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 วรนนท ์ พงษว์ทิยภานุ : ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป  
สาํหรับลูกคา้รายย่อย กรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล  กรณีศึกษา : ร้านวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่  
(Modern trade).  อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช.  141 หน้า. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูปสาํหรับลูกคา้รายย่อยในกรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปริมณฑล   ศึกษา
ปัจจยัทางการเงิน  ศึกษา ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้รายย่อย และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีส่งผลต่อการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้รายย่อย
ในเขตตะวนัตกกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตบางแค เขตบางขนุเทียน และปริมณฑล ไดแ้ก่ อาํเภอบางบวัทอง 
อาํเภอบางกรวย อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนรวมกนั 1,055,347 คน การกาํหนดตวัอย่างใช้
วธีิของ Yamane ไดจ้าํนวนทงัสิน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพืนฐาน และการทดสอบดว้ยค่า   ไค -สแควร์  (Chi-Square Test) ทีระดบั
นัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 เพือทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. พฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป  พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซือ ประตู
และหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูปแบบบานเลือนมากทีสุด ซึงส่วนใหญ่เลือกซือประตูและหน้าต่างสีขาว และ
ปัจจยัในการเลือกซือประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูปทีลูกคา้นึกถึงมากทีสุดคือ ความแขง็แรง ทนทาน  
 2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
สาํเร็จรูป ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการใช้
ผลิตภณัฑ ์และรายไดส่้วนบุคคลเฉลียต่อเดือน 
 3. ปัจจยัทางการเงิน ทีมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตู หน้าต่างอลูมิเนียมสาํเร็จรูป 
ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ งบประมาณทีซือในแต่ละครัง รูปแบบการชาํระเงิน และ
อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียมสาํเร็จรูป ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบทงั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 
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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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กติตกิรรมประกาศ 
 
กกกก วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ จาก อาจารย์  ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา            
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั  ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็น
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ตลอดจนให้
คาํแนะนาํในการวิจยัครังนี 
ก ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะ วิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร .ชาํนาญ งามมณีอุดม   ทีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ พร้อม
คาํแนะนาํในการทาํวิจยัในครังนี 
กก ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาํถาม  
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูที้ช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาใหค้วามร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ทาํวิจยัครังนี  
 สุดทา้ยผูว้ิจยัใคร่ขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีใหค้วามรัก ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจและ
สนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณของ  
บิดา มารดา และครูอาจารย ์ทีไดอ้บรมสงัสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จ
การศึกษา 
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