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คําสําคัญ : ประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป / ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
วรนนท์ พงษ์วทิ ยภานุ : ปั จจัยทีมี อิทธิ พลต่อการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป
สําหรับลูกค้ารายย่อย กรุ งเทพมหานครเขตตะวันตกและปริ มณฑล กรณี ศึกษา : ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
(Modern trade). อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : อ.ดร.กฤษฎา พัชราวนิ ช. 141 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกซือ
ประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ปสําหรับลูกค้ารายย่อยในกรุ งเทพมหานครเขตตะวันตกและปริ มณฑล ศึกษา
ปั จจัยทางการเงิน ศึกษา ลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้ารายย่อย และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีส่ งผลต่อการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป ประชากร ได้แก่ ลูกค้ารายย่อย
ในเขตตะวันตกกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค เขตบางขุนเทียน และปริ มณฑล ได้แก่ อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีจาํ นวนรวมกัน 1,055,347 คน การกําหนดตัวอย่างใช้
วิธีของ Yamane ได้จาํ นวนทังสิ น 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพืนฐาน และการทดสอบด้วยค่า ไค -สแควร์ (Chi-Square Test) ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เลือกซือ ประตู
และหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ปแบบบานเลือนมากทีสุ ด ซึงส่ วนใหญ่เลือกซือประตูและหน้าต่างสี ขาว และ
ปั จจัยในการเลือกซือประตูและหน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ปทีลูกค้านึ กถึงมากทีสุ ดคือ ความแข็งแรง ทนทาน
2. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนี ยม
สําเร็ จรู ป ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบ 4 ตัวแปร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการใช้
ผลิตภัณฑ์ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลียต่อเดือน
3. ปั จจัยทางการเงิน ทีมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลือกซือประตู หน้าต่างอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบทัง 3 ด้าน ได้แก่ งบประมาณทีซือในแต่ละครัง รู ปแบบการชําระเงิน และ
อัตราการผ่อนชําระต่อเดือน
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่าง
อลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ป ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบทัง 7 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทาง
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กกกก
WORANON PONGVITTAYAPANU : FACTORS AFFECTING FINISHED ALUMINIUM
DOORS & WINDOWS BUYING DECISION OF RETAIL CUSTOMERS IN WEST OF BANGKOK
AND METROPOLITAN : CASE STUDY MODERN TRADE. THESIS ADVISOR : KRISADA
PACHRAVANICH, Ph.D. 141 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
กกกก วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ จาก อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชราวนิช
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และข้อแนะนําต่างๆ
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุ งให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี มีความสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึงในความกรุ ณา
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เกริ กฤทธิ อัมพะวัต ทีกรุ ณาให้ความอนุเคราะห์เป็ น
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ และเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้
คําแนะนําในการวิจยั ครังนี
ก
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะ วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผวู้ ิจยั
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร .ชํานาญ งามมณี อุดม ทีได้ให้ความช่วยเหลือ พร้อม
คําแนะนําในการทําวิจยั ในครังนี
กก
ขอขอบพระคุณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุ ณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูท้ ีช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุ ณาให้ความร่ วมมือ และเป็ นประโยชน์ในการ
ทําวิจยั ครังนี
สุดท้ายผูว้ ิจยั ใคร่ ขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีให้ความรัก ความห่วงใย เป็ นกําลังใจและ
สนับสนุน ส่ งเสริ มในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทําให้ผวู้ ิจยั สามารถจัดทําวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี คุณประโยชน์ทีได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื องบูชาพระคุณของ
บิดา มารดา และครู อาจารย์ ทีได้อบรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสําเร็ จ
การศึกษา
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