
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต 
ของผูบริโภค  ในจังหวัดนนทบุรี 

The Relationship Between Marketing Mixed Factors and Other Factors to Granite 
Purchasing of Consumers in Nonthaburi   

 
 1) มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน   2)รศ.วันทนีย  ภูมิภัทราคม  3) ดร.ชลอ  วงศแสวง 

1) Mitrsumpan  Tamachuchowarat  2)Assoc. Prof. Wantanee  Phumpatrakom 3) Dr. Chalo  Wongsawang   

                                           
 

บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด

และปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต ในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภค 
ที่ซ้ือหินแกรนิต ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 270 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 สถิติ ท่ีใชในการวิ เคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉล่ีย และคา 
ไค-สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวน
ดานวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง               

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน 
การสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกัน 
 
1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ        
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา 
มีความสําคัญกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายดาน พบวา ดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ 
ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study the relationship between marketing mixed factors 

and other factors to granite purchasing of consumers in Nonthaburi.  Samples of this study consisted of 
270 respondents.  Questionnaires on deciding have reliability level of 0.87.  Statistics used in analyzing 
data were percentage, mean and chi - square.     

The finding were as follows :  
1.  The important level of marketing mixed factors to granite purchasing of consumers as a 

whole and the aspects of product, price, place and promotion were moderate level. 
2.  The important level of other factors to granite purchasing of consumers as a whole and the 

aspects of economic, political and technology at high level while cultural were moderate level. 
3.  Relationship analysis between important of marketing mixed factors to granite purchasing 

of consumers found that as a whole and the aspect of product, price, place and promotion had non 
significant relationship. 

4.  Relationship analysis between important of other factors to granite purchasing of 
consumers found that as a whole had significant relationship at .05 level and the aspect of cultural, 
economic, political and technology had non significant relationship.   
 
ความสําคัญของปญหา 

หินแกรนิตเปนทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีความคงทนแข็งแรงมาก สามารถหาได
จากแหลงผลิตพื้นท่ีในหลายจังหวัดของประเทศไทย เชน ตาก ราชบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน   
นอกจากนี้ยังมีแหลงผลิตอ่ืน ๆ ท่ีสามารถหาไดในอีกหลายประเทศท่ัวโลก หินแกรนิตเปนวัสดุตกแตง
ท่ีมีความสวยงาม หรูหรา แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานท่ียาวนาน ใหความรูสึกท่ีเปนธรรมชาต ิและ
มีราคาไมสูงจนเกินไป เม่ือเทียบกับวัสดุอ่ืน เชน ไม กระเบ้ือง เซรามิก หรือวัสดุท่ีทํามาจากปูนซีเมนต 
จึงทําใหผลิตภัณฑที่ทํามาจากหินแกรนิต ถูกนําไปใชแทนวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ หลายประเภท เชน ใชทํา
พื้น ทําผนัง ทําเคานเตอรครัว หรือหองน้ํา จากความนิยมตาง ๆ เหลานี้ จึงทําใหผูบริโภคหันมาใช
ผลิตภัณฑ  ที่ทํามาจากหินแกรนิตตกแตงแทนวัสดุอ่ืน ๆ กันอยางแพรหลาย 
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ปจจุบันผลิตภัณฑท่ีทําจากหินแกรนิตไดรับความนิยมจากผูบริโภค เพื่อนําไปใชใน  
การกอสราง ไมวาจะเปนงานตกแตงท่ีอยูอาศัย อาคารบานเรือน อาคารพาณิชย โรงพยาบาล โรงแรม 
หางสรรพสินคา หรือแมแตตามสถานท่ีราชการตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนําผลิตภัณฑจาก
หินแกรนิตไปใชเปนวัสดุท่ีตกแตงอยูภายในอาคาร เชน โตะทานอาหาร โตะรับแขก โตะประชุม   และ
ช้ันวางของ เปนตน 

จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูติดกับกรุงเทพมหานคร ทําใหความเจริญของเมืองหลวง 
ขยายตัวเขามาสูจังหวัดนนทบุรีอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยูในหมูบานจัดสรร และใน
แหลงชุมชนตาง ๆ กันอยางหนาแนนมากข้ึน จังหวัดนนทบุรี แบงเปน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง  อําเภอ
ปากเกร็ด  อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางกรวย  อําเภอไทรนอย  และอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีเปน
หนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (ปทุมธานี นครปฐม  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นนทบุรี) เนื่องจากนนทบุรี เปนจังหวัดท่ีถือไดวาเปนเมืองใหมท่ีมีถนนเชื่อมตอจากกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดใกลเคียง เปนเมืองท่ีมีความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เปนการรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร สังเกตไดจากมีการขยายตัวในดานถนนหนทาง เชน มีการขยายเสนทาง 
คือ ถนนพระราม 5 ถนนวงแหวนสาธร มีการขยายตัวของการกอสรางอาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน 
คอนโดมิเนียม หมูบานจัดสรรโครงการใหญ ๆ หลายโครงการ ซ่ึงสงผลใหความตองการในการบริโภค
หินแกรนิต เพื่อใชในการกอสรางท่ีอยูอาศัย  และส่ิงปลูกสราง เปนท่ีตองการของตลาดเปนจํานวนมาก 

จากการขยายตัวในดานตาง ๆ เหลานี้ สงผลใหการกอสราง มีการขยายตัวอยางตอเนื่องตาม
ไปดวย เห็นไดจากการที่ทางภาครัฐ ไดมีการสงเสริมในดานเศรษฐกิจ และการบริการโครงสรางพื้นฐาน
ของท้ังประเทศ โดยไดกระจายอํานาจไปยังเขตภูมิภาค และจังหวัดตาง ๆ รวมทั้งปริมณฑล อยางท่ัวถึง 
และในสวนภาคเอกชน ไดมีโอกาสขยายงานในดานการกอสราง ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัย อาคาร
บานเรือน อาคารพาณิชย โรงพยาบาล โรงแรม และหางสรรพสินคา เปนตน  จึงมีผลทําใหผูบริโภค มี
ความความนิยม และมีความตองการนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากหินแกรนิตมาใชงานมากยิ่งข้ึน   

เม่ือความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหหินแกรนิต กลายเปนวัสดุท่ีใชใน  
การตกแตงท่ีอยูอาศัยท่ีผูบริโภคใหความสนใจกันมาก และทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงในดาน
การตลาด เชน ในสวนของผลิตภัณฑ การบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา ซ่ึงแตละที่ก็
ไดพยายามพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ เพื่อนําเสนอแกผูบริโภค ใหมีทาง เลือกเพิ่มมากข้ึน หินแกรนิต
ในปจจุบัน สามารถแบงตามแหลงผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ หินแกรนิตในประเทศ และหินแกรนิต
นําเขาจากตางประเทศ โดยมีใหเลือกหลายเฉดสี หลายขนาด ตามความตองการผูบริโภค                

ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานตาง ๆ มาเปนตัวประกอบในการตัดสินใจซ้ือ และตอง
นํามาประกอบกัน เพื่อท่ีจะไดนําขอมูล ในการตัดสินใจซ้ือท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
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คําสําคัญ                                                    
สวนประสมการตลาด  หินแกรนิต 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1. ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสําคัญเปนอยางไร 

2.  ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการ
ซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรีหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการซ้ือ
หินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี         

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรในการวิจัยคือ ผูบริโภคท่ีซ้ือหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 18 ราน 
จํานวน 834 คน 

2.  กลุมตัวอยาง 
     2.1  ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Tara  Yamane อางใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน 

    2.2  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆคน
ท่ี 5 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 

3. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค 

4. การวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 1) การหาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใชคารอยละ   คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับ
การซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ใชคาสถิติไค - สแควร (Chi - Square) 
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ผลการวิจัย 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวนดานวัฒนธรรม 
อยูในระดับปานกลาง 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  ไมมีความสัมพันธกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา   
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง 
และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมและรายดานไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับปานกลาง จะเห็นวา  ผลิตภัณฑ  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  หินแกรนิตใช
งานไดทุกสถานท่ี ทําใหสถานท่ีโองโถง สวยงาม สามารถตกแตงไดงาย รวมท้ังอายุการใชงาน รูปลักษณ
มีสีตาง ๆ ใหเลือก สินคามีหลายขนาดใหใชตามความเหมาะสมของการใชงาน และการรับประกันใน
คุณภาพสินคา  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนัชพร  ทินนโชติ (2547)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกาซหุงตมของประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับความสําคัญดานการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือกาซหุงตมของประชาชน ในจังหวัด
ปทุมธานี ในระดับมากทุกปจจัย โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97 เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 
ดังนี้ 1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  2)  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3)  ปจจัยดานราคา 4)  ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  และผลงานวิจัยของ จันทนา  เตวิยะ (2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
สวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค  
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  
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2. ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวนวัฒนธรรม อยูในระดับ
ปานกลาง  จะเห็นวา  ดานเทคโนโลยี  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  การนําเทคโนโลยีมาใชทําให
กระบวนการผลิตงายข้ึน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง เชน การมี
ผลิตภัณฑจากหินแกรนิตใหเลือกหลากหลาย สินคาผลิตทันความตองการของลูกคา เทคโนโลยีสมัยใหม
ทําใหหินแกรนิตมีราคาถูกลง ไดหินแกรนิตท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันทนา  
เตวิยะ (2548) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืนๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม โดยภาพรวม และราย
ดาน อยูในระดับมาก ยกเวน ดานกฎหมายและการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง  
และผลงานวิจัยของ ชํานาญ  เจนพานิชย (2549)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบาน
จัดสรร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรร 
โดยภาพรวมและดานสังคม ดานจิตวิทยาอยูในระดับมาก วนดานวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง      

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  ไมมีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะวา ในการตัดสินใจซ้ือหินแกรนิต ผูบริโภคจะพิจารณา  
ชนิดของหินแกรนิต สีสันตาง ๆ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือสินคาการจัดตัวอยางใหดูสะดุดตางายตอการตัดสินใจมี พนักงานไวคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา และประชาสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วีระชาติ  เจริญนนทสิทธ์ิ 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี   
ผลการศึกษาพบวา  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับ
ตราสินคาสมสายนํ้าผ้ึง  เห็นวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกัน  
สวนดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต 
ไมสอดคลองกับผลงานของวัชระ  ตาลบํารุง (2549) ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือนิตยสารของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือนิตยสาร โดยภาพรวมและรายดาน เห็น
วา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานราคา ไมมีความสัมพันธกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา  
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง 
และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  อาจเปนเพราะวา  การตัดสินใจซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค 
ข้ึนอยูกับความจําเปนในการนําไปใชงาน เชน อาจจะนําไปตกแตงภายในบาน ซ่ึงใชหินแกรนิตใน
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ 

กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยขอเสนอแนะคือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการมีสาขา
ใหเลือกซ้ือ ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคาท่ีราน การจัดตัวอยางใหดูเพื่องายตอการ
ตัดสินใจ สถานที่จอดรถสะดวกสบาย การตกแตงภายในราน และเวลาการเปด–ปดของรานคา  
แตเพื่อใหทราบรายละเอียดเชิงลึกของปจจัยแตละดานมากข้ึน ควรเนนและดําเนินการปรับปรุงดังนี้ 
                       1.1  ผูบริโภคท่ีซ้ือหินแกรนิตผลิตในประเทศเนนและใหความสําคัญในแตละดาน 
ซ่ึงมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดดังนี้ ในดานผลิตภัณฑควรใหความสําคัญเกี่ยวกับตราสินคา ในดานราคาควร
ใหความสําคัญเกี่ยวกับสามารถชําระเงินไดดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตได ในดานชองทางการจัด
จําหนาย  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการตกแตงภายในมีระเบียบ สะอาด และทันสมัย ในดานการ
สงเสริมการตลาด  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีการโฆษณาจากส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ ปายโฆษณา  
ในดานวัฒนธรรม  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีคานิยมในการใชหินแกรนิตเปนวัสดุท่ีใชตกแตง
บาน  ในดานเศรษฐกิจ  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับหินแกรนิตมีราคาแพงแตก็คุมคาเม่ือคํานึงถึง
ความสวยทันสมัย ในดานการเมืองควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคทําใหได
ใชหินแกรนิตท่ีมีคุณภาพ และมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค ชวยใหมีความม่ันใจในการสรางความ
เปนธรรมแกผูบริโภค และในดานเทคโนโลยี  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทํา
ใหหินแกรนิตมีคุณภาพสูงข้ึน  
                       1.2  ผูบริโภคที่ซ้ือหินแกรนิตนําเขาจากตางประเทศเนนและใหความสําคัญในแตละดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนี้  ในดานผลิตภัณฑ  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับตราสินคา ในดานราคา  ควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับสามารถชําระเงินไดดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตได ในดานชองทางการจัดจําหนาย  

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

132 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                     2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ
ปจจัยอ่ืน ๆ  โดยมีตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ปจจัยอ่ืน ๆ คือ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี หาก
ทําการศึกษาตัวแปรตนเพิ่มเติม จะสงผลตอการตอบสนองตามความตองการของกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน  
                     2.2  การศึกษาคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
และปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ  เชน สระบุรี เพื่อจะไดทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค วามีความ
แตกตางจากจังหวัดนนทบุรีอยางไร 
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