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หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดเปนอันดับ
หนึ่งใหกับประเทศไทย คือ เฉล่ียปละ 2 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 40 ของ
มูลคาการสงออกสินคาท้ังหมดของประเทศไทย มีการลงทุนในประเทศประมาณรอยละ 30 ของ
มูลคาการลงทุนท้ังหมด และประเทศไทยยังเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน (คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550: ออนไลน) 

ผลผลิตหลักของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 7 กลุมหลักคือ หลอดภาพ
เคร่ืองรับโทรทัศน (CRT), หลอดภาพคอมพิวเตอร, เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor device 
transistors), แผงวงจรรวมประเภทโมโนลิธิก (Monolithic IC), แผงวงจรรวมประเภทอ่ืนๆ (Other 
IC), ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drive; HDD) และ เคร่ืองพิมพ (Printer) และเม่ือพิจารณาผลผลิต
ของกลุมอุตสาหกรรมนี้พบวา สภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 4 ป 
2549 ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาก จะเห็นไดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 4 
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 25.07 โดยสินคาท่ีมีการปรับตัวเพิม่ข้ึนมากเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
กอน คือ ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drive; HDD) และ แผงวงจรรวมประเภทอ่ืนๆ (Other IC)
เพิ่มข้ึนรอยละ 33.87 และ 16.47 ตามลําดับ แตสําหรับสินคาประเภทหลอดภาพเคร่ืองรับโทรทัศน 
(CRT) มีการปรับตัวลดลงมากเม่ือเทียบกับชวงเดียวกนัของปกอน โดยลดลงมากถึงรอยละ 44.75 
ซ่ึงเปนการชะลอการผลิตมาต้ังแตตนป และมีโรงงานแหงหนึ่งปดตัวในชวงไตรมาส 4 ทําใหการ
ผลิตลดลง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน มีการเขามาแทนของเทคโนโลยีอ่ืนๆ ทําใหการผลิต
ลดลง รวมถึงราคาของ LCD/Plasma ท่ีลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสวนแบงตลาดของจอ CRT ลดลง 
(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550: ออนไลน) 

สําหรับแนวโนมการเจริญเติบโตของกลุมอุตสาหกรรมนี้ในป 2550 คาดวาจะปรับตัว
เพิ่มข้ึนเชนเดมิ อันเนื่องมาจากช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสประเภท ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drive; 
HDD)  และ ช้ินสวนแผงวงจรรวม (Integrated Circuit; IC) ท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ข้ึนอยูกบั
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคาเปนสําคัญตอการขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรมนี้ โดย
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีไทยเปนฐานการผลิตเชน ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drive; HDD) อัตรา
การเติบโตจะขึ้นอยูกับสินคาเทคโนโลยีสําเร็จรูปท่ีขยายตัวในป 2550 ซ่ึงประมาณการวาจะขยายตัว
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ประมาณ 10 – 12% นอกจากนี้จากการประมาณการของ Semiconductor Industry Association พบวา 
แนวโนมมูลคาการจําหนายสินคาเทคโนโลยีท่ัวโลกป 2550 ประมาณ 273.8 พันลานเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 10 (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550: ออนไลน) 

จากอัตราการเติบโตของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีมีแนวโนมการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง นัน่หมายความวาปริมาณการผลิตอุปกรณช้ินสวนอิเล็กทรอนกิสท่ีเพิ่มสูงข้ึนเชนกนั อีกท้ัง
การขยายขนาดของโรงงาน ยอมสงผลใหปริมาณการใชไสกรองภายในโรงงานเหลานี้มีแนวโนม
การเติบโตท่ีสูงข้ึนตามไปดวย เนื่องจากไสกรอง (Cartridge Filter) เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับเพิม่
ระดับความสะอาดใหแกของไหลท่ีตองการกรองผานซ่ึงมีท้ังท่ีอยูในรูปของของเหลวและสถานะ
แก็ส ถาจําแนกตามลักษณะรูปรางของเน้ือไสกรองสามารถแบงไดเปน 4 กลุมหลักคือ ไสกรองแบบ
เชือกถัก (String Wound Filter), ไสกรองแบบหนา (Depth Filter) , ไสกรองแบบพับจีบ (Pleated 
Filter) และ ไสกรองแบบพบัจีบท่ีมีความหนา (Pleated-Depth filter) โดยผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนี้มีการใชไสกรองภายในกระบวนการผลิตบางสวน เชน มีการ
ติดต้ังบริเวณเคร่ืองลางสําหรับช้ินงานตางๆ และติดต้ังสําหรับกรองน้ํายาสารเคมีท่ีมีการหมุนเวยีน
นํากลับมาใชใหมในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ เปนตน นอกจากนี้ไสกรองยังถูกติดต้ังเพื่อใช
ภายในโรงผลิตน้ําของโรงงานนั้น ๆ และยังใชในกระบวนการกรองลมสําหรับใชภายในกระบวน 
การผลิตอีกดวย  

โดยมูลคาตลาดรวมของไสกรองสําหรับกลุมอุตสาหกรรมมีมูลคาประมาณ 300 ลานบาท
ตอป (กรุงเทพธุรกิจ, 2548: ออนไลน) และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องตามอัตราการเจริญเติบโต
ของแตละกลุมอุตสาหกรรม ทําใหในสภาวะปจจบัุนมีผูผลิตและจัดจําหนายไสกรองอยูในทอง 
ตลาดเปนปริมาณมาก ท้ังในรูปของการหลากหลายยีห่อ หลากหลายประเภทสินคา และคุณภาพ 
เพื่อรองรับกับความตองการและการขยายตัวของตลาด 

ถึงแมแนวโนมอัตราการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิสมีแนวโนมเติบโตสูงข้ึน แตเม่ือพิจารณา
จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป 2550 พบวาเศรษฐกิจไทยนาจะขยายตัวอยูท่ี
ประมาณรอยละ 4.0 – 4.5 ตอป ชะลอตัวลงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2549 ท่ีคาดวา
จะอยูท่ีรอยละ 5.1 ตอป เนื่องจากแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักจากปริมาณการสงออกสินคาท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีแนวโนมแข็งคาข้ึน และบริการมีแนวโนมชะลอตัวตาม
เศรษฐกิจประเทศคูคาหลักท่ีขยายตัวลดลงในป 2550    ประกอบกับการใชจายภาคเอกชนท้ังการบริโภค 
และการลงทุนยังไมฟนตัวเต็มท่ี (สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง, 2550: ออนไลน) รวมท้ังความไมมี
เสถียรภาพทางการเมืองไทยในปจจุบันจึงสงผลตอความเช่ือม่ันของนักลงทุน และผูประกอบการ
ภาคธุรกิจ และปจจยัพื้นฐานดานการผลิตเกี่ยวกับราคาวตัถุดิบในปจจบัุนมีแนวโนมสูงข้ึน แตราคา
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ขายสินคาเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณมีแนวโนมในการปรับราคาขายลดลง จากปจจยัตางๆ
ขางตนนี้จึงทําใหผูประกอบการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิสหันมาปรับตัวกันมากข้ึนในการลด
ตนทุนการผลิตใหไดมากท่ีสุด ประกอบกับสินคาประเภทไสกรองท่ีจัดจําหนายอยูในทองตลาด ณ 
ปจจุบันมีอยูอยางหลากหลายย่ีหอมาก จึงทําใหผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็ก 
ทรอนิกสมีหลายตัวเลือกในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือ ยอมสงผลกระทบตอผูประกอบการเกี่ยว 
กับไสกรองในการปรับตัวและหากลยุทธตางๆเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาดอันมีมูลคานี้ ทําให
สภาวะการแขงขันของตลาดสินคาประเภทนี้มีอัตราการแขงขันสูงมาก  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือไสกรองของผูผลิต
อุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อจะไดนําขอมูลจากงานวิจยัในคร้ังนี้ ไปใช
เปนแนวทางในการวางแผน และกาํหนดกลยทุธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษากระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
ประโยชนไดรับ 

1. ทําใหทราบ ถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวน
ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

2.  สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ใหเหมาะสมกบัความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
นิยามศัพท 

กระบวนการตดัสินใจ หมายถึง ลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจเลือกซ้ือไสกรองของลูกคา
ซ่ึงเปนผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยประกอบดวย 8 ข้ันตอน คือ 
การรับรูปญหา การกําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ 
การคนหาผูขาย การพจิารณาขอเสนอในการขาย การคัดเลือกผูขาย การกําหนดลักษณะเฉพาะของ
คําส่ังซ้ือ และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
 ไสกรอง หมายถึง อุปกรณประเภทหน่ึงท่ีใชสําหรับกรองของไหล (ของเหลว และ แก็ส) 
เพื่อเพิ่มระดับความสะอาดของของไหลเหลานี้ใหสูงข้ึนกวาเดิม สําหรับบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวน
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ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการติดต้ังไสกรองภายในเครื่องลางช้ินงานเพื่อเพิ่มระดับความ
สะอาดของน้ําลางช้ินงาน และติดต้ังภายในโรงผลิตน้ําของโรงงาน เปนตน 
 ผูผลิตอุปกรณชิ้นสวน (Components Maker) หมายถึง ผูสรางสินคาเกี่ยวกับอุปกรณ
ช้ินสวนตางๆ สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Industries) หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตตัวนํา
ไฟฟาตัวเล็กๆ ท่ีใชในอุปกรณอิเล็กทรอนกิส และเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ เชน บริษัทผูผลิตฮารดดิสก
ไดรฟ และช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ (Hard disk drive and related parts) บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม 
(Integrated circuit; IC) บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor device transistors) และ
บริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป (Printed circuit board and Print 
circuit board assembly) เปนตน     
  


