
 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวนดังนี้ 

4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน 

1) ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม (ตาราง 3 – 8) 
2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน (ตาราง 9 – 19) 

4.2 สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงประกอบดวย 

1) ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห  

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

4.3 สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจตัดสินใจซื้อหนากากปดจมูกใยสังเคราะหจําแนกตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง และคาใชจายในการซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง  

1) ปจจัยสําคัญ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง 
(ตาราง 29 – 38) 

2) ปจจัยสําคัญ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จําแนกตามคาใชจายในการซื้อหนากากปดจมูกตอคร้ัง 
(ตาราง 39 – 48) 

4.4 สวนท่ี  4 ปญหาและขอเสนอแนะในการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
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4.1 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ

หนากากปดจมูกของโรงงาน 
1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 29 65.91 
ชาย 15 34.09 

รวม 44 100.00 

 
จากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 29 ราย คิดเปน

รอยละ 65.91 และเปนเพศชาย จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 34.09  
 

ตาราง 4  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ (ป) จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 25 4 9.09 
26 - 30 23 52.27 
31 - 35 7 15.91 
36 - 40 4 9.09 
41 - 45 5 11.36 
46 - 50 1 2.27 

รวม 44 100.00 
 

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 23 ราย 
คิดเปนรอยละ 52.27 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 15.91 
และมีอายุระหวาง 41 – 45 ป จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 11.36  
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ตาราง 5  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 23 52.27 
สมรส 21 47.73 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
รวม 44 100.00 

 
จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนโสด จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 

52.27 และสมรสแลว จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 47.73 
 
ตาราง 6  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 5 11.36 
ปริญญาตรี 34 77.28 
สูงกวาปริญญาตรี 5 11.36 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 77.28 และ อนุปริญญา / ปวส/ หรือเทียบเทา กับ สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวนเทากัน คือ 5 รายคิดเปนรอยละ 11.36 
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ตาราง 7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 
หัวหนา / รองหัวหนาฝายจัดซ้ือ 24 54.55 
เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ 11 25.00 
หัวหนา / รองหัวหนาฝายผลิต 4 9.09 
เจาของกิจการ 2 4.55 
หัวหนา / รองหัวหนาฝายพสัดุ 2 4.55 
ผูบริหารระดับสูง 1 2.26 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนา/รองหัวหนาฝายจัดซ้ือ 

จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ จํานวน 11 ราย คิดเปน 
รอยละ 25.00 และ หัวหนา / รองหัวหนาฝายผลิต จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 9.09  

 
ตาราง 8  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

 
ระยะเวลาในการทํางาน (ป) จํานวน รอยละ 

1-2 11 25.00 
3-4 23 52.27 
5-6 7 15.91 
7-8 1 2.27 
9 ปข้ึนไป 2 4.55 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานมาแลว 3-4 ป จํานวน 23 ราย คิด

เปนรอยละ 52.27 รองลงมาคือ ทํางานมาแลว 1-2 ป จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 25.00 และ
ทํางานมาแลว 5-6 ป จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 15.91  
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2) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน 

 
ตาราง 9  จํานวนและรอยละของประเภทหนากากท่ีโรงงานใช 
 

ประเภทหนากากท่ีใช จํานวน รอยละ 
ประเภทเดียว 19 43.18 
สองประเภท 18 40.91 
สามประเภท 7 15.91 

รวม 44 100.00 

 
จากตาราง 9 พบวา โรงงานใชหนากากประเภทเดียว  จํานวน 19 โรงงาน คิดเปน 

รอยละ 43.18 รองลงมา ใชสองประเภท จํานวน 18 โรงงาน คิดเปนรอยละ 40.91 และ ใชสาม 
ประเภท จํานวน 7 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 15.91 
 
ตาราง 10  จํานวนและรอยละของประเภทหนากากอ่ืนๆท่ีโรงงานใช นอกจากหนากากแบบใย
สังเคราะห 
 

ประเภทของหนากาก จํานวน รอยละ 

แบบผา 25 56.82 

มีตัวกรองไอสารเคมี 7 15.91 
หมายเหตุ :  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

จากตาราง 10 พบวา  มีโรงงานใชหนากากแบบผา  25 โรงงาน คิดเปนรอยละ 56.82 และมี
โรงงานท่ีใชหนากากประเภทมีตัวกรองไอสารเคมี  7 โรงงาน คิดเปนรอยละ 15.91 
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ตาราง 11  จํานวนและรอยละของหนากากปดจมูกประเภทอื่นๆท่ีมีการใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
จําแนกตามประเภทของโรงงาน 
 

ผา มีตัวกรองไอสารเคมี 
ประเภทของโรงงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 9 36.00 3 42.86 
อุตสาหกรรมช้ินสวนและอุปกรณ 7 28.00 3 42.86 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 4 16.00   
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3 12.00   
อุตสาหกรรมการเกษตร 1 4.00 1 14.29 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง     
อุตสาหกรรมแปรรูปไม     
อุตสาหกรรมผลิตสงออกพูกันแตงหนา 1 4.00   

รวม 25 100.00 7 100.00 
 

จากตาราง  11 พบวา   หนากากประเภทผา  ประเภทของโรงงานท่ีใช  มากท่ีสุดคือ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน 9 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
ช้ินสวนและอุปกรณ จํานวน 7 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 28.00 และ อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่ม จํานวน 4 โรงงาน คิดเปนรอยละ 16.00 

หนากากประเภทมีตัวกรองไอสารเคมี ประเภทของโรงงานท่ีใช มากท่ีสุดคือ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมช้ินสวนและอุปกรณ จํานวนเทากันคือ 3 โรงงาน คิดเปนรอยละ 
42.86 และ อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 1 โรงงาน คิดเปนรอยละ 14.29 
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ตาราง 12 จํานวนและรอยละของประเภทของหนากากปดจมูกหลักท่ีซ้ือ  
 

ประเภทของหนากาก จํานวน รอยละ 

ใยสังเคราะห 39 88.64 
ผา 3 6.82 
มีตัวกรองไอสารเคมี 2 4.55 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 12  พบวา โรงงานสวนใหญใชหนากากปดจมูกแบบใยสังเคราะหเปนหลัก 

จํานวน 39 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 88.64 ใชหนากากปดจมูกแบบผาเปนหลัก จํานวน 3 โรงงาน คิด
เปนรอยละ 6.82 และ ใชหนากากปดจมูกแบบมีตัวกรองไอสารเคมี จํานวน 2 โรงงาน คิดเปน 
รอยละ 4.55  

 
ตาราง 13  จํานวนและรอยละของโรงงานท่ีซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหจําแนกตามจํานวนของ
แหลงขาย 
 

จํานวนแหลงขาย จํานวน รอยละ 
แหลงเดยีว 35 79.55 
สองแหลง 9 20.45 

รวม 44 100.00 

 
จากตาราง 13 พบวา โรงงานสวนใหญซ้ือหนากากจากแหลงขายเพียงแหงเดียว จํานวน 35 

โรงงาน  คิดเปนรอยละ 79.55 และจากแหลงขาย 2 แหลง  จํานวน 9 โรงงาน คิดเปนรอยละ 20.45 
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ตาราง 14 จํานวนและรอยละของโรงงานท่ีซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหจากบริษัทตาง ๆ 

 
บริษัทหลักท่ีซ้ือหนากากปดจมูก จํานวน รอยละ 

บริษัท 3M จํากัด 17 38.64 
บริษัท แอล.พี.เอ อินดัสเตรียลซัพพลาย จํากัด 8 18.18 
บริษัท เค เอส โกลฟ จํากัด 6 13.64 
หจก. ถาวรเซฟต้ี แอนด เซลล 4 9.08 
บริษัท กรุณา นานาภณัท จํากัด 3 6.82 
TOP Wholesome Co .LTd 3 6.82 
DURA 1 2.27 
Nuchanun Trading 1 2.27 
บริษัท Cleamstat 1 2.27 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 14 พบวา บริษัทหลักท่ีโรงงานซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห คือ บริษัท 3M 

จํากัด จํานวน 17 โรงงาน คิดเปนรอยละ 38.64 รองลงมาคือ บริษัท แอล.พี.เอ อินดัสเตรียลซัพพลาย 
จํากัด จํานวน 8 โรงงาน คิดเปนรอยละ 18.28 และบริษัท เค เอส โกลฟ จํากัด จํานวน 6 โรงงาน คิด
เปนรอยละ 13.64  
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ตาราง 15  จํานวนและรอยละของโรงงานจําแนกตามปริมาณการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 
 

ปริมาณการซ้ือเฉล่ียตอเดือน (ชิน้) จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 500 18 40.91 
501 – 1,000 17 38.64 
1,001 – 1,500 0  00.00 
1,501 - 2,000 5 11.36 
2,001-2,500 0 00.00 
2,501 ข้ึนไป 4 9.09 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 15 พบวา โรงงานซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหไมเกิน 500 ช้ินตอเดือน 

จํานวน 18 โรงงาน คิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมาคือ ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 501 - 1,000 
ช้ินตอเดือน จํานวน 17 โรงงาน คิดเปนรอยละ 38.64 และซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 1,501 - 
2,000 ช้ินตอเดือน จํานวน 5 โรงงาน คิดเปนรอยละ 11.36 
 
ตาราง 16  จํานวนและรอยละของโรงงานจําแนกตามคาใชจายในการซ้ือเฉล่ียตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซ้ือเฉล่ียตอคร้ัง (บาท) จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 2,000 31 70.45 
2,001-4,000 7 15.91 
4,001 ข้ึนไป 6 13.64 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 16 พบวา โรงงานสวนใหญมีคาใชจายในการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห

ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 31 โรงงาน คิดเปนรอยละ 70.45 รองลงมาคือ มีคาใชจาย 2,001-
4,000 บาทตอคร้ัง จํานวน 7 โรงงาน คิดเปนรอยละ 15.91 และ มีคาใชจาย 4,001 บาทข้ึนไปตอคร้ัง 
จํานวน 6 โรงงาน คิดเปนรอยละ 13.64  
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ตาราง 17  จํานวนและรอยละของโรงงานจําแนกตามการซ้ือเฉล่ียตอป 
 

ปริมาณการซ้ือเฉล่ียตอคร้ัง (บาท) จํานวน รอยละ 
ทุกเดือน 13 29.55 
ทุก 2 เดือน 2 4.55 
ทุก 3 เดือน 8 18.18 
ทุก 4 เดือน 6 13.64 
ทุก 5 เดือน - - 
ทุก 6 เดือน 10 22.73 
ไมแนนอน 5 11.36 

รวม 44 100.00 
 
จากตาราง 17 พบวา โรงงานซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหทุกเดือน จํานวน 13 โรงงาน 

คิดเปนรอยละ 29.55 รองลงมาคือ ทุก 6 เดือน  จํานวน 10  โรงงาน คิดเปนรอยละ 22.73 และ ทุก 3 
เดือน จํานวน 8 โรงงาน คิดเปนรอยละ 18.18  
 
ตาราง 18  จํานวนและรอยละของโรงงานจําแนกตามจํานวนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 

 
จํานวนผูมีสวนรวมในการตดัสินใจซ้ือ (คน) จํานวน รอยละ 

คนเดียว 14 31.82 
สองคน 14 31.82 
สามคน 12 27.27 
ส่ีคน 4 9.09 
รวม 44 100.00 

 
จากตาราง 18 พบวา ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน มี

จํานวนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจคนเดียว และ 2 คน จํานวนเทากัน คือ 14 โรงงาน คิดเปนรอยละ 
31.82 รองลงมาคือ สามคน จํานวน 12 โรงงาน  คิดเปนรอยละ 27.27  
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ตาราง 19  จํานวนและรอยละของโรงงานจําแนกตามผูตัดสินใจซ้ือคนสุดทาย 
 

ผูตดัสินใจซ้ือคนสุดทาย จํานวน รอยละ 
ผูบริหารระดับสูง 16 36.36 
หัวหนาฝายจัดซ้ือ / ฝายพัสดุ 14 31.82 
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดซ้ือ 6 13.64 
เจาของกิจการ 5 11.36 
อ่ืน ๆ 3 6.82 

รวม 44 100.00 
หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ คือ เจาหนาท่ีแผนก/ฝายความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) วิชาชีพ เจาหนาท่ี

แผนก/ฝายผลิต และแผนกท่ีเปนผูใช 
 
จากตาราง 19 พบวา ในการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน ผูท่ีตัดสินใจซ้ือคนสุดทาย คือ คือ 

ผูบริหารระดับสูง จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาคือ หัวหนาฝายจัดซ้ือ / ฝายพัสดุ 
จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 31.82 และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการจัดซ้ือ จํานวน 6 ราย คิด
เปนรอยละ 13.64  
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4.2 สวนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 

1) ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพล ไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัย
ระหวางบุคคล และ ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 
ตาราง 20  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ภาวะเศรษฐกิจ 8 23 7 4 2 3.70 
 (18.18) (52.27) (15.91) (9.09) (4.55) (มาก) 

6 19 16 1 2 3.59 จํานวนผูขาย (มีผูขายใหเลือกมาก) 
(13.64) (43.18) (36.36) (2.27) (4.55) (มาก) 

เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก 6 20 14 3 1 3.61 
 (13.64) (45.45) (31.82) (6.82) (2.27) (มาก) 

13 23 7 1  4.09 กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 

(29.55) (52.27) (15.91) (2.27)  (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.75 

(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 20 พบวาปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของโรงงานโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.75) โดยทุกปจจัยยอยมีอิทธิพลใน
ระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.09) คือ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 
รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจ (คาเฉล่ีย 3.70) และ เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก (คาเฉล่ีย 3.61) 
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ตาราง 21  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยภายในองคกรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยภายในองคกร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

22 15 5 2  4.30 วัตถุประสงคดานกฎหมายและการ
รับรองมาตรฐานสากลในการใชหนากาก
ปดจมูกของโรงงาน 

(50.00) (34.09) (11.36) (4.55)  (มาก) 

20 20 4   4.36 นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของ
โรงงาน (45.45) (45.45) (9.09)   (มาก) 

10 18 9 3 4 3.61 กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อของ
โรงงาน (เชนตองผานการอนุมัติจาก
หลายฝาย หรือตองมีการประมูลแขงขัน
เปนตน) 

(22.73) (40.91) (20.45) (6.82) (9.09) (มาก) 

24 19 1   4.52 เหตุผลในการซื้อของโรงงาน เชน ซื้อ
เพราะจําเปนตองใชตามมาตรฐาน
โรงงาน ซื้อเพราะเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 
เปนตน 

(54.55) (43.18) (2.27)   (มาก)
ท่ีสุด) 

งบประมาณในการสั่งซื้อของโรงงาน 13 18 10 3  3.93 
 (29.55) (40.91) (22.73) (6.82)  (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม      4.15 
(แปลผล)      (มาก) 

 
จากตาราง 21 พบวาปจจัยภายในองคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.15) โดยปจจัยยอยเกือบทุก
ปจจัยมีอิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.52) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด คือ เหตุผลในการ
ซ้ือของโรงงาน เชน ซ้ือเพราะจําเปนตองใชตามมาตรฐานโรงงาน ซ้ือเพราะเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เปนตน รองลงมาเปนปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก 
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คือ นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน (คาเฉล่ีย 4.36) และ วัตถุประสงคดานกฎหมายและ
การรับรองมาตรฐานสากลในการใชหนากากปดจมูกของโรงงาน (คาเฉล่ีย 4.30) ซ่ึงมีอิทธิพลใน
ระดับมากเชนกัน 
 
ตาราง 22  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยระหวางบุคคล 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4 18 19 2 1 3.50 ระยะเวลาในการติดตอกับผูขาย 
(เชนรูจัก ซื้อขายกันมานาน เปนตน) (9.09) (40.91) (43.18) (4.55) (2.27) (มาก) 
ความมีช่ือเสียงของผูขาย 4 18 19 2 1 3.50 
 (9.09) (40.91) (43.18) (4.55) (2.27) (มาก) 
ความมั่นคงทางการเงินของผูขาย 4 19 16 4 1 3.48 
 (9.09) (43.18) (36.36) (9.09) (2.27) (ปานกลาง) 

6 27 9 1 1 3.82 ความเช่ือมั่นในพนักงานขาย (เชน 
พนักงานมีความจริงใจไมปดบัง
ขอมูลที่สําคัญของสินคาดังน้ัน
เช่ือมั่นไดวาสินคาที่ไดตองดี) 

(13.64) (61.36) (20.45) (2.27) (2.27) (มาก) 

2 34 7  1 3.82 ความชํานาญในการเสนอขายของ
พนักงานขาย (เชน ความรอบรูใน
ผลิตภัณฑ และใหขอมูลที่ดี) 

(4.55) (77.27) (15.91)  (2.27) (มาก) 

6 35 2  1 4.02 ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจา
ตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคาสินคา
ได เปนตน) 

(13.64) (79.55) (4.55)  (2.27) (มาก) 

ผูขายเปนคูคาของโรงงาน 6 20 10 6 2 3.50 
 (13.64) (45.45) (22.73) (13.64) (4.55) (มาก) 
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ตาราง 22  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยระหวางบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน (ตอ) 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยระหวางบุคคล 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

6 25 11 1 1 3.77 ประสบการณของผูขาย (เชน เปน
บริษัทที่จําหนายหรือผลิตสินคามา
นาน ทําใหทราบความเคล่ือนไหว
ของสินคา ทั้งในดานคุณภาพ และ
วัสดุ เปนตน) 

(13.64) (56.82) (25.00) (2.27) (2.27) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.68 

(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 22 พบวาปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.68) โดยปจจัยยอยเกือบทุก
ปจจัยมีอิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.02) คือ ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง 
หรือ เล่ือนการชําระคาสินคาได เปนตน) รองลงมาคือ ความเช่ือม่ันในพนักงานขาย (เชน พนักงาน
มีความจริงใจไมปดบังขอมูลท่ีสําคัญของสินคาดังนั้นเช่ือม่ันไดวาสินคาท่ีไดตองดี) และ ความ
ชํานาญในการเสนอขายของพนักงานขาย (เชน ความรอบรูในผลิตภัณฑ และใหขอมูลท่ีดี) (คาเฉล่ีย 
3.82) และ ประสบการณของผูขาย (เชน เปนบริษัทท่ีจําหนายหรือผลิตสินคามานาน ทําใหทราบ
ความเคล่ือนไหวของสินคา ท้ังในดานคุณภาพ และวัสดุ เปนตน) (คาเฉล่ีย 3.77) ซ่ึงท้ังหมดมี
อิทธิพลในระดับมาก 
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ตาราง 23  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยสวนบุคคล 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

7 23 13 1  3.82 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหนากากปด
จมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน (15.91) (52.27) (29.55) (2.27)  (มาก) 

5 29 9 1  3.86 ประสบการณในการใชหนากากปด
จมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน (11.36) (65.91) (20.45) (2.27)  (มาก) 

5 30 7 1 1 3.84 ความพึงพอใจตอผูขาย หรือตัวแทน
ขายความสัมพันธที่มีตอผูขาย เชน 
บริการของผูขาย 

(11.36) (68.18) (15.91) (2.27) (2.27) (มาก) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา 11 28 5   4.14 
 (25.00) (63.64) (11.36)   (มาก) 
ความพึงพอใจตอราคาสินคา 9 29 6   4.07 
 (20.45) (65.91) (13.64)   (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.95 

(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 23 พบวาปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.95) โดยทุกปจจัยยอยมี
อิทธิพลในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.14) คือ ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา รองลงมาคือ 
ความพึงพอใจตอราคาสินคา (คาเฉล่ีย 4.07) และ ประสบการณในการใชหนากากปดจมูกชนิดใย
สังเคราะหของทาน (คาเฉล่ีย 4.86)  
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2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 
ตาราง 24  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

22 19 3   4.43 คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี 
ทนทาน เปนตน (50.00) (43.18) (6.82)   (มาก) 

8 16 10 9 1 3.48 ความหลากหลายของสินคา เชน สีสัน 
ลวดลายของวัสดุที่ใชผลิต (18.18) (36.36) (22.73) (20.45) (2.27) ปานกลาง) 

13 22 9   4.09 รูปลักษณะสินคาตรงความตองการ
ของโรงงาน เชน สายรัดเปนยางยืด 
สายรัดเปนเชือกสําหรับใชผูก เปนตน 

(29.55) (50.00) (20.45)   (มาก) 

8 12 20 3 1 3.52 บรรจุภัณฑสวยงาม สะดวก เรียบรอย 
 (18.18) (27.27) (45.45) (6.82) (2.27) (มาก) 

23 13 8   4.34 มีการรับประกันสินคา การใชงานและ
คืนสินคาไดหากไมพอใจ (52.27) (29.55) (18.18)   (มาก) 
ตราสินคา หรือยี่หอ เปนที่นาเช่ือถือ 15 17 10 2  4.02 
 (34.09) (38.64) (22.73) (4.55)  (มาก) 

22 18 4   4.41 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
 (50.00) (40.91) (9.09)   (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 4.04 

(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 24 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของโรงงานโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.04) โดยเกือบทุกปจจัยยอยมีอิทธิพล
ในระดับมาก  
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สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.43) คือ คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน 
เปนตน รองลงมาคือ มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.41) และ มีการรับประกันสินคา การ
ใชงานและคืนสินคาไดหากไมพอใจ (คาเฉล่ีย 4.34) ซ่ึงท้ังหมดมีอิทธิพลในระดับมาก 
 
ตาราง 25  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
ปจจัยดานราคา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

17 20 7  4.23 ความยืดหยุนเรื่องราคา (เชน สามารถตอรองราคา 
หรือลดราคาใหได เปนตน) (38.64) (45.45) (15.91)  (มาก) 

17 24 3  4.32 ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช หรือคุณภาพการใชงาน 
 (38.64) (54.55) (6.82)  (มาก) 

16 19 8 1 4.14 ขอเสนอในการชําระเงิน และเง่ือนไขเงินเช่ือ 
 (36.36) (43.18) (18.18) (2.27) (มาก) 

17 17 8 2 4.11 มีสวนลดการคา 
 (38.64) (38.64) (18.18) (4.55) (มาก) 

16 17 10 1 4.09 เง่ือนไขสัญญาเปนประโยชนตอโรงงาน 
 (36.36) (38.64) (22.73) (2.27) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 4.18 

(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 25 พบวาปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใย

สังเคราะหของโรงงานโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.18) โดยทุกปจจัยยอยมีอิทธิพลใน
ระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.32) คือ ราคาเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช หรือคุณภาพการ
ใชงาน รองลงมาคือ ความยืดหยุนเร่ืองราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือลดราคาใหได เปนตน) 
(คาเฉล่ีย 4.32) และ ขอเสนอในการชําระเงิน และเง่ือนไขเงินเช่ือ (คาเฉล่ีย 4.14)  
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ตาราง 26  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

4 18 17 4 1 3.45 ชองทางการขายหลากหลาย ทั้ง
ทางตรงและทางออม เชนขายโดย
ตัวแทน ขายทางโทรศัพท จดหมาย
ตรง แคตตาล็อค หรือตามสื่อตางๆ 
เชนวิทยุ โทรทัศน หรือ
หนังสือพิมพ 

(9.09) (40.91) (38.64) (9.09) (2.27) (ปานกลาง) 

4 20 17 2 1 3.55 การเสนอสินคาเชน มีการสาธิต
คุณสมบัติตางๆ ของสินคา เปนตน (9.09) (45.45) (38.64) (4.55) (2.27) (มาก) 

8 27 9   3.98 ความเช่ือถือในการขนสง เชน สง
สินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชา
ตามสัญญา การสงมอบสินคา
รวดเร็วตรงเวลา 

(18.18) (61.36) (20.45)   (มาก) 

9 26 8 1  3.98 มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิดกรณี
สินคาขาดสงใหโรงงาน (20.45) (59.09) (18.18) (2.27)  (มาก) 

3.74 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 26 พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูก

ใยสังเคราะหของโรงงาน โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.74) โดยเกือบทุกปจจัยยอยมี
อิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (3.98) คือ ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไม
เกิดความเสียหาย หรือลาชาตามสัญญา การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา และมีระบบสินคาคงคลัง
ท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงให รองลงมาคือ การเสนอสินคาเชน มีการสาธิตคุณสมบัติตางๆ ของ
สินคา เปนตน (คาเฉล่ีย 3.55) ซ่ึงท้ังหมดมีอิทธิพลในระดับมาก 
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ตาราง 27  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน 
 

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

2 12 25 4 1 3.23 มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 
 (4.55) (27.27) (56.82) (9.09) (2.27) (ปานกลาง) 

3 16 21 3 1 3.39 มีการแจงขาวสารหรือการจูงใจโดย
พนักงานขาย (6.82) (36.36) (47.73) (6.82) (2.27) (ปานกลาง) 

2 21 17 3 1 3.45 มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการลด
แลกแจกแถม การสะสมคูปองเพ่ือใช
แลกซื้อสินคาเปนตน 

(4.55) (47.73) (38.64) (6.82) (2.27) (ปานกลาง) 

3 21 18 1 1 3.55 การใหขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือ
บริการท่ีไมตองจายเงิน เชน สง 
แคตตาล็อก ขาวสารสินคาใหม 

(6.82) (47.73) (40.91) (2.27) (2.27) (มาก) 

15 22 7   4.18 การบริการหลังการขาย (การให
คําปรึกษา การดูแลรักษา) (34.09) (50.00) (15.91)   (มาก) 

14 21 8 1  4.09 สิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษท่ี
โรงงานจะไดรับ เสมือนลูกคา VIP (31.82) (47.73) (18.18) (2.27)  (มาก) 

3.65 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

 

(มาก) 

 
จากตาราง 27 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากาก

ปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.65) โดยปจจัยยอยมีอิทธิพล
ท้ังในระดับมาก และระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.18) คือ การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา 
การดูแลรักษา) รองลงมาคือ สิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษท่ีโรงงานจะไดรับ เสมือนลูกคา VIP 
(คาเฉล่ีย 4.09) และการใหขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองจายเงิน เชน สงแคตตาล็อก 
ขาวสารสินคาใหม (คาเฉล่ีย 3.55) ซ่ึงท้ังหมดมีอิทธิพลในระดับมาก 
 



 38 

ตาราง 28 สรุปปจจัยสําคัญและปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยเรียงจากปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรวม
สูงสุดไปต่ําสุดตามลําดับ รวมท้ังระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล คาเฉล่ียรวม ระดับท่ีมีอิทธิพล 

ปจจัยสําคัญ   

1. ปจจัยภายในองคกร 4.15 ระดับมาก 

2. ปจจัยสวนบุคคล 3.95 ระดับมาก 

3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 3.75 ระดับมาก 

4. ปจจัยระหวางบุคคล 3.68 ระดับมาก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด   

1. ปจจัยดานราคา 4.18 ระดับมาก 

2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.04 ระดับมาก 

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 3.74 ระดับมาก 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.65  ระดับมาก 
 

จากตาราง 28 พบวา เม่ือเรียงลําดับปจจัยสําคัญ และปจจัยการสงเสริมการตลาดโดยดูจาก
คาเฉล่ียรวมในแตละปจจัยเรียงจากมากไปนอย จะเห็นวา   
 ปจจัยภายในองคกร  เปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรวมมากเปนลําดับหนึ่งของปจจัยสําคัญ และมี
อิทธิพลในระดับมาก และ  ปจจัยดานราคา  เปนปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียรวมมากเปนลําดับหนึ่งของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดและมีอิทธิพลในระดับมาก 
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4.3 สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง และคาใชจายในการซ้ือหนากากปด
จมูกตอเดือน 

1) ปจจัยสําคัญ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจจําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปด
จมูกตอเดือน 
ตาราง 29 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน 500 501-1,000 1,501-2,000 2,501 ขึ้นไป 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.50 3.76 4.00 4.00 ภาวะเศรษฐกิจ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.61 3.76 3.40 3.00 จํานวนผูขาย (มีผูขายใหเลือกมาก) 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.78 3.65 3.40 3.00 เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.22 4.12 4.20 3.25 กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.78 3.82 3.75 3.31 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตาราง 29 พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมากไมวา 

มีปริมาณการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด ยกเวน การส่ังซ้ือในปริมาณ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไปมีอิทธิพล
ในระดับปานกลาง 

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกไมเกิน 500 ช้ิน, 501 -1,000 ช้ินและ 1,501 -
2,000 ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ซ่ึงมี
อิทธิพลในระดับมาก      สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  
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ตาราง 30 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยภายในองคกรมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยภายในองคกร 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.28 4.29 4.20 4.50 วัตถุประสงคดานกฎหมายและการรับรอง
มาตรฐานสากลในการใชหนากากปดจมูกของโรงงาน (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.22 4.47 4.40 4.50 นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3.78 3.71 3.40 2.75 กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อของโรงงาน  

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.61 4.53 4.60 4.00 เหตุผลในการซื้อของโรงงาน  

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3.94 4.00 4.40 3.00 งบประมาณในการสั่งซื้อของโรงงาน 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.17 4.20 4.20 3.75 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 30 พบวา ปจจัยภายในองคกรโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมากไมวามี

ปริมาณการส่ังซ้ือเทาใด 
โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ิน , 501 – 1,000 ช้ิน และ 1,501 

– 2,000 ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก เหตุผลในการซ้ือของโรงงาน เชน ซ้ือเพราะ
จําเปนตองใชตามมาตรฐานโรงงาน ซ้ือเพราะเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน เปนตน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด  

สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการสั่งซื่อ 2,501 ช้ินตอเดือนขึ้นไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก วัตถุประสงคดานกฎหมายและการรับรองมาตรฐานสากลในการใชหนากากปดจมูกของโรงงาน 
และ นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด  
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ตาราง 31 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยระหวางบุคคล 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.50 3.65 3.60 2.75 ระยะเวลาในการติดตอกับผูขาย (เชนรูจัก ซื้อขายกันมา
นาน เปนตน) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.50 3.71 3.20 3.00 ความมีช่ือเสียงของผูขาย 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.33 3.71 3.40 3.25 ความมั่นคงทางการเงินของผูขาย 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.78 3.82 4.20 3.50 ความเช่ือมั่นในพนักงานขาย (เชน พนักงานมีความ
จริงใจไมปดบังขอมูลที่สําคัญของสินคาดังน้ันเช่ือมั่นได
วาสินคาที่ไดตองดี) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.83 3.71 4.40 3.50 ความชํานาญในการเสนอขายของพนักงานขาย (เชน 
ความรอบรูในผลิตภัณฑ และใหขอมูลที่ดี) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.11 3.88 4.40 3.75 ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือน
การชําระคาสินคาได เปนตน) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ผูขายเปนคูคาของโรงงาน 3.56 3.24 4.40 3.25 

 (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.69 3.68 3.95 3.28 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตาราง 31 พบวา ปจจัยระหวางบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงาน ในระดับมาก ไมวา

ปริมาณการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด ยกเวนการส่ังซ้ือในปริมาณ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป มีอิทธิพลใน
ระดับปานกลาง 

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ิน 501 – 1,000 ช้ิน  และ 2,501 
ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรองหรือ 
เล่ือนการชําระคาสินคาได เปนตน) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก  
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สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 1,501 – 2,000 ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก ความชํานาญในการเสนอขายของพนักงานขาย (เชน ความรอบรูในผลิตภัณฑ และให
ขอมูลท่ีดี) ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคาสินคาได เปนตน) และ
ผูขายเปนคูคาของโรงงาน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก  
 
ตาราง 32 คาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยสวนบุคคล 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.89 3.71 4.00 3.25 ประสบการณของผูขาย (เชน เปนบริษัทที่จําหนายหรือ
ผลิตสินคามานาน ทําใหทราบความเคล่ือนไหวของ
สินคา ทั้งในดานคุณภาพ และวัสดุ เปนตน) 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.89 3.76 3.80 3.75 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหนากากปดจมูกชนิดใย
สังเคราะหของทาน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.94 3.88 4.00 3.25 ประสบการณในการใชหนากากปดจมูกชนิดใย
สังเคราะหของทาน (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.89 3.76 4.40 3.25 ความพึงพอใจตอผูขาย หรือตัวแทนขายความสัมพันธที่
มีตอผูขาย เชน บริการของผูขาย (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา 4.22 4.00 4.40 4.00 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความพึงพอใจตอราคาสินคา 4.28 3.88 4.20 3.75 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.04 3.86 4.16 3.60 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

จากตาราง 32 พบวา ปจจัยสวนบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานใน ระดับมากไมวา
ปริมาณการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด  

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจตอราคาสินคา ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  
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โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 501-1,000 ช้ิน และ2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 1,501-2,000 ช้ิน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความพึงพอใจตอผูขาย หรือตัวแทนขายความสัมพันธท่ีมีตอผูขาย เชน บริการของผูขาย และ ความ
พึงพอใจตอคุณภาพสินคา  

 
ตาราง 33 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน 4.56 4.47 4.40 3.75 

 (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.56 3.53 3.60 2.75 ความหลากหลายของสินคา เชน สีสัน ลวดลายของวัสดุ
ที่ใชผลิต (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.17 4.18 4.20 3.25 รูปลักษณะสินคาตรงความตองการของโรงงาน เชน 
สายรัดเปนยางยืด สายรัดเปนเชือกสําหรับใชผูก เปนตน (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

บรรจุภัณฑสวยงาม สะดวก เรียบรอย 3.56 3.71 3.40 2.75 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการรับประกันสินคา การใชงานและคืนสินคาไดหาก
ไมพอใจ 

4.39 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ตราสินคา หรือยี่หอ เปนที่นาเช่ือถือ 3.94 4.24 4.20 3.25 

 (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตาราง 33 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน (ตอ) 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 4.56 4.41 4.40 3.75 

 (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.10 4.13 4.06 3.36 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตาราง 33 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก ไมวา

ปริมาณการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด ยกเวนการส่ังซ้ือในปริมาณ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป มีอิทธิพลใน
ระดับ ปานกลาง 

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ิน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน และ มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ซ่ึงมี
อิทธิพลในระดับมากท่ีสุด   

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก 1,501 – 2,000  ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน และ มีเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก 501 - 1,000 ช้ิน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก มีการรับประกันสินคา การใชงานและคืนสินคาไดหากไมพอใจ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  
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ตาราง 34  คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะห  จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.22 4.24 4.40 4.00 ความยืดหยุนเรื่องราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือ
ลดราคาใหได เปนตน) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช หรือคุณภาพการใชงาน 4.39 4.29 4.20 4.25 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ขอเสนอในการชําระเงิน และเง่ือนไขเงินเช่ือ 4.17 4.24 4.00 3.75 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีสวนลดการคา 4.00 4.24 4.20 4.00 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เง่ือนไขสัญญาเปนประโยชนตอโรงงาน 4.00 4.24 4.20 3.75 

 (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.16 4.25 4.20 3.95 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 34 พบวา ปจจัยดานราคาโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก ไมวามี

ปริมาณการซ้ือเทาใด 
โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ิน, 501 – 1,000 ช้ิน และ 2,501

ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช หรือคุณภาพการ
ใชงาน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  

สําหรับ โรงงานที่มีปริมาณการส่ังซ้ือ 1,501-2,000 ช้ินตอเดือนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก ความยืดหยุนเร่ืองราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือลดราคาใหได เปนตน) ซ่ึงมีอิทธิพล
ในระดับ มาก  
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ตาราง 35  คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.44 3.24 4.20 3.50 ชองทางการขายหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางออม 
เชนขายโดยตัวแทน ขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคต
ตาล็อค หรือตามสื่อตางๆ เชนวิทยุ โทรทัศน หรือ
หนังสือพิมพ 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.56 3.29 4.20 3.75 การเสนอสินคาเชน มีการสาธิตคุณสมบัติตางๆ ของ
สินคา เปนตน (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.00 3.76 4.40 4.25 ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความ
เสียหาย หรือลาชาตามสัญญา การสงมอบสินคารวดเร็ว
ตรงเวลา 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.17 3.71 4.00 4.25 มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงให
โรงงาน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.79 3.50 4.20 3.94 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 35 พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงาน ในระดับมาก 

ไมวามีปริมาณการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด 
โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 500 ช้ิน และ 501-1,000 ช้ินตอเดือน 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีระบบสินคาคงคลังท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน  ซ่ึง
มีอิทธิพลในระดับมาก 

โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 1,501-2,000 ช้ินตอเดือน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก 
ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตามสัญญา การสงมอบสินคา
รวดเร็วตรงเวลา ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก 

สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  
ไดแก ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตามสัญญา การสง
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มอบสินคารวดเร็วตรงเวลา และมีระบบสินคาคงคลังท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน  ซ่ึงมี
อิทธิพลในระดับมาก   
 
ตาราง 36  คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอโรงงานในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 

ไมเกิน500 501-1,000 1,501-2,000 2,501ขึ้นไป 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 3.22 3.18 3.80 2.75 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

มีการแจงขาวสารหรือการจูงใจโดยพนักงานขาย 3.28 3.47 3.60 3.25 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.39 3.35 3.80 3.75 มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการลดแลกแจกแถม การ
สะสมคูปองเพ่ือใชแลกซื้อสินคาเปนตน (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.44 3.47 3.80 4.00 การใหขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตอง
จายเงิน เชน สงแคตตาล็อก ขาวสารสินคาใหม (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.11 4.12 4.40 4.50 การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแล
รักษา) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.06 4.12 4.20 4.00 สิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษท่ีโรงงานจะไดรับ 
เสมือนลูกคา VIP (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.58 3.62 3.93 3.71 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตาราง 36 พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับ

มาก ไมวามีปริมาณการซ้ือตอเดือนเทาใด  
โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน500 ช้ิน และ 1,501-2,000 ช้ินตอ

เดือน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) 
ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  
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โรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก 501-1,000 ช้ิน ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) และสิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษ
ท่ีโรงงานจะไดรับ เสมือนลูกคา VIP ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก  

สําหรับโรงงานท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มากท่ีสุด   
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ตาราง 37  สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) 
ปจจัยสําคัญ 

ไมเกิน 500 501 – 1,000 1,501 – 2,000 2,501 ขึ้นไป 

ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม 

 

กฎหมาย ระเบียบ 
หรือขอบังคับของรัฐ
(คาเฉล่ีย 4.22,ระดับ

มาก) 

กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของรัฐ 

(คาเฉล่ีย 4.12,ระดับ
มาก) 

กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของรัฐ 

(คาเฉล่ีย 4.20,ระดับ
มาก)  

ภาวะเศรษฐกิจ 
(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ

มาก) 

ปจจัยภายใน
องคกร 

 

เหตุผลในการซื้อของ
โรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.61,ระดับ
มากที่สุด) 

เหตุผลในการซื้อของ
โรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.53,ระดับ
มากที่สุด) 

เหตุผลในการซื้อของ
โรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.60,ระดับ
มากที่สุด) 

วัตถุประสงคดาน
กฎหมาย/

มาตรฐานสากล และ
นโยบาย/ระเบียบ

ขอบังคับของโรงงาน
(คาเฉล่ีย 4.50,ระดับ

มากที่สุด) 

ปจจัยระหวาง
บุคคล 

 

ความยืดหยุนของ
ผูขาย 

(คาเฉล่ีย 4.11,ระดับ
มาก) 

ความยืดหยุนของผูขาย
(คาเฉล่ีย 3.88,ระดับ

มาก) 

ความชํานาญในการ
เสนอขายของพนักงาน
ขาย / ความยืดหยุนของ
ผูขาย และ ผูขายเปนคู

คาของโรงงาน 
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

ความยืดหยุนของ
ผูขาย 

(คาเฉล่ีย 3.75,ระดับ
มาก) 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

ความพึงพอใจตอ
ราคาสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.28,ระดับ
มาก) 

ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ
มาก) 

ประสบการณของผูขาย 
/ ประสบการณในการ
ใชหนากากปดจมูกชนิด
ใยสังเคราะห / ความพึง
พอใจตอผูขาย หรือ

ตัวแทนขาย 
ความสัมพันธที่มีตอ
ผูขาย และความพึง

พอใจตอคุณภาพสินคา 
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ
มาก) 
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ตาราง 38 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือในหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงาน จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือ
หนากากปดจมูกตอเดือน 
 

ปริมาณการสั่งซื้อหนากากปดจมูกตอเดือน (ชิ้น) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไมเกิน 500 501 – 1,000 1,501 – 2,000 2,501 ขึ้นไป 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

 
 

คุณภาพสินคา และมี
เครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ  
(คาเฉล่ีย 4.56,ระดับ

มากที่สุด) 

คุณภาพสินคา  
(คาเฉล่ีย 4.57, ระดับ

มาก) 

คุณภาพสินคา และมี
เครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ  
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

มีการรับประกัน
สินคา การใชงานและ
คืนสินคาไดหากไม

พอใจ 
(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ

มาก) 

ปจจัยดานราคา 
 

ราคาเหมาะสมกับ
วัสดุที่ใช หรือ

คุณภาพการใชงาน 
(คาเฉล่ีย 4.39,ระดับ

มาก) 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุ
ที่ใช หรือคุณภาพการ

ใชงาน 
(คาเฉล่ีย 4.29,ระดับ

มาก) 

ความยืดหยุนเรื่องราคา
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

ราคาเหมาะสมกับ
วัสดุที่ใช หรือ

คุณภาพการใชงาน 
(คาเฉล่ีย 4.25,ระดับ

มาก) 

ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

(คาเฉล่ียรวม 3.74, 
ระดับมาก) 

 

มีระบบสินคาคงคลัง
ที่ดี ไมเกิดกรณีสินคา
ขาดสงใหโรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.17,ระดับ
มาก) 

ความเช่ือถือในการ
ขนสง 

(คาเฉล่ีย 3.76,ระดับ
มาก) 

ความเช่ือถือในการ
ขนสง 

(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ
มาก) 

ความเช่ือถือในการ
ขนสง และมีระบบ
สินคาคงคลังที่ดี ไม
เกิดกรณีสินคาขาดสง

ใหโรงงาน 
(คาเฉล่ีย 4.25,ระดับ

มาก) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

(คาเฉล่ียรวม 3.65, 
ระดับมาก) 

 

การบริการหลังการ
ขาย  

(คาเฉล่ีย 4.11,ระดับ
มาก) 

การบริการหลังการขาย 
และ สิทธิประโยชน 
หรือสิทธิพิเศษท่ี
โรงงานจะไดรับ 
เสมือนลูกคา VIP 

(คาเฉล่ีย 4.12,ระดับ
มาก) 

การบริการหลังการขาย 
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

การบริการหลังการ
ขาย 

(คาเฉล่ีย 4.50,ระดับ
มากที่สุด) 
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2) ปจจัยสําคัญ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหจําแนกตาม
คาใชจายในการซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง 
 
ตาราง 39 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ภาวะเศรษฐกิจ 3.65 3.86 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนผูขาย (มีผูขายใหเลือกมาก) 3.58 4.00 3.17 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก 3.58 4.14 3.17 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 4.13 4.14 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

3.73 4.04 3.50 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 39 พบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงาน ในระดับมาก ไม

วามีคาใชจายในการซ้ือตอคร้ังเทาใด 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ มีอิทธิพลระดับมาก 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก และกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 
ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก  
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สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ และ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ 
มาก  
ตาราง 40 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยภายในองคกรมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยภายในองคกร 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

4.26 4.43 4.33 วัตถุประสงคดานกฏหมายและการรับรองมาตรฐานสากลในการใช
หนากากปดจมูกของโรงงาน (มาก) (มาก) (มาก) 

นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน 4.35 4.43 4.33 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

3.68 3.86 3.00 กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อของโรงงาน (เชนตองผานการ
อนุมัติจากหลายฝาย หรือตองมีการประมูลแขงขันเปนตน) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.58 4.57 4.17 เหตุผลในการซื้อของโรงงาน เชน ซื้อเพราะจําเปนตองใชตาม
มาตรฐานโรงงาน ซื้อเพราะเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน เปนตน 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

งบประมาณในการสั่งซื้อของโรงงาน 3.94 4.43 3.33 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.16 4.34 3.83 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการสั่งซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และ 2,001-

4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก เหตุผลในการซ้ือของโรงงาน เชน ซ้ือเพราะ
จําเปนตองใชตามมาตรฐานโรงงาน ซ้ือเพราะเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน เปนตน  ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มากท่ีสุด 

สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก วัตถุประสงคดานกฎหมายและการรับรองมาตรฐานสากลในการใชหนากากปดจมูก
ของโรงงาน และ นโยบาย หรือระเบียบขอบังคับของโรงงาน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก 
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ตาราง 41 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูก ใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยระหวางบุคคล 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ระยะเวลาในการติดตอกับผูขาย (เชนรูจัก ซื้อขายกันมานาน เปนตน) 3.52 3.71 3.17 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ความมีช่ือเสียงของผูขาย 3.45 4.00 3.17 

 (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ความมั่นคงทางการเงินของผูขาย 3.39 3.86 3.50 

 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.84 3.86 3.67 ความเช่ือมั่นในพนักงานขาย (เชน พนักงานมีความจริงใจไมปดบัง
ขอมูลที่สําคัญของสินคาดังน้ันเช่ือมั่นไดวาสินคาที่ไดตองดี) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.84 3.86 3.67 ความชํานาญในการเสนอขายของพนักงานขาย (เชน ความรอบรูใน
ผลิตภัณฑ และใหขอมูลที่ดี) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.00 4.14 4.00 ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคาสินคา
ได เปนตน) (มาก) (มาก) (มาก) 

ผูขายเปนคูคาของโรงงาน 3.52 3.57 3.33 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.74 4.29 3.33 ประสบการณของผูขาย (เชน เปนบริษัทที่จําหนายหรือผลิตสินคามา
นาน ทําใหทราบความเคล่ือนไหวของสินคา ทั้งในดานคุณภาพ และ
วัสดุ เปนตน) 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.66 3.91 3.48 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตาราง 41 พบวา ปจจัยระหวางบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก  ไมวา

มีคาใชจายในการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด ยกเวนการส่ังซ้ือในปริมาณ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป มี
อิทธิพลในระดับปานกลาง  
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โรงงานท่ีมีคาใชจายในการสั่งซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และ 4,001 
บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแกความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ 
เล่ือนการชําระคาสินคาได เปนตน) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก  

โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ประสบการณของผูขาย (เชน เปนบริษัทท่ีจําหนายหรือผลิตสินคามานาน ทํา
ใหทราบความเคล่ือนไหวของสินคา ท้ังในดานคุณภาพ และวัสดุ เปนตน) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ 
มาก  
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ตาราง 42 คาเฉลี่ยและระดับของปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยสวนบุคคล 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน 3.71 4.29 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ประสบการณในการใชหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะหของทาน 3.84 4.14 3.67 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ความพึงพอใจตอผูขาย หรือตัวแทนขายความสัมพันธที่มีตอผูขาย เชน 
บริการของผูขาย 

3.87 4.00 3.50 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา 4.10 4.29 4.17 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ความพึงพอใจตอราคาสินคา 4.06 4.29 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

3.92 4.20 3.80 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 42 พบวา ปจจัยสวนบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก  ไมวามี

คาใชจายในการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และ 4,001 

บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา ซ่ึงมีอิทธิพล
ในระดับ มาก   
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการสั่งซ้ือหนากากปดจมูก 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด) ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะห ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา และความพึงพอใจตอราคาสินคา ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก   
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ตาราง 43 คาเฉลี่ยและระดับของปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน 4.48 4.57 4.00 

 (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

ความหลากหลายของสินคา เชน สีสัน ลวดลายของวัสดุที่ใชผลิต 3.55 3.71 2.83 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.19 4.00 3.67 รูปลักษณะสินคาตรงความตองการของโรงงาน เชน สายรัดเปนยางยืด 
สายรัดเปนเชือกสําหรับใชผูก เปนตน (มาก) (มาก) (มาก) 

บรรจุภัณฑสวยงาม สะดวก เรียบรอย 3.61 3.71 2.83 

 (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

มีการรับประกันสินคา การใชงานและคืนสินคาไดหากไมพอใจ 4.35 4.43 4.17 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ตราสินคา หรือยี่หอ เปนที่นาเช่ือถือ 4.10 4.14 3.50 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 4.48 4.57 3.83 

 (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 

4.11 4.16 3.55 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 43 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก ไมวามี

คาใชจายในการส่ังซ้ือเทาใด  
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และ 2,001-

4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปน
ตน และ มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มากท่ีสุด 

สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก มีการรับประกันสินคา การใชงานและคืนสินคาไดหากไมพอใจ ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ
มาก 
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ตาราง 44 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือหนากากปด
จมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยดานราคา 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความยืดหยุนเรื่องราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือลดราคาใหได 
เปนตน) 

4.26 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช หรือคุณภาพการใชงาน 4.32 4.43 4.17 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

ขอเสนอในการชําระเงิน และเง่ือนไขเงินเช่ือ 4.19 4.29 3.67 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

มีสวนลดการคา 4.10 4.29 4.00 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

เง่ือนไขสัญญาเปนประโยชนตอโรงงาน 4.13 4.14 3.83 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

4.20 4.31 3.90 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 44 พบวา ปจจัยดานราคาโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก ไมวามี

คาใชจายในการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง และ 4,001 

บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช หรือคุณภาพการ
ใชงาน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก 

สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก ความยืดหยุนเร่ืองราคา (เชน สามารถตอรองราคา หรือลดราคาใหได เปนตน) และ 
ราคาเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช หรือคุณภาพการใชงาน ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก 
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ตาราง 45 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

3.45 3.57 3.33 ชองทางการขายหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางออม เชนขายโดย
ตัวแทน ขายทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค หรือตามสื่อตางๆ 
เชนวิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

การเสนอสินคาเชน มีการสาธิตคุณสมบัติตางๆ ของสินคา เปนตน 3.45 3.86 3.67 

 (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.94 4.00 4.17 ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชา
ตามสัญญา การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา (มาก) (มาก) (มาก) 

มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน 3.87 4.29 4.17 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

3.68 3.93 3.83 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตาราง 45 พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมาก 

ไมวามีคาใชจายในการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ความเชื่อถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตาม
สัญญา การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก 

สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 2,001-4,000 บาทตอคร้ัง ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก มีระบบสินคาคงคลังท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน  ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ
มาก 

สําหรับโรงงานท่ีมีคาใชจายในการส่ังซ้ือ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตามสัญญา การ
สงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา และ มีระบบสินคาคงคลังท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน  
ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับมาก 
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ตาราง 46 คาเฉล่ียและระดับของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอโรงงานในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 

ไมเกิน2,000 2,001-4,000 4,001ขึ้นไป 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 3.23 3.43 3.00 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีการแจงขาวสารหรือการจูงใจโดยพนักงานขาย 3.39 3.43 3.33 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.39 3.57 3.67 มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการลดแลกแจกแถม การสะสมคูปอง
เพ่ือใชแลกซื้อสินคาเปนตน (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.39 3.86 4.00 การใหขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองจายเงิน เชน สงแคต
ตาล็อก ขาวสารสินคาใหม (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) 4.16 4.14 4.33 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

สิทธิประโยชน หรือสิทธิพิเศษท่ีโรงงานจะไดรับ เสมือนลูกคา VIP 4.10 4.00 4.17 

 (มาก) (มาก) (มาก) 

3.61 3.74 3.75 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) 

  
จากตาราง 46 พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตอโรงงานในระดับ

มาก ไมวามีคาใชจายในการส่ังซ้ือตอเดือนเทาใด 
โรงงานท่ีมีคาใชจายในการสั่งซ้ือหนากากปดจมูก ไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง, 2,001-4,000 

บาทตอคร้ัง และ 4,001 บาทตอคร้ังข้ึนไป ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การบริการหลังการ
ขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดับ มาก 
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ตาราง 47 สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ  จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) 
ปจจัยสําคัญ 

ไมเกิน 2,000 2,001 – 4,000 4,001 ขึ้นไป 

ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม 
 

กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของรัฐ 

(คาเฉล่ีย 4.13,ระดับมาก) 

เทคโนโลยีในการผลิตหนากาก 
และกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ขอบังคับของรัฐ 
(คาเฉล่ีย 4.14,ระดับมาก) 

ภาวะเศรษฐกิจ และกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ 

(คาเฉล่ีย 3.83,ระดับมาก) 

ปจจัยภายใน
องคกร 
 

เหตุผลในการซื้อของ
โรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.58,ระดับมาก
ที่สุด) 

เหตุผลในการซื้อของโรงงาน 
(คาเฉล่ีย 4.57,ระดับมากที่สุด) 

วัตถุประสงคดานกฏหมายและ
การรับรองมาตรฐานสากลใน
การใชหนากากปดจมูกของ
โรงงาน และนโยบาย หรือ
ระเบียบขอบังคับของโรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.33,ระดับมาก) 

ปจจัยระหวาง
บุคคล 
(คาเฉล่ีย 3.68 , 
ระดับมาก) 

ความยืดหยุนของผูขาย 
(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับมาก) 

ประสบการณของผูขาย 
(คาเฉล่ีย 4.29,ระดับมาก) 

ความยืดหยุนของผูขาย 
(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับมาก) 

ปจจัยสวนบุคคล 
(คาเฉล่ีย 3.95 , 
ระดับมาก) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพ
สินคา 

(คาเฉล่ีย 4.10,ระดับมาก) 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หนากากปดจมูกชนิดใย

สังเคราะห / ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา และ ความพึง

พอใจตอราคาสินคา 
(คาเฉล่ีย 4.29,ระดับมาก) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา 
(คาเฉล่ีย 4.17,ระดับมาก) 
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ตาราง 48 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง (บาท) ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ไมเกิน 2,000 2,001 – 4,000 4,001 ขึ้นไป 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 
 

คุณภาพสินคา และมี
เครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 
(คาเฉล่ีย 4.48,ระดับมาก) 

คุณภาพสินคา และมี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

(คาเฉล่ีย 4.57,ระดับมากที่สุด) 

มีการรับประกันสินคา การใชงาน
และคืนสินคาไดหากไมพอใจ 

(คาเฉล่ีย 4.17,ระดับมาก) 

ปจจัยดานราคา 
 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่
ใช /คุณภาพการใชงาน 

(คาเฉล่ีย 4.32,ระดับมาก) 

ความยืดหยุนเรื่องราคา และ 
ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช 
หรือคุณภาพการใชงาน 

(คาเฉล่ีย 4.43,ระดับมาก) 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช หรือ
คุณภาพการใชงาน 

(คาเฉล่ีย 4.17,ระดับมาก) 

ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 
 

ความเช่ือถือในการขนสง 
(คาเฉล่ีย 3.94,ระดับมาก) 

มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิด
กรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.29,ระดับมาก) 

ความเช่ือถือในการขนสง และมี
ระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิด
กรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.17,ระดับมาก) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 
 

การบริการหลังการขาย 
(คาเฉล่ีย 4.16,ระดับมาก) 

การบริการหลังการขาย 
(คาเฉล่ีย 4.14,ระดับมาก) 

การบริการหลังการขาย 
(คาเฉล่ีย 4.33,ระดับมาก) 
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สวนท่ี  4  ปญหาและขอเสนอแนะ ท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
 
ตาราง 49 จํานวนและรอยละของปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 

มีปญหา ไมมีปญหา 
ปญหาในการซ้ือหนากากปดจมูก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซื้อมี
เพียงคนเดียวไมคอยวาง และใหความสําคัญกับวัสดุอุปกรณ
ประเภทอื่นมากกวา) 

35 79.55 9 20.45 

ขั้นตอนในการซื้อยุงยากมีหลายขั้นตอน และตองผานความ
เห็นชอบจากหลายฝาย 

35 79.55 9 20.45 

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรูเก่ียวกับหนากากปดจมูก
คอนขางนอย ทําใหหนากากที่ไดไมสามารถใชไดเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรม 

35 79.55 9 20.45 

ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธกับบริษัทผูขาย
หนากากปดจมูก ทําใหเกิดการผูกขาด ในการซื้อสินคา 

34 77.27 10 22.73 

โรงงานมีนโยบายในการลดตนทุน ทําใหซื้อหนากากที่มี
คุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

37 84.09 7 15.91 

ความตองการของแตละฝายไมเปนไปในทิศทางเดียวกันทําให
เกิดความขัดแยงในคณะกรรมการจัดซื้อ และไมสามารถ
สรุปผลการซื้อไดอยางรวดเร็ว 

32 72.73 12 27.27 

สินคาของผูขายไมตรงตามที่ระบุไวในเอกสารท่ีโรงงานไดรับ 31 70.45 13 29.55 
การจัดสงลาชา ไมตรงตามเวลา 31 70.45 13 29.55 
พนักงานขายไมมีความรูในผลิตภัณฑอยางมืออาชีพ 32 72.73 12 27.27 
 เง่ือนไขของการสั่งซื้อสินคาตองมีปริมาณมาก ทําใหผูซื้อตอง
เก็บสินคาไว 

29 65.91 15 34.09 
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ตาราง 49 จํานวนและรอยละของปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของผูตอบ
แบบสอบถาม (ตอ) 

 
มีปญหา ไมมีปญหา 

ปญหาในการซ้ือหนากากปดจมูก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สงสินคาไมตรงตามปริมาณที่ตองการ 29 65.91 15 34.09 
เง่ือนไขการชําระเงินสอดคลองกับนโยบายของโรงงาน 29 65.91 15 34.09 

 
จากตาราง 49  พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 65.91 – 84.09 ประสบปญหาในการซื้อ

หนากากปดจมูก โดยเร่ืองท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประสบปญหา คือ โรงงานมีนโยบายใน
การลดตนทุน ทําใหซ้ือหนากากท่ีมีคุณภาพตํ่า ไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน จํานวน 37 ราย คิด
เปนรอยละ 84.09 รองลงมาคือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซ้ือมีเพียงคน
เดียวไมคอยวาง และใหความสําคัญกับวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนมากกวา) ข้ันตอนในการซ้ือยุงยากมี
หลายข้ันตอน และตองผานความเห็นชอบจากหลายฝาย และ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีความรู
เกี่ยวกับหนากากปดจมูกคอนขางนอย  ทําใหหนากากท่ีไดไมสามารถใชได เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรม จํานวนเทากัน คือ 35 ราย คิดเปนรอยละ 79.55  
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ตาราง 50 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาที่เกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม 
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม คาเฉลี่ย 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ปญหาในการซื้อ
หนากากปดจมูก 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
(แปลผล) 

 6 14 8 7 35 2.54 กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อมีความลาชา (เชน ผู
ตัดสินใจซื้อมีเพียงคน
เดียวไมคอยวาง และให
ความสําคัญกับวัสดุ
อุปกรณประเภทอื่น
มากกวา) 

 (17.14) (40.00) (22.86) (20.00) (100.00) (ปาน
กลาง) 

 7 12 9 7 35 2.54 ขั้นตอนในการซื้อ
ยุงยากมีหลายขั้นตอน 
และตองผานความ
เห็นชอบจากหลายฝาย 

 (20.00) (34.29) (25.71) (20.00) (100.00) (ปาน
กลาง) 

 4 11 11 9 35 2.29 ผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมีความรู
เก่ียวกับหนากากปด
จมูกคอนขางนอย ทําให
หนากากที่ไดไม
สามารถใชไดเหมาะสม
กับอุตสาหกรรม 

 (11.43) (31.43) (31.43) (25.71) (100.00) (นอย) 

  12 16 6 34 2.18 ผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซื้อมี
ความสัมพันธกับบริษัท
ผูขายหนากากปดจมูก 
ทําใหเกิดการผูกขาด ใน
การซื้อสินคา 

  (35.29) (47.06) (17.65) (100.00) (นอย) 
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ตาราง 50 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาที่เกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม คาเฉลี่ย 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ปญหาในการซื้อหนากาก

ปดจมูก 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

(แปลผล) 

 2 10 13 12 37 2.05 โรงงานมีนโยบายในการ
ลดตนทุน ทําใหซื้อ
หนากากที่มีคุณภาพตํ่า ไม
เหมาะสมกับสภาพการใช
งาน 

 (5.41) (27.03) (35.14) (32.43) (100.00) (นอย) 

 4 8 10 10 32 2.19 ความตองการของแตละ
ฝานไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทําใหเกิดความ
ขัดแยงในคณะกรรมการ
จัดซื้อ และไมสามารถ
สรุปผลการซื้อไดอยาง
รวดเร็ว 

 (12.50) (25.00) (31.25) (31.25) (100.00) (นอย) 

2 3 5 10 11 31 2.19 สินคาของผูขายไมตรง
ตามท่ีระบุไวในเอกสารที่
โรงงานไดรับ 

(6.45) (9.68) (16.13) (32.26) (35.48) (100.00) (นอย) 

1 4 5 14 7 31 2.29 การจัดสงลาชา ไมตรงตาม
เวลา (3.23) (12.90) (16.13) (45.16) (22.58) (100.00) (นอย) 

1 4 5 13 9 32 2.22 พนักงานขายไมมีความรู
ในผลิตภัณฑอยางมือ
อาชีพ 

(3.13) (12.50) (15.63) (40.63) (28.13) (100.00) (นอย) 

1 6 4 12 6 29 2.45  เง่ือนไขของการสั่งซื้อ
สินคาตองมีปริมาณมาก 
ทําใหผูซื้อตองเก็บสินคา
ไว 

(3.45) (20.69) (13.79) (41.38) (20.69) (100.00) (นอย) 

3 2 2 13 9 29 2.21 สงสินคาไมตรงตาม
ปริมาณที่ตองการ (10.34) (6.90) (6.90) (44.83) (31.03) (100.00) (นอย) 
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ตาราง 50 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปญหาที่เกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม คาเฉลี่ย 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
ปญหาในการซื้อ
หนากากปดจมูก 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
(แปลผล) 

1 3 4 12 9 29 2.14 เง่ือนไขการชําระเงิน
สอดคลองกับนโยบาย
ของโรงงาน 

(3.45) (10.34) (13.79) (41.38) (31.03) (100.00) (นอย) 

2.21 คาเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

 

(นอย) 

 
จากตาราง 50 พบวาโดยรวมผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาในการซ้ือหนากากปดจมูก 

ใยสังเคราะหประสบปญหาในระดับนอย (คาเฉล่ียรวม 2.21) ซ่ึงเร่ืองท่ีเปนปญหาสวนใหญเปน
ปญหาในระดับนอย ยกเวนปญหาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซ้ือมี
เพียงคนเดียวไมคอยวาง และใหความสําคัญกับวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนมากกวา) และ ข้ันตอนใน
การซ้ือยุงยากมีหลายข้ันตอน และตองผานความเห็นชอบจากหลายฝาย ซ่ึงเปนปญหาในระดับปาน
กลาง  
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ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผูตอบแบบสอบถามที่
แสดงความคิดเห็น มีจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 34.1 ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑไมสามารถนํากลับมาใชซํ้าไดอีก ทําใหเกิดขยะเพ่ิมข้ึนฉะน้ันผูผลิตควรมี
บริการกําจัดสินคาใชแลว จํานวน 5 ราย 

2. ผูขายระบุปริมาณการส่ังซ้ือข้ันตํ่า ซ่ึงมากกวาความตองการใชของโรงงาน ดังนั้นไม
ควรกําหนดปริมาณการซ้ือข้ันตํ่า อาจใหผูซ้ือท่ีซ้ือนอยช้ินมารับสินคาเอง เปนตน จํานวน 3 ราย  

3. ผลิตภัณฑกรองฝุนไดดี แตหายใจลําบาก ผูใชบางรายเกิดอาการแพผาใยสังเคราะห 
ดังนั้นผูผลิตควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑใหผูใชสามารถใชไดสะดวกยิ่งข้ึน จํานวน 3 ราย 

4. รายละเอียดของผลิตภัณฑไมชัดเจน ผูขายขาดความชํานาญและเขาใจเกี่ยวกับสินคา 
ทําใหไมสามารถแนะนํา หรืออธิบายใหขอมูลแกผูซ้ือไดเทาท่ีควร ทําใหเกิดปญหาในการเสนอตอ
ผูบริหาร ดังนั้นผูขายควรมีเอกสารรายละเอียด ท่ีมีท้ังรูปแบบ คุณภาพ และประโยชนของการใช
หนากาก เพื่อใชประกอบการพิจารณาจากผูบริหาร จํานวน 2 ราย 


