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สารบาญตาราง 
 

 ตาราง           หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท 

บริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   21 
2         แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   21 
3         แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ   22 
4         แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ  22 
5         แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการ 

ศึกษาข้ันสูงสุด         23 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน 

ท่ีรับผิดชอบ อยู ณ ปจจุบัน        23 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหนวยงานท่ี 

สังกัดอยู ณ ปจจุบัน        24 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ 

การทํางาน         24 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ 

ส่ังซ้ือไสกรอง         25 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือ 

ไสกรองในแตละคร้ัง        25 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณสินคาคงคลัง 

ข้ันตํ่าของไสกรอง         26 
12 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอของ 

ไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจัก       26 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนท้ังหมด 

ของยี่หอไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามใชอยูในปจจุบัน    27 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอของไสกรอง 

ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีใชอยูในภายในหนวยงาน โดยมีปริมาณมากท่ีสุด  28 
15 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีมีการใช 

ไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร      29 



 ฎ 

สารบาญตาราง 
 

  ตาราง           หนา 
16        แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอ 

การส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง        30 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลสําคัญตอการ    

ตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู      30 
18       แสดงจาํนวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑในการกาํหนด  

รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา      31 
19       แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายละเอียดท่ีกําหนด  

เกี่ยวกับความตองการสินคา       32 
20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑในการกําหนด  

คุณสมบัติของสินคา        32 
21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายละเอียดท่ีกําหนด 

เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา       33 
22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงตางๆท่ีทําให 

ผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง      33 
23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  

สําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑ 
การคัดเลือกผูขายไสกรอง        34 

24       แสดงจาํนวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  
สําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการ 
คัดเลือกผูขายไสกรอง        35 

25       แสดงจาํนวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  
สําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย  
และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง      35 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
สําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย  
และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง      36 
 



 ฏ 

สารบาญตาราง 
 

  ตาราง                      หนา 
27       แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ 
           รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร      37 
28       แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการทําสัญญา  
           การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร   38 
29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสนใจตอการส่ังซ้ือ 

สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร    38 
30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีไมสนใจทําการ 

ส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา (Blanket Order)     39 
31 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑการทบทวนผล 

การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา    39 
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการสําหรับใชในการ 

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา   40 
33       แสดงจาํนวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  

สําคัญของปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไส 
กรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการซ้ือ     41 

34       แสดงจาํนวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความพึง 
พอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร   42 

35 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของ 
บริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   43 

36 แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง จําแนกตาม  
ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  44 

37 แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง จําแนกตาม  
ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  45 

38 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามรูจัก จาํแนกตาม 
ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  47 
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สารบาญตาราง 
 

  ตาราง           หนา 
39 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนท้ังหมดของยี่หอไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถาม 

มีใชภายในหนวยงาน จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       49 

40 แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใช 
มากท่ีสุด จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         50 

41 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือ  
องคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม   
อิเล็กทรอนิกส         52 

42 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือ ใช 
ไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         54 

43 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง   
จําแนกตามประเภทของบริษทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         55 

44 แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการ 
สินคาจําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส         57 

45 แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา   
จําแนกตามประเภทของบริษทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         58 

46       แสดงจาํนวนและรอยละของเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา จําแนกตาม 
           ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  59 
47       แสดงจาํนวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา   

จําแนกตามประเภทของบริษทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         60 
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สารบาญตาราง 
 

  ตาราง           หนา 
48 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขาย 

ไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         62 

49 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
ตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  63 

50 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการพิจารณา
ขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตามประเภท 
ของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   65 

51 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัด 
จําหนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขาย 
ไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส         66 

52 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
ท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนก 
ตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 68 

53 แสดงจํานวนและรอยละของการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา จําแนกตามประเภท 
ของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   71 

54 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวน 
ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       72 

55 แสดงจํานวนและรอยละของความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket  
Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       73 

56 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       74 



 ฒ 

สารบาญตาราง 
 

  ตาราง           หนา 
57 แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนาย 

ไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน 
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส       75 

58 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการที่ใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัด 
จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณ 
ช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส      77 

59       แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการ 
           ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลัง จาก 
           การซ้ือจําแนกตามประเภทของบริษทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส         79 
60       แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือก  
           ซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน 

กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส       81 
     

61 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงาน หรือ  
องคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม    82 

62 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือ ใชไสกรอง 
จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม     84 

63 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง   
จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม     85 

64 แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการ 
สินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม    86 

65 แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา   
จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม     87 

66 แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา จําแนกตาม 
ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม      88 
 



 ณ 

สารบาญตาราง 
 

  ตาราง                     หนา 
67 แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคา  

จําแนกตามแตละประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม    89 
68 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง 

จําแนกตามแตละประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม    90 
69 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 

ตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม      91 

70 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอ 
การพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จาํแนกตาม 
ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม      92 

71 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัด 
จําหนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง 
จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม     93 

72 แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยสงเสริมการตลาดท่ีมี 
ผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนก 
ตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม      95 

73 แสดงจํานวนและรอยละของการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา จําแนกตามประเภท 
ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม       96 

74 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 97 

75 แสดงจํานวนและรอยละของความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา  
(Blanket Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 98 

76 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับ 
เหมา(Blanket Order) จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม   99 

77 แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจดัจําหนาย 
ไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม  100 
 



 ด 

สารบาญตาราง 
 

  ตาราง           หนา 
78 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการสําหรับใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู 

จัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 101 
79       แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆท่ีมี ผลตอการ 
           ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลัง 

จากการซ้ือ จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม    102 
80       แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือก 
           ซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 103 
81       สรุปจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาและ 
           ขอแสนอแนะท่ีพบจากการใชและ/หรือ การซ้ือไสกรอง    104 
82       สรุปจํานวนและรอยละของปญหาและขอแสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ  
           จากการใชและ/หรือ การซ้ือไสกรอง      105 
83 สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส         110 
84 สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณ 

ช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส      134 
85       สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบ  

สอบถาม          151 
           
  
 


