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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห   2) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกิดจากการซื้อหนากากปด
จมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้คือ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีใชหนากากปดจมูกใย
สังเคราะห จํานวนท้ังส้ิน 44 แหง ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก
บุคลากรที่มีตําแหนงซ่ึงมีสวนเกี่ยวของและมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูก ใย
สังเคราะห      ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี  
คารอยละ และคาเฉล่ีย    ผลการศึกษาพบวา 

 โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญใชหนากากประเภทใยสังเคราะห โดยซ้ือไมเกิน 500 ช้ิน
ตอเดือน มีคาใชจายในการซ้ือไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และซ้ือเปนประจําทุกเดือน มีผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซ้ือ 1-2 คน และผูตัดสินใจซ้ือคนสุดทาย คือ ผูบริหารระดับสูง  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหในระดับมาก เรียง
ตามลําดับคือ ปจจัยภายในองคกร ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานส่ิงแวดลอม และปจจัยระหวางบุคคล 
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของปจจัยภายในองคกร คือ เหตุผลในการซ้ือของโรงงานซ่ึงมี
อิทธิพลในระดับมากท่ีสุด  ปจจัยสวนบุคคลคือ ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา  ปจจัยส่ิงแวดลอม 
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คือ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ   และปจจัยระหวางบุคคล คือ ความยืดหยุนของผูขายซ่ึง
ปจจัยยอยเหลานี้มีอิทธิพลในระดับมาก  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห
ระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของปจจัยดานราคา คือ ราคา
เหมาะสมกับวัสดุท่ีใชหรือคุณภาพการใชงาน  ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพสินคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด คือ การบริการหลังการขาย  และ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ ความ
นาเช่ือถือในการขนสง ซ่ึงปจจัยยอยท้ังหมดมีอิทธิพลในระดับมาก 

การซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห โดยรวมมีปญหาในระดับนอย เชน กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือมีความลาชา ข้ันตอนในการซ้ือยุงยากมีหลายข้ันตอน และตองผานความเห็นชอบจาก
หลายฝาย  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะ วา ผูผลิตหรือผูจําหนายควร มีบริการกําจัดสินคาใช
แลว ไมกําหนดปริมาณการซ้ือข้ันตํ่า ปรับปรุงผลิตภัณฑใหผูใชสามารถใชไดสะดวกยิ่งข้ึน และมี
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาอยางชัดเจน  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to 1) examine factors affecting manufacturers’ 
purchasing non-woven polypropylene face masks and 2) explore problems and suggestions for 
purchasing  the face masks of manufacturers in Northern Region Industrial Estate, Lamphun 
Province. The population of this study was 44 manufacturers in Northern Region Industrial Estate 
that used the polypropylene face masks. Questionnaires were used for data collection from 
administrators who involved in participating and making purchasing decision. The data was 
analyzed by descriptive statistics using frequency, percentage and mean. The results of the study 
were as follows:   

Most of the manufacturers purchased the polypropylene face masks less than 500 masks 
a month; thus, total expense for the masks was less than 2,000 baht per month and they bought 
once a month. There were 1-2 people involved in the purchasing decision process and the final 
decision depended on high level executives.  

The important factors affecting decision making were organizational, personal, 
environmental, and interpersonal factors, respectively. These factors were at a high level of 
importance. The sub- factor with the highest mean score for organizational factor was reason for 
purchasing. For personal sub-factor it was product quality satisfaction. For environmental sub-
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factor it was law/government regulations. For interpersonal sub-factor it was flexibility of 
salespeople.   Almost all of these sub-factors were at a high level except the organizational sub-
factor was at a highest level of importance. 

The services marketing mix affecting the decision making were price, product, 
distribution, and promotion, respectively. All of these factors were at a high level of importance. 
The sub-factors with the highest mean score for price was reasonable price in accordance with 
material/production quality. For product it was product quality. For distribution it was 
transportation reliability and for promotion it was after sales services. All of these sub-factors 
were at a high level of importance. 

 The problems in purchasing the non-woven polypropylene face masks in general were 
very few. The problems encountered were the complexity of the purchasing process, and many 
levels of administration. 

  Suggestions were the improvement of after sales services for product disposal, no 
minimum guarantee for each order, product improvement focused on convenience, and adequate 
product information provided.  


