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แบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “ปจจัย
ท่ีมีผลตอกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม ตอผลิตภณัฑทอคอนกรีต
สําหรับงานระบายน้ํา”  ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ขอความ
กรุณาทานผูตอบแบบสอบถามไดโปรดกรุณาตอบแบบสอบถามและใหขอมูลตรงกับความคิดเหน็
ของทานมากที่สุด  เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําการคนควาแบบอิสระ และขอขอบพระคุณทาน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

                                     จิรกฤต  จันทรางกรู   รหัส 4795010 
 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด   

1. เพศ 
1.   ชาย  2.   หญิง    

2. อายุ 
1.   20 – 30 ป 2.   31 – 40 ป 3.   41 – 50 ป 
4.   51 – 60 ป 5.   61 ป ข้ึนไป  

3. ระดับการศึกษา 
1.   ตํ่ากวาปริญญาตรี 2.   ปริญญาตรี 3.   สูงกวาปริญญาตรี 

4. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
1.    กรรมการผูจัดการหรือเจาของ 2.   ผูจัดการท่ัวไป 3.   ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
4.    พนักงานฝายจัดซ้ือ 5.    วิศวกร 6.   อ่ืน ๆ ............................. 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลท่ัวไปของผูรับเหมากอสรางท่ีตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด   

5. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของกิจการ 
1.    บริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัด 2.   หางหุนสวนจํากดั 3.   บุคคลธรรมดา 
4.    หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 5.    อ่ืน ๆ ............................. 

6. ทุนจดทะเบียนปจจุบัน 
1.    ไมเกิน 1 ลานบาท 2.   1.1 – 5 ลานบาท 3.   5.1 – 10 ลานบาท 
4.    มากกวา 10 ลานบาท 

7. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 

1.   ไมเกิน 5 ป 2.   6 – 10 ป 3.   11 – 15 ป 
4.   16 – 20 ป 5.   มากกวา 20 ป  

8. ในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมา กิจการของทานมีมูลคางานกอสรางโดยเฉล่ีย 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.   21 – 50 คน 3.   51 – 100 คน 
4.    มากกวา 100 คน   

10. ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา 
1.    กรรมการผูจัดการหรือเจาของ 2.   ผูจัดการท่ัวไป 3.   ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
4.    พนักงานฝายจัดซ้ือ 5.    วิศวกร 6.   อ่ืน ๆ ............................. 

11. กิจการของทานรับงานกอสรางจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1.   หนวยงานราชการ 2.   หมูบานจัดสรร 3.   หนวยงานเอกชน 
4.    บุคคลท่ัวไป 5.    อ่ืน ๆ..............................  

12. ทานทราบขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีขายทอคอนกรีตจากส่ือประเภทใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.    สอบถามจากเพ่ือนรวมอาชีพ 2.   สมุดโทรศัพท 3.   วารสารกอสราง 
4.    ปายโฆษณา ใบปลิว 5.    อินเทอรเน็ต 6.   อ่ืน ๆ............................. 
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13. กิจการของทานซ้ือทอคอนกรีตจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1.   โรงงานผลิต 2.   รานวัสดุกอสราง 3.   ตัวแทนหรือพนักงานขาย 
4.    อินเทอรเน็ต 5.    อ่ืน ๆ .............................  

14.   กิจการของทานซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตจากโรงงานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.    บริษัท  พี.คอนกรีตโปรดักส  จํากัด 
2.    หางหุนสวนจํากดั เจริญไพศาลบล็อคเชียงใหม 
3.    บริษัท พี.พี.เอส คอนกรีต จํากัด 
4.    หางหุนสวนจํากดั เชียงใหม  ส.วิศวการ คอนกรีต 
5.    หางหุนสวนจํากดั ส.สายปายคาวัสดุและปโตรเลียม 
6.   บริษัท พิบูลยคอนกรีต จํากัด 
7.   หางหุนสวนจํากดั 299 คอนกรีตโปรดักส 
8.   หางหุนสวนจํากดั นครพิงคคอนกรีต 
9.   หางหุนสวนจํากดั วิษณุคอนกรีตคอนสตรัคช่ัน 
10.  ไมทราบโรงงานผลิต 
11.  อ่ืนๆ …………………………………………………. 
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สวนท่ี 3 : ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด   

15. ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. บริษัทมีผลิตภัณฑคอนกรีตท่ีหลากหลาย  
เชน   เสา เ ข็ม   เสารั้ ว   แผนพื้นคอนกรีต  
ทอคอนกรีต    บอพักคอนกรีต บล็อกคอนกรีต 
เปนตน 

     

2. ความหลากหลายของขนาดทอคอนกรีต      

3. มีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)       

4. ความหลากหลายของช้ันคุณภาพ      

5. ความแข็งแรงของทอคอนกรีต      

6. ไมมีรอยแตกราวหรือปากทอเสียหาย      

7. เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย      

8. การใหคําปรึกษาแนะนํา      

9. ช่ือเสียงบริษัทเปนท่ียอมรับ      

10. มีการรับประกันคุณภาพสินคา      

11. บริการหลังการขาย เชน รับวางทอ วางบอ
พัก เปนตน 
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16. ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายนํ้า 
ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดานราคา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ราคาทอคอนกรีตถูกกวาเม่ือเทียบกับ
โรงงานหรือบริษัทอ่ืน 

     

2. สวนลดพิเศษเม่ือซ้ือดวยเงินสด      

3. ใหเครดิตการคา สามารถซ้ือสินคาเงินเช่ือได      

4. ระยะเวลาการชําระเงินนานกวาเม่ือเทียบกับ
โรงงานหรือบริษัทอ่ืน 

     

5. วิธีการชําระเงินท่ีหลากหลายและ
สะดวกสบาย 
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17. ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงาน
ระบายน้ํา 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การจัดสงสินคาไดรวดเร็ว และตรงเวลา      

2. ความสะดวกในการติดตอซ้ือสินคา      

3. ความสะอาดเรียบรอยของบริษัท หรือ
โรงงานผลิต 

     

4. ความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงาน      

5. สภาพและความพรอมของรถที่ใชในการ
ขนสง 

     

6. มีการจัดจําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
(E-Commerce) เชน การจอง การส่ังซ้ือสินคา 

     

7. สามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส     
(E-mail)เชน สอบถามขอมูล สงแผนท่ีจุดลง
สินคา 
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18. ปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับ
งานระบายน้ํา 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การโฆษณา เชน หนังสือพิมพ วิทยุ ปาย
โฆษณา วารสารเก่ียวกับวงการกอสราง สมุด
รายนามโทรศัพท เปนตน 

     

2. การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของ
กํานัลเปนตน 

     

3. การขายโดยใชพนักงานขายหนาราน      

4.   การขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอ
สินคาท่ีหนวยงานโดยตรง 

     

5. การใหขาว การประชาสัมพันธ และการมี
สวนรวมสงเสริมสังคม 
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สวนท่ี 4 : ปญหาท่ีผูรับเหมากอสรางประสบในการซ้ือผลิตภณัฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา 
(ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

19.    ปญหาดานผลิตภัณฑ 
1.   โรงงานท่ีมีความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑคอนกรีตในจังหวัดเชียงใหมมีนอย  
2.   ขนาดของทอคอนกรีตและช้ันคุณภาพไมครอบคลุมท่ีตองการ 
3.   ไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมสําหรับทอคอนกรีต (มอก. 128-2549) 
4.   ทอคอนกรีตมีคุณภาพไมแข็งแรง แตกหักงาย 
5.   ทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย 
6.   เทคโนโลยีการผลิตไมทันสมัย 
7.   พนักงานไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําได 
8.   บริษัทมีช่ือเสียงไมคอยด ี
9.   ไมมีการรับประกันสินคา 
10.   ไมมีการบริการหลังการขาย เชน ไมรับวางทอคอนกรีต 
11.   อ่ืนๆ …………………………………………………. 

 

20.     ปญหาดานราคา 
1.   ราคาสินคาแพงกวาตนทุนท่ีควรจะเปน 
2.   ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือสินคาดวยเงินสด 
3.   ไมไดรับเครดิตการชําระเงิน หรือตองซ้ือสินคาเงินสด 
4.   ใหระยะเวลาการชําระเงินนอย 
5.   ความหลากหลายของวิธีการชําระเงินมีนอย 
6.  อ่ืนๆ …………………………………………………. 
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21.     ปญหาดานการจัดจําหนาย 
1.   การจัดสงสินคาไมตรงเวลา 
2.   ติดตอซ้ือสินคาไมคอยสะดวก มีชองทางการติดตอนอย 
3.   บริษัทหรือโรงงานผลิตไมสะอาดเรียบรอย 
4.   ไมมีความคุนเคยกับบริษัทหรือโรงงานผลิต 
5.   สภาพของรถสงของไมสมบูรณ 
6.  ไมมีการจัดจําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-Commerce) 
7.  ไมสามารถติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)ได 
8.  อ่ืนๆ …………………………………………………. 

 

22.     ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
1.   ไมมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ วทิยุ ปายโฆษณา วารสารกอสราง 
2.   ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจกของกํานลัเปนตน 
3.   ไมไดรับความสะดวกจากพนักงานขายหนาราน 
4.    ไมมีการขายโดยใหพนักงานขายติดตอเสนอสินคาท่ีหนวยงาน 
5.    ไมไดรับขาวสาร  หรือการประชาสัมพันธของบริษัท 
6.   อ่ืนๆ…………………………………………………. 

 

ขอเสนอแนะ : 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาสละเวลาใหขอมูลดวยความต้ังใจ.  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ   นายจิรกฤต      จันทรางกูร 
 
วัน เดือน ป เกดิ    1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2522    
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน         โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2536 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
ปการศึกษา 2539 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาวัสดศุาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544 

 
ประวัติการทํางาน ป 2544 - 2544      วิจัยการตลาด        บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดยี กรุป จํากัด 

(มหาชน) 
ป 2544 - 2545      Account Executive    ฝายโฆษณา           บริษัท เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ป 2546 - ปจจบัุน   หุนสวนผูจัดการ    หางหุนสวนจํากดั            เชียงใหม 
ส.วิศวการ คอนกรีต 

 
 

 


