโฆษณาผ่านสือหนงัสือพิมพ ์      49.............. 

50. มีการโฆษณาทางวิทย ุ      50.............. 

51. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์      51.............. 

52. มีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต Face 

book  , Twitter 

     

52.............. 

53. มีการโฆษณาทาง SMS , MMS , BB      53.............. 

54. มีการโฆษณาผ่านแผ่นพบั    โบรชวัร์      54.............. 

55. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการใหเ้กบ็
สะสมแตม้แลกของรางวลั 

     

55.............. 

56. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการแถม
อุปกรณ์ทาํความสะอาด 

     

56.............. 

57. มีการจดัโปรโมชนัดว้ยการให้
ส่วนลดเงินสด 

 

     

57.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัจจัยในการเลือกซือประตู  / หน้าต่าง
อลูมิเนียมสําเร็จรุป  

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุด 

ส่วนของผูว้ิจยั 

จ. ปัจจัยด้านบุคลากร        

58. พนกังานมีความรู้ ความสามารถใน
การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง 
เขา้ใจง่าย 

     

58.............. 

59. พนกังานมีการใหบ้ริการสือสารที
รวดเร็ว  

     

59.............. 

60. พนกังานมีความน่าเชือถือ      60.............. 

61. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ มีนาํใจ 
และมีมารยาทดี 

     

61.............. 

62. มีจาํนวนพนกังานใหบ้ริการที
เพียงพอ 

     

62.............. 

ฉ. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ       

63. ความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

     

63.............. 

64. ความสะดวกในการติดต่อ
บริษทั 

     

64.............. 

65. การใหบ้ริการทีไม่มีความผิดพลาด      65.............. 

66. มีบริการรับติดตงัหลงัการขาย      66.............. 

ช. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ        

67. มีบู๊ทแสดงสินคา้ใหดู้      67.............. 

68. บู๊ทแสดงสินคา้มีขนาดใหญ่      68.............. 

69. บู๊ทแสดงสินคา้มีการจดัใหส้วยงาม      69.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ตอนที 5  ข้อเสนอแนะ 
คาํชีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 

 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีให้ข้อมูลในครังนี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมนัของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D29           42.5333        37.2230        .6697           .9124 
D30           42.4000        37.2138        .7744           .9092 
D31           42.5333        36.9471        .6514           .9130 
D32           42.4667        37.0161        .6529           .9130 
D33           42.6667        35.7471        .7979           .9067 
D34           42.8667        35.2230        .6785           .9125 
D35           42.8333        35.4540        .7005           .9110 
D36           42.8667        37.6368        .6172           .9144 
D37           42.9000        37.4724        .6265           .9141 
D38           42.9000        36.4379        .7018           .9109 
D39           43.0667        35.3057        .6436           .9146 
D40           42.5667        38.6678        .5630           .9165 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    .9191 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ปัจจัยด้านราคา 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D41            7.2667         1.8575        .6371           .8911 
D42            7.3667         1.5506        .8373           .7116 
D43            7.3000         1.4586        .7532           .7943 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8609 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย  
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D44           10.2000         2.6483        .4245           .8529 
D45           10.4667         2.3264        .7511           .6952 
D46           10.3333         2.2989        .7144           .7095 
D47           10.3000         2.4241        .6269           .7525 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8051 
 

 

   ส
ำนกัหอ
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D48           29.7667        30.8057        .6678           .8797 
D49           29.8667        31.5678        .6204           .8830 
D50           29.8667        32.8092        .5505           .8874 
D51           29.9333        31.4437        .6408           .8815 
D52           30.0333        31.9644        .6022           .8842 
D53           29.9667        31.1368        .6144           .8838 
D54           29.9667        32.7920        .4995           .8912 
D55           30.0000        30.4138        .7701           .8724 
D56           30.1333        31.4299        .7409           .8755 
D57           30.1667        32.2816        .6517           .8813 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .8926 

   ส
ำนกัหอ
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5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D58           12.8333         6.2126        .8020           .8501 
D59           12.9667         6.1713        .8798           .8309 
D60           13.0000         6.8966        .7372           .8658 
D61           12.9000         6.5759        .7767           .8563 
D62           12.8333         7.8678        .4814           .9167 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8903 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D63            9.6333         4.1023        .8244           .9095 
D64            9.7000         4.7000        .8306           .9054 
D65            9.6667         4.5057        .8869           .8870 
D66            9.6000         4.4552        .7951           .9156 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .9264 

   ส
ำนกัหอ
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7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D67            6.6000         1.7655        .3871           .8281 
D68            6.6000         1.3517        .6882           .4694 
D69            6.8000         1.4759        .6039           .5794 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .7295 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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 ค่าความเชือมันส่วนประสมทางการตลาดทงัฉบับ 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
D29          139.5667       338.4609        .4957           .9533 
D30          139.4333       335.0126        .7236           .9523 
D31          139.5667       337.2195        .5074           .9533 
D32          139.5000       338.8793        .4514           .9536 
D33          139.7000       335.8034        .5607           .9530 
D34          139.9000       334.5069        .4888           .9535 
D35          139.8667       334.1885        .5298           .9532 
D36          139.9000       337.4034        .5381           .9531 
D37          139.9333       337.1678        .5386           .9531 
D38          139.9333       338.8920        .4382           .9537 
D39          140.1000       332.4379        .5336           .9532 
D40          139.6000       337.1448        .6212           .9527 
D41          139.9333       333.7195        .7316           .9521 
D42          140.0333       336.5161        .5890           .9528 
D43          139.9667       334.4471        .5961           .9527 
D44          140.0667       340.4782        .4235           .9537 
D45          140.3333       341.2644        .4510           .9535 
D46          140.2000       343.6828        .3221           .9542 
D47          140.1667       338.2816        .5566           .9530 
D48          140.1000       325.8172        .7347           .9518 
D49          140.2000       330.0276        .6352           .9525 
D50          140.2000       333.1310        .5951           .9527 
D51          140.2667       330.6851        .6202           .9526 
D52          140.3667       333.6885        .5393           .9531 
D53          140.3000       332.3552        .5227           .9534 
D54          140.3000       335.9414        .4575           .9537 
D55          140.3333       329.2644        .6761           .9522 
D56          140.4667       329.5678        .7432           .9518 
D57          140.5000       333.0172        .6330           .9525 
D58          140.3333       329.1954        .7133           .9520 
D59          140.4667       328.8782        .7680           .9517 
D60          140.5000       335.9138        .5642           .9529 
D61          140.4000       332.9379        .6379           .9525 
D62          140.3333       339.9540        .4288           .9537 
D63          140.4000       331.0069        .6342           .9525 
D64          140.4667       334.7402        .6382           .9525 
D65          140.4333       334.3230        .6399           .9525 
D66          140.3667       330.8609        .7030           .9521 
D67          140.2333       338.3230        .4770           .9534 
D68          140.2333       336.1851        .5590           .9530 
D69          140.4333       343.4954        .2849           .9545 
_ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 41 
 
Alpha =    .9540 
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อุตสาหกรรมและอลูมเินียม 
 

อุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทของการผลิตไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ  
 1. การผลิตขนัตน้ ซึงมาจากสองแหล่งหลกั คือ การถลุงจากแร่และการนาํอลมูิเนียมเก่า
กลบัมาใช้  เนืองจากประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่บ๊อกไซต์  จึงไม่มีการผลิตแร่อลมิูเนียมขนัตน้จาก
สินแร่  การผลิตอลมิูเนียมขนัตน้ในประเทศไทยจึงเป็นการนาํเศษอลมิูเนียมกลบัมาใช้  โดยนาํมา
หลอมใหม ่โดยเศษอลมิูเนียมทีนาํมาหลอมมีทงัการใชเ้ศษอลมิูเนียมในประเทศและนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ  

 2. การผลิตขนักลาง เป็นการนาํอลมิูเนียมทีไดจ้ากการผลิตในขนัตน้มาหล่อเป็นสินคา้
กึงสาํเร็จรูป ในรูปของ Slab และ Billet การหล่อขึนรูปจะมีการหล่อ 3 แบบคือ  

  2.1 การหล่อแบบทราย (Sand Mold) เป็นแบบทีไม่ซบัซอ้น  เหมาะกบัการหล่อ ทีมี
จาํนวนไม่มาก  

  2.2 การหล่อดว้ยแบบหล่อถาวร (Permanent Mold) เป็นวิธีการทีใชห้ล่อชินงานได้
หลายครัง จะไดง้านทีมีผวิเรียบ แต่มีตน้ทุนสูง เหมาะกบัการผลิตทีมีปริมาณมากแต่ชินงานขนาด
ไม่ใหญ่มาก  

  2.3 การหล่อโดยใชแ้รงอดั  (Pressure Die Casting) เป็นการหล่อทีใชค้วามดนัฉีด
เขา้สู่แบบ เหมาะกบังานทีมีความซบัซอ้นและตอ้งการความแข็งแรงของโลหะสูง เหมาะกบัการผลิต
ในปริมาณมาก  

 3. การผลิตขนัปลาย เป็นการผลิตผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปต่างๆ  ซึงแบ่งไดเ้ป็น  2 รูปแบบ  

ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  

  3.1 ผลิตภณัฑท์รงแบน เป็นการผลิตโดยการรีด  ซึงมี 2 ประเภท คือ การรีดร้อนและ
รีดเยน็  

  3.2 ผลิตภณัฑท์รงยาว  ซึงมีกระบวนการผลิต  2 ประเภท  คือ การดึง  (Drawing) ได้
เป็นผลิตภณัฑที์มีลกัษณะเป็นเสน้ เช่น การผลิตสายเคเบิล หรือ สายไฟอลมูิเนียม และการอดัขึนรูป
ซึงใชใ้นการผลิตอลมูิเนียมเสน้หนา้ตดัต่างๆ 
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อลูมเินียม 
 การแบ่งประเภทของอลูมเินียม 
 อลมูิเนียมถือว่าเป็นโลหะทีค่อนขา้งใหม่สาํหรับประเทศไทย  และเพิงมีใชอ้ยา่ง
แพร่หลายเมือประมาณ 30 ปีเศษ  สาเหตุหนึงทีเป็นทียอมรับชา้  เนืองจากราคาของโลหะเป็นสาํคญั  
และในอดีตไมย้งัเป็นวสัดุก่อสร้างทีหาง่าย  ราคาถกูและนาํหนกัเบา  อลมิูเนียมจึงยงัไม่มีบทบาทที
สาํคญัมากนกั  เมือประเทศไทยมีการพฒันาการทางดา้นอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนือง  มีการสร้างตึกสูง  
วสัดุเช่นไมเ้ริมขาดแคลน  มีการผลิตเครืองจกัรในประเทศมากขึน  อีกทงัวิถีการบริโภคทีเปลียนไป  
ทาํใหอ้ลมิูเนียมมีบทบาทมากขึน  ซึงสถานการณ์อลมิูเนียมในประเทศไทย  สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น  

3 กลุ่ม ตามขนัตอนการผลิต  

 1. กลุ่มผูผ้ลิตขนัตน้ - เป็นกลุ่มโรงงานทีรับซือเศษโลหะและกากอะลมิูเนียมเป็นวตัถุดิบ
เพือนาํมาหลอมใหม่ เป็นอะลมิูเนียมยงัไม่ขึนรูป  หรืออะลมิูเนียมขึนรูป  แลว้นาํไปหล่อตามความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเนืองต่อไป  

 2. กลุ่มผูผ้ลิตขนักลาง - แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มโรงงานอดัขึนรูป กลุ่มโรงงานอลมูิเนียม
แผน่ ตวัอยา่งของผูผ้ลิตนีคือ ผูผ้ลิตอะลมูิเนียมแผน่และฟอยล ์ผูผ้ลิตอะลมูิเนียมเสน้หนา้ตดั ผูผ้ลิต
สายไฟฟ้า โรงงาน Casting และ Die Casting  

 3. กลุ่มผูผ้ลิตขนัปลาย - จะเป็นกลุ่มผูผ้ลิตทีซืออะลมิูเนียมแผน่ไป ใชเ้ป็นวตัถุดิบเพือ
ผลิตสินคา้สาํหรับผูบ้ริโภค ตวัอยา่งของกลุ่มผูผ้ลิตนี คือ ผูผ้ลิตกระป๋องเครืองดืมและบรรจุภณัฑ ์

ผูผ้ลิตภาชนะ วสัดุตกแต่งอาคาร ป้ายต่างๆ ฯลฯ 
 อะลูมเินียมกบัการนําไปใช้ (World market)  
 1. อุตสาหกรรมขนส่ง (Transportation) เช่น รถยนต ์ รถบรรทุก เรือ รถไฟ เครืองบิน 

โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของการบริโภคอะลมิูเนียมทงัหมด  
 2. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ (Packaging) เช่น กระป๋องเครืองดืม อะลมูิเนียมฟอยลที์ใช้
ในอุตสาหกรรมยา และอาหาร คิดเป็น ร้อยละ20 ของการบริโภคอะลมิูเนียมทงัหมด  

 3. อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น กรอบหนา้ต่างประต ูสะพานและโครงสร้างพืนฐานต่างๆ 

อุปกรณ์ทาํความร้อนและความเยน็ คิดเป็นร้อยละ 20 ของการบริโภคอะลมิูเนียมทงัหมด  

 4. อุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่นอุปกรณ์การส่งสญัญาณต่าง ๆ(Transmission Line, Transmission 

Tower) คิดเป็น ร้อยละ 9 ของการบริโภคอะลมิูเนียมทงัหมด  

 5. อืนๆ เช่น เครืองจกัรกล อุปกรณ์กีฬา เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง สินคา้อุปโภคบริโภคเช่น 

ตูเ้ยน็ ทีวี เครืองซกัผา้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของการบริโภคอะลมิูเนียมทงัหมด 
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