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29 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ
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30 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยภายในองคกรมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ
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31 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ

ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก
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32 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ

หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอ
เดือน 
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33 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ

ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก
ตอเดือน 

 
 

43 
34 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ

หนากากปดจมูกใยสังเคราะห  จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอ
เดือน 

 
 

45 
35 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอโรงงานในการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากาก
ปดจมูกตอเดือน 

 
 

46 
36 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอโรงงานใน

การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือ
หนากากปดจมูกตอเดือน 

 
 

47 
37 สรุปปจจัยสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือใน

แตละดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือ
หนากากปดจมูกตอเดือน 

 
 

49 
38 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน จําแนก
ตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 

 
 

50 
39 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ

ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

51 
40 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยภายในองคกรมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ

ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
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41 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
53 

42 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
55 

43 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
56 

44 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
57 

45 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอโรงงานในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
58 

46 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอโรงงานใน
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอ
คร้ัง 

 
 

59 
47 สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ จําแนกตามคาใชจายใน
การซ้ือตอคร้ัง 

 
 

60 
48 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯจําแนก
ตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 

 
 

61 
49 จํานวนและรอยละของปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ

ผูตอบแบบสอบถาม 
 

62 
50 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม 
 

64 
51 สรุปคาเฉล่ียรวมของปจจัยท่ีมีอิทธิพลและปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละ

ดานรวมท้ังระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  
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 ฑ 

 

สารบาญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
52 สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ  จําแนกตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 

 
 

71 
53 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ จําแนก
ตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 

 
 

73 
54 สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ จําแนกตามคาใชจายใน
การซ้ือตอคร้ัง 

 
 

74 
55 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯจําแนก
ตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
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