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ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอ
เมืองเชียงใหมตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ผูชวยศาสตราจารยธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองศาสตราจารยนภาพร ณ เชียงใหม

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงปจจัยที่มผี ลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม ตอผลิตภัณฑทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ํา
และเพื่อศึกษาถึงปญหาที่ผูรับเหมาในอําเภอเมืองเชียงใหม ประสบในการซื้อผลิตภัณฑทอคอนกรีต
สําหรับงานระบายน้ํา โดยใชทฤษฎี ตลาดองคการ กระบวนการจัดซื้อของธุรกิจ และสวนประสม
ทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรม
วิธีการศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูรับเหมากอสรางที่เปนสมาชิกของชมรม
ผูรับเหมาเชียงใหมโดยมีสํานักงานตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม รวมทั้งสิ้นจํานวน 28 ราย ซึ่ง
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.57 มีอายุระหวาง 20-30 ป รอยละ
42.86
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 60.71 และมีตําแหนงเปนกรรมการ
ผูจัดการหรือเจาของกิจการ รอยละ 53.57
ผลการศึกษาพบวา กิจการสวนใหญมีรูปแบบการจัดตั้งเปนหางหุนสวนจํากัด รอยละ
64.29 มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 1.1 ลานบาท ถึง 5 ลานบาท รอยละ 53.57 มีมูลคางานกอสรางโดย
เฉลี่ยของกิจการในชวงเวลา 2 ปที่ผานมาที่ประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาท รอยละ 35.71 และ
มากกวา 10,000,000 บาท รอยละ 21.43 มีจํานวนพนักงานไมเกิน 20 คน รอยละ 60.71 ผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจซื้อเปนกรรมการผูจัดการหรือเจาของ รอยละ 67.86
กระบวนการจัดซื้อของธุรกิจในสวนของการคนหาผูขายพบวา ผูซื้อทราบสถานที่ขาย
ทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําจากการสอบถามเพื่อนรวมอาชีพ รอยละ 61.54 ทราบจาก
วารสารกอสราง รอยละ 15.38 ผูรับเหมาซื้อทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําจากโรงงานผลิต
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รอยละ 55.00 ซื้อจากรานวัสดุกอสราง รอยละ 27.50 และซื้อจากตัวแทนหรือพนักงานขาย รอยละ
17.50
ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญโดยรวมในระดับ มาก ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานราคา
ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญระดับ
ปานกลาง
ผูผลิตทอคอนกรีตสําหรับงานระบายน้ําควรตระหนักถึงปญหา ดังนี้ ทอคอนกรีตมี
คุณภาพไมแข็งแรง แตกหักงาย, ทอคอนกรีตมีรอยราว หรือบริเวณปากทอมีความเสียหาย, ราคา
สินคาแพงกวาตนทุนที่ควรจะเปน และการจัดสงสินคาไมตรงเวลา
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study the factors affecting construction contractors
towards purchasing decision process of reinforced concrete culvert pipe in Mueang Chiangmai
district and to study the problems of construction contractors in Mueang Chiangmai district found
from purchasing reinforced concrete culvert pipe. The conceptual and theory employed for this
study were business market, business purchasing processes, and industrial product marketing mix
The data were collected by questionnaires of 28 construction contractors from the
Chiangmai construction contractors members and their companies are located in
Mueang Chiangmai district. Seventy-eight point five seven percent of respondents were male,
42.86 percent age between 21-30 years. Most of them graduated in bachelor degree 60.71 percent
and 53.57 percent currently in the position of managing director or enterprise owner.
The results of study found that the enterprises were legally set up as limited partnership
64.29 percent and 53.57 percent the register capital of business was between 1.1 and 5 million
baht. Within 2 years, 35.71 percent each average project worth between 1,000,001 and 5,000,000
baht. The companies employed less than 20 people 60.71 percent and 67.86 percent the
purchasing decision depended on managing director or enterprise owner. From the business
purchasing process on supplier search, the reinforced concrete culvert pipe place was introduced
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by occupational friends 61.54 percent and 15.38 percent available from construction journals.
The buyers almost bought concrete culvert pipes directly from concrete factories 55.00 percent,
27.50 percent from home mart and 17.50 percent from agency.
The high importance level of marketing mix factors on product, price and distribution.
And the moderate importance level on promotion.
The suggestion to concrete factory should focuses attention on problems : the poor
quality of concrete pipes, easily to break and the crack concrete pipes, the price is too expensive
and unable to delivery the product on time.

