
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิต

อุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจซ้ือในบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีการใชไสกรอง
ภายในโรงงาน โดยศึกษาเฉพาะกลุมหลัก 4 กลุม คือ กลุมผูผลิตช้ินสวนและอุปกรณฮารดดสิต
ไดรฟ (Hard disk dive & related parts) กลุมผูผลิตแผงวงจรรวม (Integrated circuit; IC) กลุมผูผลิต
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรพิมพสําเร็จรูป (Printed circuit board; PCB & Print 
circuit board assembly; PCBA ) และกลุมผูผลิตเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) จํานวน 100 
ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 100 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุด
เปนบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ คือ รอยละ 70.0 รองลงมาคือ บริษัทผูผลิต
แผงวงจรรวม บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส และ
แผนวงจรสําเร็จรูป คือ อยางละ รอยละ 10 โดยสวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ 60.0 และเปนเพศ
หญิง รอยละ 40.0 ซ่ึงมีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ 53.0 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป รอยละ 43.0 
ดานสถานภาพสวนใหญมีสถานภาพเปนโสด รอยละ 69.0 รองลงมาคือ สมรส รอยละ 31.0 ดาน
การศึกษาสวนใหญมีการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรี รอยละ 73.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญา
โทข้ึนไป รอยละ 14.0 สําหรับตําแหนงงานสวนใหญดํารงตําแหนงงานเปนพนักงานบริษัท รอยละ 
58.0 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีอาวุโส และ หวัหนาแผนก รอยละ 23.0 โดยหนวยงานท่ีสังกัดอยู ณ 
ปจจุบัน สวนใหญสังกัดอยูในหนวยงานของฝายการผลิตและกระบวนการ รอยละ 35.0 รองลงมา
คือ ฝายซอมบํารุง รอยละ 28.0 สําหรับประสบการณทํางาน สวนใหญอยูระหวาง 1 ปข้ึนไป - 3 ป 
รอยละ 34.0 รองลงมาคือ 7 ปข้ึนไป รอยละ 31.0  

 
 

 
 



 107 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรอง 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรองโดยเฉลี่ยมากกวา 8 คร้ังข้ึน

ไป ตอป รอยละ 37.0 รองลงมาคือ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 โดยปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแต
ละคร้ังสวนใหญ มีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 48.0 รองลงมาคือ ประมาณ 1 - 5 
ชุด รอยละ 38.0 สําหรับปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรองท่ีเหลืออยูกอนการส่ังซ้ือคร้ังใหม 
สวนใหญมีประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 42.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 30.0 โดยยี่หอ
ของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รูจัก คือยี่หอ Pall รอยละ 67.0 รองลงมาคือ ยี่หอ SMC 
รอยละ 37.0 สําหรับจํานวนท้ังหมดของย่ีหอไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามใชอยูในปจจุบันสวน
ใหญ มีเทากับ 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 67.0 รองลงมาคือ 4 - 5 ยี่หอ รอยละ 19.0 และสวนใหญยี่หอของ
ไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 35.0 
รองลงมาคือ ยี่หอ Yamashin รอยละ 11.0 
 
สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุม  
                  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกรของผูตอบแบบสอบถาม
เนื่องจาก เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 
63.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 40.0 

สําหรับความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองของตอบแบบสอบถาม 
พบวาสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 
1-2 คร้ัง ตอป รอยละ 46.0 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียนยี่หอ รอยละ 22.0 ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทานมองเห็น
โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอย
ละ 28.9 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลที่ใชกรองและคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 20.1 

สําหรับเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวาสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอยละ 89.0 
รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด รอยละ 11.0 โดยรายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกับ
ความตองการสินคา สวนใหญคือ ปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุ
ของเนื้อไสกรอง รอยละ 89.9 
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ทางดานเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคาของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ
มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 92.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติ รอยละ 8.0 โดยรายละเอียดท่ีกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของสินคาสวนใหญ คือ
ประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง รอยละ 90.2 รองลงมาคือ อายุการใชงานของไสกรอง รอยละ 
58.7 

แหลงตางๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรองนั้น สวนใหญรูจกัรูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 46.0 
รองลงมาคือ คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 35.0 

ทางดานการพจิารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรองตอองคกร
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

• ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานผลิตภัณฑ  :: พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.15 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในเรื่องประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
(4.70) รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง 
เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.29) 

••  ปจจัยดานราคาปจจัยดานราคา  :: พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม
อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.25  โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.32) 
รองลงมาคือ ราคาผลิตภัณฑเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืน มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมาก 
(4.18)  

••  ปจจัยดานชองทางการจัปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดจําหนาย ::  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.29 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead  
time) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.44) รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (4.29)  

••  ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ::  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และ
แนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.28)  รองลงมาคือ  
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การมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดงรายละเอียดของสินคาไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (4.13)  

สําหรับการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาสวนใหญไมมีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
รอยละ 73.0 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 27.0 โดยระยะเวลาของการทํา
สัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการส่ังซ้ือสินคาแบบนี้คือ สวน
ใหญทําสัญญาเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน รอยละ 59.3 รองลงมาคือ ทุกๆ 1 ป รอยละ 37.0 สําหรับ
ความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) 
รอยละ 60.0 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา รอยละ 40.0 โดย
สวนใหญมีสาเหตุ เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ รอย
ละ 70.0 รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอย
ละ 16.7 

สําหรับเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคาของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 75.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน รอยละ 
25.0 โดยวิธีการสําหรับใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัว
สินคาของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน พบวาสวนใหญสอบถามจาก
ผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 44.0 รองลงมาคือ มีการจัดอันดับให
ผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้าํหนักในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 33.3 

ทางดานการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

 

• ปจจัยปจจัยดานตางๆ ท่ีใชในการประเมินดานตางๆ ท่ีใชในการประเมิน  :: พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยท่ีใชในการประเมินผลและ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนาย
สินคาภายหลังจากการซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.52 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.63) รองลงมาคือ  อายกุารใชงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (4.41) 
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สําหรับระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ 
และ/หรือใชภายในองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจาก
การเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 
  
ตารางท่ี 83  สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                       อิเล็กทรอนิกส 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรอง ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (สวนใหญ) 
 

ขั้นท่ี 1 : การรับรูปญหา 
- เหตุผล “สําคัญ” ท่ีมีการใชไสกรอง

ภายในหนวยงานหรือองคกร 
 
- ความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อ 
- เหตุผล “สําคัญ” ในการตัดสินใจ

เปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชภายใน
หนวยงานหรือองคกร 

 

 
- เพื่อชวยสรางความม่ันใจเกีย่วกับระดับความ

สะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน  
     (รอยละ 63.0) 
- ประมาณ 1-2 คร้ัง ตอป (รอยละ 46.0)  
- ทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมี

คุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพ
เทียบเทาท่ีใชอยู (รอยละ 28.9) 

ขั้นท่ี 2 : การกําหนดรายละเอียดความ 
               ตองการผลิตภัณฑ 
- เกณฑในการกาํหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับความตองการสินคา 
- รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความ

ตองการสินคา 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา 
      (รอยละ 89.0) 

- ทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ  
      (รอยละ 100.0) 

ขั้นท่ี 3 : การกําหนดคุณสมบัต ิ
               ผลิตภัณฑ 
- เกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของ

สินคา 
- รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความ 

ตองการสินคา 

 

 
- มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา  
      (รอยละ 92.0) 

-  ทางดานประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง     
      (รอยละ 90.2) 
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ตารางท่ี 83  สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                   อิเล็กทรอนิกส  
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรอง ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (สวนใหญ) 

ขั้นท่ี 4 : การคนหาผูขาย 
- แหลงตางๆ ท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจัก

ผูขายไสกรอง 

 
- รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจาก

การโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงาน
ขาย (รอยละ 46.0) 

 

ขั้นท่ี 5 & 6 : การพิจารณาขอเสนอในการ 
                      ขาย และการคดัเลือกผูขาย 
- ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาขอเสนอใน

การขาย และการคัดเลือกผูขายไสกรอง 
แบงยอยเปน 4 ดาน ดังนี้  
••  ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานผลิตภัณฑ  
  
  
  

  
••  ปจจัยดานราคาปจจัยดานราคา  

  
  
  
  

••  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.15 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เร่ืองประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.70) 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.25 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ี
ไดรับ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (4.32) 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.29 
โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในเรื่องระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา (Lead  time) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(4.44) 
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ตารางท่ี 83  สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                   อิเล็กทรอนิกส  
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรอง ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (มากท่ีสุด) 

••  ปจจัยดานสงเสริมการตลาดปจจัยดานสงเสริมการตลาด  
 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96 โดย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในเร่ืองพนักงานขายมีความเขาใจในสินคา
เปนอยางดี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.28)   

ขั้นท่ี 7 : การกําหนดลักษณะเฉพาะของ 
               คําส่ังซ้ือ 
- การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา

(Blanket Order) ภายในองคกร 
- ระยะเวลาของการทําสัญญาการส่ังซ้ือ

สินคาเปนแบบรับเหมา 
- ความสนใจตอการสั่งซ้ือสินคาเปนแบบ

รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
- เหตุผลท่ีไมสนใจการส่ังซ้ือสินคาเปน

แบบรับเหมาภายในองคกร 

 
 
- ไมมีการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket 

Order) ภายในองคกร (รอยละ 73.0) 

- ทําสัญญาเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน (รอยละ 
59.3) 

 

- ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (รอยละ 60.0) 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ (รอยละ 70.0) 

 

ขั้นท่ี 8 : การทบทวนผลการปฏิบัติการ 
- เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของ

ผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
- วิธีการสําหรับใชในการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรอง
รวมท้ังตัวสินคา 

- ปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการประเมินผล 
และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง 
รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจาก
การตัดสินใจซ้ือ 

 

 
- มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัด

จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา (รอยละ 75.0) 
- สอบถามจากผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลว

ทําการประเมินผล (รอยละ 44.0) 
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ตารางท่ี 83  สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม 
                   อิเล็กทรอนิกส  
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรอง ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม (มากท่ีสุด) 
 

••  ปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
--  ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบ  
      ถามตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ   
      และ/หรือใชภายในองคกร  

 

• ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยท่ี
ใชในการประเมินผลและ/หรือ ควบคุมคุณภาพ
ไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจาก
การซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.52 
โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในเรื่องประสิทธิภาพของไสกรองท่ี
ใช มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด (4.63) 

 
- มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจาก

การเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 
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สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรอง และกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนก 
                ตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวน ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

พฤติกรรมในการซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

ความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรอง พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสก
ไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือไสกรองโดยเฉล่ียเทากบั มากกวา 8 
คร้ังข้ึนไป ตอป รอยละ 42.9 รองลงมาคือ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 28.6 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีความถ่ีในการส่ังซ้ือไส
กรองโดยเฉล่ียเทากับ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 50.0 รองลงมาคือ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 

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 

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 

 

ปริมาณการส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ีย
ประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 55.7 รองลงมาคือ ประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละ
คร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ประมาณ 6 - 10 ชุด รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแต 
ละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด และ ประมาณ 6 - 10 ชุด อยางละรอยละ 50.0 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จ 
รูปสวนใหญ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ชุด รอยละ 70.0 
รองลงมาคือ ประมาณ 11 - 15 ชุด รอยละ 20.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ ส่ัง 
ซ้ือไสกรองในแตละคร้ัง มีความแตกตางกับกลุมบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอน
ดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป คือ บริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 6 - 
10 ชุด มากท่ีสุด แตกลุมบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และ บริษัทผูผลิต
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ส่ังซ้ือไสกรองในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ีย
มากท่ีสุดเหมือนกัน คือ ประมาณ 1 - 5 ชุด 

 

ปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีปริมาณการเก็บสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง 
ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 38.6 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีปริมาณการเก็บสินคาคง
คลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 ชุด รอยละ 40.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีปริมาณการเก็บ
สินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 - 2 ชุด รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ไมมีการเก็บสินคาคง
คลัง รอยละ 40.0 

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

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีปริมาณการเก็บสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรอง ประมาณ 1 
- 2 ชุด มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 

 

ยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามรูจัก พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ รูจักไสกรองยี่หอ Pall รอยละ 74.3 รองลงมาคือ 
ยี่หอ SMC รอยละ 40.0 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ รูจักไสกรองยี่หอ 
Domnich Hunter รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Pall รอยละ 60.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ รูจักไสกรองยีห่อ Pall 
และ ยีห่อ SMC รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Domnich Hunter รอยละ 40.0 

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 
 

จํานวนท้ังหมดของยี่หอไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามมีใชภายในหนวยงาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีจํานวนยีห่อ
ของไสกรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน เทากับ 2 - 3 ยี่หอ รอยละ 60.0 รองลงมาคือ 4 - 5 ยีห่อ 
รอยละ 24.3 

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 มีจํานวนยี่หอของไสกรองท่ีใชท้ังหมดภายในหนวยงาน 
เทากับ 2 - 3 ยีห่อ มากท่ีสุดเหมือนกนัท้ังหมด 
 

 ยี่หอไสกรองที่ผูตอบแบบสอบถามมีปริมาณการใชมากท่ีสุด พบวายีห่อของไสกรองท่ี
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของมีปริมาณการใช 
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ภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Yamashin รอยละ 15.7 
 ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมมีปริมาณการใช
ภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Domich Hunter รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ยี่หอ Pall รอยละ 20.0 

ยี่หอของไสกรองท่ีผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรมีปริมาณการ
ใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด คือ ยี่หอ Pall รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ยี่หอ SMC รอยละ 20.0 

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 กบั ยีห่อ Cuno (3M), ยี่หอ Filtrafine และ ยีห่อ Flo ตามลําดับ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวน ใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

เหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไส
กรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของ
ของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของ
ไหลที่ใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 45.7 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใช
ไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาด
ของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 80.0 รองลงมาคือ ใชสําหรับกรองของไหลกอนการ
หมุนเวียนกลับไปใชใหม รอยละ 50.0 

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

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวย
สรางความม่ันใจเกีย่วกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ90.0 รองลงมาคือ 
ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 
30.0 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือ
องคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน 
มากท่ีสุดเหมือนกันท้ังหมด 

 

 ความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือและ/หรือใชไสกรอง  พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อ
การส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 42.9 รองลงมาคือ ไม
เคยเปล่ียนยี่หอ รอยละ 22.9 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียน
ยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 40.0 รองลงมา
คือ ประมาณ 3 - 5 คร้ัง ตอป รอยละ 30.0 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียน
ยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป กับ ไมเคยเปล่ียนยี่หอ 
อยางละ รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ประมาณ 3 - 5 คร้ัง ตอป และมากกวา 8 คร้ัง ตอป รอยละ 10.0 

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 
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เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภท
บริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียน
เปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือ
ราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 50.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับ
ความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน รอยละ 34.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการ
ตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากมีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา รอยละ 
40.0 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน กับ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองที่มีคุณภาพดีกวาหรือราคาถูกลง
กวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู เหตุผลละ รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการ
ตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมี
คุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ทาน
มองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
อยู รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทาน
มองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
อยู รอยละ 60.0 รองลงมาคือ ไดรับการนาํเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคา
ถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอยละ 40.0 

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

 

เกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนด
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รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอยละ 92.9 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียด 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 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และ บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร มีเกณฑในการกําหนดรายละเอยีด
เกี่ยวกับความตองการสินคา มากท่ีสุดเหมือนกนั แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูปคือ มีเกณฑในการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา เทากันกับ ไมมีเกณฑในการกาํหนดรายละเอียด 

 

รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภท
บริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกบั
ความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อ
ไสกรอง รอยละ 89.2 

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

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 
รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไสกรอง รอยละ 80.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดานรูปรางลักษณะของ
ไสกรองท่ีตองการใช, วัสดขุองเนื้อไสกรอง และ ปริมาณท่ีตองการสั่งซ้ือ อยางละ รอยละ 100.0 
รองลงมาคือ ยี่หอของสินคา รอยละ 20.0  
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดาน
ปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ มากท่ีสุดเหมือนกันท้ังหมด อีกท้ังบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคาทางดาน
รูปรางลักษณะของไสกรองท่ีตองการใช, วัสดุของเนื้อไสกรอง มากท่ีสุดอีกดวย 

 

เกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอย
ละ 95.7 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของสินคา 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 

 

รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภท
บริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 92.5 รองลงมาคือ อายุการใชงานของ
ไสกรอง รอยละ 58.2 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 100.0 รองลงมาคือ อายุการใช
งานของไสกรอง รอยละ 55.6 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีการกําหนด
รายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานอายกุารใชงานของไสกรอง กับ อัตราการไหลของ
ของไหล อยางละ รอยละ 77.8 รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 66.7 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการ
กรอง รอยละ 85.7 รองลงมาคือ อัตราการไหลของของไหล รอยละ 57.1 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มี
การกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง มากท่ีสุด
เหมือนกนั แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตเซมิคอนดักเตอร คือ มี
การกําหนดรายละเอียดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคาทางดานอายกุารใชงานของไสกรอง กับ อัตรา
การไหลของของไหล มากท่ีสุด 

 

แหลงตางๆ ท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับ
หนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 47.1 รองลงมาคือ 
คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 45.7 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับ
หนวยงานของตนจากคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รอยละ 50.0 รองลงมาคือ คําแนะนําจาก
ผูผลิตเคร่ืองจักร รอยละ 30.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ รูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 40.0 
รองลงมาคือ การแสดงสินคา ณ ท่ีตางๆ กับ คําแนะนําจากผูผลิตเคร่ืองจักร อยางละ รอยละ 30.0 

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

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย
มากท่ีสุดเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันกับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตแผงวงจร
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รวม คือ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากคําแนะนําของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ มาก
ท่ีสุด 

 

ทางดานการพจิารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรองตอองคกร
ของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทของแตละกลุมบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวน พบวา 

 

• ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ::  
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.95 โดย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพในการกรอง
ของไสกรอง ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญกับความนาเช่ือถือของ
มาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปน
ตน ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.76 และ 4.43 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย 3.90  โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง ในระดับ
มากท่ีสุด   รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใช
กําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน ในระดับ
มาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.70 และ 4.00 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง ในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนด
ประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio เปนตน ในระดับมาก ซ่ึงมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.70 และ 3.90 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภณัฑโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ีย 3.78 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
ประสิทธิภาพในการกรองของไสกรอง ในระดับมาก   รองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute 
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Rating, Beta Ratio เปนตน ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และ 4.00 
ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และ บริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองดาน
ประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง ในระดับมากท่ีสุด, มากท่ีสุด, มากท่ีสุด และ มาก ตามลําดับ 

 

••  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานราคา ::   
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.31 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับ
ประโยชนท่ีไดรับ ในระดบัมาก รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเม่ือ
เทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 4.19 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.20 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก 
และใหความสําคัญในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย  4.05 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ใน
ระดับมาก รองลงมาใหความสําคัญกับราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยีห่ออ่ืน ในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ 3.90 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย  4.10 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคา
ผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก  รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
และ 3.80 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
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ราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกบัประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมากเหมือนกัน แตมีความแตกตางกนักับ
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูปคือ 
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก อีกท้ังผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตแผงวงจรรวมใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาผลิตภัณฑ
เหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ เทากันกบั ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก 

 

••  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ::    
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
4.37 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองระยะเวลาในการสง
มอบสินคา (Lead time) ในระดับมาก รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือ
ไดสะดวก ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 และ 4.41 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจดัจําหนายโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย  4.17 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทาง
บริษัทผูจัดจําหนาย ในระดับมาก และใหความสําคัญในเร่ืองระยะเวลาในการสง
มอบสินคา (Lead time) ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 4.20 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  4.27 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบสินคา 
(Lead time) ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือได
สะดวก ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ เทากับ 4.70 และ 4.10 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  3.83 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เร่ืองระยะเวลาการสงมอบสินคา (Lead time) ในระดับมาก รองลงมาใหความสําคัญ
ในเร่ืองสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกับทางบริษัทผูจัดจําหนาย ในระดบัมาก และให
ความสําคัญในเร่ืองสามารถส่ังซ้ือไดสะดวก ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90, 
3.80 และ 3.80 ตามลําดับ   

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
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อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา (Lead time) ในระดบัมาก, มาก, มากท่ีสุด และ มาก ตามลําดับ อีกท้ังผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตแผงวงจรรวมใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา (Lead time) เทากันกับสามารถซ้ือสินคาโดยตรงกบัทางบริษัทผูจัดจําหนาย ในระดับมาก  
  

• ปจจัยดานปจจัยดานสงเสริมการตลาดสงเสริมการตลาด  ::   
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.96  
โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงานขายมีความ
เขาใจในสินคาเปนอยางด ี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  ในระดับมาก  
รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อก
สินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน ในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั เทากับ 4.33 และ 4.14 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองการบริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเกบ็
สต็อกสินคาการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน ในระดับ
มาก  รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองพนกังานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี 
และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ เทากับ 
4.40 และ 4.00 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงานขายมีความเขาใจในสินคา
เปนอยางด ี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน  ในระดับมาก  รองลงมาให
ความสําคัญในเร่ืองการมีสวนลดดานราคา ในระดับมาก  รองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองการมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช ในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ เทากับ 
4.30 และ 4.20 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร 
สําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.74   โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงาน
ขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางด ี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน ใน
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ระดับมาก รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองการมีแผนขอมูล (Datasheet) ท่ีแสดง
รายละเอียดของสินคาอยางชัดเจน ในระดับมาก และใหความสําคัญในเร่ืองการ
บริการที่ดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคาการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ เทากับ 4.20, 3.90 
และ 3.90 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษทัผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองพนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดแีละแนะนําให
ลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน ในระดับมากเหมือนกัน แตมีความแตกตางกับผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตแผงวงจรรวมคือ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเรื่องการบริการที่ดีจาก
พนักงานขาย เชน มีการเกบ็สต็อกสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปน
ตน ในระดับมาก 
 

 การส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายใน
องคกร รอยละ 72.9 รองลงมาคือ 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 
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ระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของสวนใหญ ทํา
สัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
รอยละ 68.4 รองลงมาคือ ทุกๆ 1 ป รอยละ 26.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน กับ ทุกๆ 6 เดือน อยาง
ละ รอยละ 50.0 

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

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

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม และบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน มากท่ีสุดเหมือนกัน แตแตกตาง
กับผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป 
และบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) 
ภายในองคกรเปนระยะเวลา ทุกๆ 1 ป มากที่สุดเหมือนกนั 

 

ความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ ไมสนใจ
ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 60.0 รองลงมาคือ สนใจในการ
ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา 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 
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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 

 

สาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) พบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ ไมสนใจการ
ส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหนึง่
โดยเฉพาะ รอยละ 66.7 รองลงมาคือ ยังไมเขาใจเกีย่วกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือ
แบบนี้ รอยละ 19.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ รอยละ 71.4 รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือ
แบบรับเหมา รอยละ 28.6 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
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 
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เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีเกณฑการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 75.7 รองลงมาคือ ไมมี
เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 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 

 

วิธีการที่ใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของสวนใหญ มี
วิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจาํหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจาก
ผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 49.1 รองลงมาคือ พิจารณาจากตนทุน
ท้ังหมดในการครอบครองสินคาช้ินนี ้ โดยอาจมีการรวมตนทุนของผูจัดจําหนายท่ีคุณภาพไมดีเพื่อ
ปรับปรุงตนทุนการส่ังซ้ือและราคาควบคูไปดวย รอยละ 30.2 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการจัดอันดบัใหผูขายโดยใชเกณฑการถวง
น้ําหนกัในดานตางๆสําหรับการใหคะแนน รอยละ 62.5 รองลงมาคือ สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล รอยละ 37.5 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีวิธีการพจิารณาผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกบัความ
พึงพอใจแลวทําการประเมินผล เทากันกับ มีการจดัอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัใน
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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, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร 
และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีวิธีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการจัดอันดบัใหผูขายโดยใชเกณฑการถวง
น้ําหนกัในดานตางๆ สําหรับการใหคะแนน  มากท่ีสุดเหมือนกนั แตตางกันกับผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ และ บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรคือ 
มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจาก
ผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล มากท่ีสุดเหมือนกัน โดยผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตเซมิคอนดักเตอร มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรอง
รวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกบัความพึงพอใจแลวทําการประเมินผล มาก
ท่ีสุดเทากันกบั การจัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนกัในดานตางๆ สําหรับการให
คะแนน 

 

ทางดานการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

• ปจจัยดานตางๆ ท่ีใชในการประเมิน ปจจัยดานตางๆ ท่ีใชในการประเมิน ::  
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉล่ีย 4.54 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
ประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญในเร่ือง
อายุการใชงาน ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 และ 4.42 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.44 โดย
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ี
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ใช ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาใหความสําคัญในเร่ืองอายุการใชงาน ในระดับมาก  
ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 และ 4.38 ตามลําดับ   

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.43 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ใน
ระดับมาก  และใหความสําคัญในเร่ืองอายกุารใชงาน ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.43 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชในการประเมินผลอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.10 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาใหความสําคัญใน
เร่ืองอายุการใชงาน ในระดบัมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 และ 4.43 ตามลําดับ   

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไส
กรองท่ีใช ในระดับ มากท่ีสุด, มากท่ีสุด, มาก และ มากที่สุด ตามลําดับ อีกท้ังผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทบริษทัผูผลิตเซมิคอนดกัเตอร ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไส
กรองท่ีใช เทากันกับ อายุการใชงาน ในระดับมาก 

 

 

ระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของสวนใหญ มีระดบั
ความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ีย เทากบั 3.87 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดบัมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.00 

 ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.30 
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ผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและแผนวงจร
สําเร็จรูปสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายใน
องคกรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.80 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกีย่วของ, 
บริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และบริษัทผูผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก เหมือนกนัท้ังหมด 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

ขั้นที่ 1 : การรับรูปญหา 
- เหตุผล “สําคัญ” ที่มีการใช
ไสกรองภายในหนวยงาน
หรือองคกร 

 
 
 
- ความถี่ในการเปลี่ยนยี่หอ 
 
 
- เหตุผล “สําคัญ” ในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนยี่หอไสกรอง
ที่ใชภายในหนวยงานหรือ
องคกร 

 
- เพื่อชวยสรางความมั่นใจเกี่ยว 
กับระดับความสะอาดของของ 

    ไหลกอนนําไปใชงาน  
    (รอยละ 60.0) 
 
 

- ประมาณ 1 - 2 ครั้ง ตอป 
    (รอยละ 42.9) 
 

- ทานมองเห็นโอกาสในการซื้อ
ไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา หรอื
ราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพ
เทียบเทาที่ใชอยู (รอยละ 50.0) 

 
- เพื่อชวยสรางความมั่นใจเกี่ยว 
กับระดับความสะอาดของของ 

     ไหลกอนนําไปใชงาน 
     (รอยละ 80.0) 
 
 

- ประมาณ 1 - 2 ครั้ง ตอป 
    (รอยละ 40.0) 
 

- มีการเพิ่มราคาของสินคาอยู
เปนประจํา (รอยละ 40.0) 

 
- เพื่อชวยสรางความมั่นใจเกี่ยว 
กับระดับความสะอาดของของ 

     ไหลกอนนําไปใชงาน เทากัน  
     กับ เพื่อปองกันการสึกหรอ 
     ของอุปกรณและ/หรือเครือ่ง    
     จักรที่ใชงาน (รอยละ 80.0) 

- ประมาณ 1 - 2 ครั้ง ตอป 
เทากันกับ ไมเคยเปลี่ยนยี่หอ 

    (รอยละ 40.0) 

- ไดรับการนําเสนอจากตัวแทน
ขายไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา 
หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณ-
ภาพเทียบเทาที่ใชอยู  

    (รอยละ 40.0) 

 
- เพื่อชวยสรางความมั่นใจเกี่ยว 
กับระดับความสะอาดของของ  
ไหลกอนนําไปใชงาน 
(รอยละ 90.0) 
 
 

- ประมาณ 1 - 2 ครั้ง ตอป 

    (รอยละ 80.0) 
 

- ทานมองเห็นโอกาสในการซื้อ
ไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา หรอื
ราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพ
เทียบเทาที่ใชอยู (รอยละ 60.0) 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป 

ขั้นที่ 2 : การกําหนดรายละ- 
เอียดความตองการผลิตภัณฑ   
- เกณฑในการกําหนดราย 

ละเอียดเกี่ยวกบัความตอง-
การสินคา 

- รายละเอียดที่กาํหนดเกี่ยวกับ
ความตองการสินคา 

 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดราย 
ละเอียดเกี่ยวกบัความตองการ 

    สินคา (รอยละ 92.9) 

- ปริมาณสินคาที่ตองการสั่งซื้อ 
    (รอยละ 100.0) 

 
 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดราย 
ละเอียดเกี่ยวกบัความตองการ 

    สินคา (รอยละ 90.0) 

- วัสดุของเนื้อไสกรอง เทากัน
กับ ปริมาณสินคาที่ตองการ
สั่งซื้อ (รอยละ 100.0) 

 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดราย 
ละเอียดเกี่ยวกบัความตองการ 

    สินคา (รอยละ 100.0) 

- ปริมาณสินคาที่ตองการสั่งซื้อ 
    (รอยละ 100.0) 

 
 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคา เทากัน
กับ ไมมีเกณฑ  (รอยละ 50.0) 

- รูปรางลักษณะของไสกรองที่
ตองการใช, วัสดุของเนื้อไสกรอง 
และ ปริมาณที่ตองการสั่งซื้อ 

    (รอยละ 100.0) 

ขั้นที่ 3 : การกําหนดคุณ 
สมบัติผลิตภณัฑ 
- เกณฑในการกําหนดคุณ 
      สมบัติของสินคา 

- รายละเอียดที่กาํหนดเกี่ยว 
      กับความ ตองการสินคา 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดคุณสม- 
บัติของสินคา (รอยละ 95.7) 

- ประสิทธิภาพการกรอง  
   (รอยละ 92.5) 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดคุณสม- 
บัติของสินคา (รอยละ 90.0) 

- ประสิทธิภาพการกรอง  
   (รอยละ 100.0) 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดคุณสม- 
บัติของสินคา (รอยละ 90.0) 

- อายุการใชงานของไสกรอง 
เทากันกับ  อัตราการไหล 
ของของไหล (รอยละ 77.8) 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติ
ของสินคา (รอยละ 70.0) 

- ประสิทธิภาพการกรอง  
    (รอยละ 85.7) 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

ขั้นที่ 4 : การคนหาผูขาย 
- แหลงตางๆ ที่ผูตอบ

แบบสอบถามรูจักผูขายไส
กรอง 

 
- การโฆษณาและประชา- 
สัมพันธจากพนักงานขาย 

   (รอยละ 47.1) 

 
- คําแนะนําจากบริษัทอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (รอยละ 50.0) 

 
- การโฆษณาและประชา-
สัมพันธจากพนักงานขาย 

    (รอยละ 40.0)  

 
- การโฆษณาและประชา-
สัมพันธจากพนักงานขาย  

    (รอยละ 80.0) 

ขั้นที่ 5 & 6 : การพิจารณา
ขอเสนอในการขาย และการ
คัดเลือกผูขาย 
- ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณา

ขอเสนอในการขาย และ
การคัดเลือกผูขายไสกรอง 
แบงยอยเปน 4 ดาน ดังนี้  
••  ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานผลิตภัณฑ  

 

 
 
 
 
 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.95 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยใน 

 
 
 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.90 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยใน 

 
 
 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.93 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยใน 

 
 
 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยใน 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

  
  
  

  
  

••  ปจจัยดานราคาปจจัยดานราคา  
  
  
  
  
  
  

  

เรื่องประสิทธิภาพในการ
กรองของไสกรอง มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากที่สุด (4.76) 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.31 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (4.43) 

เรื่องประสิทธิภาพในการกรอง
ของไสกรอง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.70) 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย  4.20 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องราคา
ผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับยี่หออื่น 
ในระดับมาก และให
ความสําคัญในเรื่องราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับ
ประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (4.20) 

เรื่องประสิทธิภาพในการกรอง
ของไสกรอง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด (4.70) 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาดานราคาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย  4.05 โดย
ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เรื่องราคาผลิตภัณฑเหมาะสม
กับประโยชนที่ไดรับ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.20) 

เรื่องประสิทธิภาพในการ
กรองของไสกรอง มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (4.30) 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย  4.10 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องราคา
ผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับยี่หออื่น 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(4.40) 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

••  ปจจัยดานชองทางการปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายจัดจําหนาย  

  
  
  
  
  
  
  
  

••  ปจจัยดานสงเสริมปจจัยดานสงเสริม
การตลาดการตลาด  

  

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.37  โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องระยะเวลา
ในการสงมอบสินคา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด (4.51) 

  
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เรื่องพนักงานขายมีความเขาใจ 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย  4.17 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องสามารถ
ซื้อสินคาโดยตรงกับทางบริษัท
ผูจัดจําหนาย และ ระยะเวลาใน
การสงมอบสินคา มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (4.20) 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เรื่องการบริการที่ดีจาก 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย  4.27  โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องระยะเวลา
ในการสงมอบสินคา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด (4.70) 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

สงเสริมการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เรื่องพนักงานขายมีความ 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย  3.83 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก (3.90) 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เรื่องพนักงานขายมีความ 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

 ในสินคาเปนอยางดี และ
แนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยาง
ชัดเจน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก (4.33) 

พนักงานขาย เชน มีการเก็บ
สต็อกสินคาการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว เปนตน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (4.40) 

เขาใจในสินคาเปนอยางดี และ
แนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั

มาก (4.30) 

เขาใจในสินคาเปนอยางดี และ
แนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยาง
ชัดเจน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก (4.20) 

ขั้นที่ 7 : การกําหนดลักษณะ 
เฉพาะของคาํสั่งซื้อ 
- การสั่งซื้อสินคาเปนแบบ

รับเหมา(Blanket Order) 
ภายในองคกร 

- ระยะเวลาของการทําสัญญา
การสั่งซื้อสินคาเปนแบบ
รับเหมา 

- ความสนใจตอการสั่งซื้อ
สินคาเปนแบบรับเหมา 
ภายในองคกร 

 
 
- ไมมีการสั่งซื้อไสกรองเปน
แบบรับเหมาภายในองคกร 

 

- ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
 
 

- ไมสนใจทําสัญญาการสั่งซื้อ
สินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) 

 
 
- ไมมีการสั่งซื้อไสกรองเปน
แบบรับเหมาภายในองคกร 

 

- ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
เทากันกับ ทุกๆ 6 เดือน 

 

- ไมสนใจทําสัญญาการสั่งซื้อ
สินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) 

 
 
- ไมมีการสั่งซื้อไสกรองเปน
แบบรับเหมาภายในองคกร 

 

- ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
เทากันกับ ทุกๆ 1 ป 

 

- สนใจทําสัญญาการสั่งซื้อ
สินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) 

 
 
- ไมมีการสั่งซื้อไสกรองเปน
แบบรับเหมาภายในองคกร 

 

- ระยะเวลา ทุกๆ 1 ป 
 
 

- ไมสนใจทําสัญญาการสั่งซื้อ
สินคาเปนแบบรับเหมา 
(Blanket Order) 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

- เหตุผลที่ไมสนใจการ
สั่งซื้อสินคาเปนแบบ
รับเหมาภายในองคกร 

ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ 

ขั้นที่ 8 : การทบทวนผลการ
ปฏิบัติการ 
- เกณฑการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนาย
ไสกรองรวมทั้งตัวสินคา 

- วิธีการสําหรับใชในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของผูจัดจําหนายไสกรอง
รวมทั้งตัวสินคา 

 
 

 

 

 
- มีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมทั้งตัวสินคา  

- สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจแลวทําการ
ประเมินผล  

 

 

 

 
- มีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมทั้งตัวสินคา  

- จัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑ
การถวงน้ําหนักในดานตางๆ
สําหรับการใหคะแนน 

 

 
- มีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมทั้งตัวสินคา  

- สอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจแลวทําการ
ประเมินผล เทากันกับ มีการจัด
อันดับใหผูขายโดยใชเกณฑ
การถวงน้ําหนักในดานตางๆ 
สําหรับการใหคะแนน 

 

 

 
- มีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมทั้งตัวสินคา  

- จัดอันดับใหผูขายโดยใชเกณฑ
การถวงน้ําหนักในดานตางๆ 
สําหรับการใหคะแนน  
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

- ปจจัยดานตางๆ เพื่อใชใน
การประเมินผล และ/หรือ 
ควบคุมคุณภาพไสกรอง 
รวมทั้งผูจัดจําหนายสินคา
ภายหลังจากการตัดสินใจ
ซื้อ 
••  ปจจัยดานปจจัยดานตางๆที่ใชในตางๆที่ใชใน

การประเมินการประเมิน  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยที่ใชใน
การประเมินผลโดยรวมอยูโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.54 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องประสิทธิ 

    ภาพของไสกรองที่ใช มี  
    คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   
   (4.66) 

 

 
 
 
 

 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆที่ใชในการประเมินผล
โดยรวมโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.44 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่องประสิทธิ 

    ภาพของไสกรองที่ใช มี 
    คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  
   (4.50) 

  

 

 
 

 
 

 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆที่ใชในการประเมินผล
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.43 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในประสิทธิภาพ
ของไสกรองที่ใช และให
ความสําคัญในเรื่องอายุการใช
งาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(4.43) 

 
 
 
 
 

 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆที่ใชในการประเมินผล
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.10 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในประสิทธิภาพ
ของไสกรองที่ใช มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด (4.71) 
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ตารางที่ 84  สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อไสกรอง จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิ้นสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณชิน้สวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
กระบวนการตดัสินใจซื้อไส

กรอง 
ฮารดดิสกไดรฟและชิ้นสวนที่

เกี่ยวของ 
แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

  

--  ระดับความพึงพอใจของ     
ผูตอบแบบสอบถามตอ  
ไสกรองภายหลังจากการ 
เลือกซื้อ และ/หรือใช
ภายในองคกร 

 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือกซื้อ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.87 

 

 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือกซื้อ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.00 

 

 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือกซื้อ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.30 

 

 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือกซื้อ 
และ/หรือใชภายในองคกรอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.80 
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สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรอง จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบ 
                สอบถาม 
 

เหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร 
เนื่องจากเพื่อชวยสรางความมั่นใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน รอยละ 
67.5 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและคุณภาพของ
ช้ินงานใหสูงข้ึน รอยละ 43.4 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรอง
ภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพือ่ชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาดของของ
ไหลกอนนําไปใชงาน กับ ใชสําหรับกรองของไหลกอนการหมุนเวยีนกลับไปใชใหม อยางละ รอย
ละ 41.2 รองลงมาคือ ติดต้ังไปตามตําแหนงท่ีทางผูผลิตเครื่องจักรทําการติดต้ังมาให รอยละ 29.4 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเหตุผลสําคัญท่ีมีการใช
ไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับระดับความสะอาด
ของของไหลกอนนําไปใชงาน มากท่ีสุดเหมือนกัน อีกท้ังผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือมี
เหตุผลสําคัญท่ีมีการใชไสกรองภายในหนวยงานหรือองคกร เนื่องจากเพื่อชวยสรางความม่ันใจ
เกี่ยวกับระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงาน เทากันกับ ใชสําหรับกรองของไหลกอน
การหมุนเวียนกลับไปใชใหม มากท่ีสุดดวย 
 

 ความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรอง พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายใน
องคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 42.2 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียนยีห่อ รอยละ 21.7 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีความถ่ีในการเปล่ียนยีห่อการส่ังซ้ือ 
และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป รอยละ 64.7 รองลงมาคือ ไมเคยเปล่ียน
ยี่หอ รอยละ 23.5 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความถ่ีในการเปล่ียน
ยี่หอการส่ังซ้ือ และ/หรือใชไสกรองภายในองคกร ประมาณ 1 - 2 คร้ัง ตอป มากท่ีสุดเหมือนกนั 
 

เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรอง  พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุม
ผูใชงานสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากทาน
มองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใช
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อยู รอยละ 50.6 รองลงมาคือ ตองการปรับปรุงระดับความสะอาดของของไหลท่ีใชกรองและ
คุณภาพของชิน้งานใหสูงข้ึน รอยละ 37.3 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียน
เปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใชอยู เนื่องจากสินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน กับ มีการเพิ่ม
ราคาของสินคาอยูเปนประจาํ และ ไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดกีวา หรือ
ราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู อยางละ รอยละ 29.4 รองลงมาคือ ทานมองเห็น
โอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู รอย
ละ 23.5 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความแตกตางกันคือ 
ประเภทกลุมผูใชงาน  มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยี่หอไสกรองที่ใชอยูเนื่องจาก
ทานมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทา
ท่ีใชอยูมากท่ีสุด แตประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ มีเหตุผลสําคัญตอการตัดสินใจเปล่ียนเปล่ียนยีห่อไสกรอง
ท่ีใชอยูเนื่องจากสินคาขาดสงบอยและตองรอสินคาเปนเวลานาน เทากันกับ มีการเพิ่มราคาของ
สินคาอยูเปนประจํา และไดรับการนําเสนอจากตัวแทนขายไสกรองที่มีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูก
ลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู มากท่ีสุด 

 

เกณฑในการกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคา รอย
ละ 88.0 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอยีด รอยละ 12.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูจัดซ้ือสวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคา รอยละ 94.1 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดรายละเอียด รอยละ 
5.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑในการกาํหนด
รายละเอียดเกีย่วกับความตองการสินคามากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภท
กลุมผูใชงานสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ี
ตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไสกรอง รอยละ 89.0 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกีย่วกับความ
ตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ รอยละ 100.0 รองลงมาคือ วัสดุของเนื้อไส
กรอง รอยละ 93.8 
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความตองการสินคาทางดานปริมาณสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

เกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน
สวนใหญ มีเกณฑในการกําหนดคณุสมบัติของสินคา รอยละ 91.6 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการ
กําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 8.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเกณฑในการกาํหนดคุณสมบัติของ
สินคา รอยละ 94.1 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของสินคา รอยละ 5.9 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของสินคา มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัคุณสมบัติของสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุม
ผูใชงานสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการ
กรอง รอยละ 92.1 รองลงมาคือ อายุการใชงานของไสกรอง รอยละ 57.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 81.3 รองลงมาคือ อายุการใชงานของ
ไสกรอง รอยละ 62.5 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคาทางดานประสิทธิภาพการกรอง มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

แหลงตางๆท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูจักผูขายไสกรอง พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 45.8รองลงมาคือ คําแนะนําจากบุคคลอ่ืนภายในองคกร 
รอยละ 34.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ รูจักผูขายไสกรองสําหรับหนวยงาน
ของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย รอยละ 47.1 รองลงมาคือ คําแนะนาํ
จากบุคคลอ่ืนภายในองคกร รอยละ 35.3 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ รูจักผูขายไสกรอง
สําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธจากพนักงานขาย มากท่ีสุดเหมือนกนั 

 

ทางดานการพจิารณาขอเสนอในการขายและเกณฑการคัดเลือกผูขายไสกรองตอองคกร
ของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทของแตละกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
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• ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ::  
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในดานประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ความนาเช่ือถือของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute 
Rating, Beta Ratio เปนตน ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 และ 4.29 
ตามลําดับ  

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ปจจยัดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก  มีคาเฉล่ีย 4.05 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
ประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือ
ของมาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพการกรอง เชน Absolute Rating, Beta Ratio 
เปนตน ในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 และ 4.29 ตามลําดับ  

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญในดาน
ประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง ในระดับมากท่ีสุดเหมือนกนั 

 

••  ปจจัยดานราคา ปจจัยดานราคา ::   
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.24 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ในดานราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และ 
4.18 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม
อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย 4.30 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ในดานราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ราคาผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และ 
4.18 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานราคาผลิตภณัฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ในระดับมากเหมือนกัน 
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••  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ::    
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในดานระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.43 และ 4.27 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.41 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในดานระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ สามารถส่ังซ้ือไดสะดวก ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.47 และ 4.41 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานระยะเวลาในการสงมอบสินคา (Lead time) ในระดับมากเหมือนกัน 
  

• ปจจัยดานปจจัยดานสงเสริมการตลาดสงเสริมการตลาด  ::   
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยสงเสริมการตลาด

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในดานพนักงานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดีและแนะนําใหลูกคา
เขาใจไดอยางชัดเจน ในระดับมาก รองลงมาคือ การบริการที่ดีจากพนกังานขาย เชน 
มีการเก็บสต็อกสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน 

ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 และ 4.11 ตามลําดับ 
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญตอปจจัยสงเสริมการตลาด

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในดานการบริการท่ีดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคา, การ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน ในระดับมาก รองลงมาคือ 
การมีสินคาตัวอยางใหทดลองใช กับ พนกังานขายมีความเขาใจในสินคาเปนอยางดี
และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
และ 4.06 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีความแตกตางกันคือ 
ประเภทกลุมผูใชงาน สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยยอยในดานพนักงานขายมีความเขาใจใน
สินคาเปนอยางดีและแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน ในระดับมาก แตประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ให
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ความสําคัญตอปจจัยยอยในดานการบริการท่ีดีจากพนักงานขาย เชน มีการเก็บสต็อกสินคา, การ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน ในระดับมาก 
 

การส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุม
ผูใชงานสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 71.1 รองลงมาคือ 
มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายในองคกร รอยละ 28.9 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมาภายในองคกร รอยละ 82.4 รองลงมาคือ มีการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมาภายใน
องคกร รอยละ 17.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมมีการส่ังซ้ือไสกรอง
เปนแบบรับเหมาภายในองคกร มากท่ีสุดเหมือนกนั 

 

ระยะเวลาการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน รอยละ 62.5รองลงมาคือ 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 ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน มากท่ีสุดเหมือนกนั อีก
ท้ังผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket 
Order) ภายในองคกรเปนระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน เทากนักบั ทุกๆ 6 เดือน และทุกๆ 1 ป มากท่ีสุด 

 

ความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ภายในองคกร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา (Blanket Order) รอยละ 56.6 รองลงมาคือ สนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา รอยละ 43.4 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมสนใจในการทําสัญญาการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) รอยละ 76.5 รองลงมาคือ สนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา รอยละ 23.5 
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พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมสนใจทําสัญญาการ
ส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) มากท่ีสุดเหมือนกนั 

 

สาเหตุท่ีไมสนใจทําการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) พบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจาก
ไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ รอยละ 66.0 รองลงมาคือ ไม
เห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา รอยละ 19.1 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ ไมสนใจการส่ังซ้ือไสกรองเปนแบบ
รับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รอยละ 84.6
รองลงมาคือ ไมเห็นวาจะไดรับสิทธิประโยชนประการใดจากการส่ังซ้ือแบบรับเหมา กับ ยงัไม
เขาใจเกีย่วกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการส่ังซ้ือแบบนี้ รอยละ 7.7 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ไมสนใจการส่ังซ้ือไส
กรองเปนแบบรับเหมา เนื่องจากไมตองการผูกมัดกับผูจัดจําหนายไสกรองรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

เกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูจัด
จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 73.5 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
รอยละ 26.5 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีเกณฑการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา รอยละ 82.4 รองลงมาคือ ไมมีเกณฑการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 17.6 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีเกณฑการทบทวนผล
การปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา  มากท่ีสุดเหมือนกัน 

 

วิธีการสําหรับใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัด
จําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจแลวทําการ
ประเมินผล รอยละ 42.6 รองลงมาคือ มีการจัดอันดบัใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนักในดาน
ตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 32.8 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู
จัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกี่ยวกับความพึงพอใจแลวทําการ
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ประเมินผล รอยละ 50.0 รองลงมาคือ มีการจัดอันดบัใหผูขายโดยใชเกณฑการถวงน้ําหนักในดาน
ตางๆ สําหรับการใหคะแนน รอยละ 35.7 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีวิธีการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา จากการสอบถามจากผูใชงานเกีย่วกับความพึง
พอใจแลวทําการประเมินผล มากท่ีสุดเหมือนกัน 

ทางดานการประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

 

• ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ::  
- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชใน

การประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อายุการใชงาน ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.69 และ 4.46 ตามลําดับ 

- ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญตอปจจัยดานตางๆท่ีใชใน
การประเมินผล และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไสกรอง รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภาย
หลังจากการซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.17 โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองดานประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ในระดับมาก 
รองลงมาคือ อายุการใชงาน และ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีซ้ือ 
และ ระยะเวลาในการจัดสงสินคาตามท่ีตองการ ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.36 
และ 4.21 ตามลําดับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ ใหความสําคัญในดาน
ประสิทธิภาพของไสกรองท่ีใช ในระดับมากท่ีสุด และ มาก ตามลําดบั 
 

ระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน มีระดับความพึงพอใจตอไสกรองภายหลังจากการเลือก
ซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือสวนใหญ มีระดับความพึงพอใจตอไสกรอง
ภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 

พบวาผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน และกลุมผูส่ังซ้ือ มีระดับความพึงพอใจ
ตอไสกรองภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/หรือใชภายในองคกรอยูในระดับมากเหมือนกัน 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามแตละกลุม (สวนใหญ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไส
กรอง กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

ขั้นท่ี 1 : การรับรูปญหา 
- เหตุผล “สําคัญ” ท่ีมีการใชไส

กรองภายในหนวยงานหรือ
องคกร 

 
 
 
- ความถี่ในการเปลี่ยนยี่หอ 
 
- เหตุผล “สําคัญ” ในการ

ตัดสินใจเปลี่ยนยี่หอไสกรองท่ี
ใชภายในหนวยงานหรอื
องคกร 

 

 
- เพื่อชวยสรางความม่ันใจ

เกี่ยวกับระดับความสะอาด
ของของไหลกอนนําไปใช
งาน (รอยละ 67.5 )  

 

 
- ประมาณ 1-2 ครั้ง ตอป 
      (รอยละ 42.2) 
- ทานมองเห็นโอกาสในการ

ซื้อไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา 
หรือราคาถูกลงกวาเดิมแต
คุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 

     (รอยละ 50.6) 

 
- เพื่อชวยสรางความม่ันใจ

เกี่ยวกับระดับความสะอาดของ
ของไหลกอนนาํไปใชงาน
เทากันกับ ใชสําหรับกรองของ
ไหลกอนการหมุนเวียนกลับไป
ใชใหม (รอยละ 41.2)  

- ประมาณ 1-2 ครั้ง ตอป 
      (รอยละ 64.7) 
- สินคาขาดสงบอยและตองรอ

สินคาเปนเวลานาน กับ มีการ
เพิ่มราคาของสินคาอยูเปน
ประจํา และ ไดรับการนําเสนอ
จากตัวแทนขายไสกรองท่ีมี
คุณภาพดีกวา หรอืราคาถูกลง
กวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ี
ใชอยู (รอยละ 29.4) 

ขั้นท่ี 2 : การกําหนดรายละเอียด 
ความตองการผลิตภัณฑ 
- เกณฑในการกําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับความ
ตองการสินคา 

- รายละเอียดท่ีกาํหนดเกี่ยวกับ
ความตองการสินคา 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา 
      (รอยละ 88.0) 
- ทางดานปริมาณสินคาท่ี

ตองการส่ังซ้ือ  
     (รอยละ 100.0) 

 
 
- มีเกณฑในการกําหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับสินคา 
      (รอยละ 94.1) 
- ทางดานปริมาณสินคาท่ี

ตองการส่ังซ้ือ (รอยละ 100.0) 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามแตละกลุม (สวนใหญ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไส
กรอง กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

ขั้นท่ี 3 : การกําหนดคุณสมบัติ 
ผลิตภัณฑ 
- เกณฑในการกําหนดคุณสมบัติ

ของสินคา 
 

- รายละเอียดท่ีกาํหนดเกี่ยวกับ
ความ ตองการสินคา 

 
 

- มีเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของสินคา  

      (รอยละ 91.6) 

- ทางดานประสิทธิภาพการ
กรอง (รอยละ 92.1) 

 
 

- มีเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของสินคา 

      (รอยละ 94.1) 
- ทางดานประสิทธิภาพการ

กรอง (รอยละ 81.3) 

ขั้นท่ี 4 : การคนหาผูขาย 
- แหลงตางๆท่ีผูตอบแบบสอบ 
      ถามรูจักผูขายไสกรอง 

 
- การโฆษณาและประชา 

สัมพันธจากพนักงานขาย 
      (รอยละ 45.8) 

 
- การโฆษณาและประชา 

สัมพันธจากพนักงานขาย 
      (รอยละ 47.1) 

ขั้นท่ี 5 & 6 : การพิจารณาขอ- 
เสนอในการขายและการคัดเลือก 
ผูขาย 
- ปจจัยท่ีมีผลตอการพิจารณาขอ 
      เสนอในการขาย และการคัด   
      เลือกผูขายไสกรอง แบงยอย 
      เปน 4 ดาน ดังน้ี  

••  ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานผลิตภัณฑ  
  
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ดานประสิทธิภาพการกรอง

ของไสกรอง มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (4.71) 

 
 
 
 
 
 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.05 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ดานประสิทธิภาพการกรอง
ของไสกรอง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (4.65) 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามแตละกลุม (สวนใหญ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไส
กรอง กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

••  ปจจัยดานราคาปจจัยดานราคา  
  
  
  
  
  
  

  
••  ปจจัยดานชองทางการจัดปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายจําหนาย  
  
  
  
  
  
  
  

••  ปจจัยดานสงเสริมการปจจัยดานสงเสริมการ  
            ตลาด            ตลาด  

 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.24 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับประ 

      โยชนท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ยอยูใน 
       ระดับมาก  (4.30) 
• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.26 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานระยะ 

       เวลาในการสงมอบสินคา มี 
       คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
       (4.43) 
• ใหความสําคัญตอปจจัย

สงเสริมการตลาดโดยรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 
โดยผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอยใน
ดานพนักงานขายมีความ
เขาใจในสินคาเปนอยางดี
และแนะนําใหลูกคาเขาใจได
อยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (4.33) 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ย 4.30 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในดานราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับ
ประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก   (4.41) 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดย 

       รวมอยูในระดับมาก มี 
       คาเฉลี่ย 4.41 โดยผูตอบ 
       แบบสอบถามใหความสําคัญ 
       ตอปจจัยยอยในดานระยะเวลา   
       ในการสงมอบสินคา มีคาเฉลี่ย 
       อยูในระดับมาก (4.47) 
 
• ใหความสําคัญตอปจจัยสง 

เสริมการตลาดโดยรวมอยูใน 
      ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 โดย 
      ผูตอบแบบสอบถามใหความ 
      สําคัญตอปจจัยยอยในดานการ 
      บริการท่ีดีจากพนักงานขาย  
      เชน มีการเก็บสต็อกสินคา,  
      การตอบสนองความตองการ 
     ของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน  
     มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (4.18) 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามแตละกลุม (สวนใหญ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไส
กรอง กลุมผูใชงาน กลุมผูสั่งซ้ือ 

ขั้นท่ี 7 : การกําหนดลักษณะ 
เฉพาะของคาํส่ังซ้ือ 
 

- การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา(Blanket Order)  

      ภายในองคกร 
- ระยะเวลาของการทําสัญญา

การส่ังซ้ือสินคาเปนแบบ
รับเหมา 

- ความสนใจตอการส่ังซ้ือสินคา
เปนแบบรับเหมา (Blanket 
Order) ภายในองคกร 

- เหตุผลท่ีไมสนใจการส่ังซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมาภายใน
องคกร 

 

 
- ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปน

แบบรับเหมาภายในองคกร 
      (รอยละ 71.1) 

- ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
       (รอยละ 62.5) 
 

- ไมสนใจทําสัญญาการสั่งซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา 

       (รอยละ 56.6) 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ(รอยละ 66.0) 

 

 
- ไมมีการส่ังซ้ือไสกรองเปน

แบบรับเหมาภายในองคกร 
      (รอยละ 82.4) 

- ระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน 
เทากันกับ ทุกๆ 6 เดือน และ
ทุกๆ 1 ป (รอยละ 33.3) 

- ไมสนใจทําสัญญาการสั่งซ้ือ
สินคาเปนแบบรับเหมา 

       (รอยละ 76.5) 

- ไมตองการผูกมัดกับผูจัด
จําหนายไสกรองรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ(รอยละ 84.6) 

ขั้นท่ี 8 : การทบทวนผลการ
ปฏิบัติการ 
- เกณฑการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไส
กรองรวมท้ังตัวสินคา 

- วิธีการสําหรับใชในการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ัง
ตัวสินคา 

 
 
- มีเกณฑการทบทวนผลกา 
       ปฏิบัติงาน (รอยละ 73.5) 
 

- จากการสอบถามจากผูใชงาน
เกี่ยวกับความพึงพอใจแลว
ทําการประเมินผล 

      (รอยละ 42.6) 

 
 
- มีเกณฑการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน (รอยละ 82.4) 
 

- จากการสอบถามจากผูใชงาน
เกี่ยวกับความพึงพอใจแลว
ทําการประเมินผล 

      (รอยละ 50.0) 
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ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตามแตละกลุม (สวนใหญ) กระบวนการตดัสินใจซ้ือไส
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- ปจจัยในดานตางๆ เพื่อใชใน
การประเมินผล และ/หรือ 
ควบคุมคุณภาพไสกรอง 
รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคา
ภายหลังจากการตัดสินใจซ้ือ 
  

••  ปจจัยดานปจจัยดานตางๆท่ีใชในการตางๆท่ีใชในการ
ประเมินประเมิน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--  ระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามตอไสกรอง
ภายหลังจากการเลือกซ้ือ และ/
หรือใชภายในองคกร  

 
 
 
 
 
 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีใชในการประเมินผล 
และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไส
กรอง รวมท้ังผูจัดจําหนาย
สินคาภายหลังจากการซ้ือ
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.26 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่อง
ประสิทธิภาพของไสกรองท่ี
ใช มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (4.69) 

 
 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือก
ซื้อ และ/หรือใชภายใน
องคกร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

 
 
 
 
 
 

• ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีใชในการประเมินผล 
และ/หรือ ควบคุมคุณภาพไส
กรอง รวมท้ังผูจัดจําหนาย
สินคาภายหลังจากการซ้ือ
โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.17 โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเรื่อง
ประสิทธิภาพของไสกรองท่ี
ใช มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(4.36) 

 
 

- มีระดับความพึงพอใจตอไส
กรองภายหลงัจากการเลือก
ซื้อ และ/หรือใชภายใน
องคกร โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ของศุภชัย      บุญธีรารักษ (2544) และ ววิรรธน    

พงษเรืองเกยีรติ (2546) และ กนกศักดิ์       เปรมปราโมชย (2547) สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 จากการศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจและปญหาในการซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป

ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของ ศุภชัย      บุญธีรารักษ 
พบวา การประเมินทางเลือกในการซ้ือนั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของ
ซอฟแวรมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนีท่ี้พบวา ในการพิจารณาขอเสนอในการขาย
และคัดเลือกผูขายน้ัน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยให
ความสําคัญในเร่ืองประสิทธิภาพการกรองของไสกรอง 

 จากการศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการบํารุงรักษา
และซอมแซมบานในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ของ ววิรรธน  พงษเรืองเกียรติ พบวาในข้ันรับรู
ถึงความตองการหรือการรับรูปญหานั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญมากตอความ
ปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนีท่ี้พบวา ข้ันของการรับรูปญหา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอการใชไสกรองภายในหนวยงาน หรือองคกร เพื่อ
ชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใชงานมากที่สุด 

 จากการศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือน้ําดืม่บรรจุถุงของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ของ กนกศักดิ ์     เปรมปราโมชย พบวา การคนหาขอมูลของผูบริโภค 
สวนใหญคนหาขอมูลจากการพบเห็นจากรานคาปลีกท่ีจําหนายน้ําดื่มบรรจุถุงมากท่ีสุด ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีพบวา ข้ันของการคนหาผูขาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจัก
ผูขายไสกรองสําหรับหนวยงานของตนจากการโฆษณาและประชาสัมพันธของพนักงานขายมาก
ท่ีสุด 
 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาห- 
กรรมอิเล็กทรอนิกส มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเนนการส่ังสินคาบอย โดยปริมาณในแตละคร้ังจะส่ัง
ปริมาณปานกลาง รวมท้ังควบคุมปริมาณสินคาคงคลังเกี่ยวกับไสกรองนี้ใหมีปริมาณ
ตํ่าๆ พิจารณาไดจากความถ่ีในการส่ังซ้ือโดยเฉล่ีย เทากบั มากกวา 8 คร้ังข้ึนไปตอป 
มากท่ีสุด และปริมาณในการส่ังซ้ือในแตละคร้ังมีปริมาณโดยเฉล่ียประมาณ 6-10 ชุดตอ
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คร้ัง และปริมาณสินคาคงคลังข้ันตํ่าของไสกรองกอนการส่ังซ้ือใหม คือ ประมาณ 1-2 
ชุด มากท่ีสุด 

2. ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของประสิทธิภาพการกรองของไสกรองมาก
ท่ีสุด ซ่ึงจะตองสรางความม่ันใจเกี่ยวกบัระดับความสะอาดของของไหลกอนนําไปใช
งานไดเปนอยางดี ใหกับลูกคาได 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมมีความภกัดีตอตรายีห่อ (Brand Loyalty) พิจารณาได
จากความถ่ีในการเปล่ียนยี่หอไสกรองท่ีเลือกซ้ือสวนมากประมาณ 1-2 คร้ังตอป อีกท้ัง
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมตองการผูกมัดกับผูจดัจาํหนายไสกรองรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ จึงไมสนใจการทาํสัญญาการส่ังซ้ือสินคาเปนแบบรับเหมา (Blanket Order) 

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากรูจักผูขายไสกรองจากการโฆษณาและประชาสัมพันธของ
พนักงานขายมากท่ีสุด  

5. สําหรับปจจัยดานราคา ซ่ึงใชในการพจิารณาขอเสนอการขายและเกณฑการคัดเลือก
ผูขาย รวมท้ังใชประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดจาํหนายไสกรองรวมท้ังตัวสินคา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองราคาผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคาท่ีซ้ือ/ขาย มากท่ีสุด 

6. สําหรับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงใชในการพิจารณาขอเสนอการขายและ
เกณฑการคัดเลือกผูขาย รวมท้ังใชประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรอง
รวมท้ังตัวสินคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของระยะเวลาในการสง
มอบสินคา (Lead Time) มากท่ีสุด 

7. สําหรับปจจัยดานสงเสริมการตลาด ซ่ึงใชในการพิจารณาขอเสนอการขายและเกณฑ
การคัดเลือกผูขาย รวมท้ังใชประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดจําหนายไสกรองรวมท้ัง
ตัวสินคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองพนกังานขายมีความเขาใจในสินคา
เปนอยางดแีละแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจน และ การบริการหลังการขายจากผู
จัดจําหนายและหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเกีย่วของ มากท่ีสุด ตามลําดับ 

8. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาํแนกตามประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พบวาสวนใหญมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือในแตละ
ข้ันตอนท่ีคลายคลึงกัน ยกเวน กลุมประเภทบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และกลุม
ประเภทบริษทัผูผลิตแผงวงจรรวม ท่ีสวนใหญมีข้ันตอนยอยตางๆ ในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือคอนขางแตกตางกับประเภทของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ่ืน พิจารณาไดจาก 
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 ผูตอบแบบสอบถามประเภทผูผลิตแผงวงจรรวมมีเหตุผลสําคัญตอการเปล่ียนยีห่อไสกรองท่ีใช
งาน คือ การเพิม่ราคาของสินคาอยูเปนประจํา 
 การพิจารณาขอเสนอและคัดเลือกผูขายน้ัน สําหรับในเร่ืองของปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
ทางผูตอบแบบสอบถามประเภทบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวมใหความสําคัญในเร่ืองการใหบริการทีด่ี
จากพนกังานขาย เชน มีการเก็บสต็อคสินคา, การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 
เปนตน ในขณะท่ีกลุมบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ,ผูผลิตเซมิคอนดักเตอร
และผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเลคทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูป ใหความสําคัญในเร่ืองพนักงานมี
ความเขาใจในสินคาเปนอยางดี และแนะนาํลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจนเหมือนกนัท้ัง 3 กลุม 
 กลุมบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม จะรูจักผูขายไสกรองจากคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
ในขณะท่ีกลุมบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ีเกี่ยวของ, ผูผลิตเซมิคอนดักเตอรและ
ผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเลคทรอนิกสและแผนวงจรสําเร็จรูปรูจักผูขายไสกรองจากการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธจากพนักงานขาย 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรสวนใหญมีความจงรักภักดีตอตราสินคา 
(Brand loyalty) 
 รายละเอียดท่ีกําหนดเกีย่วกบัความตองการสินคาของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูผลิตเซมิ
คอนดักเตอร คือ อายุการใชงาน กับ อัตราการไหลของของไหลมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมอ่ืนๆ 
กําหนดรายละเอียดในเร่ืองประสิทธิภาพการกรองมากท่ีสุด 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร มีความสนใจตอการทําสัญญาการส่ังซ้ือ
เปนแบบรับเหมา (Blanket Order) ในขณะที่กลุมอ่ืนๆ ท่ีเหลือไมสนใจทําสัญญาการส่ังซ้ือดังกลาว 

9.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ จําแนกตามประเภทของกลุมผูตอบแบบสอบถาม พบวา  
ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานและกลุมผูส่ังซ้ือ สวนใหญมีกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือในแตละข้ันตอนท่ีคลายคลึงกัน ยกเวนในเร่ือง 

 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจเปล่ียนยี่หอไสกรองของผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน 
คือ ผูตอบแบบสอบถามมองเห็นโอกาสในการซ้ือไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิม
แตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู สวนเหตุผลของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูส่ังซ้ือ คือ สินคาขาดสงบอย
และตองรอสินคาเปนเวลานาน กับ มีการเพิ่มราคาของสินคาอยูเปนประจํา และ ไดรับการนําเสนอ
จากตัวแทนขายไสกรองท่ีมีคุณภาพดีกวา หรือราคาถูกลงกวาเดิมแตคุณภาพเทียบเทาท่ีใชอยู 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน กบักลุมผูส่ังซ้ือ มีความคิดเห็นแตกตางกันในเร่ือง
การพิจารณาขอเสนอในการขาย และการคัดเลือกผูขาย พบวา สําหรับปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงานใหความสําคัญในเร่ืองพนกังานขายมีความเขาใจในสินคา
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เปนอยางดี และแนะนําใหลูกคาเขาใจไดอยางชัดเจนมากท่ีสุด สวนผูตอบแบบสอบถามประเภท
กลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญในเร่ือง การบริการที่ดีจากพนักงานขายเชน มีการเก็บสต็อกสินคา และ
การตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เปนตน 
 ผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูใชงาน กับกลุมผูส่ังซ้ือ มีความคิดเห็นแตกตางกันในเร่ือง
ของปจจัยดานสงเสริมการตลาด เพื่อใชในการประเมินผล และ/หรือควบคุมคุณภาพไสกรอง
รวมท้ังผูจัดจําหนายสินคาภายหลังจากการตัดสินใจซ้ือ โดยผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุม
ผูใชงาน ใหความสําคัญในเร่ืองบริการหลังการขายจากผูจัดจําหนาย และหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวน
เกี่ยวของ สวนผูตอบแบบสอบถามประเภทกลุมผูส่ังซ้ือใหความสําคัญในเร่ือง ปริมาณการเก็บ
สต็อกสินคาตามท่ีไดมีการตกลงรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา กระบวนการตดัสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาห- 
กรรมอิเล็กทรอนิกส สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดมาประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การ
พัฒนาทางการตลาด เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจตอการซ้ือไสกรองเพ่ือนําไปใชงานภายใน
หนวยงาน/หรือ องคกร กอใหเกดิการซ้ือซํ้า รวมท้ังแนะนําใหกับบุคคลอ่ืนท่ีรูจักใหทดลองใช ซ่ึง
ผูประกอบการตองวางกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมสอดคลองตามแนวคิดกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือภายในองคกร ดงันี้  

 จําแนกตามแตละประเภทของบริษัทผูผลิตช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

 

1. การนําเสนอไสกรองตอบริษัทผูผลิตอุปกรณและช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสท้ัง 4 ประเภท ทางผูจัดจําหนายจะตองนาํเสนอคุณภาพสินคาใหทาง
ลูกคาเกิดความม่ันใจตอตัวสินคา วา เม่ือนําไปใชงานแลจะชวยเพิ่มระดับความสะอาด
ใหกับของไหลท่ีใชกรองไดเปนอยางด ี

2. การนําเสนอไสกรองทางดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑตอบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร
นั้น ทางผูจดัจําหนาย ตองนําเสนอใหลูกคามองเหน็ถึงจุดเดนในตัวผลิตภัณฑของ
ตนเองเกีย่วกบั เร่ืองอายุการใชงานของผลิตภัณฑ วามีอายุการใชงานไดยาวนานแค
ไหนเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ รวมท้ังในเร่ืองของ อัตราการไหลของของไหลวา
มากนอยเพียงใด แตสําหรับกลุมบริษัทผูผลิตช้ินสวนอ่ืนๆนั้น ควรนําเสนอทางดาน
ประสิทธิภาพการกรองของไสกรองเปนลําดับแรก 
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3. บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอรมีความจงรักภักดีตอสินคามากกวากลุมผูผลิตช้ินสวน
ประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น จึงควรพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในกลุมนี้มากๆ จะ
ชวยใหรักษาฐานลูกคาไวไดเปนอยางด ี

4. ทางผูจัดจําหนายสินคาไมควรปรับเพิ่มราคาสินคาบอยๆ เพราะอาจจะทําใหสูญเสีย
สวนแบงการตลาดได โดยเฉพาะกับกลุมลูกคาบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม 

5. ชองทางการจดัจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเขาถึงกลุมลูกคาประเภทบริษัทผูผลิต
แผงวงจรรวม นั้น คือ การผานทางคําแนะนําจากบริษัทอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ในขณะท่ีการ
เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายประเภทบริษัทผูผลิตช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ อีก 3 กลุมหลักนั้น คือ การนําเสนอสินคาผานทางการโฆษณา
และการประชาสัมพันธจากพนักงานขายของไสกรองยี่หอนั้นๆ 

6. ทางบริษัทผูจัดจําหนายควรใหความสําคัญตอการใหความรูความเขาใจเกีย่วกับตัว
ผลิตภัณฑกับพนักงานของตนใหมาก เพือ่ท่ีพนักงานขายจะไดสามารถนําเสนอสินคา
ใหกับลูกคาเกดิความเขาใจไดอยางชัดเจนถึงความเหมาะสมของสินคาท่ีนําเสนอกับ
แตละลักษณะงานของลูกคา สงผลใหผานเกณฑการพิจารณาและการคัดเลือกผูขายได
งาย ในการเขาไปนําเสนอสินคาใหกบักลุมบริษัทผูผลิตฮารดดิสกไดรฟและช้ินสวนท่ี
เกี่ยวของ, บริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร และ บริษทัผูผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรสําเร็จรูป 

7. การทําธุรกิจกบักลุมบริษัทผูผลิตแผงวงจรรวม นั้นผูจดัจําหนายควรใหพนกังานของ
ตนใหความสําคัญในเร่ือง การใหบริการท่ีดีตอลูกคา เชน มีการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางรวดเร็วเพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและพึงพอใจ นาจะ
สงผลใหลูกคาพิจารณาเลือกซ้ือสินคากับผูจัดจําหนายรายน้ันตอไป 

8. ทางผูจัดจําหนายควรใหความสําคัญอยางมากตอระยะเวลาในการสงมอบสินคาท่ีตรง
ตอเวลา และมีการควบคุมสินคาคงคลังของผลิตภัณฑใหเหมาะสมโดยมีปริมาณท่ี
เพียงพอตอความตองการใชของลูกคาในแตละบริษัท 

9. ควรมีการนําเสนอการส่ังซ้ือสินคาแบบรับเหมาใหกับบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตางๆ โดยเฉพาะกลุมบริษัทผูผลิตเซมิคอนดักเตอร
โดยแสดงใหเห็นถึงขอดีและประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับจากการทําสัญญาการส่ังซ้ือ
แบบนี ้
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 จําแนกตามลักษณะของกลุมผูใชงานกับกลุมผูส่ังซ้ือ 
 

10. การนําเสนอสินคาตอกลุมผูใชงาน ซ่ึงไดแก พนักงานในฝายกระบวนการผลิต, ฝาย
ซอมบํารุง เปนตน ทางผูจัดจําหนายควรนาํเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพและความเหมาะสม
กับลักษณะงานนั้นของผูใชงานโดยการนาํเสนอในเชิงเทคนิค เพื่อใหลูกคาเกิดความ
เช่ือม่ันตอตัวผลิตภัณฑท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือและใช รวมทั้งลดโอกาสการสูญเสียฐาน
ลูกคาตอไป 

11. ทางผูจัดจําหนายควรระมัดระวังในเรื่องการขาดสงสินคาจนทําใหลูกคาตองรอสินคา
เปนเวลานานรวมท้ังมีการปรับเพิ่มราคาของสินคาเปนประจําอาจสงผลกระทบให
กลุมผูส่ังซ้ือทําการตัดสินใจเปล่ียนยีห่อของไสกรองท่ีใชงานอยูได 

12. พนักงานขายควรมีความรูความเขาใจในตัวสินคาเปนอยางดีและสามารถนําเสนอให
ลูกคาโดยเฉพาะกลุมผูใชงานเขาใจไดอยางชัดเจนถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑท่ีนําเสนอกบัลักษณะงานของลูกคา ซ่ึงจะทําใหลูกคา
พิจารณาและคัดเลือกผูขายไดงายมากข้ึน 

13. การติดตอกับทางผูส่ังซ้ือ ซ่ึงไดแก พนักงานฝายจัดซ้ือนัน้ทางผูจัดจําหนายควรแสดง
ใหลูกคาเห็นถึงปริมาณสินคาคงคลังท่ีมีอยู ณ ปจจุบันวาสามารถรองรับกับปริมาณ
ความตองการที่ทางลูกคาตองการใชไดหรือไม รวมท้ังมีการใหบริการที่ดีแกกลุมผู
ส่ังซ้ือ ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ สงผลใหผูจัดจําหนายสามารถผานเกณฑการพจิารณาและ
คัดเลือกไดงายมากข้ึน 

14. การตั้งราคาของสินคาควรต้ังราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพและประโยชนของ
ผลิตภัณฑรุนนั้นๆ ตามท่ีทางลูกคารับรูได ซ่ึงถาผลิตภัณฑและ/ผูจัดจําหนายสินคา 
แสดงใหลูกคาเห็นวาสินคาท่ีซ้ือไปนั้นมีคุณภาพไมเหมาะสมกับประโยชนท่ีลูกคา
ไดรับตามราคาของผลิตภัณฑ ก็อาจสงผลใหผูจัดจําหนายสูญเสียสวนแบงทาง
การตลาดได 

 


