
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือดวยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ α (α Coefficient)  
สวนท่ี 2.1 ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 Scale Mean If Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected  

Item- Total Correlation 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 73.2727 56.6182 .6888 .8838 
VAR00002 73.4545 56.8727 .7102 .8835 
VAR00003 73.3636 66.4545 -.3028 .9049 
VAR00004 72.7273 59.8182 .2602 .8984 
VAR00005 72.6364 57.4545 .4819 .8902 
VAR00006 72.7273 61.6182 .2216 .8960 
VAR00007 73.3636 55.8545 .7848 .8812 
VAR00008 72.5455 60.2727 .2901 .8954 
VAR00009 73.0909 55.8909 .6343 .8850 
VAR00010 73.7273 56.8182 .7342 .8830 
VAR00011 73.4545 60.2727 .5139 .8894 
VAR00012 73.5455 57.0727 .7443 .8831 
VAR00013 73.2727 58.6182 .6662 .8859 
VAR00014 73.3636 57.0545 .5326 .8884 
VAR00015 73.6364 56.6545 .6706 .8842 
VAR00016 73.5455 55.8727 .5804 .8870 
VAR00017 73.3636 59.2545 .6063 .8873 
VAR00018 73.0909 60.6909 .4163 .8911 
VAR00019 73.1818 58.9636 .6212 .8868 
VAR00020 73.1818 59.9636 .4923 .8895 
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 Scale Mean If Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected  
Item- Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

VAR00021 73.3636 60.8545 .3950 .8916 
VAR00022 73.3636 60.8545 .3950 .8916 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     11.0                    N of Items = 22 
Alpha =    .8937 
 
สวนท่ี 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 Scale Mean If Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected  

Item- Total Correlation 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00023 71.8182 85.1636 .5146 .8969 
VAR00024 72.5455 85.0727 .4403 .8983 
VAR00025 72.1818 83.7636 .5576 .8957 
VAR00026 72.1818 89.3636 .1091 .9054 
VAR00027 71.8182 83.5636 .4336 .8990 
VAR00028 71.8182 81.9636 .8176 .8909 
VAR00029 71.9091 80.4909 .6128 .8939 
VAR00030 71.9091 91.2909 -.0368 .9078 
VAR00031 72.0000 85.0000 .4666 .8977 
VAR00032 72.5455 79.8727 .6218 .8937 
VAR00033 72.3636 78.0545 .6144 .8944 
VAR00034 71.9091 82.0909 .5998 .8944 
VAR00035 72.5455 87.0727 .3865 .8994 
VAR00036 72.2727 84.6182 .6875 .8946 
VAR00037 72.1818 80.5636 .8279 .8896 
VAR00038 72.0909 82.6909 .5290 .8962 
VAR00039 72.7273 85.2182 .5770 .8961 
VAR00040 72.7273 84.8182 .4607 .8978 
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 Scale Mean If Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected  
Item- Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

VAR00041 72.1818 84.1636 .3167 .9039 
VAR00042 72.4545 82.4727 .7686 .8919 
VAR00043 72.1818 77.5636 .7790 .8888 
VAR00044 72.0000 83.0000 .5156 .8966 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     11.0                    N of Items = 22 
Alpha =    .9009 
 
สวนท่ี 3 ปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

 Scale Mean If Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected  
Item- Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

VAR00045 17.9091 135.0909 .4365 .9576 
VAR00046 18.5455 128.6727 .5528 .9558 
VAR00047 18.5455 119.2727 .8493 .9462 
VAR00048 18.4545 119.4727 .8660 .9457 
VAR00049 18.1818 120.3636 .8846 .9451 
VAR00050 18.9091 120.2909 .8710 .9455 
VAR00051 19.0909 120.6909 .8608 .9459 
VAR00052 19.2727 126.6182 .7782 .9488 
VAR00053 19.1818 127.1636 .8125 .9482 
VAR00054 18.8182 115.5636 .8507 .9467 
VAR00055 19.0909 127.8909 .7632 .9494 
VAR00056 19.0000 124.2000 .7764 .9486 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     11.0                    N of Items = 12 
Alpha =    .9528 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามเลขท่ี………………………. 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

ในการตดัสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 

แบบสอบถามฉบับนี้ เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการ
คนควาแบบอิสระ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม แบบสอบถามนี้จะใชในการศึกษาเทานั้น ขอมูลของทาน
จะถือเปนความลับ  แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน  3  สวน   คือ  

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  และขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

 2.1 ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะห 

 2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ  ท่ี เกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางสาวพัชรวดี อัศววุฒิพงศ 
นักศึกษาปริญญาโท 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากากปด
จมูกของโรงงาน 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวาง หรือทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาง (     ) ท่ีตรงกับความเปนจริง 
1. เพศ    

(   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
2. อายุ (ป) 

(  ) 1. ไมเกิน 25 ป   (  ) 2. 26 – 30 ป 
(  ) 3. 31 – 35 ป   (  ) 4. 36 – 40 ป 
(  ) 5. 41 – 45 ป   (  ) 5. 46 – 50 ป 

3. สถานภาพสมรส  
(  ) 1. โสด    (   ) 2. สมรส   
 (  ) 3.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................. 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  
(   ) 1. มัธยมศึกษา / ปวช./หรือเทียบเทา (   ) 2. อนุปริญญา / ปวส / หรือเทียบเทา 
(   ) 3. ปริญญาตรี    (   ) 4. สูงกวาปริญญาตรี 
(   ) 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

5. ตําแหนงของทานในปจจุบัน 
(   ) 1. ผูบริหารระดับสูง  (   ) 2. เจาของกิจการ 
(   ) 3. หวัหนา/รองหัวหนาฝายจัดซ้ือ (  ) 4. หวัหนา/รองหัวหนาฝายพัสด ุ
(   ) 5. หวัหนา/รองหัวหนาฝายผลิต  (  ) 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

6. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง.................. ป (เกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 
(  ) 1. 1-2 ป    (  ) 2. 3 – 4 ป 
(  ) 3. 5 – 6 ป   (  ) 4. 7 – 8 ป 
(  ) 5. 9 ปข้ึนไป 
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ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน 
คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวาง หรือทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาง (     ) ท่ีตรงกับความเปนจริง 
1. ประเภทของโรงงาน 

(   ) 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (  ) 2. อุตสาหกรรมช้ินสวนและอุปกรณ 
(   ) 3. อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม (  ) 4. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
(   ) 5. อุตสาหกรรมการเกษตร  (  ) 6. อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
(   ) 7. อุตสาหกรรมแปรรูปไม        (  ) 8. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 

2.  โรงงานของทานซ้ือหนากากปดจมูกชนดิใดบางนอกเหนือจากการใชแบบใยสังเคราะห    
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(  ) 1. แบบผา   (  ) 2. แบบอ่ืน ๆ (โปรดระระบุ)................................... 

3. จากขอ 2 โรงงานของทานใชหนากากประเภทใดมากท่ีสุด…………………………….. 
4. ทานซ้ือหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหจากบริษัทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 แหง) 

1. ................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................. 

5. จากขอ 4 ทานซ้ือหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหจากท่ีใดมากท่ีสุด....................................... 
6. ปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหเฉล่ียกี่ช้ิน ตอเดือน  

(  ) 1. ไมเกิน 500 ช้ินตอเดือน   (  ) 2. 501 – 1,000 ช้ินตอเดือน 
(  ) 3. 1,001 – 1,500 ช้ินตอเดือน  (  ) 4. 1,501 - 2,000 ช้ินตอเดือน 
(  ) 5. 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป 

7. คาใชจายในการซ้ือหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหแตละคร้ัง 
(  ) 1. ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง  (  ) 2. 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง 
(  ) 3. 4,001 บาทข้ึนไปตอคร้ัง 

8. ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห มีผูรวมตัดสินใจในการซ้ือ.............................. 
คน ประกอบดวยตําแหนงใดบาง (โปรดระบุ) 
1. ................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................. 
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9. จากขอ 8. ใครเปนผูตัดสินใจสุดทายในการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
(  )  ผูบริหารระดับสูง 
(  ) เจาของกิจการ 
(  ) หวัหนาฝายจัดซ้ือ / ฝายพัสดุ 
(  ) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดซ้ือ 
(  ) อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ).............................................. 

 
สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

ปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหของ
โรงงานของทานในระดับใดโปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงระดับท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของโรงงานของทาน 

 
2.1 ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
มีอิทธิพลในระดับ 

ปจจัย มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม      
1. ภาวะเศรษฐกิจ      
2. จํานวนผูขาย (มีผูขายใหเลือกมาก)      
3. เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก      
4. กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ      

ปจจัยภายในองคกร      
1. วัตถุประสงคดานกฏหมายและการรับรองมาตรฐานสากลในการใช

หนากากปดจมูกของโรงงาน 
     

2. นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน      
3. กระบวนการหรือขั้นตอนในการซ้ือของโรงงาน (เชนตองผานการ

อนุมัติจากหลายฝาย หรือตองมีการประมูลแขงขัน เปนตน) 
     

4. เหตุผลในการซื้อของโรงงาน เชน  ซื้อเพราะจําเปนตองใชตาม
มาตรฐานโรงงาน   ซื้อเพราะเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน เปนตน 
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มีอิทธิพลในระดับ 
ปจจัย มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
5. งบประมาณในการส่ังซื้อของโรงงาน      

ปจจัยระหวางบุคคล      
1. ระยะเวลาในการติดตอกับผูขาย(เชน รูจัก ซื้อขายกันมานาน เปนตน)      
2. ความมีช่ือเสียงของผูขาย      
3. ความมั่นคงทางการเงินของผูขาย      
4. ความเช่ือมั่นในพนักงานขาย (เชน พนักงานมีความจริงใจไมปดบัง

ขอมูลที่สําคัญของสินคา ดังน้ันเช่ือมั่นไดวาสินคาที่ไดตองดี) 
     

5. ความชํานาญในการเสนอขายของพนักงานขาย (เชน ความรอบรูใน
ผลิตภัณฑ และใหขอมูลที่ดี) 

     

6. ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคา
สินคาได เปนตน) 

     

7. ผูขายเปนคูคาของโรงงาน      
8. ประสบการณของผูขาย (เชน เปนบริษัทที่จําหนายหรือผลิตสินคามา

นาน ทําใหทราบความเคล่ือนไหวของสินคา ทั้งในดานคุณภาพ และ
วัสดุ เปนตน) 

     

ปจจัยสวนบุคคล      
1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน      
2. ประสบการณในการใชหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน      
3. ความพึงพอใจตอผูขาย หรือตัวแทนขายความสัมพันธที่มีตอผูขาย 

เชนบริการของผูขาย 
     

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา      
5. ความพึงพอใจตอราคาสินคา      

 
2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
มีอิทธิพลในระดับ  

ปจจัย 
 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ      
1. คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน      
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มีอิทธิพลในระดับ 
ปจจัย มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
2. ความหลากหลายของสินคา เชน สีสัน ลวดลายของวัสดุที่ใชผลิต      
3. รูปลักษณะสินคาตรงความตองการของโรงงาน เชน สายรัดเปนยางยืด 

สายรัดเปนเชือกสําหรับใชผูก เปนตน 
     

4. บรรจุภัณฑสวยงาม สะดวก เรียบรอย      
5. มีการรับประกันสินคา การใชงานและคืนสินคาไดหากไมพอใจ      
6. ตราสินคา หรือยี่หอ เปนที่นาเช่ือถือ      
7. มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ      

ปจจัยดานราคา      
1. ความยืดหยุนเรื่องราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือลดราคาใหได 

เปนตน) 
     

2. ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช  หรือคุณภาพการใชงาน      
3. ขอเสนอในการชําระเงิน และเง่ือนไขเงินเช่ือ      
4. มีสวนลดการคา      
5. เง่ือนไขสัญญาเปนประโยชนตอโรงงาน      

ปจจัยดานการจัดจําหนาย      
1. ชองทางการขายหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางออมเชนขายโดย

ตัวแทน ขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค หรือตามสื่อตาง ๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ 

     

2. การเสนอสินคา เชน มีการสาธิตคุณสมบัติตาง ๆ ของสินคา เปนตน      
3. ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชา

ตามสัญญา การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา 
     

4. มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด      
1. มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ      
2. มีการแจงขาวสารหรือการจูงใจโดยพนักงานขาย      
3. มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลดแลกแจกแถม การสะสมคูปอง

เพ่ือใชแลกซื้อสินคา เปนตน 
     

4. การใหขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองจายเงิน เชน สง 
     แคตตาลอก ขาวสารสินคาใหม 

     

5. การบริการหลังการขาย  (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา )      
6. สิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษท่ีโรงงานจะไดรับ เสมือนลูกคา VIP      
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สวนท่ี 3  ปญหา ท่ีเกิดจากการซื้อหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูนและขอเสนอแนะ 
 

ระดับปญหา 
ปญหาในการซื้อหนากากปดจมูก มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
ไมเปน 
ปญหา 

1. กระบวนการตัดสินใจซื้อมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซื้อมี
เพียงคนเดียวไมคอยวาง  และใหความสําคัญกับวัสดุ
อุปกรณประเภทอื่นมากกวา) 

      

2. ขั้นตอนในการซ้ือยุงยากมีหลายขั้นตอน และตองผานความ
เห็นชอบจากหลายฝาย  

      

3. ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรูเก่ียวกับหนากากปดจมูก
คอนขางนอย ทําใหหนากากที่ไดไมสามารถใชงานได
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 

      

4. ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธกับบริษัท
ผูขายหนากากปดจมูก ทําใหเกิดการผูกขาด ในการซื้อ
สินคา 

      

5. โรงงานมีนโยบายในการลดตนทุน ทําใหซื้อหนากากที่มี
คุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

      

6. ความตองการของแตละฝายไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ทําใหเกิดความขัดแยงในคณะกรรมการจัดซื้อ และไม
สามารถสรุปผลการซื้อไดอยางรวดเร็ว 

      

7. สินคาของผูขายไมตรงตามที่ระบุไวในเอกสารที่โรงงาน
ไดรับ 

      

8. การจัดสงลาชา ไมตรงตามเวลา       
9. พนักงานขายไมมีความรูในผลิตภัณฑอยางมืออาชีพ       
10. เง่ือนไขของการส่ังซื้อสินคาตองมีปริมาณมาก ทําใหผูซื้อ

ตองเก็บสินคาไว 
      

11. สงสินคาไมตรงตามปริมาณที่ตองการ       
12. เง่ือนไขการชําระเงินไมสอดคลองกับนโยบายของโรงงาน       
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ปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ นางสาวพัชรวดี อัศววุฒิพงศ 
  
วัน เดือน ป เกดิ 7 ตุลาคม 2523 
  
สถานท่ีเกิด เชียงใหม 
  
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย

เชียงใหม  ปการศึกษา 2541 
 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาการส่ือสารมวลชน  

ปการศึกษา 2545 
  
ประสบการณ ทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีฝายการตลาด  บริษัท ท็อปโฮลซัม เอ็นเตอร

ไพรส  จํากัด จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2546 - 2549 
 ทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน สายการบินแจลเวย  

ป พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน 
  
ผลงานวิจัย (ถามี) - 

 
 


