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หัวขอการคนควาอิสระ ป จจั ย ท่ี มี ผลต อระดับความ สํ า คัญของการใชบ ริก ารซ อม บํ า รุ ง
เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ (Chiller) ของผูประกอบการในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 

ช่ือ นายทวีศักดิ์  สีทอง 
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยปทมนฉัตต  อนุรักษฤานนท 
วิชาเอก การจัดการท่ัวไป 
ปการศึกษา 2550 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อการศึกษาถึงปจจัยดานสถานประกอบการท่ีมีผลตอระดับ
ความสําคัญของการใชบริการซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ (Chiller) ของผูประกอบการ
ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยดาน
หลักการตลาดและการบริการตอระดับความสําคัญของการใชบริการซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดใหญ (Chiller) ของผูประกอบการในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดย
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร  จังหวัดปทุทธานี จํานวน 125 บริษัท และทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
ทางสถิติ SPSS ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานในดานปจจัย
ของสถานประกอบการโดยใชสถิติ (ANOVA) และหาความสัมพันธปจจัยดานการตลาดการบริการ
โดยใชสถิต ิ(Coreelation) 

ผลการวิจัยพบวา สถานประกอบการท่ีใชบริการซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ 
(Chiller) ใหความสําคัญในระดับมาก  โดยการใหความสําคัญในการเลือกใชบริการซอมบํารุง โดย
จําแนกตามรูปแบบการบริการ พบวากลุมตัวอยางไดให ความสําคัญของระดับการบริการดังนี้ (1)ทํา
สัญญาบริการ(2) ใชบริการการเม่ือซอมใหญ (3) ใชบริการเม่ือเกิดขัดของ(4) ตรวจสอบวินิจฉัย( 5) 
บริการดานอะไหล  

ผลการตรวจสอบสมมติฐาน ปจจัยดานสถานประกอบการท่ีมีผลตอระดับความสําคัญของ
การใชบริการซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ (Chiller) แตกตางกัน พบวาปจจัยดานสถาน
ประกอบการ ไดแกประเภทขององคกร ทุนจดทะเบียน และ จํานวนพนักงาน ไมแตกตางกันในการ
เลือกใชบริการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีเหตุผลจาก
ขอจํากัดของกลุมตัวอยางอาจมีนอย ซ่ึงศึกษาเฉพาะในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานีเทานั้น  
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จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน ปจจัยดานหลักการตลาดการบริการท่ีมีความสัมพันธตอ
ระดับความสําคัญของการใชบริการซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ (Chiller) พบวาปจจัย
ดานการตลาดบริการท้ังหมดมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.05 ยกเวน การบริการหลักไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการเม่ือ
ซอมใหญ  การเขาถึงลูกคาไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการเม่ือซอมใหญ  
ดานการเงินไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการเม่ือซอมใหญและเรียกเขา
ตรวจสอบวินิจฉัย   ดานจิตใจไมมีความสัมพันธระดับความสําคัญของการใชบริการทําสัญญาและ
เรียกเขาตรวจสอบวินิจฉัย  การใชสินทรัพยไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการ
เม่ือซอมใหญ  การใชสินทรัพยไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการเรียกเขาเม่ือ
เกิดขัดของ และ การใชสินทรัพยไมมีความสัมพันธตอระดับความสําคัญของการใชบริการเรียกเขา
ตรวจสอบวินิจฉัย    โดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจมีเหตุผลจากขอจํากัดทางดานเวลา และกลุม
ตัวอยางอาจมีนอย ซ่ึงศึกษาเฉพาะในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีเทานั้น  
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ABSTRACT 

These researching has an object, that are (1) for studying the factor in the 
place that has a level important in servicing to repair a chiller of the trader in 
Navanakorn Industrial settlement, Pathumthani, (2) for studying the relation of the 
factor in marketing and a level important in servicing to repair a chiller of the trader in 
Navanakorn Industrial settlement, Phathumthani, which is collecting information by 
using a questionnaire from 125 sample group who are the trader in Navanakorn 
Industrial settlement, Pathumthani. The researcher is analyzed by using the program 
SPSS from percentage, average, standard deviation, and testing the hypothesis in the 
factor of the place by using statistics (ANOVA) and finding the relation of the 
marketing by using the statistics (Correlation) 

The result of these researching finds that the place where is using the 
servicing to repair a chiller, is expected to has a high level of servicing. The researcher 
finds that a sample group is looking for a level of an important serving such as (1) 
marketing a service contact (2) using a service when has a main repairing (3) suing a 
service when has an error (4) checking and analyzing, and (5) servicing in a spare part. 

The result of checking the hypothesis, the factor of the place has an effective 
difference in servicing to repair a chiller. The researcher finds that an effective 
difference in servicing to repair a chiller such as (1) a kind of trader (2) a kind of a 
capital register, and (3) a kind of a number of an employee which is not different in 
using a servicing to repair a chiller. The reason that is not different because of a limit of 
a sample that is studying just in Navanakorn Industrial Settlement, Pathumthani. 

The result of checking the hypothesis, the factor of the marketing that has a 
relation in a level of an important in servicing to repair a chiller. The researcher finds 
that the relation of service marketing is in level 0.05. A main service, a financial, and 
using an asset have no relation to a level of an important, and using an asset have no 
relation to a level of an important when has a main repairing. A minding and using an 
asset have no relation to a level of an important when calling to analyze an error and 
making a contact. All factors has not has an important in statistics which might be the 
reason from a limit of time and a few sample group that is studying just in Navanakorn 
Industrial settlement, Pathumthani. 
 
 
 
 
 
 
 
 




