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บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรม 
การใช้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการจากโรงงานรับท าวสัดุจากเหล็กกล้าไร้สนิม ร้านช้างเผือก
กิจการช่าง (วสัดุ) ของผูบ้ริโภคโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูใ้ชบ้ริการจากโรงงานรับท าวสัดุจากเหล็กกลา้ไร้สนิทในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 366 คนซ่ึง
น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา่ 
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี               
มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-
50,000 บาท เคยใช้บริการกบัโรงงาน โดยมีเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ คือ มีคนรู้จกัแนะน ามา เลือกซ้ือ
วสัดุจากเหล็กกลา้ไร้สนิท คือ เคร่ืองครัว และมีรูปแบบการเลือกใชบ้ริการ คือ ข้ึนรูป  
 ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการจาก
โรงงานรับท าวสัดุเหล็กกล้าไร้สนิมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเร่ืองท่ี
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร และด้านราคา ส่วนเร่ืองท่ีผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นสถานท่ี ส าหรับเร่ืองท่ีเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัเร่ืองของสินคา้มีคุณภาพใชง้านไดอ้ยา่งคงทนดา้น
ราคา ผู ้ใช้บริการให้ความส าคัญเร่ืองของราคาของสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพด้านสถานท่ี 
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัเร่ืองของมีการอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้เคล่ือนยา้ยวสัดุ ดา้นส่งเสริม
การตลาด ผูใ้ช้บริการมีให้ความส าคญัเร่ืองของมีการให้บริการแถม เช่น เศษช้ินส่วนโลหะด้าน
บุคลากร ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญเร่ืองของความสุภาพในการให้บริการของพนักงานด้าน



จ 

 

กระบวนการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัเร่ืองของมีบริการรับส่งสินคา้ให้ลูกคา้ และดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัเร่ืองของร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและน่าเช่ือถือ  
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study was to study the mixed marketing factors 
affecting the behavior of consumer’s towards factory which Stainless Steel products. 
Questionnaires were used from 366 consumer’s of manufactures of Stainless Steel in Chiang Mai.  
Data were analyzed using statistic as follow. 
 Consumers were mostly male, between 21-30 years old, with Bachelor degree, single, 
private company, earning an income of between 10,001 and 50,000 baht per month. 
 Consumer the most emphasize with mixed marketing factors affecting many level. The 
most are people and price. The massive are introduce of physical, step of service, product and 
place. The Medium is promotion. 
 The consumer felt that the product must be of high quality and durable. Price must be 
appropriate to the product. Place is facilitate with consumers by moving product. Promotion is use 
of marketing giveaway. People offering polite service, step of service is have service of product 
transferring and introduce of physical is reliable of shop. 
 

 


