
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีใช
หนากากปดจมูกใยสังเคราะห จํานวนท้ังส้ิน 44 โรงงาน โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัย
เฉพาะบุคคล รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัย
การจัดจําหนาย และปจจัยการสงเสริมการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามา
วิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา( Descriptive Statistics) คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปการศึกษา 

1) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากาก
ปดจมูกของโรงงาน 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวาตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 65.91 มีอายุ

ระหวาง 26-30 ป รอยละ 52.27ยังเปนโสด รอยละ 52.27 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 
77.28 หัวหนาหรือรองหัวหนาฝายจัดซ้ือ  รอยละ 54.55 เปน และทํางานมาแลว 3-4 ป รอยละ 52.27  

 
2.   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน 
จากการศึกษาโรงงานใชหนากากประเภทเดียว รอยละ 43.18 โรงงานใชหนากากแบบ

ใยสังเคราะห รอยละ 100.0 โรงงานท่ีใชหนากากมากกวา 1ประเภท มีบางสวนใชหนากากแบบผา 
รอยละ 56.82 โรงงานจะซ้ือหนากากปดจมูกจากแหลงเดียว รอยละ 79.55 บริษัทหลักท่ีโรงงาน
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เลือกซ้ือหนากาก คือ บริษัท 3M คิดเปนรอยละ 38.64 รองลงมาคือ บริษัท แอล.พี.เอ อินดัสเตรียล
ซัพพลาย จํากัด รอยละ 18.18  

สําหรับปริมาณการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงาน พบวา ซ้ือไมเกิน 500 ช้ินตอเดือน 
รอยละ 40.91 มีคาใชจายในการซื้อไมเกิน 2,000 บาทตอคร้ัง รอยละ 70.45 โรงงานซ้ือหนากากปด
จมูกทุกเดือน รอยละ 29.55 ซ่ึงในการซ้ือจะมีผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 1-2 คน และผู
ตัดสินใจซ้ือคนสุดทาย คือ ผูบริหารระดับสูง รอยละ 36.36 รองลงมาคือ หัวหนาฝายจัดซ้ือ/ฝาย
พัสดุ รอยละ 31.82 
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2)   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห 
 
ตาราง 51 สรุปคาเฉล่ียรวมของปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลและปจจัยสวนประสมทางการตลาด รวมถึง
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานและระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ปจจัยสําคัญ  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
(คาเฉล่ียรวม 3.75, ระดับมาก) 

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ  
(คาเฉล่ีย 4.09,ระดับมาก) 

ปจจัยภายในองคกร 
(คาเฉล่ียรวม 4.15, ระดับมาก) 

เหตุผลในการซื้อของโรงงาน เชน ซื้อเพราะจําเปนตองใชตามมาตรฐาน
โรงงาน ซื้อเพราะเห็นความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 
เปนตน  
(คาเฉล่ีย 4.52 , ระดับมากที่สุด) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
(คาเฉล่ียรวม 3.68, ระดับมาก) 

ความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคาสินคาได 
เปนตน)  
(คาเฉล่ีย 4.02 ,ระดับมาก) 

ปจจัยสวนบุคคล 
(คาเฉล่ียรวม 3.95,ระดับมาก) 

ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา  
(คาเฉล่ีย 4.14 ,ระดับมาก) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ียรวม 4.04, ระดับมาก) 

คุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน 
(คาเฉล่ีย 4.43 , ระดับมาก) 

ปจจัยดานราคา 
(คาเฉล่ียรวม 4.18, ระดับมาก) 

ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่ใช หรือคุณภาพการใชงาน 
(คาเฉล่ีย 4.32 ,ระดับมาก) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
(คาเฉล่ียรวม 3.74, ระดับมาก) 

ความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตาม
สัญญา การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา และ มีระบบสินคาคงคลังที่ดี ไมเกิด
กรณีสินคาขาดสงใหโรงงาน 
(คาเฉล่ีย 3.98 ,ระดับมาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉล่ียรวม 3.65, ระดับมาก) 

การบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา)  
(คาเฉล่ีย 4.18, ระดับมาก)  
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3)  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูนในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูก จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง 
และคาใชจายในการซ้ือหนากากปดจมูกตอคร้ัง 
ตาราง 52  สรุปปจจัยสําคัญ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
หนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ  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) 

ปจจัยภายในองคกร 
 

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) 

ปจจัยระหวางบุคคล 
 

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) 

ความยืดหยุนของผูขาย 
(คาเฉล่ีย 3.75,ระดับ

มาก) 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

ความพึงพอใจตอ
ราคาสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.28,ระดับ
มาก) 

ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ
มาก) 

ประสบการณของผูขาย 
/ / ความพึงพอใจตอ
ผูขาย หรือตัวแทนขาย 
และความพึงพอใจตอ

คุณภาพสินคา 
(คาเฉล่ีย 4.40,ระดับ

มาก) 

ความพึงพอใจตอ
คุณภาพสินคา 

(คาเฉล่ีย 4.00,ระดับ
มาก) 
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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพล ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ จําแนก
ตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน พบวา ปจจัยภายในองคกร มีอิทธิพลระดับมากท่ีสุด
ตอทุกปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน และปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยระหวางบุคคล 
และ ปจจัยสวนบุคคล มีอิทธิพลระดับมากตอทุกปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน 
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ตาราง 53 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯ 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 

 

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 

 
 

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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ตาราง 54 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) 

วัตถุประสงคดานกฎหมายและ
การรับรองมาตรฐานสากลใน
การใชหนากากปดจมูกของ
โรงงาน และนโยบาย หรือ
ระเบียบขอบังคับของโรงงาน 

(คาเฉล่ีย 4.33,ระดับมาก) 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

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 55 สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานฯจําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง 
 

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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4) ปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปญหา 
จากการศึกษาพบวาโดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเกิดปญหาในระดับนอยจาก

การซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงปญหาท่ีผูใหขอมูลเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง คือ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซ้ือมีเพียงคนเดียวไมคอยวาง และให
ความสําคัญกับวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนมากกวา) ข้ันตอนในการซ้ือยุงยากมีหลายข้ันตอน และตอง
ผานความเห็นชอบจากหลายฝาย ดวยคาคะแนนเฉล่ียเทากัน คือ  2.54 

 
ขอเสนอแนะ 
ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เนื่องจากผลิตภัณฑไมสามารถนํากลับมาใชซํ้าไดอีก ทําใหเกิดขยะเพิ่มข้ึนฉะน้ันผูผลิต

หรือผูจัดจําหนายควรมีบริการกําจัดสินคาใชแลว  
2. ผูขายระบุปริมาณการส่ังซ้ือข้ันตํ่า ซ่ึงมีปริมาณมากกวาความตองการใชของโรงงาน 

ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามคิดวาทางผูขายไมควรกําหนดปริมาณการซ้ือข้ันตํ่า อาจจะเปล่ียนวิธีการ
โดยใหผูซ้ือท่ีซ้ือนอยช้ินมารับเอง เปนตน  

3. ผลิตภัณฑกรองฝุนไดดี แตหายใจลําบาก ผูใชบางรายเกิดอาการแพผาใยสังเคราะห 
ดังนั้นผูผลิตควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑใหผูใชสามารถใชไดสะดวกยิ่งข้ึน และควรมีชนิดของ
วัสดุหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมกับผูใชงาน 

4. รายละเอียดของผลิตภัณฑไมชัดเจน ผูขายขาดความชํานาญและเขาใจเกี่ยวกับสินคา 
ทําใหไมสามารถแนะนํา หรืออธิบายใหขอมูลแกผูซ้ือไดเทาท่ีควร ทําใหเกิดปญหาในการเสนอตอ
ผูบริหาร ดังนั้นผูขายควรมีเอกสารรายละเอียด ท่ีมีท้ังรูปแบบ คุณภาพ และประโยชนของการใช
หนากาก เพื่อใชประกอบการพิจารณาจากผูบริหาร  
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5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤตกิรรมการซ้ือของตลาดองคกร แนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

เม่ือพิจารณาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห พบวา  ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร 
ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยสวนบุคคล  มีอิทธิพลตอโรงงานในระดับมากทุกปจจัย  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ วสันต ลิขิตเสถียร (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูคาสงใน
การซ้ือปูนซีเมนตถุงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงปจจัยทุกดานมีอิทธิพลในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ รสริน บุญเฉลียว (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกผลิตภัณฑประตูพีวีซีเพื่อจําหนายของรานคาปลีกวัสดุกอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เนื่องจากในปจจัยดานส่ิงแวดลอม และปจจัยระหวางบุคคล มีอิทธิพลในระดับมาก แตใน
ดานปจจัยภายในองคกร และปจจัยเฉพาะบุคคล นั้นมีอิทธิพลในระดับปานกลาง 

ในปจจัยดานส่ิงแวดลอม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้คือ  
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ในขณะท่ีของ วสันต ลิขิตเสถียร(2546) คือ ความตองการ
ซ้ือปูนซีเมนตของผูคาสง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และของรสริน บุญเฉลียว(2546) คือ ภาวะการแขงขัน 

ในปจจัยภายในองคกร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้คือ  
เหตุผลในการซ้ือของโรงงาน เชน ซ้ือเพราะจําเปนตองใชตามมาตรฐานโรงงาน ซ้ือเพราะเห็น
ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน  ในขณะท่ีของ วสันต ลิขิตเสถียร( 2546) คือ 
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของสถานประกอบการ เชน เนนการเพ่ิมยอดขาย เนนผลตอบแทน 
เนนภาพพจนท่ีดี  และของรสริน บุญเฉลียว (2546) คือ วัตถุประสงคและนโยบายของรานคา  

ในปจจัยระหวางบุคคล  ผลการศึกษาพบวา    ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้
คือ ความยืดหยุนของผูขาย เชน การเจรจาตอรองหรือเล่ือนชําระสินคาได  ในขณะท่ีปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดของ วสันต ลิขิตเสถียร(2546)  คือ ความนิยมในตราสินคาของผูคาสง และของ รสริน 
บุญเฉลียว(2546) คือ ความสนใจในตัวสินคาของผูซ้ือ    

ในปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้คือ  
ความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา  ในขณะท่ีของ  วสันต ลิขิตเสถียร(2546) คือ ทัศนคติของกิจการท่ีมี
ตอผูขาย  เชนการมีความรู ความชํานาญ มีประสบการณ   และของรสริน บุญเฉลียว (2546) คือ การ
ยอมรับและความชอบในตัวสินคา 
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เม่ือพิจารณาถึง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอโรงงานใน
ระดับมากทุกปจจัย  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วสันต ลิขิตเสถียร(2546)ท่ีศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอผูคาสงในการซ้ือปูนซีเมนตถุงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  และสอดคลองกับ
การศึกษาของ อัจฉรี ศรีไชยวงศ(2546) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูซ้ือและผูใชผาปดจมูกใน
จังหวัดเชียงใหมตอผาปดจมูกใยสังเคราะห แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพร สกุลแกว 
(2551)  ท่ีศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภคในกรุงเทพ  เนื่องจากปจจัยดานราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลในระดับมาก แตปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลระดับ
มากท่ีสุด  และไมสอดคลองกับการศึกษาของ รสริน บุญเฉลียว(2546) ท่ีใหความสําคัญในปจจัย
ดานราคา การสงเสริมการตลาด และชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษา   ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้คือ  คุณภาพ
สินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน ในขณะท่ีของ วสันต ลิขิตเสถียร(2546)  คือ สินคามีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใชงาน   ของ อัจฉรี ศรีไชยวงศ (2546)  คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน ซ่ึงมี
คาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด และของ รสริน บุญเฉลียว(2546)  คือคุณภาพผลิตภัณฑไดมาตราฐาน  
 ปจจัยดานราคา  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้คือ ราคา
เหมาะสมกับวัสดุท่ีใช หรือคุณภาพการใชงาน มีคาเฉล่ียในระดับมาก  ในขณะท่ี ของ วสันต ลิขิต
เสถียร(2546) คือ การใหเครดิตการชําระเงิน  ของ อัจฉรี ศรีไชยวงศ (2546) คือ ราคาของสินคา  
และของณัฐพร สกุลแกว (2551) คือ ราคาถูกเม่ือเทียบกับคุณภาพ   ในสวนของ รสริน บุญเฉลียว
(2546)  คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวา    ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของการศึกษานี้
คือ  ความเช่ือถือในการขนสง เชนสงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชา สงมอบรวดเร็ว ตรงเวลา  
ในขณะท่ี ของ วสันต ลิขิตเสถียร( 2546)   คือ การจัดสงตรงเวลา   ของ อัจฉรี ศรีไชยวงศ (2546) 
คือ สามารถติดตอกับผูจําหนายไดสะดวก   และของ ณัฐพร สกุลแกว (2551) คือ มีสถานท่ีบริการ
สะดวก สบายมีสินคาไวพรอมขาย   ในสวนของ รสริน บุญเฉลียว( 2546) คือ สามารถติดตอผู
จําหนายไดสะดวก 

ในปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา    ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดของ
การศึกษานี้คือ  การบริการหลังการขาย  ในขณะท่ีปจจัยยอยของ วสันต ลิขิตเสถียร(2546) คือ 
พนักงานของผูผลิตและผูจัดจําหนายมีความรู ประสบการณ และความสามารถสูง   
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ของอัจฉรี ศรีไชยวงศ คือ พนักงานมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสามารถแนะนําผลิตภัณฑได
ชัดเจน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และของ ณัฐพร สกุลแกว (2551) คือ การมีทีมชางไวบริการตลอดเวลา  
ในสวนของรสริน บุญเฉลียว( 2546) คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย จริงใจ  

นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาเกิดปญหาในระดับนอยจากการซ้ือหนากากปดจมูกใย
สังเคราะห ซ่ึงปญหาท่ีผูใหขอมูลเห็นวาเปนระดับปญหาสําคัญ คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีความ
ลาชา เปนปญหาระดับปานกลาง (เชน ผูตัดสินใจซื้อมีเพียงคนเดียวไมคอยวาง และใหความสําคัญ
กับวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนมากกวา) สอดคลองกับ ปุญญารักข  สมคิด (2545) ศึกษาถึงการจัดซ้ือ
วัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา การกําหนดความ
รับผิดชอบในการจัดซ้ือวัตถุดิบสวนใหญจะใชนโยบายแบบรวมอํานาจ หรือแบบผสมโดยจะข้ึนอยู
กับผูบริหารสูงสุดของบริษัทมากท่ีสุด ปญหาในการจัดซ้ือท่ีพบมากท่ีสุดคือ การจัดหนวยงานจัดซ้ือ
แบบรวมอํานาจทําใหเกิดความลาชา 

 
5.3 ขอคนพบ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอคนพบท่ีนาสนใจดังนี้ 
1. ในการศึกษาพบวา โรงงานสวญใหญซ้ือหนากากปดจมูกจากแหลงเดียว และใช

หนากากใยสังเคราะหเปนหลักรอยละ 88.64 
2. ปจจัยสําคัญ ไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล 

และปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทุกปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดทุกปจจัย มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหในระดับมาก 

3. ปจจัยภายในองคกรเมื่อจําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือหนากากปดจมูกตอเดือน พบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด สําหรับเกือบทุกปริมาณการส่ังซ้ือ คือ เหตุผลในการส่ังซ้ือของ
โรงงาน ยกเวน ปริมาณการส่ังซ้ือ 2,501 ช้ินข้ึน  และเม่ือจําแนกตามคาใชจายในการสั่งซ้ือพบวา  
ในการซื้อไมเกิน 2,000 บาท และ 2,001-4,000 บาท ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด ก็คือ 
เหตุผลในการส่ังซ้ือของโรงงานเชนกัน  

4. ปจจัยดานผลิตภัณฑ สําหรับการส่ังซ้ือไมเกิน 500 ช้ิน พบวา คุณภาพสินคา และการมี
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ มีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด  

5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากปด
จมูกของโรงงานท่ีมีการสั่งซ้ือหนากากปดจมูก 2,501 ช้ินตอเดือนข้ึนไป ไดแก การบริการหลังการ
ขาย มีอิทธิพลระดับมากท่ีสุด 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากการศึกษาสามารถนําขอมูลมาประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาดานการตลาดของ

ธุรกิจผลิตหรือจําหนายหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ไดดังนี้ 
1. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ฉะนั้น ผูผลิตหรือผูจําหนาย ควรมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ท่ีเกี่ยวของกับหนากากปดจมูก หรือติดตาม
สถานการณท่ีเกี่ยวของกับหนากากปดจมูกอยางใกลชิด และวางแผนกลยุทธเชิงรุกเพื่อกระตุนความ
ตองการซ้ือของโรงงาน และนําเสนอชนิดและประเภทใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแตละประเภท
ภายใตกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของรัฐ ท่ีกําหนดไว 

2. ปจจัยภายในองคกร มีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เหตุผลในการซ้ือของโรงงาน เชน ซ้ือเพราะจําเปนตองใชตามมาตรฐานโรงงาน ซ้ือเพราะ
เห็นความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เปนตน ฉะนั้น ผูจําหนายควรเขาใจถึง
เหตุผลในการซ้ือของโรงงาน เพื่อนําเสนอสินคาท่ีตรงตามความตองการของโรงงาน โดยการ
นําเสนอสินคาท่ีมีหลากหลายเกรด และราคา เพื่อใหโรงงานเลือกซ้ือไดตามความเหมาะสมในการ
ใชงานของโรงงาน 

3. ปจจัยระหวางบุคคลมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความยืดหยุนของผูขาย (เชน เจรจาตอรอง หรือ เล่ือนการชําระคาสินคาได เปนตน) ฉะนั้น 
ผูจําหนายควรปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอน และเง่ือนไขตาง ๆ ในการซ้ือขายใหมีความยืดหยุนมากข้ึน 
รวมท้ังหาแนวทางในการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชสินคามากข้ึน และมีแนวทาง
ปองกันไมใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในระดับตํ่า เชน จัดโปรแกรมสงเสริมการขายท่ีนาสนใจและ
ตรงตามความตองการของลูกคา 

4. ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความพึงพอใจตอคุณภาพสินคา ฉะนั้น ผูจําหนายควรใหลูกคาทดลองใชสินคา โดยเฉพาะ
สินคาใหม ๆ ท่ีตองแขงขัน เพื่อใหผูใชเกิดประสบการณเชิงบวกตอสินคา  

5. ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคุณภาพสินคา เชน วัสดุคุณภาพดี ทนทาน เปนตน ดังนั้น ผูผลิต ควรผลิตสินคาภายใต
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ รวมถึงการสรางความเช่ือม่ันในสินคา เพื่อใหผูใชเกิดความม่ันใจใน
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวา หนากากท่ีใชหายใจไม
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สะดวก และบางรายเกิดการแพใยสังเคราะห ฉะนั้น ผูผลิตหรือผูจําหนาย ควรมีการวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ใหผูใชสามารถใชไดอยางสะดวก ปลอดภัย  

6. ปจจัยดานราคามีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงานและยังเปนปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาเหมาะสมกับวัสดุท่ีใช 
หรือคุณภาพการใชงาน ฉะนั้น ผูผลิต หรือผูจําหนายควรกําหนดราคาใหหลากหลายตามระดับ
คุณภาพของสินคาเพื่อใหผูซ้ือสามารถเลือกซ้ือไดตามความเหมาะสม 

7. ปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเช่ือถือในการขนสง เชน สงสินคาไมเกิดความเสียหาย หรือลาชาตามสัญญา 
การสงมอบสินคารวดเร็วตรงเวลา และ มีระบบสินคาคงคลังท่ีดี ไมเกิดกรณีสินคาขาดสงให
โรงงาน ฉะนั้น ผูผลิตหรือผูจําหนาย ควรมีการติดตามผลการใชสินคาท่ีสงมอบใหลูกคา เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหสามารถสนองตอบตอความตองการ และ
ความพึงพอใจของลูกคาไดสูงสุด 

8. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลในระดับมากตอการตัดสินใจซ้ือของโรงงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการหลังการขาย (การใหคําปรึกษา การดูแลรักษา) ฉะนั้น ผูจําหนายควรมี
การติดตามการใชงานของลูกคา ความพึงพอใจ และความตองการของลูกคา รวมท้ังบันทึกขอมูล
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงท้ังในเร่ืองของการใหบริการ 
และเร่ืองของผลิตภัณฑ นอกจากนี้จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามบางสวน ทําใหทราบ
วา หนากากปดจมูกสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของโรงงานแมจะมิใชปญหาสําคัญ แตเพื่อเปน
การสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร ผูผลิตหรือผูจําหนายอาจจะจัดโครงการรับคืนหนากากใชแลว 
เพื่อลดภาระขยะของลูกคา และเสริมภาพลักษณเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมใหกับองคกร 

9. จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกสวนใหญมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงอาจกลาวไดวา ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ เปนผูมีความรูในระดับสูง การ
ตัดสินใจซ้ือจึงซ้ือดวยเหตุผลตามนโยบาย ความจําเปน และงบประมาณของโรงงานเปนหลัก 
ฉะนั้น ผูผลิตหรือผูจําหนายควรพิจารณาในเร่ืองของการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองตอ
ความจําเปนท่ีมีเหตุมีผลของโรงงาน ซ่ึงรวมไปถึงราคาท่ีสมเหตุสมผลกับคุณภาพของสินคาดวย 

10. จากระดับปญหาท่ีพบ โดยภาพรวมในการซ้ือหนากากปดจมูกของโรงงานจะพบ
ปญหาในระดับนอย แตเม่ือพิจารณาเร่ืองตาง ๆ จะพบวา ปญหาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับ
ปานกลาง คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีความลาชา (เชน ผูตัดสินใจซ้ือมีเพียงคนเดียวไมคอยวาง 
และใหความสําคัญกับวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนมากกวา) รองลงมาคือ ข้ันตอนในการซ้ือยุงยากมี
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หลายข้ันตอน และตองผานความเห็นชอบจากหลายฝาย ซ่ึงเปนปญหาภายในของหนวยงานของผู
ซ้ือ แตถึงแมจะเปนปญหาดานผูซ้ือ ผูจําหนายก็ควรจะหามาตรการหรือกลยุทธการตลาดท่ี
สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยการบันทึกขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย เพื่อสามารถ
นําเสนอขายสินคาไดใกลเคียงกับชวงเวลาท่ีลูกคาตองการใชได เพื่อใหฝายท่ีเกี่ยวของมีเวลาท่ีจะ
เสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ ผูจําหนายควรมีแคตตาล็อกสินคาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการใชงานของลูกคาแตละราย รวมท้ังขอมูลเปรียบเทียบจุดเดนของสินคาแตละชนิด เพื่อใหผู
ซ้ือตัดสินใจไดงายข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
ประเมินความพึงพอใจของลูกคาในดานการตลาด รวมท้ังความตองการทางดานการตลาด

ของลูกคาท่ีมีตอองคกร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับภาวะปจจุบัน 

 
 


