
 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหามลพิษในอากาศอันเกิดจากฝุนละออง ควัน ไอเสีย ตาง ๆ เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิด
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จากรายงานสถานการณมลพิษของ ประเทศไทย ป2547 กลาววาพื้นท่ี
ตางจังหวัดของประเทศไทยมีฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เปนปญหาหลักซ่ึงมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีต้ังโรงงานท่ีมีความ
หนาแนน อาทิ เชน อยุธยา ชลบุรี ระยอง ลําพูน ปทุมธานี และสมุทรปราการ ถือเปนแหลงท่ีมีความ
เส่ียงท่ีพนักงานตองเผชิญกับโรคทางเดินหายใจ เชน ฝุนจากหินทราย งานขัด งานเครื่องปนดินเผา 
เซรามิก งานทําวัสดุทนไฟ และงานกอสรางตาง ๆ จากการประมาณการจํานวนผูปวยจากการ
ทํางานพบวา มีผูปวยโรคปอดจากฝุนหินประมาณ 50-100 คน ตอป (ผูจัดการรายสัปดาห, 2547) 
เพราะหากทํางานโดยไดรับฝุนละอองดังกลาวนี้เปนระยะเวลานาน อาจกอใหเกิดพังผืดท่ีปอด ทํา
ใหปอดพิการหรือเปนโรคมะเร็งได ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน การขาดงาน และ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นจึงควรมีเคร่ืองมือปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน การให
พนักงานสวมหนากากปดจมูกเพื่อปองกันฝุนละอองจากการทํางาน (มหาวิทยาลัยสุรนารี, 2546)  

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปนอีกภาคสวนหนึ่ง ท่ีตองมีการรักษามาตรฐานดานความ
สะอาด และคุณภาพสินคา ต้ังแตกระบวนการเร่ิมผลิตสินคาจนถึงมือผูบริโภค จึงมีมาตรการให
พนักงานแตงกายใหรัดกุมเพื่อปองกันส่ิงสกปรกตาง ๆ จากรางกายไมใหปนเปอนระหวาง
กระบวนการผลิตดังกลาว และเปนการปองกันกล่ินหรือสารเคมีตาง ๆ ท่ีเปนอันตรายแกพนักงาน
ผูทําการผลิตดวย ซ่ึงอุปกรณตาง ๆ ท่ีชวยในการปองกันปญหาเหลานี้ ไดแก แวนตานิรภัย เข็มขัด
นิรภัย ถุงมือ รองเทา หมวก ฯลฯ หรือแมแตหนากากปดจมูก  

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เปนแหลงพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
หนาแนนอีกแหงหนึ่ง ท่ีจําเปนตองมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใหไดมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการสงออกผลิตภัณฑจากโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม และใหไดมาตรฐาน มอก. 18000 ตามขอกําหนดของกระทรวงแรงงานและ
อุตสาหกรรม อันเปนมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปองกันมิให
เกิดปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตาง ๆ ตอผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมทั้งภายในและ
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ภายนอกองคกรตลอดจนรวมท้ังชุมชนใกลเคียง (ประชาสรรณ  แสนภักดี, 2550) ซ่ึงจากรายงาน
ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดลําพูน ระบุวาโรงงานในนิคมลําพูน มีการใช
สารเคมีกวา 800 ชนิด โดยสารเคมีดังกลาว จะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเร้ือรังในระยะ
ยาว เชน โรคอัลไซเมอร ระบบประสาท โลหิตจาง ไต มะเร็ง ทําใหแทงและเปนหมัน เปนตน 
(ผูจัดการออนไลน, 2005) นอกจากนี้ การสะสมของสารเคมีไมสามารถหาสาเหตุของการเจ็บปวย
ในระยะเบ้ืองตนได แตจะมีอาการในลักษณะเดียวกันคือ เปนโรคภูมิแพ ปวดหัวเปนประจํา 
ออนเพลียงาย เปนลมบอย หายใจขัด และรางกายซีดเหลือง (สุชาติ  ตระกูลหูทิพย, 2546) ฉะนั้น 
อุปกรณทางการแพทยหนึ่งท่ีสามารถปองกันปญหามลพิษทางอากาศไดเปนอยางดี และมีการ
นํามาใชในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิต คือ หนากากปดจมูก ซ่ึงพิจารณาไดจากจากยอดจําหนาย
ของโรงงานผูผลิตสินคาหนากากปดจมูกพบวา รอยละ 80 เปนลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ธงชัย  ปยะสาธุกิจ, 2549) 

หนากากปดจมูกท่ีมีอยูในตลาดมีหลากหลายประเภท และมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกบั
วัสดุท่ีใชในการทําหนากากปดจมูก เชน กระดาษแบบใยสังเคราะห (Polypropylene) ผาใย
สังเคราะห และผา เปนตน ซ่ึงความแตกตางของวัสดุท่ีใชทําใหคุณภาพแตกตางกันดวย โดย
หนากากปดจมูกท่ีทําจากใยสังเคราะห มีคุณสมบัติในการปองกันการซึมผานของเหลว ปองกันฝุน
ละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอน และบางชนิดจะมีแผนกรองเช้ือแบคทีเรีย (Bacteria Filtration 
Efficiency) ท่ีมีการทดสอบในระดับความหนาท่ีตางกันโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 98.1 (Nelson 
Laboratories, 2002) ดังนั้นจึงกลาวไดวา หนากากปดจมูกท่ีทําจากใยสังเคราะหมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตอการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้เอง โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจึงนิยมใช
หนากากปดจมูกประเภทใยสังเคราะหเพิ่มข้ึน พิจารณาไดจากขอมูลปริมาณการนําเขาสินคา
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหเพื่อจําหนายในกลุมอุตสาหกรรมในประเทศมีอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 
รอยละ 60 ตอป (พัทธนันท  มีนนภา, 2549) นอกจากนี้จากขอมูลทางการตลาดของบริษัท 3M ประเทศ
ไทย จํากัด พบวา ปริมาณการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของผูบริโภคต้ังแตป 2546-2548 มี
อัตราการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียรอยละ 20 ตอป เนื่องจากสินคาชนิดนี้เปนสินคาท่ีตองใชอยาง
ตอเนื่อง ( สมเลิศ พัฒนสมสิทธ์ิ, 2549) ถึงแมวาความตองการสินคาจะเพิ่มข้ึน แตในสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันสูงในปจจุบัน ธุรกิจทุกประเภทไมเวนแตธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับหนากากปด
จมูกจะตองมีการปรับตัวใหทันตอสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังนั้น ทุกธุรกิจจะตองมีการปรับ    
กลยุทธดานการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในธุรกิจประเภทเดียวกันได จากปญหาการ
แขงขันดังกลาว และเพื่อใหไดมาตรฐาน ISO14001 และ มอก. 18000 ทําใหโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะหเปนวัสดุทางการแพทยในการปองกัน
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ปญหาสุขภาพ เนื่องจากหนากากปดจมูกใยสังเคราะหชวยลดการสูดดมฝุนละออง  โลหะหนัก และ
ฝุนอันตรายจากกระบวนการการผลิตของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหผูศึกษาสนใจท่ี
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงขอมูลท่ีไดทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีสวนใหโรงงาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวสามารถใชเปนแนวทาง
ใหกับผูท่ีสนใจและผูประกอบธุรกิจหนากากปดจมูกใยสังเคราะหสามารถนําขอมูลท่ีไดมา
ประยุกตใชในการปรับปรุงแผนและกลยุทธ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางดี  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนใน
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
 
1.3 นิยามศัพท 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง มูลเหตุ หรือสาเหตุท่ีทําใหบุคลากรท่ี
เกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงประกอบดวยปจจัย
สําคัญไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยเฉพาะ
บุคคล รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูน หมายถึง โรงงานท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีมีการใชหนากากปดจมูกใย
สังเคราะห โดย แบงเปนกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ช้ินสวน
และอุปกรณ อาหารและเคร่ืองดื่ม อัญมณีและเคร่ืองประดับ การเกษตร เคร่ืองหนัง แปรรูปไม และ 
อ่ืน ๆ  

หนากากปดจมูกใยสังเคราะห หมายถึง หนากากท่ีผลิตจากใยสังเคราะหโพลีโพพีลีน ซ่ึงทํา
มาจากเม็ดพลาสติกนํามาหลอมละลายแลวตีแผออกมาเปนใยบาง ๆ เพื่อทําใหลักษณะเหมือน
เนื้อผา มีเนื้อนุมเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาชนิดแบน มีโครงอลูมิเนียมเคลือบพีวีซีดานบนเพื่อปรับให
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หนากากกระชับรับกับสันจมูก รูปแบบการใชงานเปนหนากากท่ีผลิตเพื่อใชคร้ังเดียวท้ิง มีประเภท
ยางยืดคลองหู และสายผูกรัดศีรษะ มีน้ําหนักเบา สามารถปองกันฝุนละออง กันน้ํา โดยแบง
ออกเปน ชนิดไมมีแผนกรองแบคทีเรีย มีแผนกรองแบคทีเรีย และแผนคารบอน 
 
1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

2. ทําใหทราบถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

3. ผูท่ีสนใจ และผูประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชในการ
จัดทําแผนกลยุทธดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังหาแนวทางในการแกไขปญหา 
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองตอบความตองการของกลุมลูกคาได 
 
 


