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การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของ
ผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางผูมีอํานาจตัดสินใจซ้ือในบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ซ่ึงมีการใชไสกรองภายในโรงงาน โดยศึกษาเฉพาะกลุมหลัก 4 กลุม คือ กลุมผูผลิตช้ินสวนและ
อุปกรณฮารดดิสตไดรฟ กลุมผูผลิตแผงวงจรรวม กลุมผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรพิมพสําเร็จรูป และกลุมผูผลิตเซมิคอนดักเตอร เทานั้น จํานวน 100 ตัวอยาง แลวนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 
 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของ เปนเพศชาย มีสถานภาพเปนโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงงานเปน
พนักงานบริษทั สังกัดอยูในหนวยงานของฝายการผลิตและกระบวนการ มีประสบการณการทํางาน
อยูระหวาง 1 ปข้ึนไป - 3 ป 
 พฤติกรรมการซ้ือไสกรองของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือ
ไสกรองโดยเฉล่ียมากกวา 8 คร้ังข้ึนไปตอป มีปริมาณการส่ังซ้ือโดยเฉล่ียคร้ังละประมาณ 6 - 10 ชุด 
และมีปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรองท่ีเหลืออยูกอนการส่ังซ้ือคร้ังใหมประมาณ 1 - 2 ชุด 
ยี่หอของไสกรองท่ีรูจักคือ Pall โดยจํานวนท้ังหมดของยี่หอไสกรองที่มีใชเทากับ 2 - 3 ยี่หอ ยีห่อ
ของไสกรองท่ีมีปริมาณการใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall 
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 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีมีการใชไส
กรอง คือ เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน 
 ผูตอบแบบสอบถามมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ ทางดาน
ปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือและมีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑทางดานประสิทธิภาพ 
การกรองของไสกรอง 
 สําหรับการคนหาผูขายน้ัน ผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรองจากการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธจากพนักงานขาย  
 การพจิารณาขอเสนอในการขายและการคัดเลือกผูขาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดบัมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในเร่ืองประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับปจจัย
ดานราคา มีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอย
ในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมาก ปจจัยดานชองทางการจดั
จําหนาย มีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอย
ในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบสินคาอยูในระดับมาก และปจจยัดานสงเสริมการตลาด มีระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงาน
ขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดแีละแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน อยูในระดับมาก 
สําหรับรูปแบบการส่ังซ้ือ คือ ไมมีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมาภายในองคกร 
 ผูตอบแบบสอบถาม มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวม 
ท้ังตัวสินคา โดยการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกับความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล ซ่ึงการ
ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการซ้ือพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากท่ีสุด และจากการประเมินผลพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to explore the buying decision process of 
component makers in the electronic industry toward cartridge filter. This study used 
questionnaires to collect data from 100 samples of the decision maker.  who worked in component 
makers in electronics industry. This independent study only was to explore the four types of 
component makers in the electronics industry that are the hard disk drive and related parts makers, 
integrated circuit makers, semiconductor makers and printed circuit board and printed circuit 
board assembly makers. Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, 
percentage and mean. 

The study found that most of the respondents were male, single, with bachelor degree. 
Most of them worked in the production and process department of the hard disk drive and related 
part maker company with one year  to three years experience.  
 For the buying behavior, the study found that most of the respondents ordered  
approximately 6-10 sets of filter per order and held the safety stock approximately 1-2 set before 
order next time. Pall Filter was the popular brand that most of the respondents used and were 
familiar with among the couple of brands which were used in the factory. 
 The buying decision process of the respondents showed that the most  important reason 
to buy the filter was to ensure the re-circulate fluid clean lines. 
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 Most of the respondents had the general need description and product specification which 
was the amount of order. Also, they had the product specification which was the filter efficiency. 
 For the suppliers searching process, the respondents mostly knew the sellers from the 
advertising and public relation from each brand.  
 The importance of marketing mix factors.  which were used for proposal solicitation and 
supplier selection were as follows:  
 Product factors were rated on high level. The highest score was the percentage of filter 
efficiency. Price factors were rated on high level. The highest score was price which should 
suitable with the benefit of it. Place factors were rated on high level. The highest score was lead 
time. Promotion factors were rated on high level. The highest score was the seller should had the 
excellent knowledge of products and can present about product specification to customer. Also, 
the respondents mostly did not order the blanket of filters. 
 Most of the respondents reviewed the performance of the seller by asking the users about 
the satisfaction of product performance and any service from seller. The factors that are used in 
performance review were rated on high satisfaction level. The highest score was the performance 
of  filter. And the satisfaction of respondents for filter performance was rated at high level. 
 
 


