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แบบสอบถามเลขท่ี................. 
วิจัยเร่ือง  “กระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส” 

โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยสําหรับทําการคนควาแบบอิสระ 
 เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส” ตามหลักสูตร
โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา พ.ศ. 2550 ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลที่
ไดไวเปนความลับและจะใชประโยชนทางดานวิชาการเทาน้ัน โดยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะภาพรวม ไมมีการนําเสนอขอมูล
รายบุคคลแตอยางใด ดังน้ัน จึงใครขอความรวมมือจากทานสละเวลาในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน และตรงตามความ
เปนจริง เพ่ือใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนทางการศึกษาไดอยางถูกตองและเปนประโยชนตอไป ผูวิจัย
ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 

 

คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ คือ 
สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรองของแตละกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม  
                 อิเล็กทรอนิกส 
สวนท่ี 4   ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย (√ ) ลงในชองวางท่ีตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
1. ประเภทอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีบริษัททานผลิต 

 1) ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ (Hard Disk Drive and related parts) 

 2) แผงวงจรรวม (Integrated Circuit) 

 3) เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) 

 4) แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจรสําเร็จรูป (PCB & PCBA) 
 
2. เพศ 

   1) ชาย         2) หญิง 
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3. อายุ 

   1) 20 - 30 ป        2) 31 - 40 ป    

   3) 41 - 50 ป        4) 51 ปข้ึนไป 
4. สถานภาพ  

   1) โสด         2) สมรส 

   3) อ่ืนๆ................................... 
 
5. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

   1) ตํ่ากวาปวช. หรือ มัธยม 6      2) อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

   3) ปริญญาตรี        4) ปริญญาโท ข้ึนไป 

   5) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................. 
 
6. ตําแหนงงานท่ีทานรับผิดชอบอยู ณ ปจจุบัน 

  1) เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ (Technician)     2) พนักงานบริษัท (Staff) 

  3) เจาหนาท่ีอาวุโส และ หัวหนาแผนก (Supervisor and Senior) 

  4) ผูจัดการแผนก (Manager)        5) อ่ืนๆ โปรด
ระบุ…………….. 

 
7. หนวยงานท่ีทานสังกัดอยู ณ ปจจุบัน 

   1) ฝายการผลิตและกระบวนการ (Production and Process)    

   2) ฝายซอมบํารุง (Maintenance)      3) ฝายสาธารณูปโภค (Facility) 

   4) ฝายจัดซ้ือ (Purchasing)    

   5) ฝายตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. & Q.C.) 

 6) ฝายควบคุมระดับการปนเปอน (Contamination Control) 

 7) อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................    
 

8. ประสบการณการทํางานของทานท่ีเกีย่วของกับบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

    1) ตํ่ากวา 1 ป        2) 1 ปข้ึนไป – 3 ป 

    3) 3 ปข้ึนไป – 5 ป          4) 5 ปข้ึนไป – 7 ป 

    5) 7 ปข้ึนไป  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรองของแตละกลุมตัวอยาง 

9. ความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรองเพื่อนํามาใชในหนวยงานหรือภายในองคกรของทานโดยเฉล่ีย
เทากับกี่คร้ังตอป 

   1) 1 – 2 คร้ัง ตอป        2) 3 – 5 คร้ัง ตอป 

   3) 6 – 8 คร้ัง ตอป        4) มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป 
 

10. ปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง ทานจะทําการส่ังซ้ือโดยเฉล่ียคร้ังละประมาณเทาใด 

   1) ประมาณ 1 – 5 ชุด    2) ประมาณ 6 – 10 ชุด 

   3) ประมาณ 11 – 15 ชุด                4) ประมาณ 16 ชุดข้ึนไป 
 
11. ปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่า (minimum stock of filters) ของไสกรองท่ีเหลือกอนท่ีทานจะ

ทําการส่ังซ้ือคร้ังใหม เทากับเทาใด 

  1) ประมาณ 1 – 2 ชุด       2) ประมาณ 3 – 5 ชุด 

  3) ประมาณ 6 ชุดข้ึนไป       3) ไมมีการเก็บสินคาคงคลัง 
 

12. ยี่หอของไสกรองท่ีทานรูจัก มียี่หอใดบาง เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

   1) Advantec      2) Cuno (3M)     3) CSM (JCS)  

   4) Dominich Hunter     5) Filtrafine      6) Flo 

   7) Integris (แทน Mykrolis)    8) Jotec      9) Kare-I  

   10) Osmonic      11) Pall      12) Parker 

   13) Premium      14) Puretex      15) SMC 

   16) Wintech       17) Yamashin      18) อ่ืนๆ โปรดระบุ……… 
 

13. ภายในหนวยงานของทานและ/หรือองคกรของทานมียี่หอไสกรองท่ีทานใชอยูในปจจบัุน
ท้ังหมดกีย่ี่หอ 

   1) 1 ยี่หอ        2) 2 – 3 ยีห่อ 

   3) 4 – 5 ยีห่อ           4) 6 ยี่หอ ข้ึนไป 
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14. ไสกรองยี่หอใดในปจจุบันท่ีทานมีใชอยูในปริมาณ  ““มากท่ีสุดมากท่ีสุด””  ภายในหนวยงานหรือองคกรของ
ทาน (เพียงคําตอบเดียว) 

   1) Advantec      2) Cuno (3M)     3) CSM (JCS)  

  4) Dominich Hunter     5) Filtrafine      6) Flo 

  7) Integris (แทน Mykrolis)    8)  Jotec    9) Kare-I  

 10) Osmonic   11) Pall    12) Parker 

        13) Premium               14) Puretex   15) SMC 

       16) Wintech                17) Yamashin    18) อ่ืนๆ โปรดระบุ……… 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุม 
               อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

15. เหตุผล “สําคัญสําคัญ””  ท่ีทานมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกรท่ีทานดูแลอยู คือ 
((เลือกตอบไมเกิน เลือกตอบไมเกิน 22  อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุดอันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด)) 

   1)ใชสําหรับกรองของไหล (Fluid) กอนการหมุนเวยีนกลับไปใชใหม  

   2) เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหล (Fluid) กอนนํา 
                   ไปใชงาน  

          3) เพือ่ปองกันการสึกหรอของอุปกรณ และ/หรือเคร่ืองจักรท่ีใชงาน    

 4) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหล (Fluid) ท่ีใชกรอง และคุณภาพของช้ิน 
           งานใหสูงข้ึน 

 5) ติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเคร่ืองจักรทําการติดต้ังมาให 

 6) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 
 
16. ความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อยีห่อการส่ังซ้ือและ/หรือใชไสกรองภายในองคกรของทาน 

   1) ไมเคยเปล่ียน         2) ประมาณ 1 – 2 คร้ัง ตอป 

   3)  ประมาณ 3 – 5 คร้ัง ตอป       4) ประมาณ 6 – 8 คร้ัง ตอป 

  5) มากกวา 8 คร้ัง ตอป        6) ทุกคร้ังท่ีมีการส่ังซ้ือ 
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17. เหตุผล  ““สําคัญสําคัญ””  ท่ีทานตัดสินใจเปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีทานใชอยู ณ ปจจุบันคือเหตุผลใด 
((เลือกตอบไมเกิน เลือกตอบไมเกิน 22  อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุดอันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด)) 

   1) ไมไดรับบริการหลังการขายท่ีดีจากพนักงานขาย  

   2) สินคาขาดสงบอย และตองรอสินคาเปนเวลานาน     

   3) มีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา      

 4) เกิดความเสียหายกับไสกรองท่ีเคยใชงานอยูเดิม 

 5) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหล (Fluid) ท่ีใชกรอง และคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน 

 6)ทานมองเหน็โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวาหรือราคาถูกลงกวาเดิมแต   
คุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 

 7)ไดรับการนาํเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดมิแต
คุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 

 8) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 
18. ทานมีเกณฑในการกําหนด “รายละเอียดรายละเอียด” เกี่ยวกับความตองการสินคากอนการตัดสินใจซ้ือ 
       ไสกรองหรือไม อยางไร 

 1) ไมมี       2) มี (ถาตอบมี) ทานกําหนดรายละเอยีด 
                 ของสินคาทางดานใดบาง 

      (    ) 2.1) รูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช (Configuration) 
      (    ) 2.2) วัสดขุองเนื้อไสกรอง (Filter Material) 
      (    ) 2.3) ยี่หอของสินคา (Brand) 
      (    ) 2.4) ปริมาณท่ีตองการสั่งซ้ือ 
             (    ) 2.5) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

19. ทานมีเกณฑในการกําหนด ““คุณสมบัติคุณสมบัติ”  ของสินคากอนการตัดสินใจซ้ือไสกรองหรือไม 
อยางไร 

 1) ไมมี       2) มี (ถาตอบมี) ทานกําหนดคณุสมบัติของ 
      สินคาทางดานใดบาง 

      (    )  2.1) อายกุารใชงานของไสกรอง (Life Time) 
      (    )  2.2) ประสิทธิภาพการกรอง (% Efficiency) 
      (    )  2.3) ความเขากันไดกบัสารท่ีตองการกรอง (Compatibility) 
      (    )  2.4) อัตราการไหลของของไหล (Flow rate) 
      (    )  2.5) อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................... 
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20. ทานรูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของทานจากแหลงใด 

   1) ทางอินเตอรเน็ต      2) คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

   3) การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ     4) คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร 

   5) คําแนะนําจากผูผลิตเคร่ืองจักร   

   6) การโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย 

   7) สมุดแจงรายช่ือผูประกอบการคา (Directory)  

   8) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 
 

21. ทานคิดวาปจจยัตอไปนี้มีระดับความสําคัญตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการ
คัดเลือกผูขายไสกรองตอองคกรของทานอยางไร 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในชองวางท่ีตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย
และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 
1) ประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง 

     

2)  ความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนด 
      ประสิทธิภาพภาพการกรอง เชน  
      Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน 

     

3)  ตรายี่หอของสินคา      
4)  ความหลากหลายของสินคา      
ดานราคา 
5) ราคาผลิตภัณฑเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน 

     

6) ราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ี
ไดรับ 

     

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
7) สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก 

     

8) สามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัท 
     ผูจัดจําหนาย 

     

9) ระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time)      
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ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย
และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานสงเสริมการตลาด 
10)  การมีสวนลดดานราคา 

     
 

11)  การมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช      
12) พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางด ี
       และ แนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน 

     

13) การมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดง  
      รายละเอียดของ สินคาอยางชัดเจน 

     

14) การจัดอบรมใหความรูแกลูกคาเกีย่วกบัสินคา 
       และคําแนะนําเกีย่วกับการใชงานสินคาให 
       เหมาะสมในแตละลักษณะงาน 

     

15) การบริการท่ีดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บ 
      สต็อกสินคา,การตอบสนองความตองการของ 
      ลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน 

     

16) มีการใหวงเงินสินเช่ือทางการคา      
 

22. องคกรของทานมีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) หรือไม อยางไร 

   1) ไมมี        2) มี (ถาตอบมี) ระยะเวลาท่ีทานทําสัญญา 
           ดวยนานเพียงใด 
(   ) 2.1) ทุกๆ 3 เดือน     (   ) 2.2) ทุกๆ 6 เดือน 
(   ) 2.3) ทุกๆ 9 เดือน     (   ) 2.4) ทุกๆ 1 ป 

      (   ) 2.5) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
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23. ทานสนใจท่ีจะทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) กับผูจัดจาํหนาย
หรือไม  

   1.) ไมสนใจ (ถาตอบไมสนใจ) เนื่องจาก…..   2)  สนใจ 
(   )  1.1) ไมตองการผูกมัดกบัผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
(   )  1.2) ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา 
(   )  1.3) ยังไมเขาใจเกีย่วกบัสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี ้
(   )  1.4) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

 
24. ทานมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคาท่ีทาน

ตัดสินใจเลือกซ้ือหรือไม อยางไรบาง 

   1) ไมมี (ขามไปทําขอ 27)      2) มี (ถาตอบมี) ทานมีวธีิการสําหรับใชใน 
                                                                                      การพิจารณาอยางไร 

(   )  2.1) สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกบัความพึงพอใจ  
              แลวทําการประเมินผล       
(   )  2.2) มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวง 
               น้ําหนักในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน 
(   )  2.3) พิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครอง 

   สินคาช้ินนี้ (Total Cost of Ownership; TCO) 
   โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ี 
    คุณภาพไมดีเพื่อปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือ 
    และราคาควบคูไปดวย     

       (   )  2.4) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
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25. ทานใหระดับความสําคัญตอปจจัยในดานตางๆอยางไรบาง เพื่อใชในการประเมินผล และ/
หรือควบคุมคุณภาพไสกรองรวมท้ังผูจัดจาํหนายสินคาหลังจากท่ีทานไดตัดสินใจเลือกซ้ือ 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในชองวางท่ีตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย
และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1) ประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช      
2) อายุการใชงาน      
3) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ี
ซ้ือ 

     

4) ความถูกตองในตัวสินคารวมท้ังสถานท่ีท่ี
ตองการใหจดัสง 

     

5) ระยะเวลาในการจัดสงสินคาตามท่ีตองการ      
6) บริการหลังการขายจากผูจดัจําหนายและ
หนวยงานตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

     

7) ปริมาณการเก็บสต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตก
ลงรวมกัน 

     

 

26. ทานมีความพึงพอใจตอไสกรองท่ีทานเลือกซ้ือและ/หรือใชภายในองคกรของทาน 
        ณ ปจจุบันอยูในระดับใด 

   5) พึงพอใจมากท่ีสุด     4) พึงพอใจมาก     3) พึงพอใจปานกลาง 

   2) พึงพอใจนอย      1) นอยพึงพอใจท่ีสุด  
   
 

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาที่ทานพบจากการใช และ / หรือ ซ้ือไสกรอง คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
** ขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม ** 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ   นามสกุล  นางสาวกนกอร      ธีรนุลักษณ 
 

วัน เดือน ปเกิด  4  สิงหาคม  2523 
 

ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแสงอรุณ 

   ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนเบญจมราชาลัย 

   ระดับอุดมศึกษา      ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  เอก เคมี บัณฑิต 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัติการทํางาน ป 2545 – 2546        นักเคม ี บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด 
   ป 2546 – 2547     นักวเิคราะห บริษัท โอลิก (ประเทศไทย) จํากัด 
   ป 2547 – ปจจบัุน   เจาหนาท่ีฝายเทคนิค   
         บริษัท ชวนนัท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
 

 

 


