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บทคดัย่อ 

                  การวิจยัครังนี ้ ้  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบการซือเหลก็ลวดั ้
คาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กลุมตวัอยางท่ีทาํการวิจยั่ ่
ได้แก่ ซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใช้ผลิตสลกัภัณฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล้
จาํนวน 60 ราย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวดัคาความเช่ือมนัเทากบ่ ่ ั่  .992 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ ไค-สแควร์ ผลการวิจยัพบวา่ 
                  1. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัสวนประสมทางการตลาด่  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบการซือั ้
เหล็กลวดคาร์บอน เพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่  ดา้น
ราคา ดา้นชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นกระบวนการบริการ และดา้น
สิงแวดลอ้มทางกายภาพ่  อยใูนระดบัมากท่ีสุด่  
                  2. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัอ่ืนๆ ในการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิต้ สลกัภณัฑ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่  ดา้นการเมือง ดา้นวฒันธรรม อยใูนระดบัมาก่  
และ ดา้นเศรษฐกจิ  ดา้นเทคโนโลย ีอยใูนระดบัมากท่ีสุด่  
                  3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์การซือของผูบ้ริโภค้  ไดแ้ก่ ดา้นกลุมงานท่ีผลิต่  ดา้นบริษทั
จดัจาํหนาย่ สินคา้ ดา้นปัจจยัในการเลือกซือ้  ดา้นลกัษณะเฉพาะของสินคา้ ดา้นปริมาณการซือตอ้ ่
เดือน ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซือ้  ดา้นแหลงรับรู้ขอ้มูล่  และ ดา้นแหลงท่ีผูบ้ริโภคเลือกซือ่ ้
เหลก็คาร์บอน พบวาไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบั่ ่ ั ่  .05 ยกเวน้ ดา้นลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้ มีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบัั ่  .05 
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                  4.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบ่ ั
การซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล้  ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการบริการ ดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ่  พบวาไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมีนัยสําคญัท่ี่ ่ ั ่
ระดบั .05 และไมมีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบั่ ั ่  .01 
                  5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืนๆ กบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัั ้
ภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดา้นเศรษฐกจิ  ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเมือง และดา้น
วฒันธรรม พบวาไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบั่ ่ ั ่  .05 และไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมี่ ั ่
นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

 
ABSTRACT 

                 The purpose of this research was to study the factors that affected customers who 
purchased steel wire rod to produce fasteners in Bangkok and the surrounding area. The samples 
of this study consisted of 60 respondents. The questionnaires had a confident level of .992. 
Statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi-square 
test. 
                 1.  For marketing mix factor: price, place, promotions and people highly affected 
customers who purchased steel wire rod to produce fasteners in Bangkok and the surrounding 
area. Product, process and physical environment also had a very high effect on those who 
purchased steel wire rod. 
                 2.  For other factors:  politics and culture highly affected customers who purchased 
steel wire rod to produce fasteners in Bangkok and the surrounding area. The economy and 
technology also had a very high effect on those who purchased. 
                 3.  By analyzing the factors which affected customers who purchased steel wire rod to 
produce fasteners in Bangkok and the surrounding area, it was found that business groups, brand, 
purchasing decision, product specification, monthly purchasing volume, purchasing reasons, 
sources of information, and places to purchase had no significant relationship at .05 level,  and no 
of significant relationship at a level of .01. Product specification had a significant relationship at a 
level of .05 
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                 4.  By analyzing marketing mix factors which affected customers who purchased steel 
wire rod to produce fasteners in Bangkok and the surrounding area, it was found that product, 
price, place, promotions people, process and physical environment had no significant relationship 
at a level of .05 and had no significant relationship at a level of .01 
                 5.  By analyzing other factors which affected customers who purchased steel wire rod 
to produce fasteners in Bangkok and the surrounding area. It was found that economy, 
technology, politics and culture had no significant relationship at a level of .05, and had no 
significant relationships at a level of .01 
 
คาํสําคญั   
              การซือ้ เหลก็ลวดคาร์บอน การผลิตสลกัภณัฑ ์
 
ความสําคญัของปัญหา 
                  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ของไทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมพืนฐานท่ีมี้
ความสาํคญัในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกบอุตสาหกรรมอ่ืั นๆ เป็น
จาํนวนมาก เชน่  อุตสาหกรรมยานยนต ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร
กระป๋อง (บรรจุภณัฑ)์ เคร่ืองจกัรกล และอุตสาหกรรมกอสร้าง่  ฯลฯ ซ่ึงชิน้ สว่ นอุปกรณ์ท่ีทาํดว้ย
โลหะประเภท น๊อต สกรู ( สลกัภณัฑ)์ เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม
ไดห้ลากหลายประเภท เชน ่ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต ์
และรถจกัรยานยนต ์การกอ่ สร้าง เป็นตน้  สลกัภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมเหลก็ขนัปลาย้
ท่ีใชเ้ป็นชินสวน้ ่   ซ่ึงลว้นมีการผลิตท่ีขยายตวั อยางตอเน่ือง่ ่   ความตอ้งการใชส้ลกัภณัฑใ์นประเทศ
จึงโนม้สูงขึนและมีบริษทัตางชาติ้ ่  หลายรายเขา้มาตงับริษทัผลิตสลกัภณัฑม์ากขึน วตัถุดิบหลกัท่ี้ ้ ใช้
ในการผลิต คือ ลวดเหลก็ รวมไปถึงแม่พิมพ ์สาํหรับการปัม๊ หัว และรีดเกลียว สว่ นใหญ่ยงัคงตอ้ง
พึ่งพาการนาํเขา้จากตา่ งประเทศ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม่ , 2552) 
                  การผลิตสลกัภณัฑใ์นประเทศไทยมีมากกวา ่ 500 ราย สวนใหญเป็นผูผ้ลิตรายเลก็่ ่  ซ่ึง
รับจา้งผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุม่ ใชง้านทวัไป่  สวนผูผ้ลิตรายใหญเป็นกลุมท่ีมี่ ่ ่
ศกัยภาพและประสบการณ์ใน การผลิตสลกัภณัฑ ์เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมชินสวนยานยนตเ์ป็นหลกั้ ่  
โดยมีผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการสงเสริมการลงทุนจาํนวน ่ 12 ราย เป็นบริษทัรวมทุนจากตางประเทศทงัหมด ่ ่ ้
ไดแ้ก ญ่ีปุ่น เกาหลี่  และจีน ซ่ึงประเทศเหลานีไมอยใูนกลุมอาฟตา้่ ่ ่ ่้  และไมไดป้ระโยชน์จากการลด่
ภาษีนาํเขา้สลกัภณัฑ ์ จึงยา้ยฐานการผลิตมายงัประเทศในกลุมอาฟตา้มากขึนการผลิตสลกัภณัฑใ์น่ ้
ประเทศขยายตวัอยางตอเน่ือง่ ่  เน่ืองจากอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชินสวน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ้ ่
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กอสร้าง่  ซ่ึงเป็นผูใ้ชส้ําคญัมีความตอ้งการสินคา้เพิมขึน โดยในปี ่ ้ 2547 มีการผลิตสลกัภณัฑ์
ประมาณ 218,000 ตนั เพิมขึนจากปีกอนร้อยละ ่ ้ ่ 11.8 ปัจจุบนัสลกัภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศกวา่  
ร้อยละ 40 ใชใ้นงานทวัไป สวนอีกร้อยละ ่ ่ 60 เป็นสลกัภณัฑคุ์ณภาพสูง ซ่ึงปริมาณโดยรวมท่ีผลิต
ไดย้งัไมเพียงพอ่  และบางชนิดยงัไมสามารถผลิตไดค้วามตอ้งการของอุตสาหกรรมตลาดมีความ่
ตอ้งการใชส้ลกัภณัฑย์งัมีแนวโนม้เพิมขึนตามการ ขยายตวัของอุตสาหกรรม่ ้  และโครงการกอสร้าง่
ขนาดใหญของรัฐบาล โดยตลาดรถยนตใ์นปี ่ 2548 ยงัอยใูนเกณฑดี์่  คาดวาจะมีการผลิตรถยนตทุ์ก่
ประเภทรวมกนถึง ั 1.04 ลา้นคนั เพิมขึนจากปีกอนร้อยละ่ ้ ่  12.6 แมว้าราคานาํมนัจะโนม้สูงขึน่ ้ ้  แต่
ผูผ้ลิตกมีนโยบายผลิตรถขนาดเลก็และประหยดันาํมนัมากขึน็ ้ ้  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม่ , 2552) 
              จะเห็นไดว้าการเติบโตของตลาดสลกัภณัฑส์งผลทาํใหมี้การแขงขนัสูงแทบทุกดา้น่ ่ ่  ไมวา่ ่
จะเป็นการแขงขั่ นดา้นการผลิต มีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีกาวหนา้ทนัสมยั้  นาํผลิตภณัฑอ์อกสูตลาด่
อยางสมํ่าเสมอ่  ทาํให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศเพิมสูงขึน่ ้  ประเทศไทยมีการนําเข้า
ผลิตภณัฑเ์หลก็กงสาํเร็จรูปและสาํเร็จรูปจาํนวนมากในแตละปีึ่ ่  ในขณะท่ีกาลงัการผลิตในประเทศํ
ยงัมีเหลือ เหตุผลหลกัมาจากเร่ืองคุณภาพของเหล็กท่ีผลิตในประเทศ สวนใหญเป็นเหล็กเกรดใช้่ ่
งานทวัไป่  (Commercial Grade) ทงันี้ ้  ไทยไมสามารถผลิตเหลก็คุณภาพสูง่  (High Carbon Grade) 
ได ้เน่ืองจากมีขอ้จาํกดคือั  ไทยยงัไมมีอุตสาหกรรมเหลก็ขนัตน้่ ้  และ จาํเป็นตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบจาก
ตางประเทศ่ นอกจากการแขงขนัดา้นราคาแลว้ผูป้ระกอบการยงัคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์่
ฉะนนัการเลือกซือเหลก็ลวดคาร์บอนท่ีมาใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชใ้นการผลิตสลกัภณัฑก์มี้ ้ ็
ความสาํคญัอยางยงิ่ ่ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม่ , 2552)  ดว้ยเหตุผลดงักลาว่  จึงทาํใหผู้ว้ิจยัตดัสินใจท่ี
จะทาํการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบการซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัั ้
ภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัสวนประสมทางการตลาด่
และปัจจยัอ่ืนๆท่ีใชใ้นการตดัสินใจซือสินคา้้  เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบธุรกจิ และสามารถ
นาํขอ้มูลน้ีไปปรับปรุงธุรกจใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดิ  รวมทงั้
ใหส้ามารถแขงขนักบคูแขงท่ีจะเกดขึนไดใ้นอนาคต่ ั ่ ่ ิ ้  
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
                 ปัจจยัสวนประสมทางดา้นการตลาดและปัจจยัอ่ืน่  มีความสัมพนัธ์กบการซือเหล็กลวดั ้
คาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยางไร่  
 

วตัถประสงค์การวจัิยุ  
1. เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัสวนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ่          

ในการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขต้ กรุงเทพและปริมณฑล 
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2. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนประสมทางดา้นการตลาดและปัจจยัอ่ืน่ ่ ๆ      
กบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลั ้  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง่ ่  
    ประชากร  ในการวิจยัครังนีประชากรคือ ผูบ้ริโภคท่ีซือเ้ ้ ้ หลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิต

สลกัภณัฑ์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทงัหมด้  60 ราย (กรมสงเสริ่ ม
อุตสาหกรรม, 2552) และในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจะ้ ้ ใช้ประชากรทงัหมดเป็นกลุมตวัอยางใน้ ่ ่
การศึกษา 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครังนี ้ ้ เป็นแบบสอบถามเกยวกี่ บัการซือเหลก็ลวดคาร์บอน้
เพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และปัจจยัสวนประสมทาง่
การตลาดบริการ ไดแ้ก ผลิตภณัฑ์ ราคา ชองทางการจดัจาํหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร ่ ่ ่ ่
กระบวนการบริการ ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอเกยวกบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์่ ี่ ั กบการซือเหล็กั ้
ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงมีแบบสอบถาม
แบงออกเป็น ่ 2 สวน ดงันี่ ้  

     สวนท่ี ่ 1  แบบสอบถามเกยวกบขอ้มูลการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์ี่ ั ้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

     สวนท่ี ่ 2  แบบสอบถามเกยวกบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนี่ ั ั ้
เพื่อใช้ผลิตสลักภัณฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คือปัจจัยสวนประสมทาง่
การตลาด ไดแ้กปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นชองทางการจดัจาํหนาย ปัจจยัดา้น่ ่ ่
การสงเสริมการตลาด ปั่ จจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มทาง่
กายภาพ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก ปัจจยัดา้นเศรษฐกจ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นกฎหมาย่ ิ
และการเมือง ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา่ ่ (Rating 
Scale) ของลิเคิท(Likert) สเกล 5 ระดบั 
    3. ขนัตอนการสร้างเคร่ืองมือ้  
                      ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามให้เป็นเคร่ืองมือในการจดัเกบรวบรวมขอ้มูล็  เพื่อนาํมา
วิเคราะห์โดยมีรายละเอียดของขนัตอนในการสร้างเคร่ืองมือ้  ดงัตอไปนี่ ้  
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3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
      3.1.1 ศึกษารายละเอียดความสมัพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนประสมทางการตลาดและปัจจยั่ ่

อ่ืนๆกบการซือจากงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเกยวขอ้ง เพื่อทาํความเขา้ใจในโครงสร้างดา้นเนือหา ั ี่้ ้
นาํผลท่ีศึกษาไดม้าสร้างแบบสอบถาม 

      3.1.2  สร้างแบบสอบถามเกยวกบขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามี่ ั ่     
      3.1.3  สร้างแบบสอบถาม เกยวกบความสัมพนัธ์ระหวาง ปัจจยัสวนประสมทางี่ ั ่ ่

การตลาด และ ปัจจยัอ่ืนๆกบการั ซือเหลก็ลวดคาร์บอน เพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขต้
กรุงเทพและปริมณฑล โดยใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

      3.1.4  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึ้ กษา แลว้ปรับปรุงแกไข้
ขอ้บกพรองของแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา่  และผูท้รงคุณวฒิุแนะนาํ 

   3.2 การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ่  (Validity) 
         นาํแบบสอบถามท่ีสร้างขึนเสนอตอผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน้ ่  5 ทาน่  เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเนือหา้  โดยหาคาดชันีของความสอดคลอ้งกนระหวางขอ้่ ั ่
คาํถามแตละขอ้กบจุดประสงค์่ ั  (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอ้คาํถาม่
กบนิยามศพัทเ์ฉพาะของั  (ยทุธพงษ ์กยวรรณ์ั , 2543 : 123) แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 

         +1    เม่ือแนใจวาขอ้คาํถาม่ ่ นนัวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั้  
           0    เม่ือไมแนใจวาขอ้คาํถามนนัวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั่ ่ ่ ้  
          -1    เม่ือแนใจวาขอ้คาํถามนนัวดัไมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั่ ่ ่้  

และเลือกขอ้ท่ีมีคาดชันีความสอดคลอ้งมากกวาหรือเทากบ่ ่ ่ ั  0.6 สวนท่ีมีคานอ้ยกวา่ ่ ่  0.6 นาํมา
ปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ้  (ยทุธพงษ ์กยวรรณ์ั , 2543 : 123) 
                 3.3 การหาคาความเช่ือมนั่ ่  (Reliability) ของแบบสอบถาม 
                       นาํแบบสอบถามท่ีผานการ่ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือหา้  (Validity) แลว้ ไป
ทดลองใช ้ (Try – Out) จากผูซื้อเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ ์้ ในเขตจงัหวดัระยอง 
จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัอยธุยา จาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมนัของ่
แบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการทางสถิติหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค่ ์  (Cronbach, 1970  : 
161 อา้งใน ยทุธพงษ ์ กยวรรณ์ั , 2543 : 137) และไดค้าความเช่ือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั่ ่ ้
เทากบ่ ั  .992 
    4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

       การเกบรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัเก็ ็้ ้ บรวบรวมขอ้มูล จากผูผ้ลิตสลกั
ภณัฑใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 60 ราย โดยแจกแบบสอบถามใหก้บบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีั  
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จดัซือเพื่อกรอกคาํตอบในแบบสอบถามจนครบจาํนวน ้ 60 ชุด หลงัจากเกบรวบรวมขอ้มูลตาง ๆ ็ ่
เสร็จสินแลว้ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเกบรวบรวมได้มาทาํการลงรหัสและบนัทึ้ ็ กผลทงัหมดเขา้เคร่ือง้
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปผูว้ิจยักาหนดระดบัคะแนนแบบสอบถาม ํ 5  
        นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุมตวัอยางมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป่ ่
ทางคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอคาทางสถิติตางๆ ดงันี่ ่ ้  คือ 
          4.1 การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบถามรวบรวมไดม้าตรวจสอบและความสมบูรณ์
แตละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา่  
                     4.2 การลงรหสัขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาหนดใสรหสัํ ่  
        4.3 การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
                  5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
                      5.1 สถิติพืนฐาน้   
                           - คาร้อยละ่  (Percentage) 
                           -  คาเฉล่ีย่  หรือมชัฉิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
                           - คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่  (Standard Deviation หรือ S.D.) 
                     5.2 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน   
                           - ใชก้ารทดสอบคาความสมัพนัธ์ของไค่ - สแควร์ (Chi-Square) 
 
ผลการวจัิย 
                   ผลการศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการซือเหลก็ลวดคาร์บอน้  เพื่อใชผ้ลิต สลกัภณัฑข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
                  1. ระดบัความสําคญัของปัจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี่
ความสัมพนัธ์กบการซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัั ้ ฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล พบวา ดา้นราคา ดา้นชองทางการจดัจาํหนาย ดา้นการสงเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ่ ่ ่ ่
ดา้นการเมือง ดา้นวฒันธรรม อยูในระดบัมาก และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการบริการ และ่
ดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ เศรษฐกจ ดา้นเทคโนโลย ีอยใูนระดบัมาก่ ิ ่ ท่ีสุด 
                  2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องั ้
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านชองทางการจัดจาํหนาย่ ่       
ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นสิงแวดลอ้ม่ ทางกายภาพ   
ดา้นเศรษฐกจิ  ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเมือง และดา้นวฒันธรรม พบวาไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมี่ ่ ั ่
นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และไมมีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบั่ ั ่  .01 
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อภิปรายผล 
                  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวางขอ้มูลการซือเหลก็ลวดคาร์่ ้ บอนของผูบ้ริโภค ปัจจยั
สวนประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืนๆกบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์่ ั ้
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีประเดน็ท่ีนาสนใจและนาํมาอภิปรายผล่  ไดด้งัน้ี 
                  ระดบัความสาํคญัของปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการในการซื่ ้อเหลก็ลวดคาร์บอน
เพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบวา่  โดยภาพรวมผูบ้ริโภค ให้
ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด ระดบัความสาํคญัของปัจจยัอ่ืน ๆ ในการเลือกซือเหลก็ลวดคาร์บอน้
เพื่อใช้ผลิตสลักภัณฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   ได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ  ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นการเมือง และดา้นวฒันธรรม ผลการวิจยัพบวาโดยภาพรวมผูบ้ริโภคใหค้ว่ ามสาํคญั
ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคเนน้เร่ืองสภาพเศรษฐกจในปัจจุบนัมีผลตอการซือเหล็กิ ่ ้
ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑ ์ 
                  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการและปัจจยัอ่ืน่  ๆ กบั
การซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิต้ สลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  ดา้นการสงเสริมการตลาด่  ดา้นการสงเสริม่
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นเศรษฐกจิ  ดา้น
เทคโนโลยี ด้านการเมือง และด้านวฒันธรรม ผลการวิจัยพบวา่  ไมมีความสัมพนัธ์กนอยางมี่ ั ่
นยัสาํคญัท่ี .05 และไมมีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัท่ี่ ั ่  .01    
                  จากการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทาง่ ่
การตลาดบริการและปัจจยัอ่ืนๆ กบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิั ้ ตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่  ไมมีปัจจยัดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนเลย่ ั  ทางผูว้ิจยัจึงไดท้าํการ
สัมภาษณ์เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกเพิมเติมกบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและ่ ั ้
ปริมณฑล จากกลุมตวัอยางเดิมจาํนวน่ ่ 15 ราย ซําอีกครังอ้ ้ ีกครัง้  ปรากฏวาได้ผลการวิเคราะห์่
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจเป็นไปได้วา่  ในการสอบถามครังแรกผูต้อบแบบสอบถามอาจจะอาน้ ่
แบบสอบถามไมละเอียด่  หรือไมเขา้ใจคาํถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม่  สามารถสรุปผลการวิจยัได ้
ดงัน้ี   
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                  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการกบการซือเหลก็ลวด่ ั ้
คาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากการสัมภาษณ์ พบวา่  
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวนใหญคิดวาปัจจยัสวนประสมการตลาดบริการด้าน่ ่ ่ ่
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชองทางการจดัจาํหน่ ่าย ด้านการสงเสริมการตลาด่  ด้านการสงเสริม่
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ่  กบการซือเหลก็ั ้
ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบผลงานวิจยัของั   กนกศกัด ์ 
จาํปาเทศ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง สวนประสมทาง่ การตลาดบริการในการเลือกใชบ้ริการร้านขาย
หนงัสือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระแกว้ พบวา่  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวางความสาํคญัของ่
ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดกบการเลือกใช้บริการร้านหนังสือโดยภาพรวมพบวามี่ ั ่
ความสัมพนัธ์กนอยางมีสถิติโดยท่ีปัจจยัดา้นราคาั ่  ดา้นชองทางก่ ารจดัจาํหนาย่  ดา้นการตลาด ดา้น
กายภาพและด้านกระบวนการ พบวามีความสัมพันธ์กนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนด้าน่ ั ่ ่
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากรไมมีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั่ ั ่  0.5 
                  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ กบการซือเหล็ั ้ กลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิต
สลกัภณัฑข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล สวนใหญคิดวาปัจจยัอ่ืน่ ่ ่  ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ  ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการเมือง และ
ดา้นวฒันธรรมกบการซือเหลก็ลวดคาร์บอนเพื่อใชผ้ลิตสลกัภณัฑมี์ควั ้ ามสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบผลงานวิจยัของั   ชิม  เจริญขจรกุล (2549)  ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัสวนประสม่
ทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆในการซือบา้นเด่ียวในเขตจงัหวดัปทุมธานี้  ผลการวิจยัพบวา่  ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านชองทางการจดัจาํหนาย่ ่  ดา้นการสงเสริมก่ ารขาย ด้านเศรษฐกจิ  ดา้น
เทคโนโลยี ดา้นกฎหมาย และดา้นวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กบอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัั ่  
.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
                  1. บริษทัโกเบ ควรให้ความสําคญัในดา้นสวนประสมทางการตลาดบริการ่  เชน่  การ
โฆษณาผานส่ือมวลชน่  มีการสนบัสนุนกจกรรมทางสัิ งคมอยางสมํ่าเสมอ่  มีการเยี่ยมเยียนลูกคา้ท่ี
สมํ่าเสมอ สวนทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ่  ควรเพิมเทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ีทนัสมยั่  เป็นตน้ 
                  2. บริษทัสุมิคิน ควรให้ความสาํคญัในดา้นสวนประสมทางการตลาดบริการ่  เชนการ่
รูปลกัษณ์ของสินคา้และบรรจุภัณฑ์ มีการสนับสนุนกจกรรมทางสังคมอยางสมํ่าเสมอิ ่  มีการ
โฆษณาผานส่ือมวลชน่  สวนทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ่  ควรเพิมเทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีทนัสมยั่  ควร
ปรับลดอตัราดอกเบียในการใหเ้ครดิต้  เป็นตน้ 
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    3. บริษทันิบปอน ควรใหค้วามสาํคญัในดา้นสวนประสมทางการตลาดบริการ่  เชนการ่
พฒันาความรู้ให้กบพั นกังานขายในดา้นคุณภาพของเหล็กลวดคาร์บอน มีการสนบัสนุนกจกรรมิ
ทางสังคมอยางสมํ่าเสมอ่  มีการเยี่ยมเยียนลูกคา้ท่ีสมํ่าเสมอ สวนทางด้านปัจจัยอ่ืนๆ่  ควรเพิม่
เทคโนโลยใีนการส่ือสารท่ีทนัสมยั ควรปรับลดอตัราดอกเบียในการใหเ้ครดิต้  เป็นตน้ 
                  4. บริษทัอ่ืนๆ ควรให้ความสาํคญัในดา้นสวนประสมทางการตลาดบริการ่  เชน่  พฒันา
ดา้นคุณภาพของสินคา้เพื่อความเหมาะสมกบการผลิตสลกัภณัฑ์และดา้นราคาให้เหมาะสมกบั ั
คุณภาพ ความสะดวกในสถานท่ีจาํหนาย่  สวนทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ่  ควรปรับลดอตัราดอกเบียในการ้
ใหเ้ครดิต เป็นตน้ 
 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังตอไป้ ่  

    การศึกษาในครัง้ ตอไป่ ควรทาํการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนประสมทาง่ ่
การตลาดบริการและปัจจัยอ่ืนๆกบการซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทวัไปของั ้ ่
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อจะทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวางปัจจยัสวนประสมทาง่ ่
การตลาดบริการและปัจจัยอ่ืนๆกบการซือเหล็กลวดคาร์บอนเพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ทัวไปในั ้ ่
ภาพรวมครอบคลุมทุกกลุม ของผูบ้ริโภค่  
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