
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาห 
กรรมอิเล็กทรอนิกสในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ตามรายละเอียดดังนี ้

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ประเภทบริษัทผูผลิต
อุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 
ตําแหนงงาน หนวยงานท่ีสังกัด ประสบการณการทํางาน (ตารางท่ี 1 - 8) 

สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรอง ประกอบดวย ความถ่ีในการส่ังซ้ือ 
ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่า ยี่หอของไสกรองท่ีรูจัก จํานวนท้ังหมดของยี่หอไส
กรองท่ีมีการใชงานอยู ยี่หอของไสกรองท่ีมีปริมาณการใชงานมากท่ีสุด (ตารางท่ี  9 - 14) 

สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย เหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรอง ความถ่ีในการ
เปล่ียนยี่หอไสกรอง เหุตผลสําคัญท่ีเปล่ียนยี่หอไสกรอง เกณฑในการกําหนดรายละเอียดความ
ตองการสินคา เกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา การรูจักผูขายไสกรองจากแหลงตางๆ การ
พิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง การใหความสําคัญมากท่ีสุดตอ
ปจจัยดานตางๆตอการตัดสินใจซ้ือ การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา ความสนใจตอการส่ังซ้ือเปน
แบบรับหมา เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายรวมทั้งตัวสินคา ปจจัยท่ีใชใน
การประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรองรวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาหลังจากที่มีการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือ (ตารางท่ี 15 - 34) 

สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรองและกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง
จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตารางท่ี 
35 - 60) 

สวนท่ี 5  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของกลุม
ผูตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 61 - 80) 

 สวนท่ี 6  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาท่ีพบจากการใช และ/หรือ ส่ังซ้ือไสกรอง (ตารางท่ี 81 – 82) 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทบริษัทผูผลิต

อุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

1) ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ 70 70.0 

2) แผงวงจรรวม 10 10.0 

3) เซมิคอนดักเตอร 10 10.0 

4) แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจรสําเร็จรูป 10 10.0 

รวม 100 100.0 
 

    จากตารางท่ี 1 พบวาสัดสวนผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดเปนบริษทัผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ คือ รอยละ 70.0 รองลงมาคือ บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม 
บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจร
สําเร็จรูป คือ รอยละ 10 

 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

1) ชาย 60 60.0 

2) หญิง 40 40.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ 60.0 และเปนเพศ
หญิง รอยละ 40.0 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

1) 20-30 ป 53 53.0 

2)  31-40 ป 43 43.0 

3) 41-50 ป 4 4.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 4) 51 ปข้ึนไป ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 53.0 
รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป รอยละ 43.0 และอายุ 41-50 ป รอยละ 4.0 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1) โสด 69 69.0 

2) สมรส 31 31.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 3) อ่ืนๆโปรดระบุ........  ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพเปนโสด รอยละ 69.0 
รองลงมาคือ สมรส รอยละ 31.0 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด จํานวน รอยละ 

1) ตํ่ากวา ปวช. หรือ มัธยม 6 2 2.0 

2) อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 11 11.0 

3) ปริญญาตรี 73 73.0 

4) ปริญญาโท ข้ึนไป 14 14.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 73.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทข้ึนไป รอยละ 14.0 และระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเทา รอยละ 11.0 
 
ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ   

อยู ณ ปจจุบัน 
 

ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบอยู ณ ปจจุบัน จํานวน รอยละ 

1) เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 9 9.0 

2) พนักงานบริษัท 58 58.0 

3) เจาหนาท่ีอาวุโส และ หวัหนาแผนก 23 23.0 

4) ผูจัดการแผนก 10 10.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ดํารงตําแหนงงานเปนพนักงานบริษัท 
รอยละ 58.0 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีอาวุโส และ หัวหนาแผนก รอยละ 23.0 และตําแหนงผูจดัการ
แผนก รอยละ 10.0 

 



 24 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดอยู ณ 
ปจจุบัน 

 

หนวยงานท่ีสังกัดอยู ณ ปจจุบัน จํานวน รอยละ 

1) ฝายการผลิตและกระบวนการ 35 35.0 

2) ฝายซอมบํารุง 28 28.0 

3) ฝายสาธารณูปโภค 5 5.0 

4) ฝายจัดซ้ือ 17 17.0 

5) ฝายตรวจสอบคุณภาพ 6 6.0 

6) ฝายควบคุมระดับการปนเปอน 9 9.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 7) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สังกัดอยูในหนวยงานของฝายการผลิต
และกระบวนการ รอยละ 35.0 รองลงมาคือ ฝายซอมบํารุง รอยละ 28.0 และฝายจดัซ้ือ รอยละ 17.0 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

 

ประสบการณการทํางาน จํานวน รอยละ 

2) 1 ปข้ึนไป - 3 ป 34 34.0 

3) 3 ปข้ึนไป - 5 ป 18 18.0 

4) 5 ปข้ึนไป - 7 ป 17 17.0 

5) 7 ปข้ึนไป 31 31.0 

รวม 100 100.0 
* คําถามขอ 1) ตํ่ากวา 1 ป  ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณทํางานอยูระหวาง         
1 ปข้ึนไป - 3 ป รอยละ 34.0 รองลงมาคือ 7 ปข้ึนไป รอยละ 31.0 และ 3 ปข้ึนไป - 5 ป รอยละ 18.0 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรอง 
 
ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรอง 
 

ความถ่ีในการสั่งซ้ือไสกรอง จํานวน รอยละ 

1) 1 - 2 คร้ัง ตอป 14 14.0 

2) 3 - 5 คร้ัง ตอป 30 30.0 

3) 6 -8 คร้ัง ตอป 19 19.0 

4) มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป 37 37.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรองโดยเฉล่ีย
เทากับ มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป รอยละ 37.0 รองลงมาคือ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 และ 6 -8 
คร้ัง ตอป รอยละ 19.0 
 
ตารางท่ี 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณการส่ังซ้ือไส

กรองในแตละคร้ัง 
 

ปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง จํานวน รอยละ 

1) ประมาณ 1 - 5 ชุด 38 38.0 

2) ประมาณ 6 - 10 ชุด 48 48.0 

3) ประมาณ 11 - 15 ชุด 10 10.0 

4) ประมาณ 16 ชุดข้ึนไป 4 4.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณ
โดยเฉล่ียประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 48.0 รองลงมาคือ ประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 38.0 และ
ประมาณ 11 - 15 ชุด รอยละ 10.0 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปริมาณสินคาคงคลังข้ัน
ตํ่าของไสกรอง 

 

ปริมาณสินคาคงคลังขั้นต่ําของไสกรอง จํานวน รอยละ 

1) ประมาณ 1 - 2 ชุด 42 42.0 

2) ประมาณ 3 - 5 ชุด 30 30.0 

3) ประมาณ 6 ชุด ข้ึนไป 15 15.0 

4) ไมมีการเกบ็สินคาคงคลัง 13 13.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีปริมาณการเกบ็สินคาคงคลังข้ันตํ่า
ของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 42.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 30.0 และ
ประมาณ 6 ชุด ข้ึนไป รอยละ 15.0 
 
ตารางท่ี 12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบ

แบบสอบถามรูจัก 
 

ยี่หอของไสกรองท่ีทานรูจัก จํานวน รอยละ 

1) Advantec 13 13.0 

2) Cuno (3M) 32 32.0 

3) CSM (JCS) 21 21.0 

4) Domnich Hunter 31 31.0 

5) Filtrafine 15 15.0 

6) Flo 18 18.0 

7) Integris (แทน Mykrolis) 14 14.0 

8) Jotec 10 10.0 

9) Kare-I 24 24.0 

10) Osmonic 15 15.0 
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ยี่หอของไสกรองท่ีทานรูจัก จํานวน รอยละ 

11) Pall 67 67.0 

12) Parker 18 18.0 

13) Premium 14 14.0 

14) Puretex 30 30.0 

15) SMC 37 37.0 

16) Wintech 13 13.0 

17) Yamashin 19 19.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ   
  ** คําถามขอ 18) อ่ืนๆโปรดระบุ........  ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รูจักไสกรองยีห่อ Pall รอยละ 67.0 
รองลงมาคือ ยี่หอ SMC รอยละ 37.0 และ ยี่หอ Cuno (3M) รอยละ 32.0 
 
ตารางท่ี 13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนท้ังหมดของยี่หอ

ไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามใชอยูในปจจุบัน 
 

จํานวนท้ังหมดของยี่หอไสกรองท่ีใชอยู ณ ปจจุบัน จํานวน รอยละ 

1) 1 ยี่หอ 12 12.0 

2) 2 - 3 ยี่หอ 67 67.0 

3) 4 - 5 ยี่หอ 19 19.0 

4) 6 ยี่หอ ข้ึนไป 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนยี่หอของไสกรองท่ีใช
ท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากับ 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 67.0 รองลงมาคือ 4 - 5 ยี่หอ รอยละ 19.0 และ 
จํานวน 1 ยี่หอ รอยละ 12.0 
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ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบ  
แบบสอบถามมีใชอยูในภายในหนวยงาน โดยมีปริมาณมากท่ีสุด 

 

ยี่หอของไสกรองท่ีทานมีใชในปริมาณมากท่ีสุด จํานวน รอยละ 

1) Advantec 2 2.0 

2) Cuno (3M) 5 5.0 

3) CSM (JCS) 4 4.0 

4) Domnich Hunter 6 6.0 

5) Filtrafine 2 2.0 

6) Flo 7 7.0 

7) Integris (แทน Mykrolis) 2 2.0 

8) Jotec 3 3.0 

9) Kare-I 2 2.0 

10) Osmonic 1 1.0 

11) Pall 35 35.0 

12) Parker 7 7.0 

13) Premium 0 0.0 

14) Puretex 4 4.0 

15) SMC 6 6.0 

16) Wintech 3 3.0 

17) Yamashin 11 11.0 

รวม 100 100.0 
  * คําถามขอ 18) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 14 พบวาสวนใหญยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใช
ภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 35.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Yamashin รอยละ 11.0 
และ ยีห่อ Flo และ ยีห่อ Parker รอยละ 7.0 
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สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุม  
                  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไส    
                       กรองภายในหนวยงานหรือองคกร 
 

เหตุผลสําคัญท่ีทานมีการใชไสกรองภายในหนวยงาน หรือ องคกร จํานวน รอยละ 

1) ใชสําหรับกรองของไหลกอนการหมุนเวยีนกลับไปใชใหม 28 28.0 

2) เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอน   
     นําไปใชงาน 63 63.0 

3) เพื่อปองกันการสึกหรอของอุปกรณ และ/หรือ เคร่ืองจักรท่ีใชงาน 16 16.0 

4) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรอง และ            
    คุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน 40 40.0 

5) ติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเคร่ืองจักรทําการติดต้ังมาให 13 13.0 

* ตอบไดไมเกนิ 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด   
  ** คําถามขอ 6) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรอง
ภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของ
ไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 63.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ี
ใชกรองและคุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน รอยละ 40.0 และใชสําหรับกรองของไหลกอนการ
หมุนเวียนกลับไปใชใหม รอยละ 28.0 
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ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอ 
                       การส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง  
 

ความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง จํานวน รอยละ 

1) ไมเคยเปล่ียน 22 22.0 

2) ประมาณ 1-2 คร้ัง ตอป 46 46.0 

3) ประมาณ 3-5 คร้ัง ตอป 11 11.0 

4) ประมาณ 6-8 คร้ัง ตอป 8 8.0 

5) มากกวา 8 คร้ัง ตอป 12 12.0 

6) ทุกคร้ังท่ีมีการส่ังซ้ือ 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถี่ในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ 
และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1-2 คร้ัง ตอป รอยละ 46.0 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียน
ยี่หอ รอยละ 22.0 และ มากกวา 8 คร้ัง ตอป รอยละ 12.0 
 
 
ตารางท่ี 17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลสําคัญตอการ    
                        ตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู 
 

เหตุผลสําคัญท่ีทานตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง  จํานวน รอยละ 

1) ไมไดรับบริการหลังการขายท่ีดีจากพนกังานขาย 17 10.7 

2) สินคาขาดสงบอย และตองรอสินคาเปนเวลานาน 20 12.6 

3) มีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา 7 4.4 

4) เกิดความเสียหายกับไสกรองท่ีเคยใชงานอยูเดิม 12 7.5 

5) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรอง และ            
    คุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน 32 20.1 

6) ทานมองเหน็โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูก    
    ลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 46 28.9 
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เหตุผลสําคัญท่ีทานตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง จํานวน รอยละ 

7) ไดรับการนาํเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคา   
     ถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 25 15.7 

* ตอบไดไมเกนิ 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด   
  ** คําถามขอ 8) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียน
เปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือ
ราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 28.9 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับ
ความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน รอยละ 20.1 และไดรับการ
นําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
อยู รอยละ 15.7 
 
 
ตารางท่ี 18  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑในการกําหนด  
                    รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา 
 

เกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความตองการสนิคา จํานวน รอยละ 

1) มี 89 89.0 

2) ไมมี 11 11.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคา รอยละ 89.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด รอยละ 
11.0 
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ตารางท่ี 19  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายละเอียดท่ีกําหนด  
                    เกี่ยวกับความตองการสินคา 
 

รายละเอียดท่ีกําหนดเกี่ยวกับความตองการสินคา จํานวน รอยละ 

1) รูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช 48 53.9 

2) วัสดุของเนือ้ไสกรอง 80 89.9 

3) ยี่หอของสินคา 21 23.6 

4) ปริมาณท่ีตองการส่ังซ้ือ 89 100.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ   
  ** คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 19  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความ
ตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไส
กรอง รอยละ 89.9 และรูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช รอยละ 53.9 
 
ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑในการกําหนด  
                    คุณสมบัติของสินคา 
 

เกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา จํานวน รอยละ 

1) มี 92 92.0 

2) ไมมี 8 8.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของ
สินคา รอยละ 92.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติ รอยละ 8.0 
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 ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
                     เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา 
           

รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบตัขิองสินคา จํานวน รอยละ 

1) อายุการใชงานของไสกรอง 54 58.7 

2) ประสิทธิภาพการกรอง 83 90.2 

3) ความเขากนัไดกับสารท่ีตองการกรอง 33 35.9 

4) อัตราการไหลของของไหล 36 39.1 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ   
** คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 21  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง รอยละ 90.2 รองลงมาคือ อายุการ
ใชงานของไสกรอง รอยละ 58.7 และอัตราการไหลของของไหล รอยละ 39.1 
 

ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบ 
                    แบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง 
 

แหลงตางๆ ท่ีทําใหรูจักผูขายไสกรอง  จํานวน รอยละ 

1) ทาง อินเตอรเน็ต 15 15.0 

2) คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 24 24.0 

3) การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ 10 10.0 

4) คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร 35 35.0 

5) คําแนะนําจากผูผลิตเคร่ืองจักร 21 21.0 

6) การโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย 46 46.0 

7) สมุดแจงรายช่ือผูประกอบการคา 2 2.0 
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
** คําถามขอ 8) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน   
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จากตารางท่ี 22  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงาน
ของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 46.0 รองลงมาคือ คําแนะนาํ
จากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 35.0 และคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 24.0 
 
ตารางท่ี 23  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  

      สําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการ 
      คัดเลือกผูขายไสกรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากตารางท่ี 23  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.15  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน

การกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.70)  รองลงคือ ความนาเช่ือถือของ
มาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (4.29) และ ความหลากหลายของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) รองลงมาคือ
ตรายี่หอของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.32)  
 
 
 
 

คาเฉล่ีย

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสดุ (แปลผล)
1) ประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง 73 24 3 0 0 100 4.70

(73.0) (24.0) (3.0) (0.0) (0.0) 100 (มากท่ีสุด)
2) ความนาเช่ือถอืของมาตรฐานท่ีใชกาํหนดประสิทธิภาพ 40 49 11 0 0 100 4.29
     การกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน (40.0) (49.0) (11.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
3) ตราย่ีหอของสินคา 4 33 55 7 1 100 3.32

(4.0) (33.0) (55.0) (7.0) (1.0) 100 (ปานกลาง)
4) ความหลากหลายของสินคา 39 51 10 0 0 100 4.29

(39.0) (51.0) (10.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
4.15
(มาก)

รวมปจจัยดานผลิตภณัฑ
ระดบัความสาํคัญ

คาเฉล่ียรวม
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ตารางท่ี 24  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  
      สําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการ 
      คัดเลือกผูขายไสกรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 24  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.25 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑเหมาะ 

สมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.32) รองลงมาคือ ราคาผลิตภัณฑเม่ือ
เปรียบเทียบกบัยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.18)  
 
ตารางท่ี 25  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับความ  

      สําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย  
      และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาเฉลีย่

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (แปลผล)
1) ราคาผลติภณัฑเม่ือเทยีบกับยีห่ออืน่ 31 56 13 0 0 100 4.18

(31.0) (56.0) (13.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
2) ราคาผลติภณัฑเหมาะสมกบัประโยชนทีไ่ดรบั 40 52 8 0 0 100 4.32

(40.0) (52.0) (8.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
4.25
(มาก)

คาเฉลีย่รวม

ปจจยัดานราคา รวม
ระดับความสําคญั

คาเฉลีย่

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสดุ (แปลผล)

1) สามารถสัง่ซือ้ไดสะดวก 39 51 10 0 0 100 4.29
(39.0) (51.0) (10.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)

2) สามารถซือ้สนิคาไดโดยตรงกบับรษิทัผูจดัจาํหนาย 29 55 16 0 0 100 4.13
(29.0) (55.0) (16.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)

3) ระยะเวลาในการสงมอบสนิคา (Lead time) 52 41 6 1 0 100 4.44
(52.0) (41.0) (6.0) (1.0) (0.0) 100 (มาก)

4.29
(มาก)

คาเฉลีย่รวม

ปจจยัดานชองทางการจดัจาํหนาย รวม
ระดบัความสาํคัญ
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จากตารางท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.29 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกีย่วกับ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.44) รองลงมาคือ สามารถ
ส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือไดโดยตรงกับบริษัทผู
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.13)  
 
ตารางท่ี 26  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  

      สําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขาย  
      และเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางท่ี 26 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

 

คาเฉลีย่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด (แปลผล)
1) การมีสวนลดดานราคา 19 56 24 1 0 100 3.93

(19.0) (56.0) (24.0) (1.0) (0.0) 100 (มาก)
2) การมีสินคาตวัอยางใหทดลองใช 26 54 18 1 1 100 4.03

(26.0) (54.0) (18.0) (1.0) (1.0) 100 (มาก)
3) พนกังานขายมีความเขาใจในสนิคาเปนอยางด ีและ 39 52 7 2 0 100 4.28
    แนะนาํใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน (39.0) (52.0) (7.0) (2.0) (0.0) 100 (มาก)
4) การมีแผนขอมูล (Datasheet) ทีแ่สดงรายละเอยีดของ 31 51 18 0 0 100 4.13
    สนิคาอยางชัดเจน (31.0) (51.0) (18.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
5) การจดัอบรมใหความรูแกลูกคาเก่ียวกับสนิคา และคาํแนะนาํ 13 55 29 3 0 100 3.78
    เก่ียวกับการใชงานสนิคาใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน (13.0) (55.0) (29.0) (3.0) (0.0) 100 (มาก)
6) การบริการทีด่จีากพนกังานขาย เชน มีการเก็บสตอ็กสินคา 32 48 20 0 0 100 4.12
     การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน (32.0) (48.0) (20.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
7) มีการใหวงเงนิสนิเช่ือทางการคา 12 34 44 7 3 100 3.45

(12.0) (34.0) (44.0) (7.0) (3.0) 100 (ปานกลาง)
3.96
(มาก)

คาเฉลีย่รวม

รวมปจจยัดานสงเสรมิการตลาด
ระดับความสําคญั



 37 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบัพนกังาน
ขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (4.28) รองลงมาคือ การมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดงรายละเอียดของสินคาไดอยางชัดเจน มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.13) รองลงมาคือ การบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อก
สินคา การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.12) 
รองลงมาคือ การมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.03) รองลงมาคือ การมี
สวนลดดานราคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.93) รองลงมาคือ การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสินคา
และแนะนําเกีย่วกับการใชงานใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.78) 
รองลงมาคือ มีการใหวงสินเช่ือทางการคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.45) 

 
ตารางท่ี 27  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ 
                    รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
 

การสั่งซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมาภายในองคกร จํานวน รอยละ 

1) มี 27 27.0 

2) ไมมี 73 73.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 27  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) ภายในองคกร รอยละ 73.0 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอย
ละ 27.0 
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ตารางท่ี 28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการทําสัญญา  
                    การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
 

ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคาแบบรับเหมา จํานวน รอยละ 

1) ทุกๆ 3 เดือน 16 59.3 

2) ทุกๆ 6 เดือน 1 3.7 

3) ทุกๆ 9 เดือน 0 0.0 

4) ทุกๆ 1 ป 10 37.0 

รวม 27 100.0 
* คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 28  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน รอยละ 59.3 รองลงมาคือ ทุกๆ 
1 ป รอยละ 37.0 และทุกๆ 6 เดือน รอยละ 3.7 
 
ตารางท่ี 29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความสนใจตอการส่ังซ้ือ 
                    สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
 

ความสนใจตอการส่ังซ้ือไสกรองแบบรับเหมา จํานวน รอยละ 

1) สนใจ 40 40.0 

2) ไมสนใจ 60 60.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 29  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 60.0 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา รอยละ 40.0 
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ตารางท่ี 30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีไมสนใจทําการ 
                    ส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา (Blanket Order)  
 

สาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองแบบรับเหมา จํานวน รอยละ 

1) ไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 42 70.0 
2) ไมเหน็วาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบ
รับเหมา 10 16.7 

3) ยังไมเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ 8 13.3 

รวม 60 100.0 
* คําถามขอ 4) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 30  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รอยละ 70.0 
รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอยละ 16.7 
และยังไมเขาใจเกี่ยวกบัสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ รอยละ 13.3 
 
ตารางท่ี 31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกณฑการทบทวนผลการ 
                    ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
 

เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัตงิาน จํานวน รอยละ 

1) มี 75 75.0 

2) ไมมี 25 25.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 75.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 25.0 
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ตารางท่ี 32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการสําหรับใชในการ   
                    พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
 

วิธีการท่ีใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

1) สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจ แลวทําการประเมินผล 33 44.0 

2) มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัในดานตางๆ       
    สําหรับการใหคะแนน 25 33.3 

3) พิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครองสินคาช้ินนี้ โดยอาจมีการ     
    รวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพื่อปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือ    
    และราคาควบคูไปดวย 17 22.7 

รวม 75 100.0 
* คําถามขอ 4) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกบัความพึงพอใจ แลว
ทําการประเมินผล รอยละ 44.0 รองลงมาคือ มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกั
ในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 33.3 และพิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครอง
สินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดเีพื่อปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือ
และราคาควบคูไปดวย รอยละ 22.7                      
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ตารางท่ี 33  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ  
       สําคัญของปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไส 
       กรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยท่ีใชในการประเมินผล
และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการซ้ือโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.52 โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลและ/หรือ 
ควบคุมคุณภาพไสกรอง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
(4.63) รองลงมาคือ อายุการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.41) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการ
จัดสงสินคาตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.24) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.21) รองลงมาคือ ความถูกตองในตัวสินคา
รวมท้ังสถานท่ีท่ีตองการใหจัดสง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.16) และ การบริการหลังการขายจาก
ผูจัดจําหนายและหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.16) รองลงมาคือ 
ปริมาณการเกบ็สต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกัน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.91) 

คาเฉล่ีย
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด (แปลผล)

1) ประสิทธิภาพของไสกรองทีใ่ช 50 22 3 0 0 75 4.63
(66.7) (29.3) (4.0) (0.0) (0.0) 100 (มากทีสุ่ด)

2) อายุการใชงาน 36 35 3 1 0 75 4.41
(48.0) (46.7) (4.0) (1.3) (0.0) 100 (มาก)

3) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาทีซ้ื่อ 26 39 10 0 0 75 4.21
(34.7) (52.0) (13.3) (0.0) (0.0) 100 (มาก)

4) ความถูกตองในตัวสินคารวมทัง้สถานทีท่ีต่องการ 22 44 8 1 0 75 4.16
    ใหจัดสง (29.3) (58.7) (10.7) (1.3) (0.0) 100 (มาก)
5) ระยะเวลาในการจัดสงสินคาตามทีต่องการ 28 37 10 0 0 75 4.24

(37.3) (49.3) (13.3) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
6) บริการหลังการขายจากผูจัดจําหนายและหนวยงานตาง  ๆ 25 37 13 0 0 75 4.16
    ทีมี่สวนเก่ียวของ (33.3) (49.3) (17.3) (0.0) (0.0) 100 (มาก)
7) ปริมาณการเก็บสตอ็กสนิคาตามทีไ่ดมีการตกลงรวมกัน 17 37 19 1 1 75 3.91

(22.7) (49.3) (25.3) (1.3) (1.3) 100 (มาก)
4.25
(มาก)

คาเฉล่ียรวม

ปจจัยทีใ่ชในการประเมิน รวม
ระดบัความสําคญั
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ตารางท่ี 34  แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ีย ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความพึง 
                    พอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร 
    
 
 

 
 
 
จากตารางท่ี 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจาก

การเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเฉล่ีย

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ดุ (แปลผล)
1) ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 6 80 14 0 0 100 3.92
  (6.0) (80.0) (14.0) (0.0) (0.0) 100 (มาก)

ระดับความพงึพอใจตอไสกรองทีท่านเลือกซือ้ 

และ/หรือ ใชภายในองคกร
ระดับความพงึพอใจ

รวม
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สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรอง และกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนก 
                ตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวน ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 35  แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของ 
                       บริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 35 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีความถี่ในการส่ังซ้ือไสกรองโดยเฉล่ียเทากับ มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป รอย
ละ 42.9 รองลงมาคือ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 28.6 และ 6 -8 คร้ัง ตอป รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีความถี่ในการส่ังซ้ือไส
กรองโดยเฉล่ียเทากับ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 50.0 รองลงมาคือ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 และ 
มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือ
ไสกรองโดยเฉล่ียเทากับ 6 - 8 คร้ัง ตอป รอยละ 50.0 รองลงมาคือ 1 - 2 คร้ัง ตอป กับ มากกวา 8 
คร้ังข้ึนไป ตอป รอยละ 20.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรองโดยเฉล่ียเทากับ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 40.0 รองลงมา
คือ 1 - 2 คร้ัง ตอป กับ มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอป รอยละ 30.0  

ฮารดดสิกไดรฟและ

ชิน้สวนทีเ่กีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดกัเตอร

แผนพิมพวงจรอเิลก็ทรอนกิส

 และแผนวงจรสําเรจ็รูป

จํานวน 6 3 2 3
รอยละ 8.6 30.0 20.0 30.0
จํานวน 20 5 1 4
รอยละ 28.6 50.0 10.0 40.0
จํานวน 14 0 5 0
รอยละ 20.0 0.0 50.0 0.0
จํานวน 30 2 2 3
รอยละ 42.9 20.0 20.0 30.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบรษัิทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส
ความถีใ่นการสัง่ซ้ือไสกรอง

รวม

1) 1 - 2 ครัง้ ตอป

2) 3 - 5 ครัง้ ตอป

3) 6 -8 ครัง้ ตอป

4) มากกวา 8 ครัง้ขึน้ไป ตอป
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ,
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีความแตกตางกัน คือ บริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ
ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของมีความถ่ีในการส่ังซ้ือโดยเฉล่ีย มากกวา 8 คร้ังข้ึนไป ตอปมากท่ีสุด, บริษัทผูผลิต
เซมิคอนดักเตอรมีความถ่ีในการส่ังซ้ือโดยเฉล่ีย เทากับ 6 - 8 คร้ัง ตอปมากท่ีสุด แตบริษัทผูผลิต
แผงวงจรรวมกับบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูปมีความถ่ีในการ
ส่ังซ้ือโดยเฉล่ียมากท่ีสุดเหมือนกัน คือ เทากับ 3 - 5 คร้ัง ตอป 
 
ตารางท่ี 36  แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง จําแนกตาม  
                       ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 36 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 55.7 
รองลงมาคือ ประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 30.0 และประมาณ 11 - 15 ชุด รอยละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละ
คร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 30.0  
และประมาณ 11 - 15 ชุด กบั ประมาณ 16 ชุดข้ึนไป รอยละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแต 
ละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด และ ประมาณ 6 - 10 ชุด อยางละรอยละ 50.0 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนที่เก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
จํานวน 21 5 5 7
รอยละ 30.0 50.0 50.0 70.0
จํานวน 39 3 5 1
รอยละ 55.7 30.0 50.0 10.0
จํานวน 7 1 0 2
รอยละ 10.0 10.0 0.0 20.0
จํานวน 3 1 0 0
รอยละ 4.3 10.0 0.0 0.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

4) ประมาณ 16 ชุดข้ึนไป

ประเภทบริษทัผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ปริมาณการสั่งซือ้ไสกรองในแตละคร้ัง

1) ประมาณ 1 - 5 ชุด

2) ประมาณ 6 - 10 ชุด

3) ประมาณ 11 - 15 ชุด

รวม
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 70.0 
รองลงมาคือ ประมาณ 11 - 15 ชุด รอยละ 20.0 และประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 10.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ ส่ัง 
ซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง มีความแตกตางกับกลุมบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอน
ดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป คือ บริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 6 - 
10 ชุด มากท่ีสุด แตกลุมบริษทัผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และ บริษัทผูผลิต
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดย
เฉล่ียมากท่ีสุดเหมือนกนั คือ ประมาณ 1 - 5 ชุด 
 
ตารางท่ี 37  แสดงจํานวนและรอยละของปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง จําแนกตาม  
                       ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
จากตารางท่ี 37 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ มีปริมาณการเก็บสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 
38.6 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 30.0 และประมาณ 6 ชุด ข้ึนไป รอยละ 20.0 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ชิน้สวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพิมพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรปู
จาํนวน 27 5 5 5
รอยละ 38.6 50.0 50.0 50.0
จาํนวน 21 4 1 4
รอยละ 30.0 40.0 10.0 40.0
จาํนวน 14 1 0 0
รอยละ 20.0 10.0 0.0 0.0
จาํนวน 8 0 4 1
รอยละ 11.4 0.0 40.0 10.0
จาํนวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบรษัิทผูผลติอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส
ปรมิาณสนิคาคงคลังข้ันต่าํของไสกรอง

1) ประมาณ 1 - 2 ชดุ

2) ประมาณ 3 - 5 ชดุ

3) ประมาณ 6 ชดุขึน้ไป

4) ไมมกีารเกบ็สินคาคงคลงั

รวม
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีปริมาณการเก็บสินคา
คงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 
40.0 และประมาณ 6 ชุด ข้ึนไป รอยละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีปริมาณการเก็บ
สินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ไมมีการเก็บสินคาคง
คลัง รอยละ 40.0 และประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ มีปริมาณการเก็บสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 50.0 
รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 40.0 และไมมีการเก็บสินคาคงคลัง รอยละ 10.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีปริมาณการเก็บสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 
- 2 ชุด มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 
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ตารางท่ี 38  แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามรูจัก จาํแนกตาม 
                    ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนที่ เกี่ยวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

จํานวน 5 2 3 3
รอยละ 7.1 20.0 30.0 30.0
จํานวน 25 3 2 2
รอยละ 35.7 30.0 20.0 20.0
จํานวน 18 1 1 1
รอยละ 25.7 10.0 10.0 10.0
จํานวน 17 8 4 2
รอยละ 24.3 80.0 40.0 20.0
จํานวน 10 2 0 3
รอยละ 14.3 20.0 0.0 30.0
จํานวน 13 0 2 3
รอยละ 18.6 0.0 20.0 30.0
จํานวน 10 2 0 2
รอยละ 14.3 20.0 0.0 20.0
จํานวน 7 2 0 1
รอยละ 10.0 20.0 0.0 10.0
จํานวน 17 2 2 3
รอยละ 24.3 20.0 20.0 30.0
จํานวน 11 3 0 1
รอยละ 15.7 30.0 0.0 10.0
จํานวน 52 6 6 3
รอยละ 74.3 60.0 60.0 30.0
จํานวน 10 2 3 3
รอยละ 14.3 20.0 30.0 30.0
จํานวน 14 0 0 0
รอยละ 20.0 0.0 0.0 0.0
จํานวน 21 2 2 5
รอยละ 30.0 20.0 20.0 50.0
จํานวน 28 3 6 0
รอยละ 40.0 30.0 60.0 0.0
จํานวน 10 2 1 0
รอยละ 14.3 20.0 10.0 0.0
จํานวน 18 1 0 0
รอยละ 25.7 10.0 0.0 0.0

12) Parker

8) Jotec

9) Kare-I

10) Osmonic

11) Pall

1) Advantec

2) Cuno (3M)

3) CSM (JCS)

4) Domnich Hunter 

6) Flo

7) Integris (แทน  Mykrolis)

13) Premium

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณ ช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ย่ีหอของไสกรองท่ีทานรู จัก

14) Puretex

15) SMC

16) W intech

17) Yamashin

5) Filtrafine

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
** คําถามขอ 18) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
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จากตารางท่ี 38 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ รูจักไสกรองยี่หอ Pall รอยละ 74.3 รองลงมาคือ ยี่หอ SMC รอยละ 40.0 และ 
ยี่หอ Cuno (3M) รอยละ 35.7 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ รูจักไสกรองยี่หอ 
Domnich Hunter รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Pall รอยละ 60.0 และ ยี่หอ Cuno (3M) กับ ยีห่อ 
Osmonic กับ ยี่หอ SMC ยี่หอละ รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ รูจักไสกรองยีห่อ Pall 
และ ยี่หอ SMC รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Domnich Hunter รอยละ 40.0 และ ยี่หอ Advantec 
กับยี่หอ Parker ยี่หอละ รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ รูจักไสกรองยีห่อ Puretex รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Advantec, ยี่หอ Filtrafine, 
ยี่หอ Flo, ยี่หอ Kare-I, ยี่หอ Pall และยีห่อ Parker ยี่หอละ รอยละ 30.0  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ กับ 
บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร รูจักไสกรองยี่หอ Pall เหมือนกนัมากท่ีสุด แตมีความแตกตางกนักับ
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
รูจักไสกรองยีห่อ Domnich Hunter และ ยีห่อ Puretex มากท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 39  แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนท้ังหมดของยี่หอไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามมี 
                     ใชภายในหนวยงาน จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
                     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากตารางท่ี 39 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีจํานวนยี่หอของไสกรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากบั 2 - 3 ยี่หอ รอย
ละ 60.0 รองลงมาคือ 4 - 5 ยีห่อ รอยละ 24.3 และ จํานวน 1 ยี่หอ รอยละ 12.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีจํานวนยีห่อของไส
กรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากบั 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 100.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีจํานวนยีห่อของไส
กรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากบั 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 70.0 รองลงมาคือ จํานวน 1 ยี่หอ รอย
ละ 30.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ มีจํานวนยีห่อของไสกรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากับ 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 
80.0 รองลงมาคือ จํานวน 4 - 5 ยี่หอ รอยละ 20.0  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีจํานวนยีห่อของไสกรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน 
เทากับ 2 - 3 ยีห่อ มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนที่เกี่ยวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

จํานวน 9 0 3 0
รอยละ 12.9 0.0 30.0 0.0
จํานวน 42 10 7 8
รอยละ 60.0 100.0 70.0 80.0
จํานวน 17 0 0 2
รอยละ 24.3 0.0 0.0 20.0
จํานวน 2 0 0 0
รอยละ 2.9 0.0 0.0 0.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

จํานวนทั้งหมดของย่ีหอไสกรองที่

ทานใชอยูในปจจุบัน

รวม

1) 1 ยี่หอ

2) 2 - 3 ย่ีหอ

3) 4 - 5 ย่ีหอ

4) 6 ยี่หอ ขึ้นไป

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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ตารางท่ี 40  แสดงจํานวนและรอยละของยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใชมาก 
                    ท่ีสุด จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                    อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนที่ เก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
จํานวน 0 1 1 0
รอยละ 0.0 10.0 10.0 0.0
จํานวน 2 1 0 2
รอยละ 2.9 10.0 0.0 20.0
จํานวน 4 0 0 0
รอยละ 5.7 0.0 0.0 0.0
จํานวน 1 4 1 0
รอยละ 1.4 40.0 10.0 0.0
จํานวน 0 0 0 2
รอยละ 0.0 0.0 0.0 20.0
จํานวน 4 0 1 2
รอยละ 5.7 0.0 10.0 20.0
จํานวน 2 0 0 0
รอยละ 2.9 0.0 0.0 0.0
จํานวน 3 0 0 0
รอยละ 4.3 0.0 0.0 0.0
จํานวน 1 0 0 1
รอยละ 1.4 0.0 0.0 10.0
จํานวน 0 0 0 1
รอยละ 0.0 0.0 0.0 10.0
จํานวน 28 2 4 1
รอยละ 40.0 20.0 40.0 10.0
จํานวน 5 1 1 0
รอยละ 7.1 10.0 10.0 0.0
จํานวน 2 1 0 1
รอยละ 2.9 10.0 0.0 10.0
จํานวน 4 0 2 0
รอยละ 5.7 0.0 20.0 0.0
จํานวน 3 0 0 0
รอยละ 4.3 0.0 0.0 0.0
จํานวน 11 0 0 0
รอยละ 15.7 0.0 0.0 0.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

12) Parker

11) Pall

10) Osmonic

9) Kare-I

17) Yamashin

16) Wintech

15) SMC

14) Puretex

1) Advantec

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ยี่หอของไสกรองที่ทานมีปริมาณ   การ

ใชมากที่สุด

รวม

2) Cuno (3M)

3) CSM (JCS)

4) Domich Hunter

5) Filtrafine

6) Flo

7) Integris (แทน  Mykrolis)

8) Jotec

* คําถามขอ 13) Premium และ 18) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
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จากตารางท่ี 40 ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสก
ไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของมีปริมาณการใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 40.0 
รองลงมาคือ ยี่หอ Yamashin รอยละ 15.7 และ ยีห่อ Parker รอยละ 7.1 

ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมมีปริมาณการใช
ภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Domich Hunter รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Pall รอยละ 
20.0 และ ยีห่อ Advantec, ยี่หอ Cuno (3M) , ยี่หอ Parker และยีห่อ Puretex ยี่หอละ รอยละ 10.0 

ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรมีปริมาณการ
ใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ยี่หอ SMC รอยละ 20.0 และ 
ยี่หอ Advantec, ยี่หอ Domich Hunter, ยี่หอ Flo และยีห่อ Parker ยี่หอละ รอยละ 10.0 

ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูปมีปริมาณการใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Cuno (3M), ยี่หอ 
Filtrafine, ยี่หอ Flo ยี่หอละ รอยละ 20.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Kare-I, ยีห่อ Osmonic, ยี่หอ Pall และ
ยี่หอ Puretex ยี่หอละ รอยละ 10.0  

พบวายีห่อของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ
ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ กับบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรมีปริมาณการใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ 
ยี่หอ Pall เหมือนกัน แตมีความแตกตางกับบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตแผนพิมพ
วงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ซ่ึงยี่หอของไสกรองท่ีมีปริมาณใชมากท่ีสุด คือยีห่อ 
Domich Hunter กับ ยีห่อ Cuno (3M), ยี่หอ Filtrafine และ ยีห่อ Flo ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 41  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือ  
                    องคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม   
                    อิเล็กทรอนิกส   
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ตอบไดไมเกนิ 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด 
** คําถามขอ 6) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 

  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 41 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพือ่
ชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 60.0 
รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานให
สูงข้ึน รอยละ 45.7 และใชสําหรับกรองของไหลกอนการหมุนเวียนกลับไปใชใหม รอยละ 28.6 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใช
ไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนือ่งจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาด
ของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ใชสําหรับกรองของไหลกอนการ
หมุนเวียนกลับไปใชใหม รอยละ 50.0 และเพือ่ปองกันการสึกหรอของอุปกรณ และ/หรือ 
เคร่ืองจักรท่ีใชงาน รอยละ 30.0  

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิน้สวนท่ีเก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเรจ็รปู

1) ใชสาํหรบักรองของไหลกอน จาํนวน 20 5 1 2
     การหมุนเวยีนกลับไปใชใหม รอยละ 28.6 50.0 10.0 20.0
2) เพือ่ชวยสรางความม่ันใจเก่ียวกับระดับความ จาํนวน 42 8 4 9
    สะอาดของของไหลกอนนาํไปใชงาน รอยละ 60.0 80.0 40.0 90.0
3) เพือ่ปองกันการสกึหรอของอปุกรณ และ/หรอื จาํนวน 8 3 4 1
    เครือ่งจกัรทีใ่ชงาน รอยละ 11.4 30.0 40.0 10.0
4) ตองการปรบัปรงุระดับความสะอาดของของไหล จาํนวน 32 2 3 3
     ทีใ่ชกรองและคุณภาพของชิน้งานใหสงูข้ึน รอยละ 45.7 20.0 30.0 30.0
5) ติดต้ังไปตามตําแหนงทีท่างผูผลติเครือ่งจกัรทาํ จาํนวน 9 0 2 2
     การติดต้ังมาให รอยละ 12.9 0.0 20.0 20.0

เหตผุลสําคญัท่ีทานมกีารใชไสกรองภายในหนวยงาน หรอื 

องคกร

ประเภทบรษิทัผูผลิตอปุกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการ
ใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความ
สะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน กับ เพื่อปองกันการสึกหรอของอุปกรณ และ/หรือ เคร่ืองจักร
ท่ีใชงาน เหตุผลละ รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใช
กรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 30.0 และติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิต
เคร่ืองจกัรทําการติดต้ังมาให รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพือ่
ชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ90.0 
รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานให
สูงข้ึน รอยละ 30.0 และใชสําหรับกรองของไหลกอนการหมุนเวยีนกลับไปใชใหม กับ ติดต้ังไป
ตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเคร่ืองจักรทําการติดต้ังมาให รอยละ 20.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือ
องคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน 
มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 
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ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือและ/หรือใชไสกรอง   
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                    อิเล็กทรอนิกส   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากตารางท่ี 42 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร 
ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 42.9 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียนยี่หอ รอยละ 22.9 และมากกวา 8 
คร้ัง ตอป รอยละ 12.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียน
ยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 40.0 รองลงมา
คือ ประมาณ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 และมากกวา 8 คร้ัง ตอป รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีความถ่ีในการ
เปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป กับ ไมเคย
เปล่ียนยีห่อ อยางละ รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 คร้ัง ตอป และมากกวา 8 คร้ัง ตอป 
รอยละ 10.0  

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนที่เก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

จํานวน 16 1 4 1
รอยละ 22.9 10.0 40.0 10.0

จํานวน 30 4 4 8

รอยละ 42.9 40.0 40.0 80.0
จํานวน 6 3 1 1
รอยละ 8.6 30.0 10.0 10.0
จํานวน 8 0 0 0
รอยละ 11.4 0.0 0.0 0.0
จํานวน 9 2 1 0
รอยละ 12.9 20.0 10.0 0.0
จํานวน 1 0 0 0
รอยละ 1.4 0.0 0.0 0.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ความถ่ีในการเปลี่ยนย่ีหอการสั่งซ้ือ และ/

หรือใชไสกรอง

รวม

1) ไมเคยเปล่ียน

2) ประมาณ 1-2 คร้ังตอป

3) ประมาณ 3-5 คร้ัง ตอป

4) ประมาณ 6-8 คร้ังตอป

5) มากกวา 8 คร้ังตอป

6) ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซื้อ
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร 
ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียนยี่หอ กับ ประมาณ 3 - 5 คร้ัง ตอป 
อยางละ รอยละ 10.0  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง
ภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป มากท่ีสุดเหมือนกันท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 43  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง   
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                     อิเล็กทรอนิกส   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ตอบไดไมเกิน 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด 
** คําถามขอ 8) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ชิน้สวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพมิพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
1) ไมไดรับบริการหลังการขายทีด่จีากพนักงานขาย จํานวน 13 2 1 1

รอยละ 18.6 20.0 10.0 10.0

2) สนิคาขาดสงบอย และตองรอสนิคาเปนเวลานาน จํานวน 14 2 2 2

รอยละ 20.0 20.0 20.0 20.0
3) มีการเพ่ิมราคาของสินคาอยูเปนประจํา จํานวน 3 4 0 0

รอยละ 4.3 40.0 0.0 0.0
4) เกิดความเสยีหายกับไสกรองทีเ่คยใชงานอยูเดมิ จํานวน 7 2 2 1

รอยละ 10.0 20.0 20.0 10.0
5) ตองการปรับปรุงระดบัความสะอาดของของไหล จํานวน 24 3 2 3
    ทีใ่ชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสงูข้ึน รอยละ 34.3 30.0 20.0 30.0
6) ทานมองเห็นโอกาสในการซือ้ไสกรองทีม่ี จํานวน 35 2 3 6
     คุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวากวาเดมิ รอยละ 50.0 20.0 30.0 60.0
     แตคุณภาพเทยีบเทาทีใ่ชอยู
7) ไดรับการนําเสนอจากตวัแทนขายไสกรอง จํานวน 14 3 4 4
     ทีมี่คุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดมิแต รอยละ 20.0 30.0 40.0 40.0
     คุณภาพเทยีบเทาทีใ่ชอยู

เหตุผลสําคัญท่ีทานตัดสนิใจเปล่ียนย่ีหอไสกรอง
ประเภทบรษัิทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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จากตารางท่ี 43 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ
ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู 
เนื่องจากทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแต
คุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของ
ไหลที่ใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 34.3 และ สินคาขาดสงบอยและตองรอ
สินคาเปนเวลานาน กับ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลง
กวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู เหตุผลละ รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการ
ตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากมีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา รอย
ละ 40.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลที่ใชกรองและคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน กับ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวาหรือราคาถูกลง
กวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู เหตุผลละ รอยละ 30.0 และ ไมไดรับบริการหลังการขายท่ีดีจาก
พนักงานขาย, สินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน, เกิดความเสียหายกบัไสกรองท่ีเคย
ใชงานอยูเดิม กับ ทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิม
แตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู เหตุผลละ รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการ
ตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมี
คุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ทาน
มองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
อยู รอยละ 30.0 และ สินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน, เกดิความเสียหายกับไส
กรองท่ีเคยใชงานอยูเดิม กับ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและ
คุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน เหตุผลละ รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทาน
มองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
อยู รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคา
ถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 40.0 และตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของ
ของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 30.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของกับ
บริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจ
เปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองที่ใชอยู เนื่องจากทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา 
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หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู มากท่ีสุดเหมือนกัน แตมีความแตกตางกนักับ
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมและบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ซ่ึงมี
เหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนือ่งจากมีการเพิม่ราคาของสินคา
อยูเปนประจํา กับ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลง
กวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู มากท่ีสุดตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 44  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการ 
                     สินคา  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                     อิเล็กทรอนิกส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางท่ี 44 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัความตองการสินคา รอยละ 92.9 
รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด รอยละ 7.1 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอยละ 90.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียด รอยละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอยละ 100.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา เทากันกับ ไมมี
เกณฑในการกาํหนดรายละเอียด คือ รอยละ 50.0 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิน้สวนทีเ่ก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

จาํนวน 65 9 10 5
รอยละ 92.9 90.0 100.0 50.0
จาํนวน 5 1 0 5

รอยละ 7.1 10.0 0.0 50.0
จาํนวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

เกณฑในการกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบั

ความตองการสินคา

ประเภทบริษัทผูผลิตอปุกรณช้ินสวนในกลุมอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส

รวม

1) มี

2) ไมมี
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และ บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร มีเกณฑในการกําหนดรายละเอยีด
เกี่ยวกับความตองการสินคา มากท่ีสุดเหมือนกนั แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูปคือ มีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา เทากันกับ ไมมีเกณฑในการกาํหนดรายละเอียด 
 
ตารางท่ี 45  แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา   
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม  
                    อิเล็กทรอนิกส   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
** คําถามขอ 5) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

 
จากตารางท่ี 45 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ี
ตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไสกรอง รอยละ 89.2 และรูปรางลักษณะของ
ไสกรองท่ีตองการใช รอยละ 53.8 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพิมพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
1) รูปรางลักษณะของไสกรองท่ี จาํนวน 35 5 3 5
    ตองการใช รอยละ 53.8 55.6 30.0 100.0

2) วัสดขุองเนือ้ไสกรอง จาํนวน 58 9 8 5

รอยละ 89.2 100.0 80.0 100.0
3) ย่ีหอของสินคา จาํนวน 14 1 5 1

รอยละ 21.5 11.1 50.0 20.0
4) ปริมาณท่ีตองการส่ังซ้ือ จาํนวน 65 9 10 5

รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0
5) อืน่ๆ โปรดระบุ.................. จาํนวน 0 0 0 0

รอยละ 0.0 0.0 0.0 0.0

ประเภทบรษิทัผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดท่ีกําหนดเก่ียวกับความตองการ

สินคา
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคาทางดานวัสดุของเน้ือไสกรอง กับ ปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ อยาง
ละ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ รูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช รอยละ 55.6 และยีห่อของ
สินคา รอยละ 11.1 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 
รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไสกรอง รอยละ 80.0 และยีห่อของสินคา รอยละ 50.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานรูปรางลักษณะของ
ไสกรองท่ีตองการใช, วัสดขุองเนื้อไสกรอง และ ปริมาณท่ีตองการสั่งซ้ือ อยางละ รอยละ 100.0 
รองลงมาคือ ยี่หอของสินคา รอยละ 20.0  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความตองการสินคา
ทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ มากท่ีสุดเหมือนกันท้ังหมด อีกท้ังบริษทัผูผลิตแผนพิมพ
วงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีการกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกับความตองการสินคา
ทางดานรูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช, วัสดุของเน้ือไสกรอง มากท่ีสุดอีกดวย 
 
ตารางท่ี 46  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา จําแนกตาม 
                    ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนที่เกี่ยวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
จํานวน 67 9 9 7
รอยละ 95.7 90.0 90.0 70.0

จํานวน 3 1 1 3

รอยละ 4.3 10.0 10.0 30.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของ

สินคา

รวม

1) มี

2) ไมมี
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จากตารางท่ี 46 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 95.7 รองลงมาคือ ไมมี
เกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 4.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนด
คุณสมบัติของสินคา รอยละ 90.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของสินคา รอย
ละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของสินคา รอยละ 90.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของสินคา รอย
ละ 10.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 70.0 รองลงมาคือ ไมมี
เกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 30.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา มากท่ีสุด
เหมือนกนัท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 47  แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคา   
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                     อิเล็กทรอนิกส  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเรจ็รปู

1) อายกุารใชงานของไสกรอง จํานวน 39 5 7 3
รอยละ 58.2 55.6 77.8 42.9

2) ประสทิธิภาพการกรอง จํานวน 62 9 6 6

รอยละ 92.5 100.0 66.7 85.7
3) ความเขากันไดกับสารท่ี จํานวน 23 3 4 3
    ตองการกรอง รอยละ 34.3 33.3 44.4 42.9
4) อัตราการไหลของของไหล จํานวน 22 3 7 4

รอยละ 32.8 33.3 77.8 57.1

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติ

ของสินคา

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
** คําถามขอ 5) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
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จากตารางท่ี 47 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการ
กรอง รอยละ 92.5 รองลงมาคือ อายุการใชงานของไสกรอง รอยละ 58.2 และความเขากันไดกับสาร
ท่ีตองการกรอง รอยละ 34.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 100.0 รองลงมาคือ อายุการใช
งานของไสกรอง รอยละ 55.6 และความเขากันไดกับสารท่ีตองการกรอง กับ อัตราการไหลของของ
ไหล อยางละ รอยละ 33.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานอายกุารใชงานของไสกรอง กับ อัตราการไหลของ
ของไหล อยางละ รอยละ 77.8 รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 66.7 และความเขากันได
กับสารท่ีตองการกรอง รอยละ 44.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการ
กรอง รอยละ 85.7 รองลงมาคือ อัตราการไหลของของไหล รอยละ 57.1 และอายกุารใชงานของไส
กรอง กับ ความเขากันไดกับสารท่ีตองการกรอง อยางละ รอยละ 42.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มี
การกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง มากท่ีสุด
เหมือนกนั แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร คือ 
มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานอายกุารใชงานของไสกรอง กับ อัตรา
การไหลของของไหล มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 48  แสดงจํานวนและรอยละของแหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง 
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                     อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
** คําถามขอ 8) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

 
จากตารางท่ี 48 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ รูจกัผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ
จากพนกังานขาย รอยละ 47.1 รองลงมาคือ คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 45.7 และ
คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับ
หนวยงานของตนจากคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 50.0 รองลงมาคือ คําแนะนําจาก
ผูผลิตเคร่ืองจักร รอยละ 30.0 และทางอินเตอรเน็ต, การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ และ คําแนะนําจาก
บุคคลอ่ืนภายในองคกร อยางละ รอยละ 20.0 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ชิน้สวนทีเ่ก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนกิส

 และแผนวงจรสาํเรจ็รปู

จาํนวน 11 2 2 0
รอยละ 15.7 20.0 20.0 0.0

จาํนวน 14 5 2 3

รอยละ 20.0 50.0 20.0 30.0
จาํนวน 5 2 3 0
รอยละ 7.1 20.0 30.0 0.0
จาํนวน 32 2 0 1
รอยละ 45.7 20.0 0.0 10.0
จาํนวน 12 3 3 3
รอยละ 17.1 30.0 30.0 30.0
จาํนวน 33 1 4 8
รอยละ 47.1 10.0 40.0 80.0
จาํนวน 2 0 0 0
รอยละ 2.9 0.0 0.0 0.0

1) ทางอนิเตอรเนต็

2) คําแนะนาํจากบรษัิทอืน่  ๆท่ี     

เกีย่วของ

3) การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ

4) คําแนะนาํจากบุคคลอืน่ภายใน

องคกร

ประเภทบริษัทผูผลติอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส
แหลงตางๆ ทีท่าํใหรูจกัผูขายไสกรอง 

5) คําแนะนาํจากผูผลติเครือ่งจกัร

6) การโฆษณาและประชาสัมพันธ

จากพนกังานขาย

7) สมดุแจงรายชือ่ผูประกอบการคา
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ รูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 40.0 
รองลงมาคือ การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ กับ คําแนะนาํจากผูผลิตเคร่ืองจักร อยางละ รอยละ 30.0 
และทางอินเตอรเน็ต กับ คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของ อยางละ รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ
จากพนกังานขาย รอยละ 80.0 รองลงมาคือ คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ กบั คําแนะนําจาก
ผูผลิตเคร่ืองจักร อยางละ รอยละ 30.0 และคําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 10.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตเซมิคอนดกัเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูป รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจาก
พนักงานขายมากท่ีสุดเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถามประเภท
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม คือ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากคําแนะนําของบริษัท
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 49  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑท่ีมีผลตอ 
                    การพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
                    ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง 4.76 4.70 4.70 4.30
   (มากท่ีสุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก)

2) ความนาเชื่อถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพ 4.43 4.00 3.90 4.00
    การกรองเชนAbsolute Rating, Beta Ratio เปนตน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3) ตราย่ีหอของสินคา 3.24 3.40 3.70 3.40

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง)

4) ความหลากหลายของสินคา 3.37 3.50 3.40 3.40

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

3.95 3.90 3.93 3.78

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ฮารดดิสกไดรฟ

และชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ

แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกส และ

แผนวงจรสําเร็จรูป

คาเฉล่ียรวม
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จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ
ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.95 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.76) รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta 
Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.43) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลาย
ของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.37) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองตรายี่หอของ
สินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.24)   

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกบัประสิทธิ 
ภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.70)   รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta 
Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.00) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลาย
ของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.50) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองตรายี่หอของ
สินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.40)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.70) รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta 
Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.90) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองตรายี่หอของ
สินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.70) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลาย
ของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.40)   

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจร
สําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.30)   รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ือง
ความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio 
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เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.00) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองตรายี่หอของสินคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.40) และใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลายของสินคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.40)  
 
ตารางท่ี 50  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการ 
                    พิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตามประเภท  
                    ของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 50 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.31 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.43)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.19)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.20 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เม่ือเทียบกับยีห่ออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.20) และใหความสําคัญในเร่ืองราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.20) 

1) ราคาผลิตภัณฑเมื่อเทียบ 4.19 4.20 3.90 4.40
กับย่ีหออื่น (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

2) ราคาผลิตภัณฑเหมาะสม 4.43 4.20 4.20 3.80
กับประโยชนที่ไดรับ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.31 4.20 4.05 4.10
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

คาเฉล่ียรวม

ปจจัยดานราคา

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฮารดดิสกไดรฟ

และชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ

แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกส และ

แผนวงจรสําเร็จรูป
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.05 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.20)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญกบั
ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (3.90)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูแผนพมิพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจรสําเร็จรูป 
ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.10 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เม่ือเทียบกับยีห่ออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.40)   รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.80)  
 
ตารางท่ี 51  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัด 
                    จําหนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง  
                    จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก 4.41 4.10 4.10 3.80

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

2) สามารถซ้ือสินคาไดโดย 4.19 4.20 4.00 3.80

  ตรง กับบริษัทผูจัดจําหนาย (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3)ระยะเวลาในการสงมอบ 4.51 4.20 4.70 3.90

   สินคา(Lead time) (มากที่สุด) (มาก) (มากที่สุด) (มาก)

4.37 4.17 4.27 3.83

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)
คาเฉล่ียรวม

ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย
แผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกส และ

แผนวงจรสําเร็จรูป

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฮารดดิสกไดรฟ

และชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ

แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร
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จากตารางท่ี 51 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและ
ช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 4.37 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยว 
กับระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.51) รองลงมาคือ 
ใหความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก (4.41) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(4.19)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.17 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยว 
กับสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษทัผูจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.20) และให
ความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.20) 
รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.10)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย  4.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยว 
กับระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.70) รองลงมาคือ 
ใหความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.10) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(4.00)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจร
สําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  
3.83 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยว 
กับระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.90) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(3.80) และใหความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.80)  
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ตารางท่ี 52  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมี 
                    ผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
                    ประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวน
ท่ีเกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบั
พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนาํใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (4.33)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มี
การเก็บสต็อกสินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูใน

1) การมีสวนลดดานราคา 3.99 3.80 4.20 3.40

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง)

2) การมีสินคาตวัอยางใหทดลองใช 4.09 3.90 4.10 3.70

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3) พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนํา 4.33 4.00 4.30 4.20

     ใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4) การมีแผนขอมูล (Datasheet) ที่แสดงรายละเอียดของ 3.90 3.90 3.60 3.90

    สินคาอยางชัดเจน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

5) การจัดอบรมใหความรูแกลูกคาเก่ียวกับสินคาและคําแนะนํา 3.84 3.50 3.80 3.60

    เก่ียวกับการใชงานสินคาใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

6) การบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสตอ็กสินคา 4.14 4.40 3.90 3.90

     การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

7) มีการใหวงเงินสินเชื่อทางการคา 3.44 3.80 3.10 3.50

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก)

3.96 3.90 3.86 3.74

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)
คาเฉล่ียรวม

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด

ประเภทบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฮารดดิสกไดรฟ

และชิ้นสวนท่ี

เกี่ยวของ

แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกส และ

แผนวงจรสําเร็จรูป
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ระดับมาก (4.14) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (4.09) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสวนลดดานราคา มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (3.99)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดง
รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.90) รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองการจัดอบรมใหความรูแกลูกคาเกีย่วกับสินคาและคําแนะนาํเกีย่วกับการใชงานสินคาให
เหมาะสมในแตละลักษณะงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.84)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองมีการใหวงเงินสินเช่ือทางการคา มีคาเฉล่ียอยูในระดบัปานกลาง (3.44)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบัการ
บริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.40)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานขายมี
ความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนาํใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(4.00)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยูในระดบั
มาก (3.90) และใหความสําคัญกับการมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดงรายละเอียดของสินคาอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.90) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมสีวนลดดานราคา 
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.80) และใหความสําคัญในเร่ืองมีการใหวงเงินสินเช่ือทางการคา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.80)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดอบรมใหความรูแกลูกคา
เกี่ยวกับสินคาและคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานสินคาใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (3.50)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบั
พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (4.30)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสวนลดดานราคา มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (4.20)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (4.10)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการ
เก็บสต็อกสินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (3.90)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดอบรมใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาและ
คําแนะนําเกีย่วกับการใชงานสินคาใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(3.80)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดงรายละเอียดของ
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สินคาอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.60)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองมีการให
วงเงินสินเช่ือทางการคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.10)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และแผนวงจร
สําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.74 โดย
มีรายละเอียดดังนี ้  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบั
พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนาํใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (4.20)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดง
รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.90)  และใหความสําคัญในเร่ืองการ
บริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเกบ็สต็อกสินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.90)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคา
ตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.70)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการจดั
อบรมใหความรูแกลูกคาเกีย่วกับสินคาและคําแนะนําเกีย่วกับการใชงานสินคาใหเหมาะสมในแต
ละลักษณะงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.60)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองมีการใหวงเงิน
สินเช่ือทางการคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.50) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมี
สวนลดดานราคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  (3.40)  
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ตารางท่ี 53 แสดงจํานวนและรอยละของการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา จําแนกตามประเภท 
                    ของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 53 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 72.9 รองลงมา
คือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 27.1 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรอง
เปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 80.0 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา
ภายในองคกร รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 60.0 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมาภายในองคกร รอยละ 40.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 80.0 รองลงมา
คือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 20.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
ผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร มากท่ีสุดเหมือนกัน
ท้ังหมด 

 
 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนทีเ่ก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดักเตอร

แผนพมิพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเรจ็รปู
จาํนวน 19 2 4 2
รอยละ 27.1 20.0 40.0 20.0
จาํนวน 51 8 6 8
รอยละ 72.9 80.0 60.0 80.0

จาํนวน 70 10 10 10

รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

2) ไมมี

รวม

ประเภทบริษัทผูผลติอปุกรณช้ินสวนในกลุมอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส
การส่ังซือ้สินคาเปนแบบรับเหมา

ภายในองคกร

1) มี
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ตารางท่ี 54  แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา  
                    (Blanket Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน 
                    กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คําถามขอ 5) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 54 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปน
ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน รอยละ 68.4 รองลงมาคือ ทุกๆ 1 ป รอยละ 26.3 และทุกๆ 6 เดือน รอยละ 
5.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน กับ ทุกๆ 6 เดอืน 
อยางละ รอยละ 50.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน กับ ทุกๆ 1 ป 
รอยละ 50.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปน
ระยะเวลา ทุกๆ 1 ป รอยละ 100.0  

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนทีเ่ก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดักเตอร

แผนพมิพวงจรอิเล็กทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรปู

จาํนวน 13 1 2 0
รอยละ 68.4 50.0 50.0 0.0
จาํนวน 1 0 0 0
รอยละ 5.3 0.0 0.0 0.0

จาํนวน 0 0 0 0

รอยละ 0.0 0.0 0.0 0.0
จาํนวน 5 1 2 2
รอยละ 26.3 50.0 50.0 100.0
จาํนวน 19 2 4 2
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม

1) ทกุๆ 3 เดอืน

2) ทกุๆ 6 เดอืน

3) ทกุๆ 9 เดอืน

4) ทกุๆ 1 ป

ระยะเวลาในการสัง่ซือ้สนิคา

แบบรับเหมา

ประเภทบริษทัผูผลติอปุกรณช้ินสวนในกลุมอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน มากท่ีสุดเหมือนกัน แตแตกตาง
กับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
และบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) 
ภายในองคกรเปนระยะเวลา ทุกๆ 1 ป มากที่สุดเหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 55  แสดงจํานวนและรอยละของความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket   
                    Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
                    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 55 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี

เกี่ยวของสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 
60.0 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 40.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 70.0 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ สนใจทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ไมสนใจในการทําสัญญา
การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 40.0 

ฮารดดิสกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร

แผนพมิพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป
จํานวน 28 3 6 3
รอยละ 40.0 30.0 60.0 30.0
จํานวน 42 7 4 7
รอยละ 60.0 70.0 40.0 70.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

1) สนใจ

2) ไมสนใจ

รวม

ความสนใจตอการส่ังซ้ือไสกรองแบบรบัเหมา
ประเภทบรษิทัผูผลติอปุกรณชิน้สวนในกลุมอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 
70.0 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 30.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) มากท่ีสุดเหมือนกัน แต
แตกตางกับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร สนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 56  แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา  
                    (Blanket Order) จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
                    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* คําถามขอ 4) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 56 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดั
จําหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รอยละ 66.7 รองลงมาคือ ยังไมเขาใจเกี่ยวกบัสิทธิ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ รอยละ 19.0 และไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชน
ประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอยละ 14.3 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพมิพวงจรอิเล็กทรอนกิส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

1) ไมตองการผกูมดักับผูจดัจําหนาย จํานวน 28 5 4 5

    ไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รอยละ 66.7 71.4 100.0 71.4

2) ไมเหน็วาจะไดรับสทิธปิระโยชน จํานวน 6 2 0 2

     ประการใดจากการสัง่ซือ้แบบรับเหมา รอยละ 14.3 28.6 0.0 28.6

3) ยังไมเขาใจเก่ียวกับสทิธิประโยชน จํานวน 8 0 0 0

    ทีจ่ะไดรับจากการสัง่ซือ้แบบน้ี รอยละ 19.0 0.0 0.0 0.0
จํานวน 42 7 4 7
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบรษิทัผูผลติอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

รวม

สาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองแบบรบัเหมา
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจาํหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดย 
เฉพาะ รอยละ 71.4 รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบ
รับเหมา รอยละ 28.6 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจาํหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดย 
เฉพาะ รอยละ 100.0  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดั
จําหนายไสกรองรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รอยละ 71.4 รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิ
ประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอยละ 28.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไม
ตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 57  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส  
                    กรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม 
                    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพมิพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเรจ็รปู

จํานวน 53 8 7 7
รอยละ 75.7 80.0 70.0 70.0
จํานวน 17 2 3 3
รอยละ 24.3 20.0 30.0 30.0
จํานวน 70 10 10 10
รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

1) มี

2) ไมมี

รวม

เกณฑการทบทวนผลการปฏบิติังาน
ประเภทบริษทัผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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จากตารางท่ี 57 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
รอยละ 75.7 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 24.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 20.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเกณฑการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของผูจัดจาํหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 70.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑ
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา  
รอยละ 70.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 30.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมท้ังตัวสินคา มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 
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ฮารดดสิกไดรฟและ

ช้ินสวนท่ีเก่ียวของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดกัเตอร

แผนพมิพวงจรอเิลก็ทรอนิกส

 และแผนวงจรสําเร็จรูป

1) สอบถามจากผูใชงานเก่ียวกับความพึงพอใจ จํานวน 26 3 3 1

    แลวทาํการประเมินผล รอยละ 49.1 37.5 42.9 14.3

2) มีการจัดอันดบัใหผูขายโดยใชเกณฑการถวง จํานวน 11 5 3 6

    นํ้าหนักในดานตาง  ๆสาํหรับการใหคะแนน รอยละ 20.8 62.5 42.9 85.7

3) พิจารณาจากตนทนุทัง้หมดในการครอบครอง จํานวน 16 0 1 0

    สนิคาช้ินน้ี โดยอาจมีการรวมตนทนุของผูจัด รอยละ 30.2 0.0 14.3 0.0

    จําหนายทีคุ่ณภาพไมดเีพ่ือปรับปรุงตนทนุการ

    สัง่ซือ้และราคาควบคูไปดวย

จํานวน 53 8 7 7

รอยละ 100.0 100.0 100.0 100.0

ประเภทบรษิทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

รวม

วธิกีารทีใ่ชในการพจิารณาผลการปฏบัิตงิาน

ตารางท่ี 58  แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการที่ใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัด 
                    จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวน 
                     ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* คําถามขอ 4) อ่ืนๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 58  ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
จากการสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกบัความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 49.1  รองลงมา
คือ พิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครองสินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัด
จําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพื่อปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือและราคาควบคูไปดวย รอยละ 30.2 และมีการ
จัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้าํหนักในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 20.8  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีวธีิการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการจดัอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการ
ถวงน้ําหนกัในดานตางๆสําหรับการใหคะแนน รอยละ 62.5 รองลงมาคือ สอบถามจากผูใชงาน
เกี่ยวกับความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 37.5  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกบั
ความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล กับ มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัใน
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ดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน อยางละ รอยละ 42.9 รองลงมาคือ พิจารณาจากตนทุนท้ังหมดใน
การครอบครองสินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพื่อปรับปรุง
ตนทุนการส่ังซ้ือและราคาควบคูไปดวย รอยละ 14.3  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
จากการจดัอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 
85.7 รองลงมาคือ สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 14.3  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมคิอนดัก
เตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีวิธีการพิจารณาผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการจดัอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑ
การถวงน้ําหนกัในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน  มากท่ีสุดเหมือนกัน แตตางกันกับผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ และ บริษัทผูผลิตเซมิ
คอนดักเตอรคือ มีวิธีการพจิารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จาก
การสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล มากท่ีสุดเหมือนกัน โดย
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู
จัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลวทําการ
ประเมินผล มากท่ีสุดเทากนักับ การจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัในดานตางๆ 
สําหรับการใหคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

ตารางท่ี 59  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการ 
                    ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลัง จาก 
                    การซ้ือจําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                    อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

จากตารางท่ี 59 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของ ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉล่ีย 4.54  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.66)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองอายกุาร
ใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.42)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการจัดสง
สินคาตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.28)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  (4.26) รองลงมาคือ ให

1) ประสิทธภิาพของไสกรองท่ีใช 4.66 4.50 4.43 4.71

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด)

2) อายุการใชงาน 4.42 4.38 4.43 4.43

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3) ราคามีความเหมาะสมกบัคณุภาพ 4.26 4.13 4.00 4.14

     ของสนิคาท่ีซือ้ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4) ความถูกตองในตวัสินคารวมท้ัง 4.21 4.25 4.00 3.86

    สถานท่ีท่ีตองการใหจัดสง (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

5) ระยะเวลาในการจดัสงสินคาตาม 4.28 4.13 4.29 4.00

    ท่ีตองการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

6) บริการหลงัการขายจากผูจดัจําหนาย 4.23 4.00 4.14 3.86
    และหนวยงานตางๆท่ีมีสวนเก่ียวของ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

7) ปริมาณการเก็บสตอ็กสินคาตามท่ีได 4.00 4.13 3.14 3.71

    มกีารตกลงรวมกัน (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก)

4.54 4.44 4.43 4.10

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก)
คาเฉล่ียรวม

ประเภทบรษิทัผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส
ปจจัยทีใ่ชในการประเมิน ฮารดดสิกไดรฟและ

ชิน้สวนท่ีเกีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมิคอนดกัเตอร

แผนพิมพวงจรอเิลก็ทรอนิกส 

และแผนวงจรสําเรจ็รปู
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ความสําคัญในเร่ืองบริการหลังการขายของผูจัดจําหนายและหนวยงานตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.23)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความถูกตองในตัวสินคารวมท้ัง
สถานท่ีท่ีตองการใหจดัสง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.21)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ือง
ปริมาณการเกบ็สต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกัน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.00)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจยัดานตางๆท่ี
ใชในการประเมินผลโดยรวมโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.44  

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.50) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองอายกุาร
ใชงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.38)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความถูกตองในตัว
สินคารวมท้ังสถานท่ีท่ีตองการใหจดัสง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.25)  รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(4.13)  และใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการจัดสงสินคาตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (4.13)  และใหความสําคัญในเร่ืองปริมาณการเกบ็สต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกัน มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.13)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองบริการหลังการขายของผูจัด
จําหนาย และหนวยงานตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  (4.00)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.43 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.43)  และใหความสําคัญในเร่ืองอายุการใชงาน มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.43)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการจัดสงสินคา
ตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองบริการหลังการ
ขายของผูจัดจาํหนายและหนวยงานตางๆท่ีมีสวนเกีย่วของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.14) 
รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (4.00)   และใหความสําคัญในเร่ืองความถูกตองในตัวสินคารวมท้ังสถานท่ีท่ีตองการให
จัดสง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.00)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองปริมาณการเก็บสต็อก
สินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (3.14)   

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 4.10 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด (4.71)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองอายุการใช
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งาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  (4.43) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (4.14)  รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลา
ในการจดัสงสินคาตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (4.00) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ือง
ความถูกตองในตัวสินคารวมท้ังสถานท่ีท่ีตองการใหจดัสง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.86)  และให
ความสําคัญในเร่ืองบริการหลังการขายของผูจัดจําหนายและหนวยงานตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.86) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองปริมาณการเก็บสต็อกสินคาตามท่ี
ไดมีการตกลงรวมกัน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.71)  

 
 

ตารางท่ี 60  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือก  
                    ซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร จําแนกตามประเภทของบริษทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน 
                    กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

 
 
 

จากตารางท่ี 60 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายใน
องคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.87) 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.00) 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.30) 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายใน
องคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.80) 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดกัเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก เหมือนกนัท้ังหมด 

ฮารดดสิกไดรฟและ

ช้ินสวนทีเ่กีย่วของ
แผงวงจรรวม เซมคิอนดกัเตอร

แผนพมิพวงจรอเิลก็ทรอนกิส 

และแผนวงจรสาํเร็จรูป
3.87 4.00 4.30 3.80
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

1) ระดบัความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม

ระดบัความพงึพอใจตอไสกรองท่ีทานเลือกซ้ือ 

และ/หรอื ใชภายในองคกร

ประเภทบรษิทัผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
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สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบ 
                  สอบถาม 
 
ตารางท่ี 61  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือ  
                    องคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม เหตุผลสําคัญท่ีทานมีการใชไสกรองภายในหนวยงาน หรือ 
องคกร กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

1) ใชสําหรับกรองของไหลกอน จํานวน 21 7 

     การหมุนเวยีนกลับไปใชใหม รอยละ 25.3 41.2 

2) เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับ จํานวน 56 7 

    ความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 67.5 41.2 

3) เพื่อปองกันการสึกหรอของอุปกรณ และ/  จํานวน 12 4 

    หรือ เคร่ืองจักรท่ีใชงาน รอยละ 14.5 23.5 

4) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหล จํานวน 36 4 

    ท่ีใชกรอง และคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 43.4 23.5 

5) ติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเคร่ืองจักร จํานวน 8 5 

    ทําการติดต้ังมาให รอยละ 9.6 29.4 

* ตอบไดไมเกิน 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด    
** กลุมผูใชงาน หมายถึง พนักงานในฝายการผลิตและกระบวนการ ฝายซอมบํารุง ฝาย 
      สาธารณูปโภค ฝายตรวจสอบคุณภาพ ฝายควบคุมระดับการปนเปอน และ อื่นๆ 
*** กลุมผูจัดซ้ือ หมายถึง พนกังานในฝายจัดซ้ือ 
**** คําถามขอ 6) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
***** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

 
จากตารางท่ี 61 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการ

ใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความ
สะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 67.5 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความ
สะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 43.4 และใชสําหรับกรอง
ของไหลกอนการหมุนเวียนกลับไปใชใหม รอยละ 25.3 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรอง
ภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของ
ไหลกอนนําไปใชงาน กับ ใชสําหรับกรองของไหลกอนการหมุนเวียนกลับไปใชใหม อยางละ รอย
ละ 41.2 รองลงมาคือ ติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเคร่ืองจักรทําการติดต้ังมาให รอยละ 29.4 
และเพื่อปองกนัการสึกหรอของอุปกรณ และ/หรือ เคร่ืองจักรท่ีใชงาน กับ ตองการปรับปรุงระดับ
ความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน อยางละ รอยละ 23.5 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใช
ไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนือ่งจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาด
ของของไหลกอนนําไปใชงาน มากท่ีสุดเหมือนกัน อีกท้ังผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ
มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนือ่งจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจ
เกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน เทากันกับ ใชสําหรับกรองของไหลกอน
การหมุนเวียนกลับไปใชใหม มากท่ีสุดดวย 
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ตารางท่ี 62  แสดงจํานวนและรอยละของความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง  
                   จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม ความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใช 
ไสกรอง กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 18 4 
1) ไมเคยเปล่ียน 

รอยละ 21.7 23.5 

จํานวน 35 11 
2) ประมาณ 1-2 คร้ังตอป 

รอยละ 42.2 64.7 

จํานวน 10 1 
3) ประมาณ 3-5 คร้ัง ตอป 

รอยละ 12.0 5.9 

จํานวน 7 1 
4) ประมาณ 6-8 คร้ังตอป 

รอยละ 8.4 5.9 

จํานวน 12 0 
5) มากกวา 8 คร้ังตอป 

รอยละ 14.5 0.0 

จํานวน 1 0 
6) ทุกคร้ังท่ีมีการส่ังซ้ือ 

รอยละ 1.2 0.0 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี  62  ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีความถ่ีในการ
เปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 42.2 
รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียนยีห่อ รอยละ 21.7 และมากกวา 8 คร้ัง ตอป รอยละ 14.5 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีความถี่ในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ 
และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 64.7 รองลงมาคือ ไมเคย
เปล่ียนยีห่อ รอยละ 23.5 และประมาณ 3-5 คร้ัง ตอป กับ มากกวา 8 คร้ัง ตอป อยางละ รอยละ 5.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความถ่ีในการเปล่ียน
ยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป มากท่ีสุดเหมือนกนั 
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ตารางท่ี 63  แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง  จําแนก 
                    ตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบ
แบบสอบถาม เหตุผลสําคัญท่ีทานตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง  

กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

1) ไมไดรับบริการหลังการขายท่ีดีจากพนกังานขาย จํานวน 14 3 

  รอยละ 16.9 17.6 

2) สินคาขาดสงบอย และตองรอสินคาเปนเวลานาน จํานวน 15 5 

  รอยละ 18.1 29.4 

3) มีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา จํานวน 2 5 

  รอยละ 2.4 29.4 

4) เกิดความเสียหายกับไสกรองท่ีเคยใชงานอยูเดิม จํานวน 9 3 

  รอยละ 10.8 17.6 

5) ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหล  จํานวน 31 1 

    ท่ีใชกรอง และคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 37.3 5.9 

6) ทานมองเหน็โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา  จํานวน 42 4 

    หรือ ราคาถูกลงกวากวาเดมิแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 50.6 23.5 

7) ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพ จํานวน 20 5 

     ดีกวาหรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 24.1 29.4 

* ตอบไดไมเกิน 2 อันดับแรกท่ีสําคัญท่ีสุด    
  ** คําถามขอ 8) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
 *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

 
จากตารางท่ี 63 พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญ

ตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรอง
ท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 50.6 รองลงมาคือ 
ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอย
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ละ 37.3 และไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแต
คุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 24.1 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียน
เปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากสินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน กับ มีการ
เพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา และ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา 
หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู อยางละ รอยละ 29.4 รองลงมาคือ ทานมองเหน็
โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอย
ละ 23.5 และไมไดรับบริการหลังการขายที่ดีจากพนักงานขาย กับ เกดิความเสียหายกับไสกรองท่ี
เคยใชงานอยูเดิม อยางละ รอยละ 17.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความแตกตางกันคือ 
ประเภทกลุมผูใชงาน  มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยูเนื่องจาก
ทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทา
ท่ีใชอยูมากท่ีสุด แตประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยีห่อไสกรอง
ท่ีใชอยูเนื่องจากสินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน เทากันกับ มีการเพิ่มราคาของ
สินคาอยูเปนประจํา และไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูก
ลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 64  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการ 
                    สินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม เกณฑในการกําหนดรายะเอยีดเกี่ยวกับความตองการ
สินคา กลุมผูใชงาน กลุมผูจัดซ้ือ 

จํานวน 73 16 
1) มี 

รอยละ 88.0 94.1 

จํานวน 10 1 
2) ไมมี 

รอยละ 12.0 5.9 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
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จากตารางท่ี 64 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอยละ 88.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียด รอยละ 12.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูจัดซ้ือสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคา รอยละ 94.1 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด รอยละ 
5.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑในการกาํหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคามากท่ีสุดเหมือนกัน 
 
ตารางท่ี 65  แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา   
                    จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
รายะเอียดท่ีกําหนดเกี่ยวกับความตองการสินคา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) รูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช จํานวน 39 9 

  รอยละ 53.4 56.3 

2) วัสดุของเนือ้ไสกรอง จํานวน 65 15 

  รอยละ 89.0 93.8 

3) ยี่หอของสินคา จํานวน 13 8 

  รอยละ 17.8 50.0 

4) ปริมาณท่ีตองการส่ังซ้ือ จํานวน 73 16 

  รอยละ 100.0 100.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ    
  ** คําถามขอ 5) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 65 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 
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รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไสกรอง รอยละ 89.0 และรูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช รอยละ 
53.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความ
ตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไส
กรอง รอยละ 93.8 และรูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช รอยละ 56.3 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ มากท่ีสุดเหมือนกัน 
 
ตารางท่ี 66  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา จําแนกตาม 
                    ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
เกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 76 16 
1) มี 

รอยละ 91.6 94.1 

จํานวน 7 1 
2) ไมมี 

รอยละ 8.4 5.9 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 66 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนด
คุณสมบัติของสินคา รอยละ 91.6 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของสินคา รอย
ละ 8.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของ
สินคา รอยละ 94.1 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 5.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑในการกาํหนด
คุณสมบัติของสินคา มากท่ีสุดเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 67  แสดงจํานวนและรอยละของรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคา  จําแนก 
                    ตามแตละประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบตัขิองสินคา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) อายุการใชงานของไสกรอง จํานวน 44 10 

  รอยละ 57.9 62.5 

2) ประสิทธิภาพการกรอง จํานวน 70 13 

  รอยละ 92.1 81.3 

3) ความเขากนัไดกับสารท่ีตองการกรอง จํานวน 26 7 

  รอยละ 34.2 43.8 

4) อัตราการไหลของของไหล จํานวน 28 8 

  รอยละ 36.8 50.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ    
  ** คําถามขอ 5) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
  *** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 

 
จากตารางท่ี 67 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีการกําหนด

รายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 92.1 รองลงมาคือ 
อายุการใชงานของไสกรอง รอยละ 57.9 และอัตราการไหลของของไหล อยางละ รอยละ 36.8 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 81.3 รองลงมาคือ อายุการใชงานของ
ไสกรอง รอยละ 62.5 และอัตราการไหลของของไหล อยางละ รอยละ 50.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง มากท่ีสุดเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 68 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง 
                    จําแนกตามแตละประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
แหลงตางๆ ท่ีทําใหรูจักผูขายไสกรอง  

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 11 4 
1) ทางอินเตอรเน็ต 

รอยละ 13.3 23.5 

จํานวน 19 5 
2) คําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

รอยละ 22.9 29.4 

จํานวน 8 2 
3) การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ 

รอยละ 9.6 11.8 

จํานวน 29 6 
4) คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร 

รอยละ 34.9 35.3 

จํานวน 18 3 
5) คําแนะนําจากผูผลิตเคร่ืองจักร 

รอยละ 21.7 17.6 

จํานวน 38 8 6) การโฆษณาและประชาสัมพันธจาก 
     พนักงานขาย รอยละ 45.8 47.1 

จํานวน 2 0 
7) สมุดแจงรายช่ือผูประกอบการคา 

รอยละ 2.4 0.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ    
** คําถามขอ 8) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
*** จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน 
 

จากตารางท่ี 68 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ รูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 45.8
รองลงมาคือ คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 34.9 และคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ รอยละ 22.9 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงาน
ของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 47.1 รองลงมาคือ คําแนะนาํ
จากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 35.3 และคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 29.4 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ รูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย มากท่ีสุดเหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 69  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑท่ีมีผลตอ 

       การพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
       ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 
ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) ประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง 4.71 4.65 

  (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2) ความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพ 4.29 4.29 

     การกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน (มาก) (มาก) 

3) ตรายี่หอของสินคา 3.27 3.59 

  (ปานกลาง) (มาก) 

4) ความหลากหลายของสินคา 3.34 3.65 

  (ปานกลาง) (มาก) 

3.90 4.05 
คาเฉล่ียรวม 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 69 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.71) รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta 



 92 

Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลาย
ของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.34) 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยู
ในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.05 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานผลิตภัณฑเกี่ยวกับประสิทธิ 
ภาพการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.65) รองลงมาคือ ใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta 
Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองความหลากหลาย
ของสินคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (3.65) 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดเหมือนกนั 

 
ตารางท่ี 70  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจยัดานราคาท่ีมีผลตอ 

       การพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
                    ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานราคา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน 4.18 4.18 

  (มาก) (มาก) 

2) ราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ 4.30 4.41 

  (มาก) (มาก) 

4.24 4.30 
คาเฉล่ียรวม 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 70  ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.24 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.30) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ือง
ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.18) 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.30 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานราคาเก่ียวกับราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.41) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ือง
ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.18) 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมากเหมือนกัน 

 
ตารางท่ี 71  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจํา- 
                    หนายท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง  
                    จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก 4.27 4.41 

  (มาก) (มาก) 

2) สามารถซ้ือสินคาไดโดยตรงกับบริษัทผูจัดจําหนาย 4.08 4.35 

  (มาก) (มาก) 

3) ระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) 4.43 4.47 

  (มาก) (มาก) 

4.26 4.41 
คาเฉล่ียรวม 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 71  ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานใหความสําคัญตอปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.43) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก และสามารถซ้ือสินคา
โดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ, 4.27 และ 4.08 
ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.41 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานชองทางการจัดจําหนายเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.47) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.41) รองลงมาคือ ให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก 
(4.35)  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
เหมือนกนั 
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ตารางท่ี 72  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยสงเสริมการตลาดท่ีมีผล 
                    ตอการพิจารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรอง จําแนกตาม 
                    ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

1) การมีสวนลดดานราคา 3.92 4.00 

  (มาก) (มาก) 

2) การมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช 4.02 4.06 

  (มาก) (มาก) 

3) พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี  4.33 4.06 

    และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน (มาก) (มาก) 

4) การมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดงรายละเอียด 3.92 3.65 

    ของสินคาอยางชัดเจน (มาก) (มาก) 

5) การจัดอบรมใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาและคําแนะนํา 3.83 3.53 

    เกี่ยวกับการใชงานสินคาใหเหมาะสมในแตละลักษณะงาน (มาก) (มาก) 

6) การบริการท่ีดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคา 4.11 4.18 

    การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน (มาก) (มาก) 

7) มีการใหวงเงินสินเช่ือทางการคา 3.43 3.53 

  (ปานกลาง) (มาก) 

3.94 3.86 
คาเฉล่ียรวม 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 72 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานใหความสําคัญตอปจจัยสงเสริม
การตลาดโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบั
พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดีและแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (4.33) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการ
เก็บสต็อกสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ



 96 

มาก (4.11) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (4.02)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยสงเสริมการตลาดโดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานสงเสริมการตลาดเก่ียวกบัการ
บริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.18) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสินคา
ตัวอยางใหทดลองใช กับ พนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดีและแนะนําใหลูกคาเขาใจ
ไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.06) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองการมีสวนลด
ดานราคา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.00)  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความแตกตางกันคือ 
ประเภทกลุมผูใชงาน สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานพนักงานขายมีความเขาใจใน
สินคาเปนอยางดีและแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แตประเภท
กลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บ
สต็อกสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

 
ตารางท่ี 73  แสดงจํานวนและรอยละของการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา จําแนกตามประเภท 
                    ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
การสั่งซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมาภายในองคกร 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 24 3 
1) มี 

รอยละ 28.9 17.6 

จํานวน 59 14 
2) ไมมี 

รอยละ 71.1 82.4 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
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จากตารางท่ี 73 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรอง
เปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 71.1 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา
ภายในองคกร รอยละ 28.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมาภายในองคกร รอยละ 82.4 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายใน
องคกร รอยละ 17.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรอง
เปนแบบรับเหมาภายในองคกร มากท่ีสุดเหมือนกนั  

 
 

ตารางท่ี 74  แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา  
                    (Blanket Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคาแบบรับเหมา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 15 1 
1) ทุกๆ 3 เดือน 

รอยละ 62.5 33.3 

จํานวน 0 1 
2) ทุกๆ 6 เดือน 

รอยละ 0.0 33.3 

จํานวน 0 0 
3) ทุกๆ 9 เดือน 

รอยละ 0.0 0.0 

จํานวน 9 1 
4) ทุกๆ 1 ป 

รอยละ 37.5 33.3 

จํานวน 24 3 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
* คําถามขอ 5) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 
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จากตารางท่ี 74 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน รอยละ 62.5
รองลงมาคือ ทุกๆ 1 ป รอยละ 37.5  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน กบั ทุกๆ 6 เดือน และทุกๆ 1 ป 
อยางละ รอยละ 33.3 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน มากท่ีสุด
เหมือนกนั อีกท้ังผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน เทากันกับ ทุกๆ 6 เดือน และ
ทุกๆ 1 ป มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 75  แสดงจํานวนและรอยละของความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket   
                    Order) ภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ความสนใจตอการส่ังซ้ือไสกรองแบบรับเหมา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 36 4 
1) สนใจ 

รอยละ 43.4 23.5 

จํานวน 47 13 
2) ไมสนใจ 

รอยละ 56.6 76.5 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 75 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 56.6 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 43.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมสนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 76.5 รองลงมาคือ สนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา รอยละ 23.5 



 99 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมสนใจทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) มากท่ีสุดเหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 76  แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา 
                    (Blanket Order) จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
สาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองแบบรับเหมา 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

1) ไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองราย จํานวน 31 11 

      ใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รอยละ 66.0 84.6 

2) ไมเหน็วาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใด จํานวน 9 1 

     จากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอยละ 19.1 7.7 

3) ยังไมเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ จํานวน 7 1 

    จากการส่ังซ้ือแบบนี้ รอยละ 14.9 7.7 

จํานวน 47 13 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
* คําถามขอ 4) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางท่ี 76 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส

กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ รอยละ 66.0 รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือ
แบบรับเหมา รอยละ 19.1 และยังไมเขาใจเกีย่วกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ 
รอยละ 14.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รอยละ 84.6
รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา กับ ยงัไม
เขาใจเกีย่วกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ รอยละ 7.7 
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ มากท่ีสุดเหมือนกัน 
 
ตารางท่ี 77  แสดงจํานวนและรอยละของเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส 
                    กรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัตงิาน 

กลุมผูใชงาน กลุมผูส่ังซ้ือ 

จํานวน 61 14 
1) มี 

รอยละ 73.5 82.4 

จํานวน 22 3 
2) ไมมี 

รอยละ 26.5 17.6 

จํานวน 83 17 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
 

จากตารางท่ี 77 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 73.5 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 26.5 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 82.4 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 17.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑการทบทวนผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา  มากท่ีสุดเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 78  แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการสําหรับใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัด 
                    จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
วิธีการท่ีใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

1) สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจ  จํานวน 26 7 

    แลวทําการประเมินผล รอยละ 42.6 50.0 

2) มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวง       จํานวน 20 5 

    น้ําหนักในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 32.8 35.7 

3) พิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครอง จํานวน 15 2 

     สินคาช้ินนี้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัด รอยละ 24.6 14.3 

     จําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพ่ือปรับปรุงตนทุนการ       

      สั่งซ้ือและราคาควบคูไปดวย       

จํานวน 61 14 
รวม 

รอยละ 100.0 100.0 
 * คําถามขอ 4) อื่นๆโปรดระบุ........ ไมมีผูตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางท่ี 78 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผล

การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกบั
ความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 42.6 รองลงมาคือ มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใช
เกณฑการถวงน้ําหนกัในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 32.8 และพิจารณาจากตนทุน
ท้ังหมดในการครอบครองสินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพือ่
ปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือและราคาควบคูไปดวย รอยละ 24.6 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกับความพึงพอใจแลวทํา
การประเมินผล รอยละ 50.0 รองลงมาคือ มีการจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัใน
ดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 35.7 และพิจารณาจากตนทุนท้ังหมดในการครอบครอง
สินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดเีพื่อปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือ
และราคาควบคูไปดวย รอยละ 14.3 
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีวิธีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกับความพึง
พอใจแลวทําการประเมินผล มากท่ีสุดเหมือนกัน 
 

ตารางท่ี 79  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆท่ีมี ผลตอการ 
                    ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลัง 
                    จากการซ้ือ จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยท่ีใชในการประเมิน 

กลุมผูใชงาน กลุมผูจัดซ้ือ 

1) ประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช 4.69 4.36 

  (มากท่ีสุด) (มาก) 

2) อายุการใชงาน 4.46 4.21 

  (มาก) (มาก) 

3) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ 4.21 4.21 

  (มาก) (มาก) 

4) ความถูกตองในตัวสินคารวมท้ังสถานท่ีท่ีตองการให 4.18 4.07 

    จัดสง  (มาก) (มาก) 

5) ระยะเวลาในการจัดสงสินคาตามท่ีตองการ 4.25 4.21 

  (มาก) (มาก) 

6) บริการหลังการขายจากผูจดัจําหนายและหนวยงาน 4.20 4.00 

     ตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ (มาก) (มาก) 

7) ปริมาณการเก็บสต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกนั 3.85 4.14 

  (มาก) (มาก) 

4.26 4.17 
คาเฉล่ียรวม 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 79 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีใชในการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานตางๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.69) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองอายกุาร
ใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.46) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการจัดสง
สินคาตามท่ีตองการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.25)  

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการ
ประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการซ้ือ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.17 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองดานประสิทธิภาพของไสกรอง
ท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.36) รองลงมาคือ ใหความสําคัญในเร่ืองอายุการใชงาน และราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ และ ระยะเวลาในการจดัสงสินคาตามท่ีตองการ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.21)  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ในดานประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด และ มาก ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี 80  แสดงคาเฉล่ียและการแปลคาตามระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือก 
                    ซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม ระดับความพงึพอใจตอไสกรองท่ีทานเลือกซ้ือ และ/
หรือ ใชภายในองคกร กลุมผูใชงาน กลุมผูจัดซ้ือ 

3.89 4.06 
1) ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 80 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน มีระดับความพึงพอใจตอไสกรอง
ภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (3.89) 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจตอไสกรอง
ภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก (4.06)  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมากเหมือนกัน 
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สวนท่ี 6  ขอมูลเก่ียวกับปญหา และ ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 81  สรุปจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาและ 
                    ขอแสนอแนะท่ีพบจากการใชและ/หรือ การซ้ือไสกรอง  
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา และ
ขอแสนอแนะท่ีพบจากการใชและการซ้ือไสกรอง 

จํานวน รอยละ 

1) ผูใหขอเสนอแนะ 15 15.0 

2) ผูไมใหขอเสนอแนะ 85 85.0 

รวม 100 100.0 

 
ตารางท่ี 81 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนผูท่ีไมไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ปญหาและขอแสนอแนะท่ีพบจากการใชและการซ้ือไสกรอง รอยละ 85.0 และเปนผูท่ีไดแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาและขอแสนอแนะท่ีพบจากการใชและการซ้ือไสกรอง รอยละ 15.0 
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ตารางท่ี 82  สรุปจํานวนและรอยละของปญหาและขอแสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ  
                    จากการใชและ/หรือ การซ้ือไสกรอง 

ปญหาและขอแสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ จํานวน รอยละ 

ปญหาผูตอบแบบสอบถามพบ 

1 การระบุขนาดของไสกรองบางรุนไมชัดเจน เชน ไสกรอง 5 ไมครอน กับ 1 ไมครอน      
 ซึ่งสวนมากราคาจะถูก ดังน้ันทางผูจัดจําหนายสวนมากจึงมักทําปายฉลากไมชัดเจน 1 6.7 
2 หลังจากเปลี่ยนไสกรองตัวใหมเขาไปใชงานในชวง 4 ช่ัวโมงแรก พบวา     
 ไสกรองมีการทําปฏิกิริยากับสารเคมีท่ีกรองซ่ึงอยูภายในเครื่องลาง จึงทําให     
 ช้ินงานหลังผานการลางแลว ยังสกปรกอยู 1 6.7 
3 ในกรณีท่ีใชไสกรองแบบเชือกพันแกน (String Wound Filter) มักพบเสนเชือก     
 หลุดเขามาในระบบ 1 6.7 
4 ตองรอสินคาเปนระยะเวลานาน  2 13.3 
5 อายุการใชงานของไสกรองส้ันกวาท่ีคาดหมาย 2 13.3 

ขอแสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

6 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอง ใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม 1.0 6.7 

7 ควรมีการแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานไสกรองท่ีถูกตอง รวมท้ังแนะนํา     

 วิธีการตรวจสอบสภาพของไสกรองข้ันพื้นฐาน 1.0 6.7 

8  ควรมีการสงมอบสินคาใหตรงตอเวลา 1.0 6.7 

9 ทางบริษัทผูผลิตสินคา ควรมีเครื่องมือ หรือหองปฏิบัติการสําหรับการทดลอง      

 หรือวิจัยไสกรองกับผลิตภัณฑของลูกคา 1.0 6.7 

10 ทางผูจัดจําหนายสินคาควรทําการกักเก็บไสกรองในปริมาณตามท่ีตกลงกับ      

 ลูกคาไวเพ่ือปองกันสินคาขาดแคลนกะทันหันใหกับลูกคา ซึ่งจะชวยเพิ่ม     

 ความพึงพอใจใหแกลูกคามากยิ่งข้ึน 2.0 13.3 

11  ไสกรองควรมีคุณภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม และสินคาตองไมขาดสง 1.0 6.7 

12  เรื่องคุณภาพของไสกรองแตละยี่หอไมไดแตกตางกันมากมายอะไรนัก     

  แตแตกตางกันท่ีการแขงขันทางธุรกิจและวิธกีารขาย บางรายมุงขายใหไดเงิน      

  แตบางรายมุงขายใหไดใจลูกคา นี่แหละคือสิ่งท่ีสําคัญ 1.0 6.7 

รวม 15.0 100.0 
 


