ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําการคนควาแบบอิสระ เรื่อง “ปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรบั เหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม ตอผลิตภัณฑทอคอนกรีต
สําหรับงานระบายน้ํา” ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอความ
กรุณาทานผูตอบแบบสอบถามไดโปรดกรุณาตอบแบบสอบถามและใหขอมูลตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากที่สุด เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําการคนควาแบบอิสระ และขอขอบพระคุณทาน
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
จิรกฤต จันทรางกูร รหัส 4795010

สวนที่ 1 : ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1. เพศ
1.

ชาย

2.

หญิง

2. อายุ
1.
4.

20 – 30 ป
51 – 60 ป

2.
5.

31 – 40 ป
61 ป ขึ้นไป

3.

41 – 50 ป

2.

ปริญญาตรี

3.

สูงกวาปริญญาตรี

3. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี

4. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. กรรมการผูจัดการหรือเจาของ 2.
4. พนักงานฝายจัดซื้อ
5.

ผูจัดการทั่วไป
วิศวกร

3.
6.

ผูจัดการฝายจัดซื้อ
อื่น ๆ .............................
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สวนที่ 2 : ขอมูลทั่วไปของผูรับเหมากอสรางที่ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
5. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของกิจการ
1. บริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัด 2.
4. หางหุน สวนสามัญนิติบุคคล 5.
6. ทุนจดทะเบียนปจจุบัน
1. ไมเกิน 1 ลานบาท
4. มากกวา 10 ลานบาท
7. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
1. ไมเกิน 5 ป
2.
4. 16 – 20 ป
5.

2.

หางหุนสวนจํากัด 3. บุคคลธรรมดา
อื่น ๆ .............................
1.1 – 5 ลานบาท

6 – 10 ป
มากกวา 20 ป

3.

3.

5.1 – 10 ลานบาท

11 – 15 ป

8. ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา กิจการของทานมีมูลคางานกอสรางโดยเฉลี่ย โครงการละประมาณ
เทาไร
1. ไมเกิน 500,000 บ.
2. 500,001 – 1,000,000 บ. 3. 1,000,001 – 5,000,000 บ.
4. 5,000,001 – 10,000,000 5. มากกวา 10,000,000 บ.
9. จํานวนพนักงานในกิจการของทาน
1. ไมเกิน 20 คน
2.
4. มากกวา 100 คน

21 – 50 คน

3.

10. ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
3.
1. กรรมการผูจัดการหรือเจาของ 2. ผูจัดการทั่วไป
4. พนักงานฝายจัดซื้อ
5. วิศวกร
6.

51 – 100 คน

ผูจัดการฝายจัดซื้อ
อื่น ๆ .............................

11. กิจการของทานรับงานกอสรางจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. หนวยงานราชการ
2. หมูบานจัดสรร
3. หนวยงานเอกชน
5. อื่น ๆ..............................
4. บุคคลทั่วไป
12. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ขายทอคอนกรีตจากสื่อประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. สอบถามจากเพื่อนรวมอาชีพ 2. สมุดโทรศัพท
3. วารสารกอสราง
4. ปายโฆษณา ใบปลิว
5. อินเทอรเน็ต
6. อื่น ๆ.............................
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13. กิจการของทานซื้อทอคอนกรีตจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. โรงงานผลิต
2. รานวัสดุกอสราง
3. ตัวแทนหรือพนักงานขาย
5. อื่น ๆ .............................
4. อินเทอรเน็ต
14. กิจการของทานซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตจากโรงงานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. บริษัท พี.คอนกรีตโปรดักส จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เจริญไพศาลบล็อคเชียงใหม
3. บริษัท พี.พี.เอส คอนกรีต จํากัด
4. หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม ส.วิศวการ คอนกรีต
5. หางหุนสวนจํากัด ส.สายปายคาวัสดุและปโตรเลียม
6. บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด
7. หางหุนสวนจํากัด 299 คอนกรีตโปรดักส
8. หางหุนสวนจํากัด นครพิงคคอนกรีต
9. หางหุนสวนจํากัด วิษณุคอนกรีตคอนสตรัคชั่น
10. ไมทราบโรงงานผลิต
11. อื่นๆ ………………………………………………….
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สวนที่ 3 : ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
15. ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. บริษัทมีผลิตภัณฑคอนกรีตที่หลากหลาย
เช น เสาเข็ ม เสารั้ ว แผ น พื้ น คอนกรี ต
ทอคอนกรีต บอพักคอนกรีต บล็อกคอนกรีต
เปนตน
2. ความหลากหลายของขนาดทอคอนกรีต
3. มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
4. ความหลากหลายของชั้นคุณภาพ
5. ความแข็งแรงของทอคอนกรีต
6. ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอเสียหาย
7. เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
8. การใหคําปรึกษาแนะนํา
9. ชื่อเสียงบริษัทเปนที่ยอมรับ
10. มีการรับประกันคุณภาพสินคา
11. บริการหลังการขาย เชน รับวางทอ วางบอ
พัก เปนตน

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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16. ปจจัยดานราคาที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
ปจจัยดานราคา
1. ราคาทอคอนกรีตถู กกวาเมื่อเทียบกับ
โรงงานหรือบริษัทอื่น
2. สวนลดพิเศษเมื่อซื้อดวยเงินสด
3. ใหเครดิตการคา สามารถซื้อสินคาเงินเชื่อได
4. ระยะเวลาการชําระเงินนานกวาเมื่อเทียบกับ
โรงงานหรือบริษัทอื่น
5. วิธีการชําระเงินที่หลากหลายและ
สะดวกสบาย

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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17. ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา
ปจจัยดานการจัดจําหนาย
1. การจัดสงสินคาไดรวดเร็ว และตรงเวลา
2. ความสะดวกในการติดตอซื้อสินคา
3. ความสะอาดเรียบรอยของบริษัท หรือ
โรงงานผลิต
4. ความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงาน
5. สภาพและความพรอมของรถที่ใชในการ
ขนสง
6. มีการจัดจําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-Commerce) เชน การจอง การสั่งซื้อสินคา
7. สามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail)เชน สอบถามขอมูล สงแผนที่จุดลง
สินคา

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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18. ปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับ
งานระบายน้ํา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณา เชน หนังสือพิมพ วิทยุ ปาย
โฆษณา วารสารเกี่ยวกับวงการกอสราง สมุด
รายนามโทรศัพท เปนตน
2. การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของ
กํานัลเปนตน
3. การขายโดยใชพนักงานขายหนาราน
4. การขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอ
สินคาที่หนวยงานโดยตรง
5. การใหขาว การประชาสัมพันธ และการมี
สวนรวมสงเสริมสังคม

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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สวนที่ 4 : ปญหาที่ผูรับเหมากอสรางประสบในการซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
19. ปญหาดานผลิตภัณฑ
1. โรงงานที่มีความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมีนอย
2. ขนาดของทอคอนกรีตและชั้นคุณภาพไมครอบคลุมที่ตองการ
3. ไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมสําหรับทอคอนกรีต (มอก. 128-2549)
4. ทอคอนกรีตมีคุณภาพไมแข็งแรง แตกหักงาย
5. ทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย
6. เทคโนโลยีการผลิตไมทันสมัย
7. พนักงานไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําได
8. บริษัทมีชื่อเสียงไมคอยดี
9. ไมมีการรับประกันสินคา
10. ไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอคอนกรีต
11. อื่นๆ ………………………………………………….
20. ปญหาดานราคา
1. ราคาสินคาแพงกวาตนทุนที่ควรจะเปน
2. ไมมีสวนลดเมื่อซื้อสินคาดวยเงินสด
3. ไมไดรับเครดิตการชําระเงิน หรือตองซื้อสินคาเงินสด
4. ใหระยะเวลาการชําระเงินนอย
5. ความหลากหลายของวิธีการชําระเงินมีนอย
6. อื่นๆ ………………………………………………….
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21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปญหาดานการจัดจําหนาย
การจัดสงสินคาไมตรงเวลา
ติดตอซื้อสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย
บริษัทหรือโรงงานผลิตไมสะอาดเรียบรอย
ไมมีความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงานผลิต
สภาพของรถสงของไมสมบูรณ
ไมมีการจัดจําหนายทางพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (E-Commerce)
ไมสามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)ได
อื่นๆ ………………………………………………….

22. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด
1. ไมมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา วารสารกอสราง
2. ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานัลเปนตน
3. ไมไดรับความสะดวกจากพนักงานขายหนาราน
4. ไมมีการขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาที่หนวยงาน
5. ไมไดรบั ขาวสาร หรือการประชาสัมพันธของบริษัท
6. อื่นๆ………………………………………………….
ขอเสนอแนะ :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________
ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาสละเวลาใหขอมูลดวยความตั้งใจ.
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ

นายจิรกฤต จันทรางกูร

วัน เดือน ป เกิด

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ปการศึกษา 2536
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ปการศึกษา 2539
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544

ประวัติการทํางาน

ป 2544 - 2544 วิจัยการตลาด บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)
ป 2544 - 2545 Account Executive ฝายโฆษณา
บริษัท เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
ป 2546 - ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด
เชียงใหม
ส.วิศวการ คอนกรีต

