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          แบบสอบถาม 
              แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาแบบอิสระเรื่อง “ ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือ รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะ
ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ” โดยนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สําหรับผูบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ีจะถูกใชเปนประโยชน
ทางการศึกษาเทาน้ัน 

แบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบใดๆตอผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากทาน
ตอบแบบสอบถามตามความรูความเขาใจและประสบการณที่เปนจริงของทาน ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่ให
ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามชุดน้ีมา ณ โอกาสน้ี   
 
                  ผูตอบแบบสอบถามไดแก นายกเทศมนตรีหรือนายกอบต. ปลัดเทศบาลหรือปลัดอบต. รอง
นายกเทศมนตรีหรือรองนายก อบต. รองปลัดเทศบาลหรือรองปลัด อบต. และเคยมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  
คําถามแบงออกเปน 3 สวน 
สวนท่ี  1    ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี  2    ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  รถยนต
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  
สวนท่ี  3    ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
เชียงใหม  
สวนท่ี 4   ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ในชอง  หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงหรือความเห็นของทานมากที่สุดถา
มีตัวเลือกใดที่ตรงกับความเปนจริงหรือความเห็นของทานกรุณาทําเครื่องหมายถูก ( ) ในชอง  หนาขอ 
“ อื่นๆ (โปรดระบุ)..”  และเขียนขอความท่ีตองการลงในชองวาง 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ    1. ชาย              2. หญิง 
 
 
2.  อายุ    1. 21 ถึง 30 ป            2. 31 ถึง 40 ป 

  3. 41 ถึง 50 ป            4. 51 ปขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษา 
  1. ตํ่ากวาปริญญาตรี          2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  
  3. สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ ..............................................................)  

4. ตําแหนงของทานในองคกร  
 1. นายกเทศมนตรี           2. นายก อบต. 
  3. รองนายกเทศมนตรี          4. รองนายก อบต. 
  5. ปลัดเทศบาล                                      6. ปลัด อบต. 
  7. รองปลัดเทศบาล                                8. รองปลัด อบต.     

5. ประสบการณในการเลือกหรือเคยมีสวนรวมในการตัดสนิใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค     
      1.  มี              2.  1 ครั้ง                                             
                      3.  2 ครั้ง    4.  3 ครั้ง ขึ้นไป  
6. ประสบการณในการเลือกหรือเคยมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา      
       1.  มี    2.  1 ครั้ง                                             
                      3.  2 ครั้ง                                                      4.  3 ครั้ง ขึ้นไป  
7. ประสบการณในการเลือกหรือเคยมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกขยะ        
       1.  มี                                                    2.  1 ครั้ง                                             
                      3.  2 ครั้ง                                                   4.  3 ครั้ง ขึ้นไป  
8. หนวยงานของทานมีพนักงานจํานวนก่ีคน   

  1. 10 คนหรือตํ่ากวา             2. 11 ถึง 20 คน 
  3.  21 ถึง 30 คน   4. 31 ถึง 40 คน 
  5. 41 คนขึ้นไป (โปรดระบุ......................................)  

9. หนวยงานของทานมีรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุก
ขยะ  
   แตละประเภทจํานวนก่ีคัน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค           จํานวน.........คัน  
           ทานซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงคครั้งลาสุดเมื่อไร 

                               1. ตํ่ากวา 5 ป                                    2. 5 ถึง 10 ป 
           3. 11 ถึง 15 ป  4. มากกวา 15 ป  

 2. รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา     จํานวน.........คัน  
          ทานเคยซื้อรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาครั้งลาสุดเมื่อไร 

                               1. ตํ่ากวา 5 ป                                    2. 5 ถึง 10 ป 
           3. 11 ถึง 15 ป  4. มากกวา 15 ป 
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 3. รถยนตบรรทุกขยะ                                   จํานวน.........คัน 
           ทานซื้อรถยนตบรรทุกขยะครั้งลาสุดเมื่อไร 
            1. ตํ่ากวา 5 ป                                     2. 5 ถึง 10 ป 
            3. 11 ถึง 15 ป   4. มากกวา 15 ป  

10.  ระยะเวลาที่ใชในการเรียกชางของบริษัทคูสัญญามาใหบริการที่หนวยงาน 
     1.  ภายใน 3 วัน                                      2.  ภายใน 5 วัน 
     3.  ภายใน 7 วัน                                          4.  ภายใน 10 วัน  
     5.  อื่นๆ (โปรดระบุ …………………………………………..) 
  
11.  ทานรูจักบริษัทจําหนายรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนต
บรรทุกขยะ      
       จากแหลงใด (ตอบมากกวา 1 ขอ) 

 1.  วารสารคอมพิวเตอร                      2. ปายโฆษณา 
 3.  หนังสือพิมพ                    4.  เอกสารแผนพับ 
 5.  เวปไซตของบริษัทผูขาย      6.  พนักงานขายของบริษัท 
 7.  เพ่ือนแนะนํา                      8.  ไดรับคําแนะนําจากหนวยงานราชการ 

                     9.  อื่นๆ โปรดระบุ …………….. ... .. .   
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนต
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม              

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ระดับท่ีมีผล 

 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

1. งบประมาณประจําปไมเพียงพอเน่ืองจากมีรายจาย
หลายดาน 

     

2. ภาวะราคานํ้ามันที่สูงขึ้นสินคาราคาแพงผูบริโภคซื้อ
สินคาลดลงรัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอยทําใหเงินรายรับ
ลดลง  

     

3. นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของเงินอุดหนุนที่
นอย ไมเพียงพอกับภารกิจที่ตองบริหารจัดการในพ้ืนที่ 

     

4. การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา
และรถยนตบรรทุกขยะ 

     

5. การแขงขันในธุรกิจดานการนําเสนอรถยนตบรรทุก
นํ้าเอนกประสงค   รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟาและ  รถยนตบรรทุกขยะตอหนวยงาน 

     

6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................      

ปจจัยดานองคกร 
1. วัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงานของทาน
ไดรับการตอบสนองในทางที่ดีจากพนักงานในองคกร 

     

2. โครงสรางและการจัดการในองคกร      
3.กระบวนการในการจัดซื้อขององคกรมีความชัดเจน.       
4. ระบบงานขององคกรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทํา
ใหสงผลตอการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่ 

     

5. วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการสั่งซื้อของ
องคกร 

     

6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................      
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ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ระดับท่ีมีผล 

 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
1. อํานาจในการตัดสินใจของแตละฝายในองคกร 

     

2. ความสนิทสนมระหวางหนวยงานของทานและ
ผูขาย 

     

3. การชักชวนของผูขายสงผลตอการตองการสินคา      
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................      

ปจจัยดานปจเจกบุคคล 
1. ประสบการณของผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 

     

2. ความสนใจและความชอบในตัวสินคาของทาน      
3. การยอมรับและทัศนคติที่มีตอผูขาย เชน 
บุคลิกลักษณะ ความรูความชํานาญ 

     

4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................      
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สวนท่ี 3   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค 
รถยนต ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1. ดานผลิตภัณฑ / บริการ      

รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค      

1.1)มีรายละเอียดคุณลักษณะอยางที่ตองการและมีคุณภาพสูง      

1.2) มีขนาดบรรจุนํ้า(ลิตร)ใหเลือกหลายขนาด      

1.3) ถังบรรจุนํ้าควรประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ ISO   9001 หรือเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานดาน        สรางประกอบตัวถังรถยนต 

     

1.4) ประหยัดนํ้ามัน      

1.5) เครื่องยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนตมาตรฐานไมตํ่า
กวา EURO 2 

     

1.6) มีคูมือการใชงานชัดเจน      

1.7) หาอะไหลไดงาย      

1.8) โครงสรางแข็งแกรงทนทาน  สามารถใชงานบนถนน
ทุรกันดารไดดี 

     

1.9) มีความปลอดภัยสูงในการขับขี่      

1.10) ระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ      

1.11) ระบบพวงมาลัยพาวเวอร      

1.12) มีเครื่องปรับอากาศติดมากับรถ      

1.13) มีเครื่องเสียงติดมากับรถ      

1.14) มีบริการหลังการขายที่ดี      

1.15) หลังระยะเวลารับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง 

     

1.16) มีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน      

1.17) ภาพพจนของบริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือ      
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1.18) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................      

รถยนตบรรทุกติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา      

1.19) มีรายละเอียดคุณลักษณะอยางที่ตองการและมี
คุณภาพสูง 

     

1.20) เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาเปนผลิตภัณฑที่ผลิต
จากโรงงานที่ไดรับรองคุณภาพหรือเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยงานของรัฐ 

     

1.21) โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานที่ไดรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 
ISO 9001หรือเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต 

     

1.22) ประหยัดนํ้ามัน      

1.23) เครื่องยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนตมาตรฐานไมตํ่า
กวา EURO 2 

     

1.24) มีคูมือการใชงานชัดเจน      

1.25) หาอะไหลไดงาย      

1.26) โครงสรางแข็งแกรงทนทาน สามารถใชงานบนถนน
ทุรกันดารไดดี 

     

1.27) มีความปลอดภัยสูงในการขับขี่      

1.28) ระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ      

1.29) ระบบพวงมาลัยพาวเวอร      

1.30) มีเครื่องปรับอากาศติดมากับรถ      

1.31) มีเครื่องเสียงติดมากับรถ      

1.32) มีบริการหลังการขายที่ดี      

1.33) หลังระยะเวลารับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง 
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1.34) มีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน      

1.35) ภาพพจนของบริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือ      

1.36) อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................       

รถยนตบรรทุกขยะ 
1.37) มีขนาดบรรจุ(ลูกบาศกหลา)ใหเลือกหลายขนาด 

     

  1.38) โรงงานผูผลิตควรตองเปนโรงงานที่ไดการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ   
   ISO 9001หรือเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดานการ 
สรางประกอบตัวถังรถยนต 

     

1.39) ประหยัดนํ้ามัน      

1.40) เครื่องยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนตมาตรฐานไมตํ่า
กวา EURO 2 

     

1.41) มีคูมือการใชงานชัดเจน      

1.42) หาอะไหลไดงาย      

1.43) โครงสรางแข็งแกรงทนทาน  สามารถใชงานบนถนน
ทุรกันดารไดดี 

     

1.44) มีความปลอดภัยสูงในการขับขี่      

1.45) ระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ      

1.46) ระบบพวงมาลัยพาวเวอร      

1.47) มีเครื่องปรับอากาศติดมากับรถ      

1.48) มีเครื่องเสียงติดมากับรถ      

1.49) มีบริการหลังการขายที่ดี      

1.50) หลังระยะเวลารับประกัน 1 ป มีการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง 

     

1.51) มีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน      
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

1.52)  ภาพพจนของบริษัทจําหนายดี มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือ      

1.53) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................      

2. ดานราคา      

รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตบรรทุกติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟฟา และรถยนตบรรทุกขยะ 

     

2.1) มีหลายขนาดหลายราคาเพื่อความเหมาะสมในการต้ัง
งบประมาณในการจัดซื้อ 

     

2.2) สามารถผอนชําระในระยะเวลาปงบประมาณน้ันๆได
โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมเติม (ในกรณีรอเงินงบประมาณ
เขาลาชา) 

     

2.3) ราคามีความเปนมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด      

2.4) อะไหลราคาประหยัด       

2.5) อัตราคาบริการหลังการขายมีความเหมาะสม      

2.6) มีรายการเสนอราคาคาซอมพรอมอะไหลสวนประกอบ
ตางๆสําหรับการบริการหลังการขาย หลังหมดระยะ ประกัน 
1 ป 

     

2.7) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................      

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย      

3.1) ทําเลที่ต้ังของบริษัทจําหนายมีแผนที่โดยสังเขปใหลูกคา
ติดตอไดสะดวก 

     

3.2) การสงมอบสินคารวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา ตามขอตกลง      

3.3) ขั้นตอนในการขอขอมูลเพ่ิมเติมมีความสะดวกรวดเร็ว       

3.4) การนัดหมายในการเขาแนะนําสินคา ตรงตอเวลา      

3.5) การติดตอกับทางบริษัทหรือพนักงานขายทําไดสะดวก      

3.6) อื่น ๆ (โปรด 
ระบุ )........................................................... 

     

4. ดานการสงเสริมการตลาด      
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

4.1) มีการจัดฝกอบรมความรู สัมมนาแกลูกคา      

4.2) พนักงานใหบริการมีการแนะนําตัวเองดวยนามบัตรและ
เอกสาร         บงบอกความเปนเอกลักษณของบริษัทจําหนาย 

     

4.3) มีพนักงานขายเขามาแนะนําสินคาและบริการใหมๆ
เก่ียวกับรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะที่หนวยงานอยาง
ตอเน่ือง 

     

4.4) มีการใหบริการตรวจเช็คเครื่องยนตใหฟรี      

4.5) มีการสงขอมูลขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ รถยนต
อยางตอเน่ือง 

     

4.6) การออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินอยาง
ตอเน่ือง 

     

4.7) มีชองทางในการติดตอหลายชองทาง(โทรศัพท,เวปไซต
,จดหมาย. 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส) 

     

4.8) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................      
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สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
1.  ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
 [  ] 1.1  มีงบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟาและ  รถยนตบรรทุกขยะ 
 [  ] 1.2  ปญหาราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สินคาราคาแพง ผูบริโภคซื้อสินคาลดลง รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดนอย 
 [  ] 1.3  รัฐบาลใหเงินอุดหนุนไมเพียงพอกับภารกิจในแตละทองถ่ิน 
 [  ] 1.4  มปีญหาดานเทคโนโลยีของ รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา
และรถยนตบรรทุกขยะ  
  [  ] 1.5  มีปญหาเก่ียวกับการแขงขันในธุรกิจรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอม
ไฟฟาและ  รถยนตบรรทุกขยะ 
 [  ] 1.6  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
2.ปจจัยดานองคกร 
 [  ]  2.1  ปญหาดานการตอบสนองท่ีดีตามวัตถุประสงคและนโยบายที่สั่งใหดําเนินการ 
 [  ]  2.2  ปญหาในโครงสรางและการจัดการในองคกร 
 [  ]  2.3  ปญหาเก่ียวกับกระบวนการในการจัดซื้อ 
 [  ]  2.4  ปญหาดานการพัฒนาขององคกร ตอการบริหารและการพัฒนาพ้ืนที่ 
 [  ]  2.5  ปญหาดานวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการสั่งซื้อขององคกร 
 [  ]  2.6  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
3.ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
 [  ]  3.1  มีการใชอํานาจการตัดสินใจสวนตัวเขามาเก่ียวของ 
 [  ]  3.2  มีการใชความสนิทสนมระหวางหนวยงานและผูขายเขามาเก่ียวของ 
 [  ]  3.3  การชักชวนของผูขายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซื้อ 
 [  ]  3.4  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
4.ปจจัยดานปจเจกบุคคล 
 [  ]  4.1  ปญหาดานผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมีประสบการณ  
 [  ]  4.2  ผูซื้อไมมีความสนใจและไมมีความชอบในตัวสินคา 
 [  ]  4.3  ปญหาดานการยอมรับและทัศนคติที่มีตอผูขาย  เชนบุคลิกลักษณะ, ความรูความชํานาญ  
 [  ]  4.4  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................   
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ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าอเนกประสงค  รถยนตติดต้ังเครน
กระเชาซอมไฟฟา  รถยนตบรรทุกขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม  
1.  ดานผลิตภัณฑ 
รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  
  [  ] 1.1  คุณลักษณะของรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงคไมเปนไปอยางที่ตองการ 
 [  ] 1.2  ไมมีขนาดบรรจุนํ้า(ลิตร)ใหเลือกหลายขนาด 

[  ] 1.3  ถังบรรจุนํ้าไมไดประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001หรือไมไดเปนโรงงานที่
ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต 
 [  ] 1.4 ไมประหยัดนํ้ามัน 
 [  ] 1.5  เครื่องยนตมาตรฐานตํ่ามีความปลอดภัยจากสารมลพิษที่มาจากเคร่ืองยนต ทําลายสิ่งแวดลอม 
 [  ] 1.6  คูมือการใชงานไมชัดเจน 
 [  ] 1.7  หาอะไหลไดยาก 
 [  ] 1.8  ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถ เชน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง 
 [  ] 1.9  โครงสรางของรถไมแข็งแกรงทนทานใชงานบนถนนทุรกันดารไดไมดีเทาที่ควร 
 [  ] 1.10  ไมมีความปลอดภัยในการขับขี่   
 [  ] 1.11  ระบบเบรกไมมีประสิทธิภาพ 
 [  ] 1.12  ไมมีบริการหลังการขายท่ีดี 
 [  ] 1.13  หลังหมดประกัน 1 ปไมมีการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 [  ] 1.14  ไมมีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน 
 [  ] 1.15  ภาพพจนของบริษัทจําหนายไมดี มีช่ือเสียงและไมนาเช่ือถือ 
 [  ] 1.16  อื่นๆ โปรดระบุ....................................................... 
 [  ] 1.17  ไมมีปญหา  
รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา 
 [  ] 1.18  คุณลักษณะของรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาไมเปนไปอยางที่ตองการ 
  [  ] 1.19  เครนไฮดรอริคกระเชาซอมไฟฟาไมเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับรองระบบคุณภาพหรือ
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 
 [  ] 1.20  โรงงานผูผลิตไมไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001หรือไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ดานสรางประกอบตัวถังรถยนต 
 [  ] 1.21  ไมประหยัดนํ้ามัน 
 [  ] 1.22  เครื่องยนตมาตรฐานตํ่ามีความปลอดภัยจากสารมลพิษที่มาจากเคร่ืองยนตทําลายสิ่งแวดลอม 
 [  ] 1.23  คูมือการใชงานไมชัดเจน 
 [  ] 1.24  หาอะไหลไดยาก 
 [  ] 1.25  ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถ เชน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง 
 [  ] 1.26  โครงสรางของรถไมแข็งแกรงทนทาน  ใชงานบนถนนทุรกันดารไดไมดีเทาที่ควร 



 

 

136

 [  ] 1.27  ไมมีความปลอดภัยในการขับขี่   
 [  ] 1.28  ระบบเบรกไมมีประสิทธิภาพ 
 [  ] 1.29  ไมมีบริการหลังการขายท่ีดี 
 [  ] 1.30  หลังหมดประกัน 1 ปไมมีการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 [  ] 1.31  ไมมีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน 
 [  ] 1.32  ภาพพจนของบริษัทจําหนายไมดี มีช่ือเสียงและไมนาเช่ือถือ 
 [  ] 1.33   อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................... 
 [  ] 1.34  ไมมีปญหา  
รถยนตบรรทุกขยะ 
 [  ] 1.35  คุณลักษณะของรถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาไมเปนไปอยางที่ตองการ 
  [  ] 1.36  ไมมีขนาดบรรจุ (ลูกบาศกหลา) ใหเลือก 
  [  ] 1.37  โรงงานผูผลิตไมไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001หรือไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดานสรางประกอบตัวถังรถยนต 
 [  ] 1.38  ไมประหยัดนํ้ามัน 
 [  ] 1.39  เครื่องยนตมาตรฐานตํ่ามีความปลอดภัยจากสารมลพิษที่มาจากเคร่ืองยนตทําลายสิ่งแวดลอม         
 [  ] 1.40  คูมือการใชงานไมชัดเจน 
 [  ] 1.41  หาอะไหลไดยาก 
 [  ] 1.42  ไมมีอุปกรณเสริมมากับรถ เชน เครื่องปรับอากาศ และเคร่ืองเสียง 
 [  ] 1.43  โครงสรางของรถไมแข็งแกรงทนทานใชงานบนถนนทุรกันดารไดไมดีเทาที่ควร 
 [  ] 1.44  ไมมีความปลอดภัยในการขับขี่   
 [  ] 1.45  ระบบเบรกไมมีประสิทธิภาพ 
 [  ] 1.46  ไมมีบริการหลังการขายท่ีดี 
 [  ] 1.47  หลังหมดประกัน 1 ปไมมีการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 [  ] 1.48  ไมมีการแนะนําใหการปรึกษาวิธีการใชงาน 
 [  ] 1.49  ภาพพจนของบริษัทจําหนายไมดี มีช่ือเสียงและไมนาเช่ือถือ 
 [  ] 1.50   อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................... 
 [  ] 1.51  มีปญหา  
2. ดานราคา 
 [  ] 2.1  รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รถยนตติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟาและรถยนตบรรทุกขยะไมมี
หลายขนาดหลายราคาใหเลือก 
 [  ] 2.2  ราคาไมมีความเปนมาตรฐานตามที่รัฐกําหนด 
 [  ] 2.3  ราคาคาอะไหลแพง 
 [  ] 2.4  อัตราคาบริการหลังการขายแพง 
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 [  ] 2.5  ไมมีรายการเสนอราคาคาซอมพรอมอะไหลสวนประกอบตางๆสําหรับการบริการหลังการขายหลัง
หมดระยะ ประกัน 1 ป 
 [  ] 2.6  อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................... 
 [  ] 2.7  ไมมีปญหา 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 [  ] 3.1  ทําเลที่ต้ังของบริษัทจําหนายไมสะดวกในการติดตอ 
 [  ] 3.2  การสงมอบสินคาลาชาไมตามกําหนด 
 [  ] 3.3  การขอขอมูลเพ่ิมเติมไมคอยสะดวกและลาชา 
 [  ] 3.4  การนัดหมายไมตรงตอเวลา  
 [  ] 3.5  ไมมีความสะดวกในการติดตอทางบริษัทและพนักงานขาย 
 [  ] 3.6  อื่น ๆ (โปรด ระบุ )........................................................... 
 [  ] 3.7  ไมมีปญหา 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 [  ] 4.1  บริษัทจัดจําหนายไมมีการจัดฝกอบรมความรู สัมมนาแกลูกคา 
 [  ] 4.2  พนักงานขายไมเขามาแนะนําสินคาและบริการใหมๆเก่ียวกับรถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค  รถยนต
ติดต้ังเครนกระเชาซอมไฟฟา  รถยนตบรรทุกขยะที่หนวยงานอยางตอเน่ือง 
 [  ] 4.3  ไมมีการใหบริการตรวจเช็คเครื่องยนตฟรี 
 [  ] 4.4  ไมมีการสงขอมูลขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆเก่ียวกับรถยนตอยางตอเน่ือง  
 [  ] 4.5  การออกบูธของบริษัทในงานตางๆ ของทองถ่ินไมตอเน่ือง 
 [  ] 4.6  ไมมีชองทางในการติดตอหลายชองทาง (โทรศัพท,เวปไซต, จดหมาย,จดหมายอิเล็กทรอนิกส) 
 [  ] 4.7  อื่น ๆ (โปรด ระบุ )........................................................... 
 [  ] 4.8.  ไมมีปญหา 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ                                            นายพงษสวสัดิ์     เกรียงไกรกิจ 
 
วัน เดือน ป เกิด                        28  มกราคม  2506  
 
ประวัติการศึกษา                      - สําเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพช้ันสูงแผนกวิชาชางโยธา   
                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วทิยาเขตเทคนคิภาคพายัพ  
                                                 - สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา  
วิทยาเขตเทเวศน  

                                                 - สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการงาน 
                                                    กอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                                                   
ประสบการณในการทํางาน       - ผูจัดการโครงการ หางหุนสวนจํากัดเดนชัยปากน้ํา 
                                                  - กรรมการผูจัดการบริษทั สยามพัฒนา 1992 จํากัด 
                                                  -  ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทสยามเซฟต้ีเทคโนโลยีจาํกัด 
                                                  -  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัดสยามนครพิงคเทรดดิ้ง 
                          
 


