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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงของลูกคา้ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ในรูปแบบกิจการท่ีเคยใชบ้ริการโรงกลึงจ านวน 410 ราย ใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือ
โรงงาน (36.83%) อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์(25.61%) รายไดเ้ฉล่ียต่อปีของอุตสาหกรรม 10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อ
ปี (37.80%) 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี (23.17%) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นการ
ติดต่อไดห้ลายช่องทาง และปัจจยัการวดัคุณภาพการบริการทางดา้นกรณีลูกคา้ไม่สะดวกในเวลาท าการมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา
สินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณ กบัความรวดเร็วในการใหบ้ริการงานผลิตมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งช่วง
รายไดแ้ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study factor affecting the customer’s choosing decision of the lathe 

factory service in Bangkok Metropolitan Region. Our target market is a group of customers who used lathe business 
about 410 persons by using questionnaire to accumulate the data and purposive sampling. Almost all of the samples 
are officer representative of manufacturing industry or factory (36.38%) and service industry (25.61%). The average 
revenue of manufacturing industry business is 10,000,001 - 50,000,000 per year (37.80%) and the average revenue of 
service industry is 5,000,001 - 10,000,000 per year. According the result, marketing communication mix has several 
ways to contact and service quality factor in case of customer go to the factory not right on working time affects 
choosing the lathe factory service in each industry.  Marketing price mix depends on volume and hastiness of 
manufacturing service influences the decision making of lathe factory to be significant level of 0.05 
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บทน า 
 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นการส่งออกของอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มในการส่งออกลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก พ.ศ. 2556 ส่งออกเป็นจ านวน 146,241.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ พ.ศ. 
2557 ส่งออกเป็นจ านวน 147,190.60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ พ.ศ. 2558 ส่งออกเป็นจ านวน 141,795.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลต่อกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ งทางตรงและทางออ้ม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และรวมถึงอุตสาหกรรมตน้น ้ าอย่างอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะหรือโรงกลึง (สถาบนัยานยนต ์กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 
 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ลหะหรือโรงกลึงมีแนวโนม้ลม้เลิกกิจการอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีผูป้ระกอบการคงสถานะเปิดกิจการลดลงจากปี 2557 มีจ านวนโรงงาน 3,691 ราย เป็นจ านวน 3,564 ราย ในปี 2558 
ส่งผลให้มีการจา้งงานลดลงจากปี 2557 มีจ านวนการจา้งงาน 130,173 คน เป็นจ านวน 123,159 คน ในปี 2558 (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2559) เพราะมีการแข่งขนัสูงข้ึน และอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โลหะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานของการผลิตช้ินส่วนต่างๆท่ีส าคญัในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559)  
 ดงันั้นอุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โลหะหรือโรงกลึง จ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ของปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเกิดความสามารถทางการแข่งขนั และสามารถปรับตวัให้ทนัต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการวดัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดท่ี มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 5) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงระหว่างประเภทอุตสาหกรรม
แตกต่างกนั 
 2) ปัจจัยทางด้านการวดัคุณภาพการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงระหว่างประเภท
อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งช่วงรายไดแ้ตกต่างกนั 
 4)  ปัจจัยทางดา้นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึง
ระหวา่งช่วงรายไดแ้ตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรคือลูกคา้ในรูปแบบกิจการท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้
ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือน กนัยายน 2559 – ธนัวาคม 2559 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Services Marketing Mix: 7P’s) 
 ส่วนประสมทางการตลาด คือส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับสินคา้ แต่ไม่
ครอบคลุมกบัธุรกิจบริการไดทุ้กส่วน เพราะธุรกิจบริการมีทั้งผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้(Tangible Product) และผลิตภณัฑ์
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Product) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีครอบคลุมการท างานของธุรกิจบริการ และสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการได้ ซ่ึง ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริม (Promotions) ดา้นบุคคล (People) ดา้นกายภาพ (Physical) และดา้น
กระบวนการ (Process) (สุดาดวง, 2543; เสรี, 2542) 
 ทฤษฎทีีก่ารวดัคุณภาพการให้บริการ (Service Quality Measure) 
 การวดัคุณภาพของการบริการของผูใ้ช้บริการในกรณีน้ีใช้เคร่ืองมือ SERVQUAL Model เกิดจากผลต่าง
ระหว่าง ความคาดหวงัก่อนไดบ้ริการกบัการรับรู้การบริการหลงัจากไดใ้ชบ้ริการแลว้ แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงการ
ให้บริการขององค์กร ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ 5 มิติ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การ
สร้างความมั่นใจ (Assurance) รูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Tangibles) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และการตอบสนอง 
(Responsiveness) (Parasuraman, et al., 1988) 
 ทฤษฎกีารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication: IMC) 
 เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้มากท่ีสุด โดยเน้นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้    
เพื่อทราบถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีได้รับแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง เช่น ส่ือโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ และน า
วิธีการส่ือสารหลายๆแบบมารวมกนั เพ่ือให้มีการติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน และมีประสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลให้แก่
ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด โดยมีช่องทางในการน าเสนอขอ้มูลผูบ้ริโภคได ้7 ช่องทางดงัน้ี การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ และเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ (ศิริวรรณ, 2555) 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัทางดา้นการวดัคุณภาพการบริการ 

เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือ การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ
ธุรกิจโรงกลึง 
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วธีิการวจิยั 
 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในงานวิจยัน้ีคือกลุ่มลูกคา้ในรูปแบบกิจการท่ีเคยใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยเลือกส่งแบบสอบถามทาง Email แก่ลูกคา้ใน
รูปแบบกิจการท่ีตอ้งใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงเป็นจ านวน 50,000 ราย มีลูกคา้ท่ีตอบรับ 587 ราย ใชข้อ้มูลไดจ้ริง 410 ราย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธี สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  เพ่ืออธิบายรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  
ค่าร้อยละ(Percentage Value) ค่าความถ่ี(Frequency Value) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ Independent T-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง Analysis of Variance (ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยวิเคราะห์
ดว้ยการจบัคู่ท่ีใชว้ธีิ Post Hoc ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 โดยท าการทดสอบ (Pre-Test) จ านวน 40 ชุด เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิครอนบาค 
(Cronbach’ Alpha) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.70 (กลัยา, 2548) ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดมีค่าครอ
นบาคเป็น 0.960 ปัจจยัทางดา้นการวดัคุณภาพการให้บริการมีค่าครอนบาคเป็น 0.970 และการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการมีค่าครอนบาคเป็น 0.928  
 
ผลการวจิยั 
ตารางที ่1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ : ประเภทอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน ร้อยละ 
อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน 151 36.83 
อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์ 105 25.61 
อุตสาหกรรมบริการ 73 17.80 
อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ 55 13.41 
อุตสาหกรรมหตัถกรรม 26 6.34 
 รวม 410 100.00 
 
ตารางที ่2 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ : รายไดเ้ฉล่ียต่อปีของอุตสาหกรรม 

ช่วงรายได้เฉลีย่ต่อปีของอตุสาหกรรม จ านวน ร้อยละ 

10,000,001-50,000,000 155 37.80 

5,000,001-10,000,000 95 23.17 
100,000-500,000 45 10.98 
มากกวา่ 50,000,000 38 9.27 
อ่ืนๆ 77 18.78 
 รวม 410 100.00 
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จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน (36.83%) ได้แก่ โรงงานพลาสติก สินคา้อุปโภคบริโภค กระดาษ และอ่ืนๆ 
อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์(25.61%) ไดแ้ก่ อู่ซ่อมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ และอุตสาหกรรมบริการ (17.80%) ไดแ้ก่ 
การขนส่งทางบก การส่งส่งทางเรือ เป็นตน้ กิจการของลูกคา้มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อปีอยูใ่นช่วง 10,000,001 - 50,000,000 
บาทต่อปี (37.80%) ช่วง 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี (23.17%) และช่วง 100,000 - 500,000 บาทต่อปี (10.98%) 
 

ตารางที ่3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของกจิการ 
ทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการธุรกจิโรงกลงึ 

จ านวน ร้อยละ 

มีบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 99 24.15 
มีบริการครบวงจร จบงานในท่ีเดียว 88 21.46 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 82 20.00 
อ่ืนๆ 141 34.39 
 รวม 410 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้โดยส่วนมากมีความคิดเห็นท่ีเลือกใชบ้ริการคือ มีบริการท่ีตรง
กบัความตอ้งการ (24.15%) รองลงมาคือมีบริการครบวงจรจบงานในท่ีเดียว (21.46%) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (20.00%) 
 

ตารางที ่4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ระดบัความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ มากท่ีสุด 4.22 0.75 
ดา้นกระบวนการ มาก 4.15 0.73 
ดา้นบุคลากร มาก 4.14 0.69 
ดา้นราคา มาก 4.10 0.76 
ดา้นสถานท่ี มาก 3.95 0.79 
ดา้นกายภาพ มาก 3.71 0.73 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มาก 3.68 0.81 

จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนผสมการตลาด พบวา่ลูกคา้ใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือดา้นกระบวนการคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15 ดา้นบุคลากรคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นราคาคิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นสถานท่ีคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นกายภาพคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 และดา้นการส่งเสริมการตลาดคิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.68 เรียงตามล าดบั 
 
 
 
 
 

- 1332 -



HMO19-6 

 

 

ตารางที ่5 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ 
ปัจจยัการวดัคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่อการรับรู้ 

ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 4.22 0.70 มากท่ีสุด 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ 4.16 0.71 มาก 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 4.16 0.68 มาก 

ดา้นความเห็นอกเห็นใจ 3.99 0.62 มาก 
ดา้นความเป็นรูปธรรม 3.76 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการวดัคุณภาพการให้บริการ พบว่าลูกคา้ให้ความส าคญัในดา้นความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจมากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือดา้นการให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้ ดา้นการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ มีความส าคญัท่ีเท่ากนัคือในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.16 ดา้นความเห็นอกเห็นใจคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 และดา้น
ความเป็นรูปธรรมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76  
 
ตารางที ่6 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่อการรับรู้ 
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 3.90 0.78 มาก 
ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม 3.71 0.84 มาก 
ดา้นโฆษณา 3.58 0.85 มาก 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 3.22 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา่ลูกคา้ให้ความส าคญัระดบัมาก
ในดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมาคือดา้นการตลาดเชิงกิจกรรมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 ดา้น
โฆษณาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.58 และดา้นการประชาสมัพนัธ์คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.22 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งประเภทอุตสาหกรรม

แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่8 ปัจจยัดา้นสถานท่ี : การติดต่อไดห้ลายช่องทางมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหว่างประเภท

อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 

ประเภทอุตสาหกรรม F-Test P-Value ผลการทดสอบ 
การติดต่อไดห้ลายช่องทาง 9.026 0.000* แตกต่าง 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที ่9 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี : การติดต่อไดห้ลายช่องทาง 

ประเภทอุตสาหกรรม Mean Difference P-Value 
การติดต่อไดห้ลายช่องทาง 

อุตสาหกรรมบริการ 
อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ -.8288 0.018* 
อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน -.7795 0.001* 

อุตสาหกรรมหตัถกรรม -1.0347 0.000* 

อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์
อุตสาหกรรมหตัถกรรม -.58352* 0.000* 

อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน -.39376* 0.002* 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 8 และตารางท่ี 9 พบวา่ประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ
โรงกลึงทางดา้นการติดต่อไดห้ลายช่องทางท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบคือ 
การติดต่อไดห้ลายช่องทางมีผลต่ออุตสาหกรรมหัตถกรรม อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรมการผลิต
หรือโรงงาน มากกวา่อุตสาหกรรมบริการ และการติดต่อไดห้ลายช่องทางมีผลต่ออุตสาหกรรมหตัถกรรม อุตสาหกรรม
การผลิตหรือโรงงาน มากกวา่อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์
 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านการวดัคุณภาพการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงระหว่างประเภท

อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 10 ปัจจยัทางดา้นความเห็นอกเห็นใจ : กรณีลูกคา้ไม่สะดวกในเวลาท าการ สามารถให้บริการนอกเวลาท าการ

ได ้มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
ประเภทอุตสาหกรรม F-Test P-Value ผลการทดสอบ 

กรณีลูกคา้ไม่สะดวกในเวลาท าการ สามารถใหบ้ริการ
นอกเวลาท าการได ้

3.832 0.005* แตกต่าง 

*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่11 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี : กรณีลูกคา้ไม่สะดวกใน

เวลาท าการ สามารถใหบ้ริการนอกเวลาท าการได ้

ประเภทอุตสาหกรรม Mean Difference P-Value 
กรณีลูกคา้ไม่สะดวกในเวลาท าการ สามารถใหบ้ริการนอกเวลาท าการได ้

อุตสาหกรรมหตัถกรรม 
อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ .41259* 0.021* 

อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์ .43077* 0.012* 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 พบว่าประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธุรกิจโรงกลึงในกรณีลูกค้าไม่สะดวกในเวลาท าการ สามารถให้บริการนอกเวลาท าการได้ท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลท่ีได้จากการทดสอบคือ การให้บริการนอกเวลาท าการมีผลต่ออุตสาหกรรมหัตถกรรม
มากกวา่ อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์และอุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ 
สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งช่วงรายไดแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 12 ปัจจยัทางดา้นราคาและกระบวนการ : ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณและความรวดเร็วในการให้บริการงาน

ผลิต มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
ช่วงรายได้ F-Test P-Value ผลการทดสอบ 

ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณ 15.239 0.000* แตกต่าง 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการงานผลิต 5.709 0.000* แตกต่าง 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่13 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นราคา : ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณ 

ช่วงรายได้ Mean Difference P-Value 
ราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณ 

5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี 

ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี .44737* 0.017* 
100,000 - 500,000 บาทต่อปี .74737* 0.000* 

500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี .47237* 0.007* 
1,000,001 - 5,000,000 บาทต่อปี .58979* 0.000* 

10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี -.22037* 0.026* 
มากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี .40000* 0.006* 

10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี 

ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี .66774* 0.000* 
100,000 - 500,000 บาทต่อปี .96774* 0.000* 

500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี .69274* 0.000* 
1,000,001 - 5,000,000 บาทต่อปี .81017* 0.000* 

10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี มากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี .62037* 0.000* 
มากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี 100,000 - 500,000 บาทต่อปี .34737* 0.038* 

*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 12 และตารางท่ี 13 พบวา่ ช่วงรายไดท่ี้แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง
ทางดา้นราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบคือ ราคาสินคา้
ข้ึนอยูก่ับปริมาณมีผลต่อช่วงรายได ้10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี มากท่ีสุดและมากกว่าทุกช่วงรายได ้ราคาสินคา้
ข้ึนอยูก่บัปริมาณมีผลต่อช่วงรายได ้5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี มากกว่าช่วงรายได ้ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี ช่วง
รายได ้100,000 - 500,000 บาทต่อปี ช่วงรายได ้500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี ช่วงรายได ้1,000,001 - 5,000,000 บาทต่อปี 
และช่วงรายไดม้ากกว่า 50,000,000 บาทต่อปี สุดทา้ยราคาสินคา้ข้ึนอยู่กบัปริมาณมีผลต่อช่วงรายไดม้ากกวา่ 50,000,000 
บาทต่อปี มากกวา่ช่วงรายได ้100,000 - 500,000 บาทต่อปี 
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ตารางที่ 14 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นกระบวนการ : ความรวดเร็วในการให้บริการ
งานผลิต 

ช่วงรายได้ 
Mean 

Difference 
P-Value 

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการงานผลิต 

ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปี 

100,000 - 500,000 บาทต่อปี -.72222* 0.011* 
500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี -.99167* 0.000* 

1,000,001 - 5,000,000 บาทต่อปี -.88182* 0.000* 
5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี -.78421* 0.000* 
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี -.95161* 0.000* 
มากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี -.88421* 0.001* 

*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 12 และตารางท่ี 14 พบวา่ ช่วงรายไดท่ี้แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง
ทางดา้นความรวดเร็วในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบคือ ความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการงานผลิตมีผลต่อช่วงรายได ้ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อปีนอ้ยท่ีสุด และนอ้ยกวา่ทุกช่วงรายได ้
 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง

ระหวา่งช่วงรายไดแ้ตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 15 ปัจจยัทางดา้นโฆษณา : การรีวิวสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ ์มีผลต่อการเลือกใช้

บริการธุรกิจโรงกลึงระหวา่งช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
ช่วงรายได้ F-Test P-Value ผลการทดสอบ 

การรีววิสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ ์ 8.407 0.000* แตกต่าง 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที่ 16 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียช่วงรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัปัจจยัดา้นโฆษณา : การรีววิสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือ

ออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ ์

ช่วงรายได้ 
Mean 

Difference 
P-Value 

การรีววิสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ ์

มากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี 
500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี -.89693* .005 

5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี -.78947* .001 
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี -.89881* .000 

10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี 100,000 - 500,000 บาทต่อปี .59355* .002 
*หมายเหตุ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตารางท่ี 15 และตารางท่ี 16 พบวา่ ช่วงรายไดท่ี้แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง
ทางดา้นการรีวิวสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพท่ี์แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลท่ี
ไดจ้ากการทดสอบคือ การรีววิสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อช่วงรายไดม้ากกวา่ 50,000,000 
บาทต่อปี น้อยกว่าช่วงรายได ้500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี ช่วงรายได้ 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี และช่วงรายได ้
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี และการรีวิวสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อช่วงรายได ้
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี มากกวา่ช่วงรายได ้100,000 - 500,000 บาทต่อปี 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  

ผลจากการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ในรูปแบบกิจการท่ีเคยใชบ้ริการโรงกลึงจ านวน 410 ราย ใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูล และใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง วเิคราะห์ผลโดยใชว้ธีิ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกิจการใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน (36.83%) กิจการในอุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภท โรงงานพลาสติก สินคา้
อุปโภคบริโภค กระดาษ เป็นตน้ รองลงมาคืออุตสาหกรรมบริภณัฑ์ (25.61%) กิจการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีส่วนใหญ่เป็น
กิจการเก่ียวกบัอู่ซ่อมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ และอุตสาหกรรมบริการ (17.80%) กิจการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีส่วน
ใหญ่เป็นกิจการเก่ียวกับ การขนส่งทางบก การส่งส่งทางเรือ เป็นตน้ กิจการของลูกคา้มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อปีอยู่ในช่วง 
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี (37.80%) ช่วง 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี (23.17%) และช่วง 100,000 - 500,000 
บาทต่อปี (10.98%) 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของลูกคา้โดยส่วนมาก มีความคิดเห็นท่ีเลือกใชบ้ริการคือ 
มีบริการท่ีตรงกับความตอ้งการ (24.15%) รองลงมาคือมีบริการครบวงจรจบงานในท่ีเดียว (21.46%) ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ (20.00%) และอ่ืนๆ (34.39%) 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรง
กลึง ลูกคา้ให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือดา้นกระบวนการคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.15 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดลูกคา้ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.68 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทิชา 
เมธาวีศิริกุล (2548) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงกลึงในเขตเทศบาลเมือง จังหวดั
สกลนคร 4) ปัจจยัการวดัคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง ลูกคา้ให้ความส าคญัใน
ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจมากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือดา้นการให้ความมัน่ใจต่อลูกคา้ ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ มีความส าคญัท่ีเท่ากนัคือในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.16 และดา้นความเป็นรูปธรรมลูกคา้ให้ความส าคญัน้อย
ท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา แสนพล (2555) ท่ีศึกษาคุณภาพการบริการของโรงกลึง
สุพรรณการช่าง จังหวดัขอนแก่น เน่ืองจากลูกคา้ให้ความส าคญัทางด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมากท่ีสุด 5) 
ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงกลึง ลูกคา้ให้ความส าคญัในดา้น
การขายโดยใชพ้นักงานขายคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมาคือดา้นการตลาดเชิงกิจกรรมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 และดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ ลูกคา้ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.22 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัปานกลาง  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) การติดต่อไดห้ลายช่องทางมีผลต่ออุตสาหกรรมหัตถกรรม อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน มากกวา่อุตสาหกรรมบริการ และการติดต่อไดห้ลายช่องทางมีผลต่ออุตสาหกรรม
หตัถกรรม อุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน มากกวา่อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา่ 
ถา้ตอ้งการติดต่อหาลูกคา้ผูค้าดหวงัเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่กิจการ การเพ่ิมช่องทางการติดต่อมีผลต่อ อุตสาหกรรมหัตถกรรม 
อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงาน มากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ หากโรงกลึงตอ้งการเพ่ิม
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รายไดโ้ดยการหาลูกคา้รายใหม่ โรงกลึงท่ีมีความถนัดในการผลิตสินคา้เฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีต้องการได้มากข้ึน 2) การให้บริการนอกเวลาท าการมีผลต่ออุตสาหกรรมหัตถกรรมมากกว่า 
อุตสาหกรรมบริภณัฑ ์และอุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 2 หมายความวา่การให้บริการนอก
เวลาท าการมีผลต่ออุตสาหกรรมหัตถกรรม มากวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ลูกคา้มีความตอ้งการใชง้านช้ินงานด่วน และไม่
สะดวกรับสินคา้ในเวลาท าการ โรงกลึงสามารถขยายเวลาเพ่ือรอลูกคา้ได ้หรือสามารถส่งสินคา้นอกเวลาท าการได ้3) ราคา
สินคา้ข้ึนอยู่กบัปริมาณมีผลต่อช่วงรายได ้10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี มากท่ีสุด และมากกว่าทุกช่วงรายได ้ราคา
สินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณมีผลต่อช่วงรายได ้5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี มากกว่าช่วงรายได ้ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อปี 
ช่วงรายได ้100,000 - 500,000 บาทต่อปี ช่วงรายได ้500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี ช่วงรายได ้1,000,001 - 5,000,000 บาทต่อ
ปี และช่วงรายไดม้ากกวา่ 50,000,000 บาทต่อปี สุดทา้ยราคาสินคา้ข้ึนอยูก่บัปริมาณมีผลต่อช่วงรายไดม้ากกวา่ 50,000,000 
บาทต่อปี มากกวา่ช่วงรายได ้100,000 - 500,000 บาทต่อปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 3 หมายความวา่ การสั่งสินคา้ท่ีเนน้
ปริมาณมีผลต่อลูกคา้ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ท่ีมีช่วงรายไดม้ากกวา่ 5,000,000 ต่อปีข้ึนไป มากกวา่ลูกคา้ขนาดยอ่ม และ
รายยอ่ย ท่ีมีช่วงรายไดไ้ม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ความรวดเร็วในการให้บริการงานผลิตมีผลต่อช่วงรายได ้ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อปีน้อยท่ีสุด และนอ้ยกวา่ทุกช่วงรายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี 3 เช่นกนั หมายความวา่ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการงานผลิตมีผลต่อกิจการของลูกคา้ท่ีมีช่วงรายไดทุ้กระดบัชั้น และมีช่วงรายไดม้ากกว่า 100,001 บาทข้ึนไป หรือ
ยกเวน้ลูกคา้รายยอ่ย 4) การรีวิวสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อช่วงรายไดม้ากกวา่ 50,000,000 
บาทต่อปี น้อยกว่าช่วงรายได ้500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี ช่วงรายได้ 5,000,001 - 10,000,000 บาทต่อปี และช่วงรายได ้
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี และการรีวิวสินคา้จากผูใ้ชบ้ริการทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อช่วงรายได ้
10,000,001 - 50,000,000 บาทต่อปี มากกว่าช่วงรายได้ 100,000 - 500,000 บาทต่อปี ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 4 
หมายความวา่ การรีวิวสินคา้จากผูใ้ชง้านจริงทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ผลต่อลูกคา้ขนาดกลาง ขนาดยอ่ม ท่ีมีช่วง
รายไดต้ั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 50,000,000 บาทต่อปี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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