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สอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
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ABSTRACT 
 

This study aimed to study the decision making process of aluminum smelting industry 
customers towards purchasing refractory castable.  Data were collected from 56 Managing Directors 
or Directors of Melting Department or Procurement Managers who had authority in purchasing the 
castable from aluminum fusion companies that were members of Thai Foundry Association. 

The findings presented that the respondents who had authority in purchasing the 
castable were mostly Procurement Manager, whose experience in purchasing the castable for 
aluminum fushion works were longer than 6 years. The principal aluminum fusion method that they 
mostly applied was the High Pressure Die Casting. The castable that they used must be abiding at 
the temperature range of 701-1,000 ๐ C. They purchased the castable from both domestic and 
international companies. In each time of purchase, they spent more than 30,001 Baht in average, 
with the frequency of once in a month. The procurement of castable was usually done with 2 
companies. They searched for castable information from industrial products websites. 

The results of the study on decision making process towards castable procurement for 
aluminum fusion works presented that the respondents averagely ranked their opinions on decision 
making process towards the castable procurement for aluminum fusion works at Agree level.  The 
top sub-factors of decision making process that the respondents rated their opinions on at the highest 
level were shown hereafter. In the stage of defining the problem, the top opinion was to purchase 
castable when the melted aluminum crucible was repaired or built.  In the stage of identifying 
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quality and need of product, the top opinion was to ask opinions from workers of Melting 
Department to define product qualifications as needed. In the stage of defining product 
qualifications, the top opinion was to consider the useful life of product. In the stage of searching 
for seller, the top opinion was to search list of sellers from Search Engine. In the stage of persuading 
seller to offer for sale, the top opinion was to request for price quotations of castable products from 
more than 1 agent. In the stage of selecting seller, the top opinion was to consider the sellers who 
offered product quality guarantee. In the stage of identifying order specifications, the top opinion 
was to consider an adequate quantity of products to its use. In the stage of reviewing orders or 
evaluating at the post-purchase, the top opinion was to inquire users, including engineers from 
Production and Melting Departments in order to evaluate qualifications of the product.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในปัจจุบนัมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการใช้
อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระป๋อง ฯลฯ อุปทานของโลกในปัจจุบนัอยู่ท่ี 48.0 ลา้นตนั มูลค่าการตลาด 
100,224 ลา้นเหรียญสหรัฐ Global Industry Analysts, Inc. ไดค้าดการณ์วา่ ในปี 2561 อุปทานของโลก
จะมีมากถึง 71.2 ลา้นตนั (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  2556:  ออนไลน์) อลูมิเนียมเป็นธาตุท่ีมี
อยู่มากอนัดบั 3  ในชั้นเปลือกโลก และเป็นโลหะมีการใช้งานมากเป็นอนัดบัสองรองจากเหล็ก แต่
อลูมิเนียมมีคุณสมบติัเด่นอยา่งหน่ึง คือ สามารถน าอลูมิเนียมท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมารีไซเคิลซ ้ าโดยไม่ท า
ให้สูญเสียคุณสมบติัในตวัมนั และพลงังานท่ีใชใ้นการหลอมกลบัมาใช้ใหม่จะใช้พลงังานเพียง 5%  
ของการหลอมโลหะอลูมิเนียมจากตวัสินแร่  ยงัมีคุณสมบติัท่ีพิเศษของอลูมิเนียมคือ ความทนทาน 
น ้าหนกัเบา ทนต่อการกดักร่อนในบรรยากาศ ไม่เกิดสนิม มีความเหนียวมาก สะทอ้นแสงไดดี้ มีค่าน า
ความร้อนสูง และน าไฟฟ้าไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นโลหะท่ีไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย ์ ภาวะอุตสาหกรรม
หลอมอลูมิเนียมของประเทศไทยในปี 2555  มีอตัราการขยายตวัเพิ่มสูง 10%  แบ่งตามโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอลูมิเนียมของประเทศไทย โดยแบ่งได้ 2 ส่วน คืออุตสาหกรรมกลางน ้ า ได้แก่  
ผลิตภณัฑ์ก่ึงส าเร็จรูปในรูปของแท่งแบน (Slab)  แท่งยาว (Billet) และอุตสาหกรรมปลายน ้ าจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ีมีรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  เช่น  ช้ินส่วนยานยนต ์ ก่อสร้าง  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  บรรจุภณัฑ์  ภาชนะเคร่ืองครัว   ส่วนแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม
ของประเทศไทยในปี 2556   จากสภาพเศรษฐกิจโลกและปัจจยัสนับสนุนภายนอกภายในประเทศ  
อาจส่งผลให้อตัราการเติบโตเพิ่มสูงข้ึน อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ
เป็นอยา่งยิง่   

การขยายตวัของอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมเพื่อเป็นการสนบัสนุนส่วนอุตสาหกรรม
พื้นฐานต่าง ๆ  ส่งผลใหบ้ริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียม  ซ่ึงเป็นผูใ้ชค้อนกรีตทนไฟในกระบวนการ
ผลิต มีความตอ้งการใช้คอนกรีตทนไฟสูงข้ึนตามไปดว้ย คอนกรีตทนไฟ เป็นวสัดุทนไฟชนิดหน่ึง 
คล้ายกับคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป แต่มีคุณสมบติัท่ีดีกว่าคอนกรีตทั่วไป คือการคงความแข็งแรง 
ตลอดช่วงการเพิ่มอุณหภูมิขณะจุดเตา (Heating up) มีความแข็งแรงสูงทั้ งในอุณหภูมิห้อง และ
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อุณหภูมิใช้งาน (690C - 750C) ทนต่อการขดัสี การแตกร่อน จากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และ
สามารถทนต่อการกดักร่อนจากปฎิกิริยาทางเคมี (Chemical Attacks) ในกระบวนการผลิตอลูมิเนียม
ของอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม คอนกรีตทนไฟสามารถน ามาใช้หล่อเป็นโครงสร้างเตาหลอม
อลูมิเนียม รางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม เบา้พกัน ้ าหลอม และกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม ไดโ้ดยง่าย 
สะดวกรวดเร็วขจดัปัญหาเร่ืองระยะ เวลาในการผลิต  ประหยดัค่ากดัข้ึนรูปแมชชินน่ิง และค่าตดัอิฐ
ทนไฟใหเ้ขา้รูป  อีกทั้งยงัเหมาะสมส าหรับการใชง้านบริเวณท่ีไม่สามารถก่ออิฐไดเ้ป็นอยา่งดี  

ในปี 2555 มูลค่าตลาดของคอนกรีตทนไฟ (Refractory Castable) ส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียมมีมูลค่าประมาณ 2,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 20% ในปี 2556 (บริษทั แอล
แมท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด, 2555) ผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย เป็นบริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีมีการด าเนินกิจการงานหลอม
อลูมิเนียมภายในประเทศ จ านวน 56 บริษทั บริษทัทั้งหมดเป็นผูใ้ชง้านหลกัในตลาดคอนกรีตทนไฟ
ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม จากการส ารวจปัจจุบนัมีผูผ้ลิต และจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟส าหรับงาน
หลอมอลูมิเนียมรายใหญ่  คือ บริษทั สยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จ ากดั  และมีผูจ้  าหน่ายรายยอ่ยอีก
เป็นจ านวนมาก มีการแข่งขนักนัทั้งดา้นราคา และคุณภาพของสินคา้ สะทอ้นให้เห็นวา่ตลาดคอนกรีต
ทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตสูงประกอบกบัมีการแข่งขนักันอย่าง
รุนแรง 

จากข้อมูลข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอ้เสนอใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจใหเ้หมาะสม และสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม  ซ่ึงเป็นการปรับปรุงการเพิ่มคุณค่าของตวัผลิตภณัฑ ์และการ
บริการแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนธุรกิจ
ผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟในอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรศึกษำ 
1.3.1 ท าให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมใน

การซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนการขาย และก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

กระบวนกำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียมในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม  

คอนกรีตทนไฟ หมายถึง วสัดุทนไฟชนิดหน่ึงคลา้ยคอนกรีตผสมเสร็จทัว่ไปแต่ใชน้ ้าใน
การผสมน้อยกว่ามีคุณสมบัติทนไฟ หรือทนความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงได้ดีเช่นเดียวกับอิฐทนไฟ
ส่วนผสมประกอบดว้ยซีเมนตท์นไฟ และเม็ดวสัดุทนไฟหลายขนาดท่ีมีสัดส่วนพอเหมาะ ซ่ึงเม่ือผสม
น ้ าตามอตัราส่วนท่ีก าหนดแล้วจะให้ความแข็งแรง สามารถใช้หล่อเป็นโครงสร้างเตาได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว ขจดัปัญหาเร่ืองระยะเวลาในการผลิต ค่าแบบ (กรณีท่ีเป็นอิฐรูปร่างพิเศษ) และการตดั
อิฐทนไฟใหเ้ขา้รูป อีกทั้งยงัเหมาะสมส าหรับการใชง้านบริเวณท่ีไม่สามารถก่ออิฐไดเ้ป็นอยา่งดี 

ลูกค้ำ หมายถึง บริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม
หล่อโลหะไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 56 ราย 

อุตสำหกรรมหลอมอลูมิเนียม หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนียมแท่ง จากการหลอม
โลหะอลูมิเนียมบริสุทธ์ิ ท่ีได้จากการถลุงแร่ขั้นปฐมภูมิ รวมกับเศษอลูมิเนียมท่ีใช้แล้ว และ
อุตสาหกรรมท่ีน าอลูมิเนียมแท่งท่ีไดจ้ากการผลิต มาแปรรูปให้เหมาะสมกบัการใช้งานหรือท าเป็น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปสู่ผูบ้ริโภค 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ

คอนกรีตทนไฟเป็นการศึกษาโดยใชแ้นวคิด และทฤษฎีในการศึกษา ดงัน้ี                                       
1. กระบวนการจดัซ้ือของธุรกิจ   
2. ส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้อุตสาหกรรม 
   

2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี
2.1.1 กระบวนการจัดซ้ือของธุรกิจ (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2555) ประกอบดว้ยขั้นตอน

การจดัซ้ือของธุรกิจ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี          
1.  การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การตระหนกัถึงปัญหาของสินคา้ และบริการ 

ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน และภายนอก โดยส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง มีต าหนิในตวัช้ินงานน้อย และความตอ้งการวตัถุดิบใหม่ เน่ืองจากไม่พอใจใน
สินคา้ซ่ึงอาจจะเป็นความตอ้งการราคาท่ีถูกลง ความตอ้งการคุณภาพสินคา้ท่ีดีข้ึน หรือความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอายงุานใชง้านท่ียาวนาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงยิ่งข้ึน ส่วนส่ิง
กระตุน้ภายนอก เช่น งานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม โฆษณาทางส่ือต่างๆท่ีจะสามารถเขา้ถึงผูใ้ชง้าน 
หรือโทรศพัทจ์ากพนกังานขาย ติดต่อโดยตรงไปยงัผูใ้ชง้านเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีราคาถูกกวา่หรือ
มีคุณภาพดีกวา่ 

2.  การก าหนดคุณสมบติั และความตอ้งการผลิตภณัฑ์ (General Need Discipline) ผูซ้ื้อ
สามารถก าหนดคุณสมบติั และคุณภาพของสินคา้ท่ีบริษทัตอ้งการ แต่ส าหรับสินคา้ท่ีสลบัซบัซ้อน ผู ้
ซ้ือจะปรึกษากบัผูอ่ื้น เช่น วิศวกร หรือผูใ้ช้ก าหนดคุณสมบติัความเหมาะสม หรือราคาของสินคา้  
ผูใ้ช้งานสามารถก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถทนความร้อนสูงเพื่อความเหมาะสมกบั
การใชง้าน สามารถก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์มีความทนทานต่อการกดักร่อนเพื่อใชง้านในบริเวณ
ท่ีตอ้งการความทนทานเป็นพิเศษ หรือก าหนดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน
เป็นพิเศษในบริเวณท่ียากต่อการซ่อมบ ารุง  

3. การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ (Product Specification) ฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของสินคา้ให้ชัดเจน เพื่อสามารถน าไปใช้งานไดต้รงตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้เช่นการก าหนดคุณลัษณะของสินค้าต้องมีมาตราฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ี
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น่าเช่ือถือ การก าหนดคุณลษัณะของตราสินคา้ตอ้งเป็นท่ีรู้จกัในตลาดมีการใชง้านแพร่หลายทัว่ไปใน
อุตสาหกรรมงานหลอมอลูมิเนียม หรือการก าหนดคุณลษัณะของตวัสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมท่ีเป็น
เคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  

4. การคน้หาผูข้าย (Supplier Search) ผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบรายช่ือผูข้ายไดจ้าก ไดเร็ก
ทอร่ี คน้หาจากคอมพิวเตอร์ ดูโฆษณาสินคา้ และดูการแสดงสินคา้ งานของผูข้าย คือ จดัท ารายช่ือไว้
ในไดเร็กทอร่ี ลงโฆษณา และท าการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการสร้างช่ือเสียงท่ีดีในตลาด ผูซ้ื้อจะ
คดัเลือกลกัษณะของผูข้ายท่ีเหมาะสมท่ีสุด และหลงัจากไดท้  าการประเมินแต่ละบริษทัแลว้ ผูซ้ื้อจะได้
รายช่ือผูข้ายท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ  

5. การชักชวนให้ผูข้ายเสนอขาย (Proposal Solicitation) ผูซ้ื้อจะเปิดโอกาสให้ผูข้าย
เสนอราคาสินคา้ และหลงัจากประเมินรายละเอียดของขอ้เสนอแลว้ จะเชิญใหผู้ข้ายท่ีผา่นการประเมิน
เสนอขายอยา่งเป็นทางการ เช่นการชกัชวนโดยการติดประกาศหาผูข้าย เพื่อให้ผูข้ายน าเสนอสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ การชักชวนโดยการติดต่อผูข้ายรายเดิมท่ีเคยซ้ือ
ขายท าการเสนอราคาสินคา้ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด การชกัชวนโดยการติดต่อผูข้ายรายใหม่ให้เสนอ
ราคาสินคา้รายการเดิมท่ีเคยใชง้านแลว้ เป็นตน้ 

6. การคัดเลือกผูข้าย (Supplier Selection) ในการคัดเลือกผู ้ขาย ฝ่ายจัดซ้ือจะท าการ
พิจารณาผูข้ายตามเกณท์การประเมินของบริษทั ไดแ้ก่ ราคา ช่ือเสียงของผูข้าย ความน่าเช่ือถือของ
สินคา้ การบริการหลงัการขาย และความยืดหยุ่นของผูข้าย จากนั้นจะคดัเลือกผูข้ายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
เช่นการคดัเลือกผูข้ายจากความรวดเร็วในการท างาน การคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถในค าแนะน าและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ช้งานหน้างานได ้การคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ เป็น
ตน้ 

7. การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ (Order-Routine Specification) หลงัจากเลือก
ผูข้ายแล้ว ผูซ้ื้อจะเจรจาเก่ียวกับค าสั่งซ้ือขั้นสุดท้าย มีการก าหนดคุณสมบติัผลิตภัณฑ์ จ  านวนท่ี
ตอ้งการ ก าหนดเวลาส่งมอบสินคา้ นโยบายการคืนสินคา้ การรับประกนัสินคา้ เป็นตน้ การก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือจะมีการพิจารณาผูข้ายจากช่วงเวลาท่ีสามารถท าการจดัส่งสินคา้ พิจารณา
จากปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่งเพียงพอต่อการใชง้าน หรือพิจารณาจากบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมและปลอดถยั
ในการน าไปใชง้านหนา้งาน 

8. การทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือประเมินหลงัการซ้ือ (Performance Review) ผูซ้ื้อจะ
ทบทวนการปฏิบติังานของผูข้ายวา่เป็นไปตามเง่ือนไขหรือไม่โดยมีวธีิการ 3 วธีิ ต่อไปน้ี 

วธีิท่ีหน่ึง ผูซ้ื้อจะสอบถามจากผูใ้ชง้านโดยตรง และใหผู้ใ้ชง้านประเมินผล 
วธีิท่ีสอง ผูซ้ื้อจดัอนัดบัผูข้าย โดยใชห้ลกัเกณฑถ่์วงน ้าหนกัในการใหค้ะแนน  
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วธีิท่ีสาม ผูซ้ื้ออาจสรุปทุนอนัเกิดจากการปฏิบติังานบกพร่องของผูข้ายเพื่อให้ปรับ
เป็นตน้ทุนการซ้ือ รวมทั้งการปรับปราคา 

ประเภทของการตัดสินใจซ้ือ (พัชรา ตันติประภา , 2555) ประเภทของการซ้ือของ
องคก์ารสามารถแบ่งตามระดบัความซบัซอ้นไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี             

1. การซ้ือซ ้ าแบบตรง (Straight Rebuy) เป็นการสั่งซ้ือซ ้ าเป็นประจ าจากผูข้ายรายเดิมท่ี
เคยสั่งซ้ือในอดีต องค์การจะใช้การซ้ือซ ้ าแบบตรง เม่ือองค์การมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ชนิด
นั้นมีความตอ้งการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีผูข้ายประจ า  

2. การซ้ือซ ้ าแบบดดัแปลง (Modified Rebuy) เม่ือสถานการณ์การซ้ือในบางสถานการณ์
ไม่เป็นท่ีคุน้เคย องค์การจะใช้การซ้ือซ ้ าแบบดดัแปลง การซ้ือประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน
นอ้ยจากผูข้ายหลายรายก่อนท่ีจะท าการเลือกองคก์ารจะใชว้ธีิน้ีแทนวธีิการซ้ือซ ้ าแบบตรง เม่ือการซ้ือ
เป็นประจ ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึง   

3. การซ้ือแบบงานใหม่ (New Task Purchase) องคก์ารจะซ้ือสินคา้บางประเภทเป็นคร้ัง
คราว โดยเฉพาะการซ้ือท่ีใช้เงินเป็นจ านวนมาก เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีดินอาคาร ในกรณีน้ี
องคก์ารจะใชก้ารซ้ือแบบงานใหม่ การซ้ือประเภทน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง 
และกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นอยา่งทางการ  

 
2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม (พิมพา หิรัญกิตติ, 2548)   
ส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้อุตสาหกรรมจะประกอบดว้ย องค์ประกอบ 4 

ประการ คือ 
1. ผลิตภณัฑ์ [สินคา้อุตสาหกรรม] (Industrial Product) หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ี

บุคคลและองค์การซ้ือไป เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนหรือใช้ในการประกอบธุรกิจการ
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ นักการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมจะต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ และเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมนั้นผลิตภณัฑ์เป็นตวัแปรท่ีส าคญั ดงันั้นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
คือ  

1.1 ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ผลิตภัณฑ์ ท่ีส ามารถ
ตอบสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย   

1.2 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology) มีความจ าเป็นต่อการ
ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ก่าใหม่ รวมทั้งสินคา้ท่ียงัมีอยูท่ี่ลา้สมยั   

1.3 นโยบายของรัฐ และกฎหมาย (Government Policies/Laws) ซ่ึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในบริษทัอุตสาหกรรม   
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1.4 การเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  [สินค้าอุตสาหกรรม ]  
(Product Life-cycle) ในการรักษายอดขาย และก าไรในอุตสาหกรรม อาจจะมีการลด เพิ่ม การ
ปรับปรุง หรือการพฒันาสินคา้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนของเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้ หรือบริการ หรือ
ผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากการมี หรือการใช้ผลิตภณัฑ ์
หรือบริการนั้น  

นโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) นกัการตลาดอุตสาหกรรมจะมีความเก่ียวขอ้ง
กบัลูกคา้ท่ีหลากหลาย มีการซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั ท าเลท่ีตั้งในการจดัส่งสินคา้และบริการ
ท่ีต่างกนั ดงันั้น นโยบายการตั้งราคาควรตอ้งก าหนดโครงสร้างราคาของรายการสินคา้ให้ครอบคลุม
ความแตกต่างกนัตามขนาด และคุณสมบติัท่ีปรากฏในผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

-  ราคาท่ีก าหนดไวใ้นรายการหรือราคาเร่ิมตน้ (Price list) 
-  ส่วนลดการคา้ (Trade Discounts) 
-  ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discounts)  
-  ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts) 
3. การจดัจ าหน่าย (Distribution) เป็นเส้นทางท่ีเคล่ือนจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ ซ่ึงอาจ

ผา่นคนกลาง หรือไม่ผา่นก็ได ้ในช่องทางการจดัจ าหน่ายจะประกอบไปดว้ยผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้
ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง 
(Middleman) โ ล จิ ส ติ ก ส์ ท า งก ารต ล าด /ก ารก ระ จ าย สิ น ค้ า  (Marketing Logistics/Physical  
Distribution) โดยปกติโลจิสติกส์จะมีการเคล่ือนไหวผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั 2 ลกัษณะ คือ  

3.1 อุปสงคข์องสินคา้ (Physical Supply) จะประกอบไปดว้ย การจดัหาวตัถุดิบ วสัดุ
ส้ินเปลืองส าหรับกระบวนการผลิต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารวตัถุดิบ หรือหนา้ท่ีในการ
ซ้ือ  

3.2 การกระจายสินคา้ (Physical  Distribution) ประกอบดว้ย การส่งมอบผลิตภณัฑ์
ไปยงัลูกคา้ และคนกลาง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการตลาด บางคร้ังถูกเรียกวา่ โลจิสติกส์ทาง
การตลาด โดยมุ่งท่ีการกระจายสินคา้ หรือโลจิสติกส์ทางการตลาด 

การใชโ้ลจิสติกส์มีผลกระทบท่ีส าคญัต่อการให้บริการลูกคา้ การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในตลาด สามารถสร้างความจงรักภกัดีจากลูกคา้ไดใ้นจ านวนท่ีมากกวา่ แนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์มี ดงัน้ี   

-  ระบบทันเวลา (Just-In Time) อุตสาหกรรมจ านวนมากได้มีการยอมรับระบบ
ทนัเวลาพอดี ซ่ึงระบบน้ีผูข้ายวสัดุ และวตัถุดิบจะมีการส่งมอบผลิตภณัฑ์ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และ
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ปริมาณท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีส่งมอบมีความสมบูรณ์โดย
ไม่ตอ้งตรวจสอบ  

-  แนวคิดดา้นตน้ทุนรวม (Total Cost Approach) โดยมุ่งความสมดุลของปัจจยัสอง
ส่วน คือ ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายโดยรวม และระดบัของการใหบ้ริการท่ีจดัหาใหก้บัลูกคา้ 

4.  การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion)  เป็นกิจกรรมการติดต่อส่ือสารไปยงั
ตลาดเป้าหมาย  เพื่อเป็นการให้ความรู้จูงใจ หรือเป็นการเตือนความจ าของตลาดเป้าหมายท่ีตรงตาม
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขายการตลาดทางตรง การให้ข่าวสาร และ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นส่ิงส าคญัท่ีน ามาใช้ในการสร้างการรับรู้ การกระตุ้นช่ือเสียงของบริษทั การ
แยกแยะขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ ์หรือการน าทางให้พนกังานขาย โดยทัว่ไปการขายโดยพนกังาน
ขายเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของกลยุทธ์การส่ือสารของนักการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม  เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมมีเทคนิคการขายท่ีซับซ้อน และมีกระบวนการของการต่อรองท่ี
เก่ียวขอ้งในการขายสินคา้ หรือบริการดา้นอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กิดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
นกัการตลาดอุตสาหกรรมจะตอ้งระมดัระวงัในการพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดของส่วนผสมการ
ส่ือสาร หรือส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด เพื่อท่ีจะพฒันาการส่ือสาร หรือการส่งเสริมการตลาด
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การส่งเสริมการตลาดของสินคา้อุตสาหกรรม สามารถท าไดห้ลายประการดงัต่อไปน้ี 
1. การส่ ง เส ริมการข าย  (Sales Promotion) และการส่ ง เส ริม ธุ รกิ จ  (Business   

Promotion) ในตลาดสินคา้อุตสาหกรรมวตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายก็คือ การจูงใจลูกคา้
หรือเพิ่มยอดขาย โดยการท าให้ลูกคา้ประทบัใจ และการให้รางวลัลูกคา้ การกระตุน้หน่วยขายให้ใช้
ความพยายามในการขายให้มากข้ึน วิธีการต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการส่งเสริมการขายของการตลาดสินคา้
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การจดัแสดงสินคา้ การใชแ้คตตาล็อก การแข่งขนัท ายอดขาย การใหข้องขวญัเพื่อ
ส่งเสริมการตลาด การจดัรายการบนัเทิงให้กบัลูกคา้ จดหมายเพื่อการส่งเสริมการตลาด การสัมมนา 
และการสาธิต เป็นตน้ 

2. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) นกัการตลาดสินคา้อุตสาหกรรมไดเ้พิ่มการ
ใช้ เค ร่ืองมือการตลาดท างตรงได้แ ก่  จดหมายตรง (Direct Mail) การตลาดทางโทรศัพท์ 
(Telemarketing) และการตลาดออนไลน์  (Online Marketing) การตลาดทางตรงจึงพยายามท่ีจะให้
บรรลุการขายโดยตรงโดยไม่ใชค้นกลางระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ เพื่อระบุและดึงความสนใจของลูกคา้
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพ ก่อนท่ีพนกังานขายจะออกไปเยีย่มเยยีน 

3. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ในการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 
การขายโดยใช้พนกังานขาย หรือใช้หน่วยงานขายของบริษทัจะมีบทบาทท่ีส าคญัมากกวา่การตลาด
ของสินคา้อุปโภคบริโภค เน่ืองจากนกัการตลาดสินคา้อุตสาหกรรมจะตอ้งตดัสินใจในส่วนของตลาด
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ท่ีเป็นเป้าหมาย และหน่วยงานขายจะมีการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของส่วนตลาดเหล่าน้ี  
ดว้ยเหตุน้ีกลยุทธ์การตลาดสินคา้อุตสาหกรรมนั้น จะตอ้งมีการปฏิวติัโดยยึดหน้าท่ีการขายโดยใช้
พนกังานขาย และความสามารถในการขายของธุรกิจจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจท่ี
ซ้ือ คือ มีพื้นท่ีดูแลท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงใช้การส่ือสารโดยพนกังานขายดว้ยการช่วยเหลือของพนกังาน
ดา้นเทคนิคท่ีไม่ใช่เพียงน าเสนอผลิตภณัฑท์างกายภาพเท่านั้น แต่ยงัช่วยเหลือดา้นเทคนิคความคิดต่าง 
ๆ  และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของลูกค้าสินค้าอุตสาหกรรม  ดังนั้ น บทบาทท่ีส าคัญของ
พนกังานขายมี  2 ประการ คือ    

3.1 เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถในการแกปั้ญหา  
3.2 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมในการส่ือสารการจดัการบนัเทิงใหก้บัลูกคา้ 
 
2.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือขององค์การ  (พชัรา ตนัติประภา,         

2555) 
กลุ่มปัจจยัหลกั 4 กลุ่ม ท่ีมีอิทธิผลต่อกระบวนการต่อการตดัสินใจ อนัไดแ้ก่ปัจจยั

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นองคก์าร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และปัจจยัส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม คือ แรงผลักดัน เช่น คู่แข่ง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

แรงผลกัดนัทางการเมือง ปัจจยักฎหมายและขอ้บงัคบั การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และปัจจยั
สังคมวฒันธรรม แรงผลักดันเหล่าน้ีสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากให้แก่องค์การ และความไม่
แน่นอนสามารถท าให้บุคคลศูนย์กลางการจัดซ้ือเป็นกังวลเก่ียวกับการซ้ือบางประเภท การ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยส่ิงแวดล้อมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ือง อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือ
อุปสรรคในการซ้ือคร้ังใหม่ ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีสามารถท าให้การตดัสินใจ
ซ้ือท าไดย้ากส าหรับสินคา้ เช่น คอมพิวเตอร์ 

2. ปัจจัยด้านองค์การ มี อิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือขององค์การเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์นโยบายการซ้ือ ทรัพยากร รวมถึงขนาดและองค์ประกอบของศูนยก์ลางการจดัซ้ือ 
องค์การอาจมีนโยบายการซ้ือท่ีสมาชิกเป็นศูนย์กลางการจดัซ้ือจะต้องปฏิบัติ เช่น บริษัทอาจมี
นโยบายบงัคบัใหท้  าสัญญาระยะยาว ซ่ึงอาจยาวนานกวา่ท่ีผูข้ายทั้งหลายตอ้งการ ทรัพยากรณ์ทางการ
เงินของบริษทั อาจท าให้ต้องสร้างเง่ือนไขสินเช่ือพิเศษ ซ่ึงสถานะการเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อ
กระบวนการซ้ือ 

3. ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
ศูนยก์ลางการจดัซ้ือ การใชอ้  านาจและระดบัของความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกในศูนยก์ลางการจดัซ้ือท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขององคก์าร บุคคลบางคนในศูนยก์ลางการจดัซ้ืออาจเป็นนกัส่ือสารท่ี
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ดีกวา่บุคคลอ่ืน จึงอาจชกัจูงใจไดดี้กวา่ บ่อยคร้ังท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลน้ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
และบุคคลท่ีเก็บไวภ้ายในใจ ท าใหน้กัการตลาดสามารถประเมินหรือเขา้ถึงไดย้าก 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลในศูนย์กลางการซ้ือ เช่น อาย ุ
การศึกษา รายได้ บุคลิกภาพ และ ต าแหน่งในองค์การ ตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการอายุ 55 ปี ซ่ึงท างานใน
องค์การ 25 ปี อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของศูนยก์ลางการจดัซ้ือแตกต่างไปจากพนกังาน ของ
บริษัทอายุ 30 ปี ท่ีท างานมาประมาณ 2 ปี ปัจจัยเหล่าน้ีจะมีอิทธิผลมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับ
สถานะการณ์การซ้ือประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ และ ข้ึนอยูก่บัประเภทของการซ้ือวา่เป็นแบบการซ้ือซ ้ า
แบบตรง การซ้ือซ ้ าแบบงานประจ า หรือการซ้ือซ ้ าแบบงานใหม่ รูปแบบการเจรจาต่อรองของบุคคล
จะแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์าร ดงันั้น เพื่อให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัการตลาดตอ้งรู้จกั
ลูกคา้ดีพอ ท่ีจะรู้ถึงปัจจยัส่วนบุคคลเหล่าน้ีและผลกระทบท่ีอาจมีต่อกระบวนการซ้ือ 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

จิรกฤต  จันทรางกูร (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูรั้บเหมาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑ์ท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ า  เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเป็นสมาชิกของชมรมผูรั้บเหมาเชียงใหม่ โดยมีส านกังานตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง
เชียงใหมจ่ านวน 28 ราย  พบวา่ กิจการส่วนใหญ่มีรูปแบบการจดัตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ผูมี้อ  านาจ
ในการตดัสินใจซ้ือเป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือเจา้ของ กระบวนการจดัซ้ือของธุรกิจในส่วนของการ
คน้หาผูข้ายพบวา่ ผูซ้ื้อทราบสถานท่ีขายท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ าจากการสอบถามเพื่อนร่วม
อาชีพมากท่ีสุด รองลงมาทราบจากวารสารก่อสร้าง ผูรั้บเหมาซ้ือท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ า
จากโรงงานผลิต รองลงมาซ้ือจากร้านวสัดุก่อสร้าง และซ้ือจากตวัแทน หรือพนกังานขายตามล าดบั 
ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการจดัจ าหน่าย  ส่วนปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ผูผ้ลิตท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ าควร
ตระหนกัถึงปัญหา ท่อคอนกรีตมีคุณภาพไม่แข็งแรง  แตกหกัง่าย  ท่อคอนกรีตมีรอยร้าว หรือบริเวณ
ปากท่อมีความเสียหาย  ราคาสินคา้แพงกวา่ตน้ทุนท่ีควรจะเป็น และการจดัส่งสินคา้ไม่ตรงเวลา 

ธงชัย  เห็นประเสริฐแท้  (2552)  ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีต
ผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่  เก็บรวบรวมจากผูป้ระกอบการ
โครงการบา้นจดัสรรท่ีจดัตั้งอยู่ในอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีระดบัราคาขายมากกว่า 1.5 
ล้านบาทต่อหลงั จ  านวน 32 โครงการ โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ จ านวน 105 ราย ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จตอ้งการใช้งานคอนกรีตทั้งรูปแบบคอนกรีตผสมเสร็จ และผสมเองท่ีหนา้งาน 
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มีเหตุผลท่ีส าคญั คือ ความสะดวกรวดเร็วของการท างาน และมีความตอ้งการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ
ก าลงัอดัมาตรฐาน สั่งซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 6-10 ลูกบาศก์เมตร การก าหนดคุณสมบติัคอนกรีตผสมเสร็จ 
คือ วิศวกรผูค้วบคุมงาน มีขอ้ก าหนดความตอ้งการใช้งาน คือ ความสะดวกรวดเร็วของการท างาน 
และมีตรายี่ห้อของคอนกรีตผสมเสร็จ การแสวงหาขอ้มูลท่ีใชพ้ิจารณา คือใช้ประสบการณ์ในการใช้
งานท่ีผา่นมา ขั้นตอนการขอขอ้เสนอขายส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบราคาจากผูเ้สนอราคา 3 ราย ขั้นตอน
เลือกผูข้ายพิจารณาจากการให้วงเงินเครดิตท่ีเหมาะสม ขั้นตอนการซ้ือพบว่าจะมีการสั่งซ้ือทาง
โทรศัพท์มากท่ีสุด ความถ่ีในการสั่งซ้ือเฉล่ีย 6-10 วนั ระยะเวลาจัดส่งเฉล่ียมากกว่า 12 ชั่วโมง  
ระยะเวลาเครดิต 31-45 วนั  ขั้นตอนการประเมินหลงัการซ้ือ คือ คุณภาพความแข็งแรงมีมาตรฐาน มี
การบริการของผูข้ายก่อน และหลงัการขาย กรณีเกิดปัญหาจากการใชง้านความรับผิดชอบผูข้ายตอ้งมี
การหาสาเหตุ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัญหาท่ีผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรพบหลงัจากการเลือกซ้ือ 
และการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ คือ บริการจดัส่งไม่ตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ ไม่มีเจา้หน้าท่ีควบคุม
คุณภาพคอนกรีตมาดูแลท่ีหนา้งาน และมารยาทของผูใ้หบ้ริการขาย และผูใ้หบ้ริการหนา้งานไม่ดี  

ธีรพร  ศรีออน (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูผ้ลิตงานหลอมในการ
ตดัสินใจซ้ือฉนวนกนัความร้อน และวสัดุทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ หรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือของบริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จ านวน 52 ราย  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ซ้ือเฉล่ียต่อเดือน 10,000-50,000 บาท  และซ้ือ 2 คร้ังต่อเดือน ผูผ้ลิตงานหลอมหาข้อมูลฉนวนกัน
ความร้อน และวสัดุทนไฟจากพนักงานขายมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือฉนวนกนัความ
ร้อน และวสัดุทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม โดยรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยั
สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์กรของผู ้ซ้ือ ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมีปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ สินคา้มีคุณภาพสม ่าเสมอ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ไดแ้ก่ 
ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ สามารถติดต่อประสานงานกบั
ผูข้ายไดส้ะดวกรวดเร็ว ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดได้แก่ ทกัษะ ความรู้ของพนักงานขาย 
หรือผูท่ี้มาติดต่องาน ปัจจยัยอ่ยดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความตอ้งการสินคา้ท่ีท าจากอลูมิเนียมใน
ตลาด ปัจจยัย่อยด้านปัจจยัภายในองค์กรของผูซ้ื้อ ได้แก่ นโยบายสินค้าคงคลงัท่ีระบุชัดเจน เช่น 
นโยบายสต๊อกสินคา้ปริมาณน้อย ปัจจยัย่อยด้านปัจจยัระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสนิทสนมของ
ผู ้ใช้งาน และผู ้มีอ  านาจในการตัดสินใจซ้ือ และปัจจัยย่อย  ด้านปัจจัยเฉพาะบุคคล ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการท างานของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ 
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2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัอุตสาหกรรมหล่อมอลูมิเนียม 
 กรรมวิธีการหล่ออลูมิเนียมสามารถแบ่งตามลกัษณะของการหล่อได้ 2 แบบ คือ การ
หล่ออลูมิเนียมโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง และการหล่ออลูมิเนียมโดยใช้แรงดนัฉีดน ้ าหลอมเขา้สู่แบบ
แม่พิมพ ์(บริษทั แอลแมท ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, 2555) 
 1. การหล่ออลูมิเนียมโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง 
  1.1 Gavity Sand Mold เป็นการหล่อโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง โดยการใช้
กระบวยตกัน ้ าหลอมเทลงแม่พิมพโ์ดยตรง หรือการใช้กระบวยตกัน ้ าหลอมเทลงเบา้พกัท่ียึดติดกบั
แม่พิมพ ์แลว้จึงเอียงแม่พิมพ ์ใหน้ ้ าหลอมอลูมิเนียมไหลลงไปถายใน วธีิการหล่อแบบน้ีจะมีแบบหล่อ
ทรายภายในแม่พิมพ์ เพื่อเข้ามาช่วยในกระบวนการหดตวั และการเติมเต็มของน ้ าหลอม เพื่อให้
ช้ินงานหล่อมีความสมบรูณ์ปราศจากโพรงหดตวั และโพรงแก๊ซ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะเป็นผลเสียต่อ
สมบติัทางกลในการน าช้ินงานไปใชง้านทางวศิวกรรม  
  1.2 Gavity Die Casting เป็นการหล่อโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง โดยการใช้
กระบวยตกัน ้ าหลอมเทลงแม่พิมพโ์ดยตรง หรือการใช้กระบวยตกัน ้ าหลอมเทลงเบา้พกัท่ียึดติดกบั
แม่พิมพ ์แลว้จึงเอียงแม่พิมพ ์ให้น ้าหลอมอลูมิเนียมไหลลงไปถายใน เหมือนกนักบัแบบแรกแต่จะไม่
มีแบบหล่อทรายภายในแม่พิมพ ์กรรมวิธีหล่อแบบน้ีจะใชห้ล่อแบบช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ แบบหล่อมี
ความซบัซอ้น มีความเทียงตรงของขนาดและมิติสูง เช่นช้ินส่วนฝาสูบ  
  1.3 Hot Top Ring เป็นการหล่อโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง โดยการเทน ้ าหลอม
ผา่นแบบหล่อลกัษณะเป็นวงแหวน เม่ือน ้ าหลอมไหลลงผา่นแบบหล่อจะถูกท าให้แข็งตวัโดยน ้ าหล่อ
เยน็ ท าให้เกิดช้ินงานอลูมิเนียมลกัษณะเป็นแท่งยาว สามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของแบบ
หล่อ เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานตามขนาดท่ีตอ้งการ กรรมวิธีหล่อแบบน้ีจะเป็นกระบวนการในการผลิตบิลเลท 
เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมพื้นฐานในภาคก่อสร้าง และบรรจุภณัฑ ์
  1.4 Open Mold เป็นการหล่อโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วง เป็นการหล่อโดยใหน้ ้ า
หลอมไหลเข้าไปในแบบหล่อ ลักษณะเป็นแม่พิมพ์สองช้ินประกบกัน เม่ือน ้ าอลูมิเนียมแข็งตัว
แม่พิมพส่์วนบนจะถูกเปิดข้ึนเพื่อดึงช้ินงานอลูมิเนียมออก กรรมวธีิหล่อแบบน้ีจะเป็นกระบวนการใน
การผลิตอลูมิเนียมเส้น  
 2. การหล่ออลูมิเนียมโดยใชแ้รงดนัฉีดน ้าหลอมเขา้สู่แบบแม่พิมพ ์
  2.1 Low Pressure Die Casting เป็นการหล่ออลูมิเนียมโดยใชแ้รงดนัฉีดน ้ า
หลอมเขา้สู่แบบแม่พิมพ ์หลกัการหล่ออลูมิเนียมโดยวิธีน้ี คือการท าให้เบา้หลอมเป็นสูญญากาศ เม่ือ
เพิ่มแรงดันภายในเบ้าหลอม ท าให้น ้ าหลอมดันข้ึนตามท่อส่งน ้ าหลอมอลูมิเนียม เข้าไปในแบบ
แม่พิมพ ์กรรมวธีิหล่อน้ีจะช่วยในการผลิตช้ินงานท่ีตอ้งการเนน้คุณภาพของเน้ืออลูมิเนียม ใหส้ามารถ
รองรับแรงกระแทก และน ้าหนกัไดสู้ง 
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  2.2 High Pressure Die Casting เป็นการหล่ออลูมิเนียมโดยใชแ้รงดนัฉีดน ้ า
หลอมเขา้สู่แบบแม่พิมพ์ดว้ยความเร็วสูง การหล่อวิธีน้ีท าโดยการตกัน ้ าหลอมเทลงเบา้รับน ้ าหลอม 
น ้ าหลอมจะไหลเข้าสู้ชุดลูกสูบ และลูกสูบจะดันน ้ าหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ด้วยความเร็ว ช้ินงาน
อลูมิเนียมท่ีได้มีคุณภาพสูงสามารถลดปัญหาโพรงแก๊ซ สามารถผลิตช้ินงานบางและมีรายเอียดสูง 
กรรมวธีิหล่อชนิดน้ีจะใชใ้นกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์และช้ินส่วนเคร่ืออีเล็กทรอนิกส์  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ

ปูนทนความร้อน ไดก้ าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขต การศึกษา วิธีการศึกษา 
สถานท่ีในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

การศึกษากระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม เน้ือหาในการศึกษาประกอบไปดว้ย กระบวนการจดัซ้ือ
ของธุรกิจ 8 ขั้นตอน การรับรู้ปัญหา การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ ์การก าหนด
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์การคน้หาผูข้าย การชกัชวนให้ผูข้ายเสนอขาย การคดัเลือกผูข้าย การก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ และการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือประเมินหลงัการซ้ือ  

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีเป็นสมาชิกของ

สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 56 ราย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
(สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย, 2556)  

3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยจะสอบถามจากผูจ้ดัการ

แผนกงานหลอมหรือผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ ตามโครงสร้างของบริษทัวา่ผูใ้ดมีอ านาจในการตดัสินใจ
เลือกใชสิ้นคา้ 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

(Survey) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกรรมการผูจ้ ัดการ หรือ ผูจ้ดัการแผนกหลอม หรือ 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือท่ีมีอ านาจตดัสินใจสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟของบริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ี
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เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จ านวนทั้ งหมด 56 ราย ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 (สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย, 2556)  

 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามกิจการ และกระบวน การจดัซ้ือ

เก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการสั่งซ้ือ วิธีการหล่ออลูมิเนียม ช่วง
อุณหภูมิของคอนกรีตทนไฟท่ีใช ้แหล่งท่ีซ้ือ ขอ้มูลในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อ
เดือน จ านวนผูข้ายท่ีสั่งซ้ือ และแหล่งขอ้มูลในการสั่งซ้ือ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม 8 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ความตอ้งการ
ของผลิตภณัฑ์ การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ การคน้หาผูข้าย การชกัชวนให้ผูข้ายเสนอราคา การ
คดัเลือกผูข้าย การก าหนดลกัษณะเฉพาะของการสั่งซ้ือ และการทบทวนผลการสั่งซ้ือ สอบถามโดยใช้
มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยแต่ละระดบัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

ระดบัการเห็นดว้ย                    คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่       5 
เห็นดว้ย        4 
เฉยๆ        3 
ไม่เห็นดว้ย        2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่       1 

 การแปลความหมายค่าของคะแนนเฉล่ียซ่ึงจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 - 5 คะแนน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00          จดัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49          จดัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49          จดัอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49          จดัอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49          จดัอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนกรีตทนไฟในงาน
หลอมอลูมิเนียม เป็นค าถามปลายเปิด 

3.2.3 การทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
การทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่โดยแจกแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 

คน แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์อลัฟ่า (Alpha-Coefficient α) ของ ครอนบัค 
(Cronbarch) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545) โดยค่ าอัล ฟ่าท่ี ได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ
แบบสอบถามโดยค่าท่ีใกลเ้คียง 0.7 เป็นตน้ไปแสดงวา่ยอมรับวา่มีความเช่ือมัน่ (Reliability) จากผล
การทดสอบแบบสามารถหาค่าอลัฟ่าดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1  แสดงค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามจากการหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่า 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่า 
1.การรับรู้ปัญหา 0.769 
2.การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ 0.880 
3.การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 0.745 
4.การคน้หาผูข้าย 0.790 
5.การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย 0.740 
6.การคดัเลือกผูข้าย 0.862 
7.การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ 0.799 
8.การทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือการประเมินหลงัการซ้ือ 0.715 

 
3.3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 
3.3 สถานทีใ่นการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1.  ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด าเนินการท่ีบริษทัผูผ้ลิตงานหลอม

อลูมิเนียมท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  
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3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 14 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2557 และท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกนัยายน 2557 
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บทที่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอ้เสนอในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ
ใหเ้หมาะสม  และสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม  
ผลการวเิคราะห์น าเสนอไดด้งัต่อไปน้ี  
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและกิจการ น าเสนอในรูปตารางแจก
แจงความถ่ีและร้อยละ (ตารางท่ี 4.1-4.12) 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม น าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล (ตารางท่ี 4.13-4.21)
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามต าแหน่งงาน วิธีการหล่ออลูมิเนียม และมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง น าเสนอในรูป
ตารางแสดงค่าเฉล่ีย และการแปลผล (ตารางท่ี 4.22-4.45) 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและกจิการ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีส ารวจจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 38 67.86 
หญิง 18 32.14 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.86 
และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.14 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
31-40 ปี 28 50.00 
41-50 ปี 21 37.50 
51-60 ปี 5 8.93 
61 ปีข้ึนไป 2 3.57 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ คิดเป็นร้อยละ อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 อาย ุ51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.93 
และอาย ุ61 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 12.50 
ปริญญาตรี 44 78.57 
สูงกวา่ปริญญาตรี 5 8.93 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 8.93 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต ำแหน่งงำน  
 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 41 73.21 
เจา้ของกิจการ 11 19.64 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 4 7.14 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 73.21 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 19.64 และผูจ้ดัการทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 
7.14 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.5   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบกำรณ์ในกำรสั่งซ้ือ 
 

ประสบการณ์ในการส่ังซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-2 ปี 2 3.57 
3-4 ปี 10 17.86 
5-6 ปี 6 10.71 
มากกวา่ 6 ปี 38 67.86 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมนานมากกวา่ 6 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาคือ นาน 3-4 
ปี คิดเป็นร้อยละ 17.86 นาน 5-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.71และนาน 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.6   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิกำรหล่ออลูมิเนียม 
 

วธีิการหล่ออลูมิเนียม จ านวน (คน) ร้อยละ 
GAVITY SAND MOLD 13 23.21 
GAVITY DIE CASTING 11 19.64 
LOW PRESSURE DIE CASTING 7 12.50 
HIGH PRESSURE DIE CASTING 19 33.93 
HOT TOP RING 2 3.57 
OPEN MOLD 4 7.14 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6  พบว่า  บริษัทของผูต้อบแบบสอบถามใช้วิธีการหลักในการหล่อ
อลูมิ เนียมคือ HIGH PRESSURE DIE CASTING มากท่ี สุด คิดเป็นร้อยละ 33.93 รองลงมาคือ 
GAVITY SAND MOLD คิดเป็นร้อยละ 23.21 GAVITY DIE CASTING คิดเป็นร้อยละ 19.64 LOW 
PRESSURE DIE CASTING คิดเป็นร้อยละ 12.50 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ HOT TOP RING 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.7   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอุณหภูมิของคอนกรีต
ทนไฟท่ีใช ้
 

ช่วงอุณหภูมิของคอนกรีตทนไฟทีใ่ช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
401 -700 ๐C 3 5.36 
701 - 1,000 ๐C 47 83.93 
1,001 - 1,300 ๐C 4 7.14 
สูงกวา่ 1,300 ๐C 2 3.57 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.7  พบวา่  บริษทัของผูต้อบแบบสอบถามใชค้อนกรีตทนไฟท่ีอุณหภูมิช่วง 
701 - 1,000 ๐C มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.93 รองลงมาคือ อุณหภูมิช่วง 1,001 - 1,300 ๐C คิดเป็น 
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ร้อยละ 7.14 อุณหภูมิช่วง 401 -700 ๐C คิดเป็นร้อยละ 5.36 และอุณหภูมิสูงกวา่ 1,300 ๐C คิดเป็นร้อย
ละ 3.57 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.8   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีสั่งซ้ือ 
 

แหล่งทีส่ั่งซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภายในประเทศ 22 39.29 
ต่างประเทศ 2 3.57 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 32 57.14 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากภายในประเทศ
และต่างประเทศมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.29 
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.9   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

มูลค่าการส่ังซ้ือต่อคร้ัง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 5,000  บาท 2 3.57 
5,001 – 10,000  บาท 6 10.71 
10,001 – 15,000  บาท 7 12.50 
15,001 – 20,000 บาท 2 3.57 
20,001 – 25,000 บาท 2 3.57 
25,001 – 30,000 บาท    5 8.93 
30,001 บาทข้ึนไป  32 57.14 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟโดยเฉล่ียต่อคร้ังมูลค่า 
30,001 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ มูลค่า 10,001 – 15,000  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 มูลค่า 5,001 – 10,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.71 มูลค่า 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
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ร้อยละ 8.93 และมูลค่าไม่เกิน 5,000  บาท มูลค่า 15,001 – 20,000 บาท มูลค่า 20,001 – 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 เท่ากนั ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามควำมถ่ีในกำรสั่งซ้ือต่อ
เดือน 
 

ความถี่ในการส่ังซ้ือต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 19 33.93 
1 คร้ังต่อเดือน 25 44.64 
2 คร้ังต่อเดือน 12 21.43 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ 1 
คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.64 รองลงมาคือ ความถ่ีน้อยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 33.93 และความถ่ี 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ ำนวนผูข้ำยท่ีสั่งซ้ือ 
 

จ านวนผู้ขายทีส่ั่งซ้ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ราย 18 32.14 
2 ราย 32 57.14 
3 ราย 6 10.71 

รวม 56 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากท่ีสุด 
จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.14 และจ านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.71 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล 
 

แหล่งข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

วารสารหล่อโลหะ 18 32.14 
สมุดหนา้เหลือง (Thailand yellow pages) 4 7.14 
วารสารวศิวกรรม 8 14.29 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม 34 60.71 
คู่มือซ้ือขายสินคา้อุตสาหกรรม (Thailand business pages) 15 26.79 
พนกังานขาย 31 55.36 

หมายเหตุ :  เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 56 คน 

 
 จากตารางท่ี  4.12  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามหาขอ้มูลคอนกรีตทนไฟจากเว็บไซต์
เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาคือ พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 
55.36 วารสารหล่อโลหะ คิดเป็นร้อยละ 32.14 คู่มือซ้ือขายสินคา้อุตสาหกรรม (Thailand business 
pages) คิดเป็นร้อยละ 26.79 วารสารวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29 และสมุดหน้าเหลือง (Thailand 
yellow pages) คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดบั   
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
 
ตารางที ่4.13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา 
 

การรับรู้ปัญหา 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ
เม่ือสตอ๊กลดลง 

26 
(46.43) 

19 
(33.93) 

11 
(19.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
มีการซ่อมสร้างเตาหลอม
อลูมิเนียม 

14 
(25.00) 

28 
(50.00) 

12 
(21.43) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

6 

 3. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
มีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

39 
(69.64) 

13 
(23.21) 

2 
(3.57) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 4. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
มีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม 

25 
(44.64) 

26 
(46.43) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
มีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

35 
(62.50) 

20 
(35.71) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 6. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
มีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์าน
หลอมอลูมิเนียม 

23 
(41.07) 

27 
(48.21) 

4 
(7.14) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

4 

 7. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือ
สินคา้ราคาถูกลง 

17 
(30.36) 

28 
(50.00) 

7 
(12.50) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

4.04 
(เห็นดว้ย) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.30 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
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อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
กระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.36) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 
4.27) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.27) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.04) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.96) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
 

การก าหนดคุณสมบตัแิละความ
ต้องการผลติภณัฑ์ 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะมีการสอบถามความคิดเห็น
ของวศิวกร เพ่ือก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

35 
(62.50) 

12 
(21.43) 

9 
(16.07) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะมีการสอบถามความคิดเห็น
ของแผนกงานหลอม เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งาน 

35 
(62.50) 

20 
(35.71) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะมีการสอบถามความคิดเห็น
ของฝ่ายผลิต เพ่ือก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

33 
(58.93) 

20 
(35.71) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.54 

(เห็นด้วยอย่างยิง่) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.61) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.54)  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลักษณะ
ผลิตภณัฑ ์
 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลติภัณฑ์ 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์
คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จ
หลากหลายสูตร  

20 
(35.71) 

16 
(28.57) 

18 
(32.14) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์อง
สินคา้มีความเหมาะสมในการใช้
งาน 

15 
(26.79) 

25 
(44.64) 

16 
(28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือ
ตราสินคา้ 

20 
(35.71) 

19 
(33.93) 

13 
(23.21) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

3 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือ 

15 
(26.79) 

26 
(46.43) 

12 
(21.43) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

5 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน   

21 
(37.50) 

25 
(44.64) 

10 
(17.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

2 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ี
ยาวนานของสินคา้   

35 
(62.50) 

18 
(32.14) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 7. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มี
ส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

19 
(33.93) 

21 
(37.50) 

10 
(17.86) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุการใชง้านท่ียาวนาน
ของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.20) ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 
3.98) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตรา
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟ
ผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.96) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
สินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย 
 

การค้นหาผู้ขาย 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
ประวติัการซ้ือขายเดิม 

28 
(50.00) 

25 
(44.64) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

2 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
ท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินคา้
อุตสาหกรรม 

12 
(21.43) 

32 
(57.14) 

12 
(21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงาน
แสดงสินคา้อุตสาหกรรม 

5 
(8.93) 

10 
(17.86) 

37 
(66.07) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.29 
(เฉยๆ) 

6 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
โฆษณาขายสินคา้ในวารสาร
สินคา้อุตสาหกรรม 

4 
(7.14) 

16 
(28.57) 

33 
(58.93) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.38 
(เฉยๆ) 

5 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ 
Search Engine 

31 
(55.36) 

24 
(42.86) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงาน
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 

25 
(44.64) 

27 
(48.21) 

3 
(5.36) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ



 

   31 

คน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.45) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.36) ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินค้าในวารสารสินค้าอุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.38) และในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย 
 

การชักชวนให้ผู้ขายเสนอขาย 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. การชกัชวนผูข้ายโดยการ
ติดประกาศหาผูข้าย 

14 
(25.00) 

14 
(25.00) 

24 
(42.86) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.68 
(เห็นดว้ย) 

5 

 2. การติดต่อโดยตรงกบัผูข้าย
ท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ 

18 
(32.14) 

25 
(44.64) 

13 
(23.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 
(เห็นดว้ย) 

2 

 3. การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียง
รายเดียว 

14 
(25.00) 

33 
(58.93) 

9 
(16.07) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้าย
มากกวา่หน่ึงราย 

16 
(28.57) 

30 
(53.57) 

10 
(17.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 
(เห็นดว้ย) 

1 

 5. การแจง้ขอเสนอราคา
สินคา้รายการเดิมจากผูข้าย
รายเดิม 

21 
(37.50) 

21 
(37.50) 

10 
(17.86) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

3 

6. การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้
รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ 

12 
(21.43) 

24 
(42.86) 

12 
(21.43) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.96 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการชักชวนให้ผูข้าย
เสนอขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 
4.11) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผ่านการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.09) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจาก
ผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.05) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
และการชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. การพิจารณาคดัเลือกผูข้าย
จากการบริการก่อนและหลงัการ
ขาย เช่น ความรวดเร็วในการ
ท างาน และการใหข้อ้มูล 

8 
(14.29) 

37 
(66.07) 

11 
(19.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

2 

 2. การพิจารณาคดัเลือกผูข้าย
จากระยะเวลาการใหเ้ครดิต 

1 
(1.79) 

14 
(25.00) 

33 
(58.93) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

3.14 
(เฉยๆ) 

8 

 3. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
สามารถใหค้  าแนะน าและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งานได ้

8 
(14.29) 

23 
(41.07) 

25 
(44.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.70 
(เห็นดว้ย) 

4 

 4. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
สามารถติดต่อประสานงานได้
สะดวก 

2 
(3.57) 

18 
(32.14) 

36 
(64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.39 
(เฉยๆ) 

5 

 5. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
เสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด 

5 
(8.93) 

11 
(19.64) 

37 
(66.07) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.32 
(เฉยๆ) 

6 

 6. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
สินคา้หลายระดบัราคาใหลู้กคา้
เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ 

1 
(1.79) 

10 
(17.86) 

35 
(62.50) 

10 
(17.86) 

0 
(0.00) 

3.04 
(เฉยๆ) 

9 

7. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
ส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงิน
สด 

2 
(3.57) 

5 
(8.93) 

39 
(69.64) 

10 
(17.86) 

0 
(0.00) 

2.98 
(เฉยๆ) 

10 

 8. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
การสตอ๊กสินคา้ และสามารถส่ง
สินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน 

7 
(12.50) 

32 
(57.14) 

17 
(30.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 
(เห็นดว้ย) 

3 

 9. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
การรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 

28 
(50.00) 

20 
(35.71) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

1 

10. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
มีเอกสารบอกรายละเอียด
เก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) 

3 
(5.36) 

19 
(33.93) 

25 
(44.64) 

9 
(16.07) 

0 
(0.00) 

3.29 
(เฉยๆ) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 3.50 
(เห็นด้วย) 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคัดเลือกผู ้ขาย
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการ
ใหข้อ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.95) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัที
กรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.82) การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัผูใ้ช้หน้างานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.39) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.32) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.29) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลา
การให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.14) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินค้าหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือก
แตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.04) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็น
เงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.98) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของ
ค าสั่งซ้ือ 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค า
ส่ังซื้อ 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถ
จดัส่งสินคา้ของผูข้าย 

11 
(19.64) 

26 
(46.43) 

16 
(28.57) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.80 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่ง
ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บสินคา้ 

10 
(17.86) 

21 
(37.50) 

22 
(39.29) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.68 
(เห็นดว้ย) 

5 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่ง
ใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

13 
(23.21) 

28 
(50.00) 

15 
(26.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

1 

 4. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาชนิดและขนาด
ของบรรจุภณัฑ ์ เพื่อความ
ปลอดภยัและสะดวกในการใช้
งานหนา้งาน 

13 
(23.21) 

23 
(41.07) 

20 
(35.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

2 

5. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาการเปล่ียนคืน
สินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความ
เสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุ
ภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 

8 
(14.29) 

26 
(46.43) 

22 
(39.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี  4.19 พบว่า   ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความ คิด เห็น ต่อการก าหนด
ลักษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.96) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิด
และขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้งานหน้างาน (ค่าเฉล่ีย 3.88) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.80) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบั
ตวัสินค้าหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.75) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือ
การประเมินหลงัการซ้ือ 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อหรือ
การประเมนิหลงัการซ้ือ 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 1. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน 
เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนก
งานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

32 
(57.14) 

23 
(41.07) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 2. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการสอบถาม
ผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิต
และแผนกงานหลอม เพื่อ
ประเมินผูข้าย 

27 
(48.21) 

25 
(44.64) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

 

2 

 3. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมิน
เง่ือนไขการสัง่ซ้ือ    

19 
(33.93) 

33 
(58.93) 

2 
(3.57) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

4 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลงัการซ้ือ 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อหรือ
การประเมนิหลงัการซ้ือ 

ระดบัความคดิเห็น   
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

 4. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมิน
ขอ้บกพร่องในการปฎิบติังาน
ของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุน
การสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

12 
(21.43) 

40 
(71.43) 

3 
(5.36) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.13 
(เห็นดว้ย) 

5 

 5. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมิน
ความล่าชา้ในการปฎิบติังาน
ของผูข้าย 

10 
(17.86) 

23 
(41.07) 

22 
(39.29) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

3.75 
(เห็นดว้ย) 

6 

6. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมิน
ความเสียหายท่ีเกิดจากการรอ
งานในการวางแผนงานจดั
ก าลงัคน 

22 
(39.29) 

29 
(51.79) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.23 

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.55) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
ผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.41) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรอ
งานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.30) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมิน



 

   38 

เง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.23) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องใน
การปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.13) และหลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟ
ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมิเนียม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับ 

การรับรู้ปัญหา 4.30 เห็นดว้ย 2 
การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์ 4.54 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 4.08 เห็นดว้ย 4 
การคน้หาผูข้าย 4.00 เห็นดว้ย 5 
การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย 3.96 เห็นดว้ย 6 
การคดัเลือกผูข้าย 3.50 เห็นดว้ย 8 
การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ 3.81 เห็นดว้ย 7 
การทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือ 4.23 เห็นดว้ย 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.05 เห็นด้วย  
หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 

เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
คอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การก าหนดคุณสมบัติและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การ
รับรู้ปัญหา (ค่าเฉล่ีย 4.30) การทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.23) การ
ก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.08) การคน้หาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การชักชวนให้ผูข้าย
เสนอขาย (ค่าเฉล่ีย 3.96) การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และการคดัเลือก
ผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน วธีิการหล่ออลูมิเนียม และมูลค่าการส่ังซ้ือต่อคร้ัง 
 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การรับรู้ปัญหา 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสตอ๊ก
ลดลง 

4.29 
(เห็นดว้ย) 

5 4.27 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

7 3.91 
(เห็นดว้ย) 

5 3.75 
(เห็นดว้ย) 

5 

 3. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.61 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.36 
(เห็นดว้ย) 

2 4.86 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 4. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

3 4.09 
(เห็นดว้ย) 

4 4.75 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 5. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.66 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.45 
(เห็นดว้ย) 

1 4.50 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 

 6. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

3 3.73 
(เห็นดว้ย) 

6 4.50 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 

 7. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้
ราคาถูกลง 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

6 3.73 
(เห็นดว้ย) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.35 

(เห็นด้วย) 
 4.08 

(เห็นด้วย) 
 4.34 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.66) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.61) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.39) การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.39) การสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.29) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.45) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.36) การสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.27) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.09) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 
3.73) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.86) 
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.75) การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) การสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่  การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.00) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบัติและความต้องการ
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การก าหนดคุณสมบตัแิละความต้องการ
ผลติภัณฑ์ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของวศิวกร 
เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

3 4.82 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของแผนก
งานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.64 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต 
เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.49 
(เห็นดว้ย) 

2 4.55 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

3 4.61 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.50 

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.67 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.45 
(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 
4.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.49) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.41) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของวศิวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.82) ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.64) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต 
เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.75) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.61) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
 

การก าหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟ
ผสมเสร็จหลากหลายสูตร  

4.02 
(เห็นดว้ย) 

5 3.82 
(เห็นดว้ย) 

5 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีความ
เหมาะสมในการใชง้าน 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

7 4.09 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

2 3.55 
(เห็นดว้ย) 

6 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

4 3.45 
(เฉยๆ) 

7 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในการช่วยลด
การใชพ้ลงังาน   

4.12 
(เห็นดว้ย) 

2 4.36 
(เห็นดว้ย) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้   

4.51 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.91 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

1 4.25 
(เห็นดว้ย) 

2 

7. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ี
เป็นอนัตราย 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

6 3.91 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 

(เห็นด้วย) 
 4.01 

(เห็นด้วย) 
 4.00 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต
สินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.12) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.07) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้าย
ท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 4.02) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.98) และในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุการใชง้านท่ียาวนาน
ของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.91) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.36) ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 
4.09) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 
3.91) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลาย
สูตร (ค่าเฉล่ีย 3.82) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต
สินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การช่วยลดการใช้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 
4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินค้าโดยการรับรองจากหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟ
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ผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.75) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
สินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.25  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การค้นหาผู้ขาย 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม 

4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 4.55 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

2 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้าย
สินคา้อุตสาหกรรม 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 4.09 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้
อุตสาหกรรม 

3.22 
(เฉยๆ) 

6 3.45 
(เฉยๆ) 

5 3.50 
(เห็นดว้ย) 

5 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ใน
วารสารสินคา้อุตสาหกรรม 

3.32 
(เฉยๆ) 

5 3.36 
(เฉยๆ) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine 

4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.61 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

1 4.25 
(เห็นดว้ย) 

2 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
ในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 

4.27 
(เห็นดว้ย) 

3 4.55 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 

(เห็นด้วย) 
 4.10 

(เห็นด้วย) 
 4.08 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
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ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ 
Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.44) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผู ้ขายจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้าย
สินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.55) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผู ้ขายจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.55) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินค้าอุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.09) ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
งานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.45) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
โฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงาน
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.75) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินค้าในวารสารสินค้าอุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินค้า
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.75) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นต่อการชักชวนให้ผูข้ายเสนอขาย จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
 

การชักชวนให้ผู้ขายเสนอขาย 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศ
หาผูข้าย 

3.66 
(เห็นดว้ย) 

5 3.73 
(เห็นดว้ย) 

6 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

1 3.91 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว 

4.02 
(เห็นดว้ย) 

4 4.18 
(เห็นดว้ย) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 5. การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการ
เดิมจากผูข้ายรายเดิม 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

2 3.91 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

 6. การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการ
เดิมจากผูข้ายรายใหม่ 

3.61 
(เห็นดว้ย) 

6 4.27 
(เห็นดว้ย) 

1 3.25 
(เฉยๆ) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 

(เห็นด้วย) 
 4.00 

(เห็นด้วย) 
 3.88 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การติดต่อโดยตรงกับผูข้ายท่ีผ่านการคดัเลือก
เบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 
4.12) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.12) การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.02) การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) และการแจ้งขอเสนอราคาสินค้ารายการเดิมจากผู ้ขายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.61) 
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอ
ขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.27) การ
แจ้งขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว  (ค่าเฉล่ีย 4.18) การแจ้งขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การติดต่อโดยตรงกับผูข้ายท่ีผ่านการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 
3.91) และการชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอ
ขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีต
ทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.09) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) การแจง้ขอเสนอราคาสินค้ารายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และการ
ชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการ
บริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความ
รวดเร็วในการท างาน และการใหข้อ้มูล 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

2 4.09 
(เห็นดว้ย) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 

 2. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจาก
ระยะเวลาการใหเ้ครดิต 

3.17 
(เฉยๆ) 

8 3.00 
(เฉยๆ) 

8 3.25 
(เฉยๆ) 

5 

 3. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถ
ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบั
ผูใ้ชห้นา้งานได ้

3.59 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถ
ติดต่อประสานงานไดส้ะดวก 

3.29 
(เฉยๆ) 

5 3.64 
(เห็นดว้ย) 

5 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอ
ราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด 

3.27 
(เฉยๆ) 

6 3.55 
(เห็นดว้ย) 

6 3.25 
(เฉยๆ) 

5 

 6. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้
หลายระดบัราคาใหลู้กคา้เลือกแตกต่าง
กนัตามคุณภาพ 

3.10 
(เฉยๆ) 

9 2.55 
(เฉยๆ) 

10 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

7. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด 
กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด 

3.00 
(เฉยๆ) 

10 2.73 
(เฉยๆ) 

9 3.50 
(เห็นดว้ย) 

4 

 8. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
สตอ๊กสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ได้
ทนัทีกรณีเร่งด่วน 

3.83 
(เห็นดว้ย) 

3 3.73 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

 9. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

1 4.27 
(เห็นดว้ย) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

10. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (Specification) 

3.27 
(เฉยๆ) 

6 3.36 
(เฉยๆ) 

7 3.25 
(เฉยๆ) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 
(เฉยๆ) 

 3.49 
(เฉยๆ) 

 3.70 
(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วใน
การท างาน และการให้ข้อมูล (ค่าเฉล่ีย 3.88) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และ
สามารถส่งสินค้าได้ทันทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.83) การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้น้างานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 3.29) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินค้าต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.27) การพิจารณา
คัดเลือกผู ้ขายท่ี มีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินค้า (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.27) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.17) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้
หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.10) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้าย
ท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวม
อยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งาน
ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณี
เร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.73) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 
3.64) การพิจารณาคัดเลือกผู ้ขายท่ี เสนอราคาสินค้าต ่ าท่ี สุด  (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอกรายละเอียด
เก่ียวกับตัวสินค้า (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.36) การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้
เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.73) 
และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี มีสินค้าหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือกแตกต่างกันตามคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 2.55) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน 
และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 4.25) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งานได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสตอ๊กสินคา้ และสามารถส่ง



 

   51 

สินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก (ค่าเฉล่ีย 
3.75) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกค้าเลือกแตกต่างกันตามคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.29) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลา
การให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.25) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าส่ังซื้อ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้
ของผูข้าย 

3.66 
(เห็นดว้ย) 

5 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้ง
กบัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ 

3.76 
(เห็นดว้ย) 

3 3.64 
(เห็นดว้ย) 

5 3.00 
(เฉยๆ) 

5 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

1 4.18 
(เห็นดว้ย) 

1 3.25 
(เฉยๆ) 

4 

 4. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 
เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้
งานหนา้งาน 

3.78 
(เห็นดว้ย) 

2 3.88 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าส่ังซื้อ 

ต าแหน่งงาน 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

5. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้าย
ได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้
หรือบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 

3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 

(เห็นด้วย) 
 3.88 

(เห็นด้วย) 
 3.60 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ปริมาณสินค้าท่ีส่งให้เพียงพอกับการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.98) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานหน้างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีใน
การจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จาก
ผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.71) และในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจัดส่งสินค้าของผู ้ขาย (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินค้าท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.18) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้
จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวก
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ในการใชง้านหนา้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.88) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถ
จดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.71) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการ
จดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุ
ภณัฑ ์ เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใชง้านหนา้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์
ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอกบัการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงั
การซ้ือ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อหรือการ
ประเมนิหลงัการซื้อ 

ต าแหน่งงาน 
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ เจ้าของกจิการ ผู้จดัการทัว่ไป 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 1. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.64 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

1 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 2. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
ผูข้าย 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

2 4.18 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ    

4.12 
(เห็นดว้ย) 

4 3.98 
(เห็นดว้ย) 

5 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 4. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินขอ้บกพร่องในการ
ปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุน
การสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

5 4.36 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินความล่าชา้ในการ
ปฎิบติังานของผูข้าย 

3.76 
(เห็นดว้ย) 

6 3.91 
(เห็นดว้ย) 

6 3.25 
(เฉยๆ) 

5 

6. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจาก
การรองานในการวางแผนงานจดั
ก าลงัคน 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

3 4.45 
(เห็นดว้ย) 

2 4.27 
(เห็นดว้ย) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18 

(เห็นด้วย) 
 4.25 

(เห็นด้วย) 
 3.96 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็น
ต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ หลังจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
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ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงาน
หลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.39) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินความ
เสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.20) หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.12) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
ประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 
3.76) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเจา้ของกิจการมีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.64) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของ
ผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.36) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.98) และหลงัจากการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปมีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิด
ตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.00) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน 
เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ได้แก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมิน
ความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การรับรู้ปัญหา 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสตอ๊ก
ลดลง 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

6 4.73 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

2 4.26 
(เห็นดว้ย) 

3 3.50 
(เห็นดว้ย) 

6 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม 

3.85 
(เห็นดว้ย) 

7 4.00 
(เห็นดว้ย) 

6 4.14 
(เห็นดว้ย) 

4 3.95 
(เห็นดว้ย) 

6 3.50 
(เห็นดว้ย) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.92 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.82 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.86 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.05 
(เห็นดว้ย) 

5 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 4. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

4 4.64 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4 3.57 
(เห็นดว้ย) 

6 4.47 
(เห็นดว้ย) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.73 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

2 4.74 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การรับรู้ปัญหา 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 6. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอม
อลูมิเนียม 

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.36 
(เห็นดว้ย) 

5 3.43 
(เฉยๆ) 

7 4.21 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 7. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้
ราคาถูกลง 

4.31 
(เห็นดว้ย) 

5 3.91 
(เห็นดว้ย) 

7 4.14 
(เห็นดว้ย) 

4 3.84 
(เห็นดว้ย) 

7 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.35 

(เหน็ด้วย) 
 4.45 

(เห็นด้วย) 
 4.14 

(เห็นด้วย) 
 4.22 

(เห็นด้วย) 
 4.14 

(เห็นด้วย) 
 4.29 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.92) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.54) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพ์งานหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.38) การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือสินค้าราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.31) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.82) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.73) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ
เม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.73) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.64) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพ์งานหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.86) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.43) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกั
น ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.43) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.14) การสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
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ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.74) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.47) การสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.26) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพ์งาน
หลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.21) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.05) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 
3.95) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ิธี HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบ้าพกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียน
แม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.00) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 
4.00) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 3.50) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมี
การซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.75) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 
4.25) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบ้าพกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.25) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การก าหนดคุณสมบตัแิละความ
ต้องการผลติภณัฑ์ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH 
PRESSURE DIE 

CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของ
วศิวกร เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

4.46 
(เห็น
ดว้ย) 

2 4.55 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.37 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของ
แผนกงานหลอม เพ่ือก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.46 
(เห็น
ดว้ย) 

2 4.73 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

1 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.58 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่าย
ผลิต เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

4.69 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.55 
(เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่) 

2 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.42 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.54 

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.61 
(เห็นด้วยอย่าง

ยิง่) 

 4.71 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.46 
(เห็นด้วย) 

 4.17 
(เห็นด้วย) 

 4.50 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่

60 



 

   61 

 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและความต้องการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.69) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม 
เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการก าหนด
คุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.61) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 
4.73) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.55) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของ
ฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.71) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.57) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความ
คิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.46) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 
4.58) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.42) 
และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.37) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) และใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.75) ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 
 
 
 



 

   63 

ตารางที ่4.32  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การก าหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟ
ผสมเสร็จหลากหลายสูตร  

3.92 
(เห็นดว้ย) 

5 4.64 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.68 
(เห็นดว้ย) 

7 3.00 
(เฉยๆ) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีความ
เหมาะสมในการใชง้าน 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.18 
(เห็นดว้ย) 

6 3.43 
(เฉยๆ) 

6 4.21 
(เห็นดว้ย) 

3 3.00 
(เฉยๆ) 

6 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.36 
(เห็นดว้ย) 

4 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.89 
(เห็นดว้ย) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 

3.85 
(เห็นดว้ย) 

6 4.27 
(เห็นดว้ย) 

5 3.43 
(เฉยๆ) 

6 4.11 
(เห็นดว้ย) 

4 3.50 
(เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในการช่วยลด
การใชพ้ลงังาน   

4.23 
(เห็นดว้ย) 

2 4.45 
(เห็นดว้ย) 

3 4.14 
(เห็นดว้ย) 

2 4.11 
(เห็นดว้ย) 

4 3.50 
(เห็นดว้ย) 

4 4.25 
(เห็นดว้ย) 

2 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การก าหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้   

4.31 
(เห็นดว้ย) 

1 4.91 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.86 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.53 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

7. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ี
เป็นอนัตราย 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

7 3.82 
(เห็นดว้ย) 

7 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 4.37 
(เห็นดว้ย) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 3.00 
(เฉยๆ) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.01 

(เห็นด้วย) 
 4.38 

(เห็นด้วย) 
 3.88 

(เห็นด้วย) 
 4.13 

(เห็นด้วย) 
 3.64 

(เห็นด้วย) 
 3.89 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.31) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการช่วยลดการใช้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.23) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุ
ภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.92) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 
3.85) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินค้าต้องไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการก าหนด
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่ าเฉ ล่ีย 4.38) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใช้งานท่ียาวนานของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.91) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมี
ผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 4.64) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ
ช่วยลดการใช้พลังงาน (ค่าเฉล่ีย 4.45) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินค้าหรือตราสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.36) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
มาตรฐานของสินคา้โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ในการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.18) และในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณลักษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใช้งานท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.86) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใช้
พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟ
ผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินค้าต้องไม่มี
ส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.71) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
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คิดเห็นระดับเฉยๆ ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีความ
เหมาะสมในการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.43) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของ
สินคา้โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณลักษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใช้งานท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการ
ใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.21) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรองจาก
หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.11) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การช่วยลดการใช้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.11) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
ผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสม
ของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตรา
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุการใช้งานท่ียาวนานของสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินค้าโดยการรับรองจาก
หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การช่วยลดการใช้พลงังาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลาย
สูตร (ค่าเฉล่ีย 3.00) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีความ
เหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลักษณะ
ผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุการใชง้านท่ียาวนาน
ของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ใน
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การซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้
หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความ
เหมาะสมในการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ี
เป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.33  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การค้นหาผู้ขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

3 4.82 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.29 
(เห็นดว้ย) 

3 4.32 
(เห็นดว้ย) 

2 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 2. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้าย
สินคา้อุตสาหกรรม 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

4 4.18 
(เห็นดว้ย) 

4 4.14 
(เห็นดว้ย) 

4 4.05 
(เห็นดว้ย) 

4 3.50 
(เห็นดว้ย) 

5 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้
อุตสาหกรรม 

3.31 
(เฉยๆ) 

6 3.36 
(เฉยๆ) 

5 3.14 
(เฉยๆ) 

6 3.32 
(เฉยๆ) 

5 3.00 
(เฉยๆ) 

6 3.25 
(เฉยๆ) 

4 

 4. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ใน
วารสารสินคา้อุตสาหกรรม 

3.69 
(เห็นดว้ย) 

5 3.27 
(เฉยๆ) 

6 3.29 
(เฉยๆ) 

5 3.21 
(เฉยๆ) 

6 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.25 
(เฉยๆ) 

4 

 5. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine 

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.45 
(เห็นดว้ย) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

2 4.47 
(เห็นดว้ย) 

1 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การค้นหาผู้ขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 6. ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.27 
(เห็นดว้ย) 

3 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.26 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 

(เห็นด้วย) 
 4.06 

(เห็นด้วย) 
 3.98 

(เห็นด้วย) 
 3.94 

(เห็นด้วย) 
 4.00 

(เห็นด้วย) 
 4.17 

(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการค้นหาผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงาน
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
ประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.23) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบ
รายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.77) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
โฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม 
(ค่าเฉล่ีย 4.82) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.45) ในการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 
4.27) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.36) และในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินค้าในวารสารสินค้าอุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
ตามล าดบั 
 อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
คน้หาผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search 
Engine (ค่าเฉล่ีย 4.43) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินค้า
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.14) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินค้าในวารสารสินค้าอุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.29) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการคน้หา
ผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.94) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 
4.47) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.32) ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้าย
สินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.05) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.32) และ
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 
5.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยั
ย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินค้า
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.17) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.75) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผู ้ขายจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.75) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.25) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟจะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การชักชวนให้ผู้ขายเสนอขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การชกัชวนผูข้ายโดยการติด
ประกาศหาผูข้าย 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

4 3.55 
(เห็นดว้ย) 

5 3.86 
(เห็นดว้ย) 

3 3.53 
(เห็นดว้ย) 

5 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

 2. การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่น
การคดัเลือกเบ้ืองตน้ 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.45 
(เห็นดว้ย) 

1 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 4.16 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

 3. การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.09 
(เห็นดว้ย) 

2 4.29 
(เห็นดว้ย) 

2 4.16 
(เห็นดว้ย) 

2 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 4.26 
(เห็นดว้ย) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 

 5. การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการ
เดิมจากผูข้ายรายเดิม 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.71 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 3.89 
(เห็นดว้ย) 

4 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

 6. การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการ
เดิมจากผูข้ายรายใหม่ 

3.46 
(เฉยๆ) 

5 3.73 
(เห็นดว้ย) 

4 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 4.05 
(เห็นดว้ย) 

3 2.00 
(ไม่เห็นดว้ย) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 

(เห็นด้วย) 
 3.97 

(เห็นด้วย) 
 3.95 

(เห็นด้วย) 
 4.01 

(เห็นด้วย) 
 3.75 

(เห็นด้วย) 
 3.96 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจาก
ผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.23) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.00) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอ
ราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 3.92) การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคา
สินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการชักชวนให้
ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผ่านการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.45) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.09) การแจง้ขอเสนอ
ราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.73) และการชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ชักชวนให้ผู ้ขายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจาก
ผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.71) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การ
แจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.29) การชกัชวนผูข้ายโดยการติด
ประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.86) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.71) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) และการแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ชักชวนให้ผู ้ขายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้าย
มากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.26) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.16) การแจง้ขอเสนอราคา
สินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.05) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้าย
รายเดิม (ค่าเฉล่ีย 3.89) และการชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ิธี HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอ
ขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การชักชวนผูข้ายโดยการติด
ประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับไม่เห็นด้วย ได้แก่ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.00) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอ
ขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผ่านการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 
4.00) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผู ้ขายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 3.75) และการแจง้ขอเสนอ
ราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.35  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการ
บริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความ
รวดเร็วในการท างาน และการใหข้อ้มูล 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

2 3.82 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.16 
(เห็นดว้ย) 

2 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจาก
ระยะเวลาการใหเ้ครดิต 

3.38 
(เฉยๆ) 

5 2.91 
(เฉยๆ) 

8 3.29 
(เฉยๆ) 

7 2.95 
(เฉยๆ) 

9 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถ
ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบั
ผูใ้ชห้นา้งานได ้

3.54 
(เห็นดว้ย) 

4 3.73 
(เห็นดว้ย) 

4 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 3.79 
(เห็นดว้ย) 

3 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 3.75 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถ
ติดต่อประสานงานไดส้ะดวก 

3.31 
(เฉยๆ) 

6 3.36 
(เฉยๆ) 

6 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.42 
(เฉยๆ) 

5 3.00 
(เฉยๆ) 

4 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอ
ราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด 

3.15 
(เฉยๆ) 

7 3.55 
(เห็นดว้ย) 

5 3.43 
(เฉยๆ) 

6 3.21 
(เฉยๆ) 

7 3.00 
(เฉยๆ) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

2 

 6. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้
หลายระดบัราคาใหลู้กคา้เลือกแตกต่าง
กนัตามคุณภาพ 

3.31 
(เฉยๆ) 

6 2.91 
(เฉยๆ) 

8 2.86 
(เฉยๆ) 

8 3.11 
(เฉยๆ) 

8 3.00 
(เฉยๆ) 

4 2.50 
(เฉยๆ) 

5 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

7. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด 
กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด 

3.08 
(เฉยๆ) 

9 2.82 
(เฉยๆ) 

9 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 2.89 
(เฉยๆ) 

10 3.00 
(เฉยๆ) 

4 2.50 
(เฉยๆ) 

5 

 8. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
สตอ๊กสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ได้
ทนัทีกรณีเร่งด่วน 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.68 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.75 
(เห็นดว้ย) 

2 

 9. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

1 4.18 
(เห็นดว้ย) 

1 4.43 
(เห็นดว้ย) 

1 4.58 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

1 

10. การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (Specification) 

3.15 
(เฉยๆ) 

8 3.18 
(เฉยๆ) 

7 3.86 
(เห็นดว้ย) 

3 3.26 
(เฉยๆ) 

6 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 3.00 
(เฉยๆ) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 
(เฉยๆ) 

 3.45 
(เฉยๆ) 

 3.67 
(เห็นด้วย) 

 3.51 
(เห็นด้วย) 

 3.50 
(เห็นด้วย) 

 3.38 
(เฉยๆ) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการคัดเลือกผู ้ขายโดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกัน
คุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น 
ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.92) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อ
กสินค้า และสามารถส่งสินค้าได้ทันทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.77) การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ี
สามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหาร่วมกับผูใ้ช้หน้างานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.31) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.15) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.15) และการพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ิธี GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย
โดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ด้วย ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.18) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และ
การให้ข้อมูล (ค่าเฉล่ีย 3.82) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหา
ร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.73) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.55) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.18) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
สามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.36) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้
เครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.91) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนั
ตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.91) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด 
(ค่าเฉล่ีย 2.82) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
คดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.43) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน 
และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสตอ๊กสินคา้ และสามารถส่งสินคา้
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ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวั
สินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.86) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.71) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงาน
ไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.57) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 
3.57) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
เสนอราคาสินค้าต ่าท่ี สุด (ค่าเฉล่ีย 3.43) การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 3.29) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตาม
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.86) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
คดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถใหค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งาน
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.79) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณี
เร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.42) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.26) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
เสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.21) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้
เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.11) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต 
(ค่าเฉล่ีย 2.95) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.89) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 5.00) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อ
กสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการ
บริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.50) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.50) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถ
ให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ช้หน้างานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.50) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินค้า  (Specification) (ค่ าเฉ ล่ีย 3.50) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ได้แก่  การพิจารณาคัดเลือกผู ้ขายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกค้าเลือกแตกต่างกันตามคุณภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยู่
ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหาร่วมกบัผูใ้ช้หน้างานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.75) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสตอ๊กสินคา้ 
และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.75) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการ
ก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.50) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.50) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานได้สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ 
ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผู ้ขายท่ี มีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินค้า (Specification) 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตาม
คุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.50) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 
2.50) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าส่ังซื้อ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้
ของผูข้าย 

3.62 
(เห็นดว้ย) 

4 3.73 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.79 
(เห็นดว้ย) 

2 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้ง
กบัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

3 3.82 
(เห็นดว้ย) 

2 3.29 
(เฉยๆ) 

4 3.53 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

1 4.09 
(เห็นดว้ย) 

1 4.29 
(เห็นดว้ย) 

1 3.68 
(เห็นดว้ย) 

3 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 4. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 
เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการ
ใชง้านหนา้งาน 

3.85 
(เห็นดว้ย) 

2 3.64 
(เห็นดว้ย) 

4 3.86 
(เห็นดว้ย) 

3 3.95 
(เห็นดว้ย) 

1 3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 
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ตารางที ่4.36 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าส่ังซื้อ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

5. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้าย
ได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้
หรือบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 

3.54 
(เห็นดว้ย) 

5 3.82 
(เห็นดว้ย) 

2 3.86 
(เห็นดว้ย) 

3 3.79 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 

(เห็นด้วย) 
 3.82 

(เห็นด้วย) 
 3.86 

(เห็นด้วย) 
 3.75 

(เห็นด้วย) 
 3.90 

(เห็นด้วย) 
 4.35 

(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มี
การพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.92) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้งานหน้างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีใน
การจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.62) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้
จากผู ้ขายได้ กรณีเกิดความเสียหายกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการก าหนด
ลักษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินค้าท่ีส่งให้เพียงพอกับการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.09) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์
ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.82) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.73) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของ
บรรจุภณัฑ ์ เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใชง้านหนา้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินค้าท่ีส่งให้เพียงพอกับการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.29) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใชง้านหน้างาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหาย
กบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.86) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้ง
กบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิด
และขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้งานหน้างาน (ค่าเฉล่ีย 3.95) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.79) ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบั
ตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.79) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอกบัการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.68) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้
กรณีเกิดความเสียหายกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.50) และในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวก
ในการใชง้านหนา้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.75) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถ
จดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของ
บรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใชง้านหน้างาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
การจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มี
การพิจารณาการเปล่ียนคืนสินค้าจากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ี
ช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือ จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อหรือการ
ประเมนิหลงัการซื้อ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพือ่
ประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

4.54 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.45 
(เห็นดว้ย) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

2 4.58 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 5.00 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 2. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพือ่
ประเมินผูข้าย 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.64 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.29 
(เห็นดว้ย) 

3 4.37 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 3. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ    

4.15 
(เห็นดว้ย) 

3 4.36 
(เห็นดว้ย) 

3 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

5 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 4. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินขอ้บกพร่องในการ
ปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุน
การสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

4 4.18 
(เห็นดว้ย) 

4 4.14 
(เห็นดว้ย) 

4 4.21 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 
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ตารางที ่4.37 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือ จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อหรือการ
ประเมนิหลงัการซื้อ 

GAVITY SAND 
MOLD 

GAVITY DIE 
CASTING 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

HIGH PRESSURE 
DIE CASTING 

HOT TOP RING OPEN MOLD 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 5. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินความล่าชา้ในการ
ปฎิบติังานของผูข้าย 

3.85 
(เห็นดว้ย) 

5 3.64 
(เห็นดว้ย) 

6 4.43 
(เห็นดว้ย) 

2 3.58 
(เห็นดว้ย) 

6 3.00 
(เฉยๆ) 

4 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

6. หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจาก
การรองานในการวางแผนงานจดั
ก าลงัคน 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

5 4.29 
(เห็นดว้ย) 

3 4.53 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.21 

(เห็นด้วย) 
 4.21 

(เห็นด้วย) 
 4.36 

(เห็นด้วย) 
 4.21 

(เห็นด้วย) 
 4.08 

(เห็นด้วย) 
 4.29 

(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี GAVITY SAND MOLD มีความ
คิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม 
เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นด้วย ได้แก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.38) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.38) หลงัจากการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.15) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินความล่าช้าในการปฎิบติังาน
ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ธีิ GAVITY DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการ
สั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.64) ปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.45) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิด
ตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.18) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความ
เสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลังคน (ค่าเฉล่ีย 4.00) และหลังจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  LOW PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.36) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.43) หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) หลงัจากการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อ
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ประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.29) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิด
จากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.29) และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.14) ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี  HIGH PRESSURE DIE CASTING มีความคิดเห็นต่อการ
ทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.21) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.58) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิด
จากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.37) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 
4.21) หลังจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินความล่าช้าในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ิธี HOT TOP RING มีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 5.00) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองาน
ในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมิน
เง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องใน
การปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดต้นทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ได้แก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมิน
ความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้วิธี OPEN MOLD มีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือ
หรือการประเมินหลังการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถาม
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ผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.75) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.75) หลงัจาก
การซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อ
ประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าใหเ้กิด
ตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.25) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความ
ล่าช้าในการปฎิบัติงานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75) และหลังจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหา จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อ
คร้ัง 
 

การรับรู้ปัญหา 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือสตอ๊กลดลง 

4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 4.44 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.22 
(เห็นดว้ย) 

5 

 2. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตา
หลอมอลูมิเนียม 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

5 4.11 
(เห็นดว้ย) 

6 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.97 
(เห็นดว้ย) 

7 

 3. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างราง
เทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.78 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 4. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
กระบวยตกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

4 4.22 
(เห็นดว้ย) 

5 4.43 
(เห็นดว้ย) 

1 4.41 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้
พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.88 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

1 4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

 6. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียน
แม่พิมพง์านหลอม
อลูมิเนียม 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

4 4.33 
(เห็นดว้ย) 

4 3.86 
(เห็นดว้ย) 

3 4.34 
(เห็นดว้ย) 

4 

 7. การสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

7 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 4.06 
(เห็นดว้ย) 

6 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.43 

(เห็นด้วย) 
 4.35 

(เห็นด้วย) 
 4.00 

(เห็นด้วย) 
 4.32 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.88) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างราง
เทน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.75) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยั
ย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.25) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอด
เปล่ียนแม่พิมพ์งานหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.25) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.12) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ า
หลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.78) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบ้าพักน ้ าหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.44) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียน
แม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.33) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกั
น ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.22) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การรับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.43) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้าหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.43) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.00) การ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.00) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างเบา้พกัน ้าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.86) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพ์
งานหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.71) และการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
รับรู้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอม
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อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.62) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.41) การสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียนแม่พิมพ์งานหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.34) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ
เม่ือสต๊อกลดลง (ค่าเฉล่ีย 4.22) การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง (ค่าเฉล่ีย 4.06) และ
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตาหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.39  แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบัติและความต้องการ
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การก าหนดคุณสมบตัแิละ
ความต้องการผลติภัณฑ์ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 
ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 
ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของวศิวกร 
เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

3 4.44 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพือ่ก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.75 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 4.71 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของฝ่ายผลิต 
เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.78 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.71 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.46 

(เห็นด้วย) 
 4.56 

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.62 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 4.53 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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(ค่าเฉล่ีย 4.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.75) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร 
เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเห็นด้วย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 
4.78) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
และในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.71) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ด้วย ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็น
ด้วย ได้แก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของวิศวกร เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตาม
มูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลติภัณฑ์ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจากผูข้าย
ท่ีมีผลิตภณัฑค์อนกรีต
ทนไฟผสมเสร็จ
หลากหลายสูตร  

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 3.43 
(เฉยๆ) 

5 3.88 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจาก
บรรจุภณัฑข์องสินคา้มี
ความเหมาะสมในการ
ใชง้าน 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

4 3.89 
(เห็นดว้ย) 

4 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 3.84 
(เห็นดว้ย) 

5 

 3. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจาก
ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิต
สินคา้หรือตราสินคา้ 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

5 3.78 
(เห็นดว้ย) 

5 3.43 
(เฉยๆ) 

5 
 
 

4.16 
(เห็นดว้ย) 

2 

 4. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจาก
มาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจาก
หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.57 
(เห็นดว้ย) 

4 3.94 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจาก
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ใน
การช่วยลดการใช้
พลงังาน   

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.67 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 3.94 
(เห็นดว้ย) 

3 

 6. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใชง้านท่ียาวนาน
ของสินคา้   

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 4.86 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.53 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ จ  าแนก
ตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลติภัณฑ์ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

7. ในการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ พิจารณาจากสินคา้
ตอ้งไม่มีส่วนผสมของ
เคมีท่ีเป็นอนัตราย 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

5 3.44 
(เฉยๆ) 

6 4.43 
(เห็นดว้ย) 

3 3.97 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.23 

(เห็นด้วย) 
 4.10 

(เห็นด้วย) 
 4.12 

(เห็นด้วย) 
 4.04 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ พิจารณาจากอายุการใช้งาน ท่ียาวนานของสินค้า (ค่ าเฉ ล่ีย 4.62) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ี
มีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 4.12) ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินค้าหรือตราสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็น
อนัตราย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.67) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีต



 

   95 

ทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 4.44) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุการใช้
งานท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้
โดยการรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุ
ภณัฑ์ของสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.89) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผู ้ผลิตสินค้าหรือตราสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มี
ส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.86) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์อง
สินค้ามีความเหมาะสมในการใช้งาน  (ค่าเฉล่ีย 4.57) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสม
ของเคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 4.43) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดย
การรับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ีมีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จ
หลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.43) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้
หรือตราสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากสินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของ
เคมีท่ีเป็นอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.97) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากมาตรฐานของสินคา้โดยการ
รับรองจากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน (ค่าเฉล่ีย 3.94) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากผูข้ายท่ี
มีผลิตภณัฑ์คอนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.88) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้าย จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อ
คร้ัง 
 

การค้นหาผู้ขาย 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากประวติัการซ้ือ
ขายเดิม 

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.67 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.29 
(เห็นดว้ย) 

2 4.44 
(เห็นดว้ย) 

2 

 2. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากท าเนียบ
รายช่ือผูข้ายสินคา้
อุตสาหกรรม 

3.62 
(เห็นดว้ย) 

4 4.11 
(เห็นดว้ย) 

4 4.29 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 

 3. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากงานแสดง
สินคา้อุตสาหกรรม 

3.25 
(เฉยๆ) 

5 3.11 
(เฉยๆ) 

6 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.28 
(เฉยๆ) 

6 

 4. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากโฆษณาขาย
สินคา้ในวารสารสินคา้
อุตสาหกรรม 

3.13 
(เฉยๆ) 

6 3.33 
(เฉยๆ) 

5 3.71 
(เห็นดว้ย) 

4 3.37 
(เฉยๆ) 

5 

 5. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากการ Search 
Engine 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

3 4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.71 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 6. ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญในงาน
อุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม 

4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.44 
(เห็นดว้ย) 

3 4.14 
(เห็นดว้ย) 

3 4.34 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83 

(เห็นด้วย) 
 4.04 

(เห็นด้วย) 
 4.12 

(เห็นด้วย) 
 4.01 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่  ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยั
ย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.38) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากการ Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.12) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบ
รายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.62) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั
เฉยๆ ได้แก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสาร
สินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติั
การซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.67) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผู ้ขายจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.44) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้าย
สินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.11) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.11) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ 
Search Engine (ค่าเฉล่ีย 4.71) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.29) ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.29) ใน
การซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.14) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินคา้ใน
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วารสารสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.71) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจาก
งานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
คน้หาผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search 
Engine (ค่าเฉล่ีย 4.59) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.44) ในการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากท าเนียบรายช่ือผูข้ายสินค้า
อุตสาหกรรม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการ
ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือผูข้ายจากโฆษณาขายสินค้าในวารสารสินค้าอุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) และในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.42  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย จ าแนกตามมูลค่า
การสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การชักชวนให้ผู้ขาย
เสนอขาย 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การชกัชวนผูข้าย
โดยการติดประกาศหา
ผูข้าย 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

4 3.22 
(เฉยๆ) 

5 4.14 
(เห็นดว้ย) 

2 3.66 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. การติดต่อโดยตรง
กบัผูข้ายท่ีผา่นการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 4.11 
(เห็นดว้ย) 

2 3.57 
(เห็นดว้ย) 

4 4.16 
(เห็นดว้ย) 

2 

 3. การแจง้ขอเสนอ
ราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายเพียงรายเดียว 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.33 
(เห็นดว้ย) 

1 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 3.94 
(เห็นดว้ย) 

3 

 4. การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้าย
มากกวา่หน่ึงราย 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 4.14 
(เห็นดว้ย) 

2 4.13 
(เห็นดว้ย) 

3 

 5. การแจง้ขอเสนอ
ราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายเดิม 

3.87 
(เห็นดว้ย) 

5 4.11 
(เห็นดว้ย) 

2 3.57 
(เห็นดว้ย) 

4 4.19 
(เห็นดว้ย) 

1 

 6. การแจง้ขอเสนอ
ราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายใหม่ 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 3.67 
(เห็นดว้ย) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.53 
(เห็นดว้ย) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.06 

(เห็นด้วย) 
 3.91 

(เห็นด้วย) 
 4.00 

(เห็นด้วย) 
 3.93 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.06) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่น
การคัดเลือกเบ้ืองต้น (ค่าเฉล่ีย 4.25) การแจ้งขอเสนอราคาสินค้ารายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้
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ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.12) การชกัชวนผูข้ายโดยการติด
ประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.88) และการแจ้งขอเสนอราคาสินค้ารายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การชักชวนให้ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียง
รายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.33) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.11) การแจง้
ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.11) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.00) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การชกัชวนผูข้ายโดย
การติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การชักชวนให้ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจาก
ผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.14) การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) และการแจง้ขอ
เสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
ชักชวนให้ผู ้ขายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้าย
รายเดิม (ค่าเฉล่ีย 4.19) การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.16) การแจง้
ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย (ค่าเฉล่ีย 4.13) การแจ้งขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว (ค่าเฉล่ีย 3.94) การชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) และการแจ้งขอเสนอราคาสินค้ารายการเดิมจากผู ้ขายรายใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือ
ต่อคร้ัง 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายจากการบริการ
ก่อนและหลงัการขาย 
เช่น ความรวดเร็วใน
การท างาน และการให้
ขอ้มูล 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

1 3.89 
(เห็นดว้ย) 

2 4.14 
(เห็นดว้ย) 

2 3.88 
(เห็นดว้ย) 

3 

 2. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายจากระยะเวลาการ
ใหเ้ครดิต 

3.12 
(เฉยๆ) 

7 2.89 
(เฉยๆ) 

8 3.00 
(เฉยๆ) 

8 3.25 
(เฉยๆ) 

8 

 3. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้
งานได ้

3.50 
(เห็นดว้ย) 

3 3.56 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

3 3.72 
(เห็นดว้ย) 

4 

 4. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานไดส้ะดวก 

3.38 
(เฉยๆ) 

4 3.44 
(เฉยๆ) 

4 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.34 
(เฉยๆ) 

6 

 5. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้
ต ่าท่ีสุด 

3.13 
(เฉยๆ) 

6 3.33 
(เฉยๆ) 

5 3.00 
(เฉยๆ) 

8 3.44 
(เฉยๆ) 

5 

 6. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีมีสินคา้หลาย
ระดบัราคาใหลู้กคา้
เลือกแตกต่างกนัตาม
คุณภาพ 

3.12 
(เฉยๆ) 

7 3.11 
(เฉยๆ) 

6 3.29 
(เฉยๆ) 

6 2.94 
(เฉยๆ) 

10 

7. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีส่วนลด กรณี
ช าระสินคา้เป็นเงินสด 

3.25 
(เฉยๆ) 

5 2.89 
(เฉยๆ) 

8 2.86 
(เฉยๆ) 

9 2.97 
(เฉยๆ) 

9 

 8. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีมีการสตอ๊กสินคา้ 
และสามารถส่งสินคา้ได้
ทนัทีกรณีเร่งด่วน 

3.25 
(เฉยๆ) 

5 4.00 
(เห็นดว้ย) 

1 3.86 
(เห็นดว้ย) 

4 3.91 
(เห็นดว้ย) 

2 
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ตารางที่ 4.43 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้าย จ าแนกตามมูลค่าการ
สั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การคดัเลอืกผู้ขาย 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 9. การพิจารณาคดัเลือก
ผูข้ายท่ีมีการรับประกนั
คุณภาพของสินคา้ 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

1 4.86 
 

1 4.41 
(เห็นดว้ย) 

1 

10. การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียด
เก่ียวกบัตวัสินคา้ 
(Specification) 

3.75 
(เห็นดว้ย) 

2 3.00 
(เฉยๆ) 

7 3.14 
(เฉยๆ) 

7 3.28 
(เฉยๆ) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 
(เฉยๆ) 

 3.41 
(เฉยๆ) 

 3.57 
(เห็นด้วย) 

 3.51 
(เห็นด้วย) 

 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการ
ก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 4.12) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.12) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี มี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.75) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
สามารถให้ค  าแนะน าและแก้ไขปัญหาร่วมกับผูใ้ช้หน้างานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเฉยๆ ได้แก่  การพิจารณาคัดเลือกผู ้ขายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.38) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงิน
สด (ค่าเฉล่ีย 3.25) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณี
เร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.25) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินค้าต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.13) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.12) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
สินคา้หลายระดบัราคาใหลู้กคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การคดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินค้า และสามารถส่ง
สินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของ
สินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความ
รวดเร็วในการท างาน และการให้ข้อมูล (ค่าเฉล่ีย 3.89) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้น้างานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินค้าต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.33) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.11) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.98) และการพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการใหเ้ครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.89) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การคดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของ
สินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.86) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วในการท างาน และการ
ให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 4.14) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาร่วมกบั
ผูใ้ชห้นา้งานได้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินคา้ และสามารถส่งสินคา้
ได้ทันทีกรณีเร่งด่วน (ค่าเฉล่ีย 3.86) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.29) การ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.14) 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.00) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ี
เสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.00) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็น
เงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.86) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
คดัเลือกผูข้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.41) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสต๊อกสินค้า และสามารถส่งสินค้าได้ทนัทีกรณีเร่งด่วน 
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(ค่าเฉล่ีย 3.91) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความรวดเร็วใน
การท างาน และการให้ขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย 3.88) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ช้หน้างานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดบัเฉยๆ ได้แก่ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.44) การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อประสานงานไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.34) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
เอกสารบอกรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification) (ค่าเฉล่ีย 3.29) การพิจารณาคดัเลือกผูข้าย
จากระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉล่ีย 3.25) การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้เป็น
เงินสด (ค่าเฉล่ีย 2.97) และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้ลูกคา้เลือกแตกต่าง
กนัตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.94) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ จ าแนก
ตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าส่ังซื้อ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ี
สามารถจดัส่งสินคา้ของ
ผูข้าย 

3.88 
(เห็นดว้ย) 

2 3.67 
(เห็นดว้ย) 

3 4.14 
(เห็นดว้ย) 

1 3.75 
(เห็นดว้ย) 

4 

 2. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาปริมาณการ
จดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีใน
การจดัเก็บสินคา้ 

3.50 
(เห็นดว้ย) 

4 3.67 
(เห็นดว้ย) 

3 3.43 
(เฉยๆ) 

3 3.78 
(เห็นดว้ย) 

3 

3. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอกบัการ
ใชง้าน 

3.62 
(เห็นดว้ย) 

3 4.00 
(เห็นดว้ย) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 4.03 
(เห็นดว้ย) 

1 

 4. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาชนิดและ
ขนาดของบรรจุภณัฑ ์ เพื่อ
ความปลอดภยัและสะดวกใน
การใชง้านหนา้งาน 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

1 3.78 
(เห็นดว้ย) 

2 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.78 
(เห็นดว้ย) 

3 

5. ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียน
คืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณี
เกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้
หรือบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุด
เสียหาย 

3.62 
(เห็นดว้ย) 

3 3.44 
(เฉยๆ) 

4 4.00 
(เห็นดว้ย) 

2 3.81 
(เห็นดว้ย) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 

(เห็นด้วย) 
 3.71 

(เห็นด้วย) 
 3.91 

(เห็นด้วย) 
 3.83 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 
3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์  เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้งาน
หน้างาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้
ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.88) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอ
กบัการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จาก
ผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.62) และในการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีในการจดัเก็บสินค้า 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ปริมาณสินค้าท่ีส่งให้เพียงพอกับการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานหน้างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีใน
การจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ใน
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความเสียหายกบั
ตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.91) โดยปัจจยัย่อยท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณา
ปริมาณสินค้าท่ีส่งให้เพียงพอกับการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานหน้างาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิด
ความเสียหายกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ท่ีช ารุดเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
การจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอกบัการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 4.03) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาการ
เปล่ียนคืนสินค้าจากผูข้ายได้ กรณีเกิดความเสียหายกับตวัสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีใน
การจดัเก็บสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานหน้างาน (ค่าเฉล่ีย 3.78) และในการสั่งซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงั
การซ้ือ จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การทบทวนผลการส่ังซื้อ
หรือการประเมนิหลงัการ

ซ้ือ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

 1. หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่น 
วศิวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่อ
ประเมินคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 4.44 
(เห็นดว้ย) 

1 4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 4.66 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

 2. หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่น 
วศิวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่อ
ประเมินผูข้าย 

4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.33 
(เห็นดว้ย) 

2 4.43 
(เห็นดว้ย) 

3 4.41 
(เห็นดว้ย) 

2 

 3. หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
ประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ    

4.38 
(เห็นดว้ย) 

2 4.11 
(เห็นดว้ย) 

3 4.43 
(เห็นดว้ย) 

3 4.19 
(เห็นดว้ย) 

4 

 4. หลงัจากการซ้ือคอนกรีต
ทนไฟแลว้ มีการประเมิน
ขอ้บกพร่องในการ
ปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท า
ใหเ้กิดตน้ทุนการสัง่ซ้ือท่ี
เพ่ิมข้ึน 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 4.11 
(เห็นดว้ย) 

3 4.29 
(เห็นดว้ย) 

4 4.06 
(เห็นดว้ย) 

5 

 5. หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การประเมินความล่าชา้ใน
การปฎิบติังานของผูข้าย 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 4.11 
(เห็นดว้ย) 

3 3.57 
(เห็นดว้ย) 

5 3.63 
(เห็นดว้ย) 

6 
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ตารางที ่4.45 (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมิน
หลงัการซ้ือ จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

การทบทวนผลการ
ส่ังซื้อหรือการประเมนิ

หลงัการซือ้ 

มูลค่าการส่ังซื้อต่อคร้ัง 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

6. หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การประเมินความ
เสียหายท่ีเกิดจากการรอ
งานในการวางแผนงาน
จดัก าลงัคน 

4.50 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.00 
(เห็นดว้ย) 

4 4.71 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 4.25 
(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.31 

(เห็นด้วย) 
 4.19 

(เห็นด้วย) 
 4.33 

(เห็นด้วย) 
 4.20 

(เห็นด้วย) 
 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 
บาทมีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม 
เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.50) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ี
เกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.50) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย ได้แก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินเง่ือนไขการ
สั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.38) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.25) หลังจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการ
สั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.25) และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ใน
การปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 
 



 

   110 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทน
ไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ช้-งาน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของ
ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ 
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม 
เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.33) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของ
ผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.11) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
ประเมินความล่าช้าในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.11) และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟ
แลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทมีความคิดเห็นต่อ
การทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ หลังจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่ อประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  (ค่าเฉ ล่ีย 4.57) ปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถาม
ผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินเง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.43) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟ
แล้ว มีการประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดต้นทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการประเมินความล่าช้าในการปฎิบติังาน
ของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือมีความคิดเห็นต่อการทบทวนผลการ
สั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.20) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.66) ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
ผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 4.41) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรอ
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งานในการวางแผนงานจดัก าลงัคน (ค่าเฉล่ีย 4.25) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมิน
เง่ือนไขการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.19) หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีฤการประเมินขอ้บกพร่องใน
การปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท าให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.06) และหลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการประเมินความล่าชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียมในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ โดยเลือกสอบถามจากบริษทัผูผ้ลิตงานหลอมอลูมิเนียมท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้ งหมด 56 ราย สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและกจิการ 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
จ านวน 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี ด ารง
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ มีประสบการณ์ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม
นานมากกว่า 6 ปี  วิธีการหลักในการหล่ออลูมิเนียมคือ HIGH PRESSURE DIE CASTING ใช้
คอนกรีตทนไฟท่ีอุณหภูมิช่วง 701 - 1,000 ๐C สั่ งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากภายในประทศและ
ต่างประเทศ มูลค่าโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ 1 คร้ังต่อ
เดือน สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายจ านวน 2 ราย และหาขอ้มูลคอนกรีตทนไฟจากเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบั
สินคา้อุตสาหกรรม  
 
 ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
คอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนี ยมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ การก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ ปัจจัยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วย ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การ
ทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือ การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ การคน้หาผูข้าย 
การชักชวนให้ผู ้ขายเสนอขาย การก าหนดลักษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ และการคัดเลือกผู ้ขาย 
ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การรับรู้ปัญหา การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม  

4.61 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความ
คิดเห็นของแผนกงานหลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  

4.61 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ ์

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ี
ยาวนานของสินคา้  

4.57 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การคน้หาผูข้าย ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ 
Search Engine  

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่
หน่ึงราย  

4.11 
(เห็นดว้ย) 

การคดัเลือกผูข้าย การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพ
ของสินคา้  

4.36 
(เห็นดว้ย) 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของ
ค าสัง่ซ้ือ 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือหรือ
การประเมินหลงัการซ้ือ 

หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถาม
ผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพ่ือ
ประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.55 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละกระบวนการตดัสินใจซ้ือมี
ดงัน้ี 
 ด้านการรับรู้ปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ปัญหาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง การสั่งซ้ือคอนกรีต
ทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้าหลอมอลูมิเนียม 
 ด้านการก าหนดคุณสมบัติและความต้องการผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดย
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พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน  
 ด้านการก าหนดคุณลกัษณะผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการก าหนด
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นสูงสุดในเร่ือง ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ 
 ด้านการค้นหาผู้ขาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคน้หาผูข้ายโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง ในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  
 ด้านการชักชวนให้ผู้ขายเสนอขาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการชกัชวนให้
ผูข้ายเสนอขายโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุดในเร่ือง การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย  
 ด้านการคัดเลือกผู้ขาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการคดัเลือกผูข้ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้  
 ด้านการก าหนดลักษณะเฉพาะของค าส่ังซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใชง้าน  
 ด้านการทบทวนผลการส่ังซ้ือหรือการประเมินหลังการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการทบทวนผลการสั่งซ้ือหรือการประเมินหลงัการซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดย
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในเร่ือง หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 
 เม่ือน าปัจจยัยอ่ยมาจดัล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบั ดงั
แสดงในตารางท่ี 5.2 
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ตารางที่  5.2 แสดงสรุปปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก 
 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

1 การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
เบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.61 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การรับรู้ปัญหา 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม 
เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.61 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณสมบติัและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์

2 การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
รางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.59 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การรับรู้ปัญหา 

3 ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจากอายุ
การใชง้านท่ียาวนานของสินคา้   

4.57 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์

4 หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์

4.55 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือหรือการ
ประเมินหลงัการซ้ือ 

5 ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณสมบติัและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากการ Search Engine 

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การคน้หาผูข้าย 

6 ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของวศิวกร เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

4.46 
(เห็นดว้ย) 

การก าหนดคุณสมบติัและความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์

7 ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

การคน้หาผูข้าย 

8 หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่ายผลิตและ
แผนกงานหลอม เพื่อประเมินผูข้าย 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือหรือการ
ประเมินหลงัการซ้ือ 
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ตารางที่  5.2 (ต่อ) แสดงสรุปปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงาน
หลอมอลูมิเนียมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก 
 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

9 การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
กระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

การรับรู้ปัญหา 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือ
ผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงาน
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

การคน้หาผูข้าย 

การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนั
คุณภาพของสินคา้ 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

การคดัเลือกผูข้าย 

10 หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มีการ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองานใน
การวางแผนงานจดัก าลงัคน 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือหรือ
การประเมินหลงัการซ้ือ 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลมูิเนียม จ าแนกตามต าแหน่งงาน และวธีิการหล่ออลูมิเนียม 

1) จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 เม่ือพิจารณากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดในแต่ละ
ดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 
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ตารางที ่5.3 แสดงปัจจยัยอ่ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ต าแหน่งงาน ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การรับรู้ปัญหา ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม

สร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม  
4.66 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
เจา้ของกิจการ การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม

สร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม  
4.45 

(เห็นดว้ย) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม

สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  
4.86 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

4.59 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

เจา้ของกิจการ ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของวศิวกร เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน  

4.82 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ ์

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.51 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

เจา้ของกิจการ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.91 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการช่วยลดการ
ใชพ้ลงังาน  

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ)  แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ต าแหน่งงาน ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การคน้หาผูข้าย ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.56 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

เจา้ของกิจการ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.61 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
ในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม  

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอ
ขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้  

4.17 
(เห็นดว้ย) 

เจา้ของกิจการ การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายใหม่  

4.27 
(เห็นดว้ย) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย  

4.11 
(เห็นดว้ย) 

การคดัเลือกผูข้าย ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.41 
(เห็นดว้ย) 

เจา้ของกิจการ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.27 
(เห็นดว้ย) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการ
บริการก่อนและหลงัการขาย เช่น ความ
รวดเร็วในการท างาน และการใหข้อ้มูล  

4.25 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ต าแหน่งงาน ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสัง่ซ้ือ 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

3.98 
(เห็นดว้ย) 

เจา้ของกิจการ ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

4.18 
(เห็นดว้ย) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้
ของผูข้าย  

4.25 
(เห็นดว้ย) 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือ
หรือการประเมินหลงัการ
ซ้ือ 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

เจา้ของกิจการ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.64 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
2) จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 

  เม่ือพิจารณากระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามวิธีการหล่ออลูมิเนียม พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นสูงสุดในแต่ละดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.4 
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ตารางที ่5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ วธีิการหล่อ

อลูมเินียม 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การรับรู้ปัญหา GAVITY SAND 

MOLD 
การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.92 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

GAVITY DIE 
CASTING 

การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.82 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.86 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.74 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HOT TOP RING การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อม
สร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

GAVITY SAND 
MOLD 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน  

4.69 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

GAVITY DIE 
CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

4.73 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

4.58 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ วธีิการหล่อ

อลูมเินียม 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
(ต่อ) 

HOT TOP RING ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของแผนกงาน
หลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการ
ใชง้าน  

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการ
สอบถามความคิดเห็นของวศิวกร เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน  

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ ์

GAVITY SAND 
MOLD 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.31 
(เห็นดว้ย) 

GAVITY DIE 
CASTING 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.91 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.86 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.53 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HOT TOP RING ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
สินคา้ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็น
อนัตราย  

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณาจาก
อายกุารใชง้านท่ียาวนานของสินคา้  

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การคน้หาผูข้าย GAVITY SAND 
MOLD 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.62 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

GAVITY DIE 
CASTING 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม  

4.82 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ วธีิการหล่อ

อลูมเินียม 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การคน้หาผูข้าย (ต่อ) LOW PRESSURE 

DIE CASTING 
ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ
ในงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 

4.57 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.47 
(เห็นดว้ย) 

HOT TOP RING ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอ
ขาย 

GAVITY SAND 
MOLD 

การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย  

4.23 
(เห็นดว้ย) 

GAVITY DIE 
CASTING 

การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่นการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้  

4.45 
(เห็นดว้ย) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายเดิม  

4.71 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย  

4.26 
(เห็นดว้ย) 

HOT TOP RING การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม
จากผูข้ายรายเดิม  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ
จากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย  

4.25 
(เห็นดว้ย) 

การคดัเลือกผูข้าย GAVITY SAND 
MOLD 

การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.23 
(เห็นดว้ย) 

GAVITY DIE 
CASTING 

การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.18 
(เห็นดว้ย) 

 



 

 
 

123 

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ วธีิการหล่อ

อลูมเินียม 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การคดัเลือกผูข้าย (ต่อ) LOW PRESSURE 

DIE CASTING 
การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.43 
(เห็นดว้ย) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ 

4.58 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HOT TOP RING การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.00 
(เห็นดว้ย) 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสัง่ซ้ือ 

GAVITY SAND 
MOLD 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

3.92 
(เห็นดว้ย) 

GAVITY DIE 
CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

4.09 
(เห็นดว้ย) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

4.29 
(เห็นดว้ย) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 
เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการใช้
งานหนา้งาน  

3.95 
(เห็นดว้ย) 

HOT TOP RING ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

4.50 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอ
กบัการใชง้าน  

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามวธีิการหล่ออลูมิเนียม 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ วธีิการหล่อ

อลูมเินียม 
ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
การทบทวนผลการสัง่ซ้ือ
หรือการประเมินหลงัการ
ซ้ือ 

GAVITY SAND 
MOLD 

หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

GAVITY DIE 
CASTING 

หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
ผูข้าย  

4.64 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

LOW PRESSURE 
DIE CASTING 

หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ  

4.57 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HIGH 
PRESSURE DIE 
CASTING 

หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.58 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

HOT TOP RING หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

5.00 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

OPEN MOLD หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ มี
การสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร ฝ่าย
ผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 
และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ 

4.75 
(เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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3) จ าแนกตามมูลค่าทีส่ั่งซ้ือต่อคร้ัง 
  เม่ือพิจารณากระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามมูลค่าท่ีสั่งซ้ือต่อคร้ัง พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นสูงสุดในแต่ละดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 5.5 
 
ตารางที ่5.5 แสดงปัจจยัยอ่ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม 
จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มูลค่าการส่ังซื้อ 
ต่อคร้ัง 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การรับรู้ปัญหา ไม่เกิน 10,000 บาท การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.88 

10,001-20,000 บาท การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.78 

20,001-30,000 บาท การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 
และการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมี
การซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม  

4.43 

30,001 บาทข้ึนไป การสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการ
ซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม  

4.62 

การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

ไม่เกิน 10,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของแผนก
งานหลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  

4.75 

10,001-20,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของฝ่าย
ผลิต เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  

4.78 

 
 
] 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มูลค่าการส่ังซื้อ 
ต่อคร้ัง 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การก าหนดคุณสมบติัและ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
(ต่อ) 

20,001-30,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของแผนก
งานหลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  
และในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะ
มีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่าย
ผลิต เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  

4.71 

30,001 บาทข้ึนไป ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมี
การสอบถามความคิดเห็นของแผนก
งานหลอม เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน  

4.59 

การก าหนดคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ ์

ไม่เกิน 10,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของ
สินคา้  

4.62 

10,001-20,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการช่วย
ลดการใชพ้ลงังาน  

4.67 

20,001-30,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของ
สินคา้  

4.86 

30,001 บาทข้ึนไป ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ พิจารณา
จากอายกุารใชง้านท่ียาวนานของ
สินคา้  

4.53 

การคน้หาผูข้าย ไม่เกิน 10,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรม
หลอมอลูมิเนียม  

4.50 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มูลค่าการส่ังซื้อ 
ต่อคร้ัง 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การคน้หาผูข้าย (ต่อ) 10,001-20,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขาย
เดิม  

4.67 

20,001-30,000 บาท ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.71 

30,001 บาทข้ึนไป ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หา
รายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine  

4.59 

การชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย ไม่เกิน 10,000 บาท การติดต่อโดยตรงกบัผูข้ายท่ีผา่น
การคดัเลือกเบ้ืองตน้  
และการแจง้ขอเสนอราคาสินคา้
รายการเดิมจากผูข้ายรายใหม่  

4.25 

10,001-20,000 บาท การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว  

4.33 

20,001-30,000 บาท การแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทน
ไฟจากผูข้ายเพียงรายเดียว  

4.57 

30,001 บาทข้ึนไป การแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการ
เดิมจากผูข้ายรายเดิม  

4.19 

การคดัเลือกผูข้าย ไม่เกิน 10,000 บาท การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการ
บริการก่อนและหลงัการขาย เช่น 
ความรวดเร็วในการท างาน และการ
ใหข้อ้มูล  
และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมี
การรับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.12 

10,001-20,000 บาท การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
สตอ๊กสินคา้ และสามารถส่งสินคา้
ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน และการ
พิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.00 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มูลค่าการส่ังซื้อ 
ต่อคร้ัง 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

การคดัเลือกผูข้าย (ต่อ) 20,001-30,000 บาท การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.86 

30,001 บาทข้ึนไป การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้  

4.41 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะ
ของค าสัง่ซ้ือ 

ไม่เกิน 10,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุ
ภณัฑ ์ เพื่อความปลอดภยัและ
สะดวกในการใชง้านหนา้งาน  

4.25 

10,001-20,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใชง้าน  

4.00 

20,001-30,000 บาท ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ของผูข้าย  

4.14 

30,001 บาทข้ึนไป ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการ
พิจารณาปริมาณสินคา้ท่ีส่งให้
เพียงพอกบัการใชง้าน  

4.03 

การทบทวนผลการสัง่ซ้ือ
หรือการประเมินหลงัการ
ซ้ือ 

ไม่เกิน 10,000 บาท หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพือ่
ประเมินผูข้าย  
และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟ
แลว้ มีการประเมินความเสียหายท่ี
เกิดจากการรองานในการวางแผน
งานจดัก าลงัคน  

4.50 

10,001-20,000 บาท หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพือ่
ประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.44 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัย่อยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียม จ าแนกตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ มูลค่าการส่ังซื้อ 
ต่อคร้ัง 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 20,001-30,000 บาท หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการประเมินความเสียหายท่ีเกิด
จากการรองานในการวางแผนงาน
จดัก าลงัคน  

4.71 

30,001 บาทข้ึนไป หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ 
มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วศิวกร 
ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพือ่
ประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 

4.66 

หมายเหตุ :  การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่, ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง 
เฉยๆ, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายตามแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 8 ขั้นตอน 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การตระหนกัถึงปัญหาของ
สินคา้ และบริการ ซ่ึงเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน และภายนอก ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ปัญหาในระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบ้าพกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธงชัย  เห็น
ประเสริฐแท ้ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการ
บา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การสั่งซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จเม่ือตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว
ในการท างาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคอนกรีตทนไฟเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการหลอมอลูมิเนียมการสั่งซ้ือ
จะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ช้งานรับรู้ก าหนดการซ่อมสร้างเตาหลอม ซ่ึงต่างจากงานก่อสร้างท่ีจะมีการสั่ง
คอนกรีตเพราะรับรู้ปัญหาในการท างานวา่ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการท างานจึงเกิดการสั่งซ้ือ 

2. ด้านการก าหนดคุณสมบัติ  และความต้องการผลิตภัณฑ์  (General Need 
Discipline) หมายถึง ผูซ้ื้อสามารถก าหนดคุณสมบัติ และคุณภาพของสินค้าท่ีบริษัทต้องการ แต่
ส าหรับสินคา้ท่ีสลบัซับซ้อน ผูซ้ื้อจะปรึกษากบัผูอ่ื้น เช่น วิศวกร หรือผูใ้ช้ก าหนดคุณสมบติัความ
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เหมาะสม หรือราคาของสินค้า  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการก าหนด
คุณสมบติั และความตอ้งการผลิตภณัฑ์ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธงชยั เห็นประเสริฐแท ้(2552) ไดศึ้กษา
เร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผู ้ประกอบการบ้านจัดสรรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ในการสั่งซ้ือผูท่ี้ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใช้งานคือ วิศวกรควบคุมงาน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูท่ี้ก าหนดคุณสมบติัและความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในงานและ
คุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการใชง้านของคอนกรีต 

3. ด้านการก าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Specification) หมายถึง ฝ่าย
จดัซ้ือจะตอ้งก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคของสินคา้ให้ชดัเจน เพื่อสามารถน าไปใช้งานได้
ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการก าหนด
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ในระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ
พิจารณาจากอายุการใชง้านท่ียาวนานของสินคา้ ซ่ึงอายุการใช้งานท่ียาวนานนั้นแสดงถึงคุณภาพท่ีดี
ของผลิตภัณฑ์  จึงสอดคล้องกับงานศึกษาของ ธงชัย เห็นประเสริฐแท้  (2552) ได้ศึกษาเร่ือง
กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ พิจารณาจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบังานศึกษา
ของธีรพร  ศรีออน (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูผ้ลิตงานหลอมในการตดัสินใจซ้ือ
ฉนวนกนัความร้อน วสัดุทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม พบว่า ในการซ้ือฉนวนกนัความร้อน 
และวสัดุทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม พิจารณาจากสินคา้มีคุณภาพสม ่าเสมอ แสดงให้เห็นว่า
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ของคอนกรีตท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการล าดบัแรกคือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งมี
คุณภาพดี สม ่าเสมอ และมีอายกุารใชง้านนาน   

4. ด้านการคน้หาผูข้าย (Supplier Search) หมายถึง ผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบรายช่ือ
ผูข้ายได้จาก ไดเร็กทอร่ี ค้นหาจากคอมพิวเตอร์ ดูโฆษณาสินค้า และดูการแสดงสินค้า  ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการคน้หาผูข้ายในระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของ ธงชัย  เห็นประเสริฐแท้  (2552)  ได้ศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีต
ผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ 
จะใชป้ระสบการณ์ของการใชง้านท่ีผา่นมา  และไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ จิรกฤต  จนัทรางกูร 
(2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูรั้บเหมาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อผลิตภณัฑ์ท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ า  พบว่า ในการซ้ือท่อคอนกรีตส าหรับงานระบายน ้ า 
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จะใชก้ารสอบถามจากเพื่อนร่วมอาชีพ แสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนัส่ือออนไลน์มีผลต่อผูซ้ื้อเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงการคน้หาผูข้ายโดยการใช ้Search Engine เป็นวธีิท่ีสะดวก รวดเร็ว 

5. ด้านการชักชวนให้ผูข้ายเสนอขาย (Proposal Solicitation) หมายถึง ผูซ้ื้อจะเปิด
โอกาสให้ผูข้ายเสนอราคาสินคา้ และหลงัจากประเมินรายละเอียดของขอ้เสนอแลว้ จะเชิญให้ผูข้ายท่ี
ผา่นการประเมินเสนอขายอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการ
ชกัชวนให้ผูข้ายเสนอขายในระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแจง้ขอเสนอราคา
คอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธงชยั  เห็นประเสริฐแท ้ 
(2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในการซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จ จะขอขอ้เสนอขายจากผูข้ายอยา่งน้อย 3 ราย 
แสดงให้เห็นว่าผูซ้ื้อมีโอกาสเปล่ียนผูข้ายไดเ้สมอ เน่ืองจากมีการขอให้ผูข้ายมากกวา่หน่ึงรายเสนอ
ราคา 

6. ด้านการคดัเลือกผูข้าย (Supplier Selection) หมายถึง ในการคดัเลือกผูข้าย ฝ่าย
จดัซ้ือจะท าการพิจารณาผูข้ายตามเกณท์การประเมินของบริษทั ไดแ้ก่ ราคา ช่ือเสียงของผูข้าย ความ
น่าเช่ือถือของสินคา้ การบริการหลงัการขาย และความยืดหยุ่นของผูข้าย จากนั้นจะคดัเลือกผูข้ายท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการคดัเลือกผูข้ายในระดบัเห็นดว้ย 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธงชยั  เห็นประเสริฐแท ้ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การพิจารณา
คดัเลือกผูข้ายท่ีมีการให้วงเงินเครดิตท่ีเหมาะสม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าธุรกิจแตกต่างกนัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผูข้ายจะแตกต่างกนัตามความจ าเป็นในงาน 

7. ด้านการก าหนดลักษณะเฉพาะของค าสั่ งซ้ือ (Order-Routine Specification) 
หมายถึง หลงัจากเลือกผูข้ายแลว้ ผูซ้ื้อจะเจรจาเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือขั้นสุดทา้ย มีการก าหนดคุณสมบติั
ผลิตภณัฑ์ จ  านวนท่ีตอ้งการ ก าหนดเวลาส่งมอบสินคา้ นโยบายการคืนสินคา้ การรับประกนัสินคา้ 
เป็นตน้ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือใน
ระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟ มีการพิจารณาปริมาณ
สินคา้ท่ีส่งให้เพียงพอกบัการใชง้าน ไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธงชยั  เห็นประเสริฐแท ้ (2552)  
ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ในการสั่งซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความสะดวกรวดเร็วของการ
ท างาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูซ้ื้อคอนกรีตทนไฟตอ้งการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีเพียงพอกบัการใชง้านไม่
ตอ้งการให้เกิดปัญหาต้องหยุดงานเพื่อรอคอนกรีตทนไฟ ต่างจากในการก่อสร้างท่ีตอ้งการความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน 
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8. ด้านการทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือประเมินหลงัการซ้ือ (Performance Review) 
หมายถึง ผู ้ซ้ื อจะทบทวนการปฏิบัติงานของผู ้ขายว่าเป็นไปตามเง่ือนไขหรือไม่  ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือประเมินหลงัการซ้ือในระดบั
เห็นด้วย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถาม
ผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ธงชยั  เห็นประเสริฐแท ้ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จส าหรับผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า หลังจากการซ้ือ
คอนกรีตผสมเสร็จแล้ว มีการประเมินคุณภาพความแข็งแรงมีมาตรฐาน  แสดงให้เห็นว่าผูซ้ื้อให้
ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑ์ จึงมีการประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการในการใชง้านเป็นล าดบัแรก 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1. เม่ือพิจารณาตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือ พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี  
 ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาปัจจยัด้านการก าหนดคุณสมบติัของคอนกรีตทนไฟท่ี
ตอ้งการเป็นอนัดับแรก มีการสอบถามความคิดเห็นจากแผนกงานหลอมเพื่อก าหนดคุณสมบัติท่ี
ตอ้งการ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ปัญหา โดยการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจะเกิดข้ึนเม่ือมีการซ่อม
สร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม ทั้งน้ีปัจจยัดา้นการคดัเลือกผูข้ายมีการพิจารณาเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึง
จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ื้อมีโอกาสเปล่ียนผูข้ายได้เสมอ เน่ืองจากมีการขอให้ผูข้ายมากกว่าหน่ึงราย
เสนอราคา 
 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 96.43 สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายภายในประเทศ และมี
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 57.14 สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายต่างประเทศร่วมดว้ย  
 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 67.85 สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึงราย และ
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 66.07 มีความถ่ีในการสั่งซ้ือมากกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงผูข้ายตอ้งเนน้การ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูซ้ื้อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายมากข้ึน 
 ผูต้อบแบบสอบถามหาขอ้มูลคอนกรีตทนไฟจากเวบ็ไซต์เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม
มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานขาย และมีการคน้หารายช่ือผูข้ายจากการ Search Engine ดงันั้นผูข้าย
ตอ้งพฒันาเวบ็ไซต์และใช้ค  าคน้ (Key word) เพื่อช่วยในการคน้หา ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามคน้หา
จากสมุดหนา้เหลือง (Thailand yellow pages) นอ้ยท่ีสุด 
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 ในปัจจยัด้านการชักชวนให้ผูข้ายเสนอขาย โดยวิธีการติดประกาศหาผูข้ายพบว่า มี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงวา่ผูข้ายตอ้งกระตือรือร้นในการเขา้หาผูซ้ื้อ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูซ้ื้อ มากกวา่การรอใหผู้ซ้ื้อเป็นฝ่ายติดต่อหาผูข้ายเอง 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาคน้พบว่า ราคา ระยะเวลาการให้เครดิต การให้ส่วนลด ไม่ใช่ปัจจยั
หลกัในการสั่งซ้ือ เพราะผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ในปัจจยัดงักล่าว แต่ผูต้อบ
แบบสอบถามจะพิจารณาสั่งซ้ือจากคุณภาพสินคา้และอายกุารใชง้านยาวนานมากกวา่  แ ล ะ
หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแล้ว มีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิต และแผนกงาน
หลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ 

2. เม่ือพิจารณาตามต าแหน่งงาน พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือและผูจ้ดัการทัว่ไป ใหค้วามส าคญัต่อ
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมบ ารุง เช่น การซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ปัญหา ส่วนเจา้ของกิจการให้ความส าคญัต่อการพิจารณาจาก
อายุการใช้งานท่ียาวนานของคอนกรีตทนไฟ ซ่ึงเป็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการก าหนด
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

3. เม่ือพิจารณาตามวธีิการหล่ออลูเนียม พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 การห ล่ออ ลู มิ เนี ยม ด้วยวิ ธี  GAVITY SAND MOLD วิ ธี  HIGH PRESSURE DIE 
CASTING และวิธี HOT TOP RING ให้ความส าคญัต่อการสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมบ ารุง 
เช่น การซ่อมสร้างเบา้พกัน ้าหลอมอลูมิเนียม ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ปัญหา 
 การหล่ออลูมิเนียมดว้ยวิธี GAVITY DIE CASTING ให้ความส าคญัต่อการพิจารณาจาก
อายุการใช้งานท่ียาวนานของคอนกรีตทนไฟ ซ่ึงเป็นกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้านการก าหนด
คุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ 
 การหล่ออลูมิเนียมดว้ยวิธี LOW PRESSURE DIE CASTING ในการสั่งซ้ือคอนกรีตทน
ไฟ จะมีการสอบถามความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน ซ่ึงเป็น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการก าหนดคุณสมบติั และความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
 การหล่ออลูมิเนียมดว้ยวิธี HOT TOP RING มีการคน้หารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือ
ขายเดิม และแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิมจากผูข้ายรายเดิม ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ด้านการค้นหาผูข้าย และด้านการชักชวนให้ผูข้ายเสนอขาย  การพิจารณาคัดเลือกผูข้ายท่ี มีการ
รับประกนัคุณภาพของสินคา้ ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการคดัเลือกผูข้าย หลงัจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือด้านการทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือการ
ประเมินหลงัการซ้ือ 
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 การหล่ออลูมิเนียมด้วยวิธี OPEN MOLD ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะค้นหารายช่ือ
ผูข้ายจากการ Search Engine ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการคน้หาผูข้าย 

4. เม่ือพิจารณาตามมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 10,000 บาทให้ความส าคญัต่อการ
สั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมบ ารุง เช่น การซ่อมสร้างเบ้าพกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ปัญหา 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 10,001-20,000 บาทใหค้วามส าคญัต่อ
การสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมบ ารุง เช่น การซ่อมสร้างรางเทน ้าหลอมอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น
กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการรับรู้ปัญหา และมีการสอบถามความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพื่อ
ก าหนดคุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการก าหนดคุณสมบติั และ
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 20,001-30,000 บาทให้ความส าคญัต่อ
การพิจารณาจากอายุการใช้งานท่ียาวนานของคอนกรีตทนไฟ ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น
การก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์และการพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการคดัเลือกผูข้าย 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง 30,001 บาทข้ึนไป หลังจากการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟแลว้ มีการสอบถามผูใ้ชง้าน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงานหลอม เพื่อประเมิน
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจซ้ือด้านการทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือการ
ประเมินหลงัการซ้ือ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือ
คอนกรีตทนไฟ ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะในการก าหนดข้อเสนอในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือให้เหมาะสม  เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้อุตสาหกรรม
หลอมอลูมิเนียม  โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นการรับรู้ปัญหา 
  จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ื้อจะสั่งซ้ือคอนกรีตทนไฟเพื่อซ่อมบ ารุง เพื่อการซ่อมสร้างเบา้
พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม การซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม และการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม ซ่ึงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีให้ในงานหลอมทั้ง 3 ส่วนในแต่ละโรงงานมีระยะเวลา
การใชง้านท่ีแตกต่างกนัตามกระบวนการผลิตและปริมาณการหลอมช้ินงาน ดงันั้นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
คอนกรีตทนไฟควรใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานขายเพื่อสร้าง
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูซ้ื้อ โดยพนกังานขายควรตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจกระบวนการผลิต ลกัษณะการ
ท างาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินส่วนเหล่านั้น จนท าให้ตอ้งซ่อมบ ารุงก่อนระยะเวลาอนัควร ทั้งน้ี
เพื่อท าให้ผูข้ายสามารถท าการเสนอขายคอนกรีตทนไฟไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการซ่อมสร้างเบา้พกัน ้ า
หลอมอลูมิเนียม การซ่อมสร้างรางเทน ้ าหลอมอลูมิเนียม และการซ่อมสร้างกระบวยตกัน ้ าหลอม
อลูมิเนียม 

2. ดา้นการก าหนดคุณสมบติั และความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูมี้อ  านาจในการการก าหนดคุณสมบติั และความตอ้งการผลิตภณัฑ ์
เพื่อก าหนดคุณสมบติัคอนกรีตทนไฟท่ีตอ้งการ คือแผนกงานหลอม ฝ่ายผลิต และวศิวกรของโรงงาน
ตามล าดบั ดงันั้นผูข้ายคอนกรีตทนไฟควรใช้กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยจดัหาคอนกรีตทนไฟท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการ และใช้การส่งเสริมการตลาดด้วยการให้พนักงานขายเข้าพบ
ผูรั้บผิดชอบในการก าหนดคุณสมบัติของคอนกรีตทนไฟ เพื่อสอบถามลักษณะการใช้งาน และ
คุณสมบติัของคอนกรีตทนไฟท่ีตอ้งการ สอบถามลกัษณะการใช้งาน เช่น ช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการใน
ใชง้าน บริเวณหรือน าไปใชง้านกบัช้ินส่วนใด และคุณสมบติัพิเศษของคอนกรีตทนไฟท่ีตอ้งการเป็น
ตน้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการเสนอขายคอนกรีตทนไฟให้ตรงกบัการใชง้าน และความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. ดา้นการก าหนดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 
 จากการศึกษาพบวา่ ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟพิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ียาวนาน จาก
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีช่วยลดการใช้พลังงาน จากบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน และจาก
ช่ือเสียงความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิต ดังนั้ นผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรน ากลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์มาใช้ ผูข้ายตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของคอนกรีตทนไฟให้มีคุณภาพท่ีดีสม ่าเสมอมีอายุ
การใชง้านท่ียาวนาน มีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อผลิตคอนกรีตทนไฟท่ีช่วยในการลดการใช้
พลงังาน มีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของคอนกรีตทนไฟให้สะดวกในการน าไปใช้งาน และผูข้าย
คอนกรีตทนไฟควรมีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ เพื่อให้ผูซ้ื้อมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของ
สินคา้ 
 

4. ดา้นการคน้หาผูข้าย  
 จากการศึกษาพบวา่ การคน้หาผูข้ายในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ผูซ้ื้อจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากการใช้ Search Engine ค้นหารายช่ือผูข้ายจากประวติัการซ้ือขายเดิม และค้นหาผูข้ายจากการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม ดงันั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรน า
กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมาใช ้เพื่อให้ผูซ้ื้อสามารถเขา้ถึงผูข้าย
ไดดี้ท่ีสุด โดยจดัท าหรือพฒันาเวบ็ไซต์ให้ผูซ้ื้อสามารถเขา้มาคน้หาขอ้มูลได้อยา่งสะดวก มีการให้
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ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อยา่งครบถว้น มีระบุช่องทางในการติดต่อพนกังานขาย เน่ืองจากผูซ้ื้อใชว้ิธี
คน้หาผูข้ายจาก Search Engine และใชค้  าคน้ (Key word) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว ดงันั้นผูข้าย
ต้องปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมยัอยู่เสมอ มีการท า SEO หรือ Search Engine Optimization เพื่อให้
เวบ็ไซตห์รือสินคา้ติดอนัดบัในค าคน้หา  

5. ดา้นการชกัชวนใหผู้ข้ายเสนอขาย 
  จากการศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อมีการแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายมากกวา่หน่ึง
ราย มีการติดต่อโดยตรงกบัผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ และผูซ้ื้อยงัมีการติดต่อแจง้ขอเสนอราคากบั
ผูข้ายรายเดียว ดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรน ากลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานขายมาใช้ เพราะผูซ้ื้อมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนผูข้ายไดเ้สมอ โดยผูข้ายควรเป็นฝ่าย
เขา้ผูซ้ื้อมากกว่ารอให้ผูซ้ื้อชกัชวนให้เสนอขาย โดยการติดตามแผนการซ่อมบ ารุงของแผนกหลอม 
ฝ่ายผลิต และวศิวกรของโรงงาน เพื่อท่ีจะไม่พลาดโอกาสในการเสนอขายคอนกรีตทนไฟ 

6. ดา้นการคดัเลือกผูข้าย 
  จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ื้อพิจารณาเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า 
พิจารณาจากการบริการก่อนและหลงัการขาย และพิจารณาจากผูข้ายท่ีมีการสต็อกสินคา้ สามารถส่ง
สินคา้ได้กรณีเร่งด่วน ดังนั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์เป็น
อนัดบัแรกโดยการเน้นคุณภาพของสินคา้ มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ มีการส่งเสริมการขายโดย
พนกังานขายให้ขอ้มูลมีการบริการก่อนและหลงัการขาย และผูข้ายควรมีการก าหนดปริมาณสินคา้คง
คลงัท่ีเหมาะสมใหเ้พียงพอต่อการใชง้านของลูกคา้กรณีฉุกเฉิน 

7. ดา้นการก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสั่งซ้ือ  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูซ้ื้อมีการพิจารณาปริมาณสินคา้ในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังให้เพียงพอ
กบัการใชง้าน มีการพิจารณาชนิดและขนาดของบรรจุภณัฑ์เพื่อเพียงพอกบัการใชง้าน และผูซ้ื้อมีการ
พิจารณาช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งไดข้องผูข้าย ดงันั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรน ากลยทุธ์
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมาใช ้โดยผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรก าหนดสินคา้คงคลงัให้
มีปริมาณเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณสินคา้เพียงพอสามารถจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อไดต้ามก าหนด และควร
น ากลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์มาใช้ โดยผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรมีการบรรจุคอนกรีตทน
ไฟในบรรจุภณัฑต์ามขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อความสะดวกในการใชง้านของลูกคา้ 

8. ดา้นการทบทวนผลการสั่งซ้ือ หรือประเมินหลงัการซ้ือ  
 จากการศึกษาพบว่า ผูซ้ื้อมีการสอบถามผูใ้ช้งาน เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงาน
หลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ประเมินผูข้าย และหลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้มี
การประเมินความเสียหายจากการรองาน ดงันั้นผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรใชก้ลยุทธ์ดา้น
การส่งเสริมการตลาด โดยผูผ้ลิตและจ าหน่ายคอนกรีตทนไฟควรมีการติดตามผลการใช้งานกบัผูซ้ื้อ 
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เช่น วิศวกร ฝ่ายผลิต แผนกงานหลอม เพื่อน าขอ้มูล ไปปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดียิ่งข้ึน และ
ควรมีบริการก่อนและหลงัการขายในการให้ค  าแนะน าผลิตภณัฑ์และแกไ้ขปัญหาในการใช้งานของ
ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ มีการวางแผนงานการจดัส่งสินคา้ ใหป้ริมาณ
สินคา้และระยะเวลาจดัส่งเหมาะสมกบัการใชง้านของผูซ้ื้อ 
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                                                                                                                       เลขท่ีแบบสอบถาม   
แบบสอบถาม 

เร่ือง  กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือหาขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(ส าหรับผูบ้ริหาร)คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่ศึกษากระบวนการตดัสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ผูศึ้กษาใคร่ขอ
ความร่วมมือมายงัท่านเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีตามความเป็นจริง ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์เชิงวชิาการแก่ผูส้นใจต่อไป 
               แบบสอบถามน้ีมีจ านวน  7   หนา้  ประกอบดว้ย  3  ส่วน คือ 

    ส่วนท่ี  1     ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
    ส่วนท่ี   2      ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียม  

                   ส่วนท่ี   3       ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟของลูกคา้อุตสาหกรรม
หลอมอลมิูเนียม 

ส าหรับขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบในแบบสอบถามชุดน้ี จะน าไปใชป้ระโยชน์เชิงวชิาการซ่ึงจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน โดยผูศึ้กษาจะปกปิดเป็นความลบัและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

                                                                                                                  นายชาญณรงค ์ ชยัวรรณ์ 
นกัศึกษาปริญญาโทส าหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุระกิจ 

                                                                                                มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศูนยก์ารศึกษา จ.สมุทรสาคร 
 

ค าถามเพือ่คดัเลอืกผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านเป็นผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือหรือเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟ 
 1) ใช่ (กรุณาตอบแบบสอบถามต่อไป)                                 2) ไม่ใช่ (จบการตอบแบบสอบถาม) 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม และกจิการ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความ และ/หรือ กรอกขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดใหต้รงกบั
สภาพความเป็นจริงของท่าน 

 
1. เพศ 
 1) ชาย                          2) หญิง 

 
2. อาย ุ  
 1) ไม่เกิน 30 ปี           2) 31-40 ปี    
 3) 41-50 ปี           4) 51-60 ปี    
 5) 61 ปีข้ึนไป 
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3. ระดบัการศึกษา 
 1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี                 2) .ปริญญาตรี                  
 3) สูงกวา่ปริญญาตรี          4)  อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 

4. ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งใด  
 1) ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ                                              2) เจา้ของกิจการ   
 3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)                                    4) ผูจ้ดัการทัว่ไป 

               5) ผูจ้ดัการโรงงาน          6) ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต    
 7) อ่ืนๆ  โปรดระบุ…………….. 

5. ท่านมีประสบการณ์ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมนานเท่าใด 
 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี                                              2) 1 – 2 ปี   
 3) 3 – 4 ปี                                              4) 5 – 6 ปี 

               5) มากกวา่ 6 ปี  
 บริษทัของท่านหล่ออลูมิเนียมโดยวธิิการใดเป็นหลกั 

 1) GAVITY SAND MOLD                                               2) GAVITY DIE CASTING  
                 3) LOW PRESSURE DIE CASTING                                4) HIGH PRESSURE DIE CASTING 
                5) HOT TOP RING                                           6) อ่ืนๆ  โปรดระบุ…………….. 

6. บริษทัของท่านใชค้อนกรีตทนไฟท่ีอุณหภูมิช่วงใดมากท่ีสุด 
 1) ต ่ากวา่ 400 ๐C                                              2) 401 -700 ๐C   
 3) 701 - 1,000 ๐C                                              4) 1001 - 1,300 ๐C 

               5) สูงกวา่ 1,300 ๐C          
7. ปัจจุบนัท่านสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟจากแหล่งใด 
 1) ภายในประเทศ                                              2) ต่างประเทศ   
 3) ภายในประเทศและต่างประเทศ 

8. มูลค่าคอนกรีตทนไฟท่ีท่านสัง่ซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ังประมาณเท่าใด  
 1) ไม่เกิน 5,000  บาท                                              2) 5,001 – 10,000  บาท  

                 3) 10,001 – 15,000  บาท                                              4) 15,001 – 20,000 บาท 
               5) 20,001 – 25,000 บาท          6) 25,001 – 30,000 บาท    

 7) 30,001 ข้ึนไป บาท 

9. ท่านสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟประมาณก่ีคร้ังต่อเดือน 
 1)  นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อเดือน                                              2)  1 คร้ัง ต่อเดือน  

                 3)  2 คร้ัง ต่อเดือน                                              4)  3 คร้ัง ต่อเดือน 
                5)  4 คร้ัง ต่อเดือน                                           6) มากกวา่ 4 คร้ัง ต่อเดือน 
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10. ท่านสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟจากผูข้ายจ านวนก่ีราย 
 1)  1 ราย                                               2)  2 ราย  

                 3)  3 ราย                                                                              4)  4 ราย 
                5) มากกวา่ 4 ราย    

11. ท่านหาขอ้มูลคอนกรีตทนไฟจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) วารสารหล่อโลหะ                                     2) สมุดหนา้เหลือง (Thailand yellow pages) 
 3) วารสารวศิวกรรม                                                   4) เวบ็ไซส์เก่ียวกบัสินคา้อุตสาหกรรม 

                5) คู่มือซ้ือขายสินคา้อุตสาหกรรม (Thailand business pages) 
             6) พนกังานขาย                                 7) อ่ืนๆ  โปรดระบุ…………….. 
  
ส่วนที ่2: ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซื้อคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมเินียม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความคิดเห็นของท่าน 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมเินียม   

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

การรับรู้ปัญหา : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมของท่าน
เพียงใด 
 1.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสตอ๊กลดลง      

 2.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเตา
หลอมอลูมิเนียม 

     

 3.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างราง
เทน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

     

 4.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้าง
กระบวยตกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

     

 5.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการซ่อมสร้างเบา้
พกัน ้ าหลอมอลูมิเนียม 

     

 6.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือมีการถอดเปล่ียน
แม่พิมพง์านหลอมอลูมิเนียม 

 
 

    

 7.ท่านจะสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟเม่ือสินคา้ราคาถูกลง      
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมเินียม   

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

การก าหนดคุณสมบตั ิและความต้องการผลติภณัฑ์ : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟ
ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมของท่านเพียงใด 
 1.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของวศิวกร เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

     

 2.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของแผนกงานหลอม เพ่ือก าหนด
คุณสมบติัท่ีตอ้งการใชง้าน 

     

 3.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ จะมีการสอบถาม
ความคิดเห็นของฝ่ายผลิต เพ่ือก าหนดคุณสมบติัท่ี
ตอ้งการใชง้าน 

     

การก าหนดคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมิเนียมของท่านเพียงใด 
1.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจากผูข้ายท่ี
มีผลิตภณัฑค์อนกรีตทนไฟผสมเสร็จหลากหลายสูตร 

     

2.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจากบรรจุ
ภณัฑข์องสินคา้มีความเหมาะสมในการใชง้าน 

     

3.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจากช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือของผูผ้ลิตสินคา้หรือตราสินคา้ 

     

4.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจาก
มาตรฐานของสินคา้ โดยการรับรอง จากหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือ 

     

5.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจาก
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ในการช่วยลดการใชพ้ลงังาน   

     

6.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจากอายกุาร
ใชง้านท่ียาวนานของสินคา้   

     

7.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านพิจารณาจากสินคา้
ตอ้งไม่มีส่วนผสมของเคมีท่ีเป็นอนัตราย 
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมเินียม   

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
(1) 

การค้นหาผู้ขาย : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมของท่าน
เพียงใด 
 1.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากประวติัการซ้ือขายเดิม 

     

 2.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากธรรมเนียบราย ช่ือผูข้ายสินคา้อุตสาหกรรม 

     

 3.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรม 

     

 4.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากโฆษณาขายสินคา้ ในวารสารสินคา้อุตสาหกรรม 

     

 5.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากการ Search Engine 

     

 6.ในการซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านจะคน้หารายช่ือผูข้าย
จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญในงานอุตสาหกรรมหลอม
อลูมิเนียม 

     

การชักชวนให้ผู้ขายเสนอขาย : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม 
อลูมิเนียมของท่านเพียงใด 
 1.ท่านมีการชกัชวนผูข้ายโดยการติดประกาศหาผูข้าย      

 2.ท่านมีการติดต่อโดยตรง กบัผูข้ายท่ีผา่นการคดัเลือก
เบ้ืองตน้ 

     

 3.ท่านมีการแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ จากผูข้าย
เพียงรายเดียว 

     

 4.ท่านมีการแจง้ขอเสนอราคาคอนกรีตทนไฟ จากผูข้าย
มากกวา่หน่ึงราย 

     

 5.ท่านมีการแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม จาก
ผูข้ายรายเดิม 

     

 6.ท่านมีแจง้ขอเสนอราคาสินคา้รายการเดิม จากผูข้าย
รายใหม่ 
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมเินียม   

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

การคดัเลอืกผู้ขาย : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมของท่าน
เพียงใด 
1.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากการบริการก่อนและ
หลงัการขาย เช่นความรวดเร็วในการท างาน และการให้
ขอ้มูล 

     

2.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายจากระยะเวลาการใหเ้ครดิต      
3.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถใหค้ าแนะน าและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกบัผูใ้ชห้นา้งานได ้      

4.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีสามารถติดต่อ
ประสานงานไดส้ะดวก      

5.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีเสนอราคาสินคา้ต ่าท่ีสุด      
 6.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคา
ใหลู้กคา้เลือกแตกต่างกนัตามคุณภาพ      

 7.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีส่วนลด กรณีช าระสินคา้
เป็นเงินสด      

 8.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการสตอ๊กสินคา้ และ
สามารถส่งสินคา้ไดท้นัทีกรณีเร่งด่วน      

 9.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีการรับประกนัคุณภาพ
ของสินคา้      

10.ท่านพิจารณาคดัเลือกผูข้ายท่ีมีเอกสารบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ (Specification)      

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าสัง่ซ้ือ : กระบวนการเหล่านีม้ผีลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงานหลอม
อลูมเินียมของท่านเพยีงใด 
1.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านมีการพิจารณา
ช่วงเวลาท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ของผูข้าย      

2.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านมีการพิจารณา
ปริมาณการจดัส่งท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ
สินคา้ 

     

3.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านมีการพิจารณา
ปริมาณสินคา้ท่ีส่งใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน      

4.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านมีการพิจารณาชนิด
และขนาดของบรรจุภณัฑ ์ เพื่อความปลอดภยัและ
สะดวกในการใชง้านหนา้งาน 
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับ 
งานหลอมอลูมเินียม   

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

การก าหนดลกัษณะเฉพาะของค าส่ังซื้อ : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟส าหรับงาน

หลอมอลูมิเนียมของท่านเพียงใด  (ต่อ) 
 5.ในการสัง่ซ้ือคอนกรีตทนไฟ ท่านมีการพิจารณา
การเปล่ียนคืนสินคา้จากผูข้ายได ้กรณีเกิดความ
เสียหายกบัตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑท่ี์ช ารุดเสียหาย 

     

การทบทวนผลการส่ังซื้อ หรือการประเมนิหลงัการซือ้ : กระบวนการเหล่าน้ีมีผลต่อการสินใจซ้ือคอนกรีตทนไฟ
ส าหรับงานหลอมอลูมิเนียมของท่านเพียงใด 

 

 1.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่นวศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงาน
หลอม เพื่อประเมินคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

     

 2.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
สอบถามผูใ้ชง้าน เช่นวศิวกร ฝ่ายผลิตและแผนกงาน
หลอม เพื่อประเมินผูข้าย 

     

 3.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
ประเมินเง่ือนไขการสัง่ซ้ือ    

     

 4.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
ประเมินขอ้บกพร่องในการปฎิบติังานของผูข้าย ท่ีท า
ใหเ้กิดตน้ทุนการสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

     

 5.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
ประเมินความลา้ชา้ในการปฎิบติังานของผูข้าย 

     

 6.หลงัจากการซ้ือคอนกรีตทนไฟแลว้ ท่านมีการ
ประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากการรองาน ในการ
วางแผนงานจดัก าลงัคน 

     

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

                      ผูศึ้กษาวจิยั 
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