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เหล็กรูปพรรณ 

 
เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กท่ีผลิตออกมาใหมีหนาตัดเปนรูปทรงตางๆ โดยมีกระบวนการ

ผลิตเริ่มตนต้ังแต การนําสินแรเหล็กมาการถลุง การหลอมแรเหล็ก การปรุงแรเหล็กดวยสวนผสม
ทางเคมี และการข้ึนรูปเพื่อใหมีรูปทรงตามตองการ เหล็กรูปพรรรณท่ีผลิตไดจะถูกนํามาใชในงาน
ตางๆ เชน การใชเหล็กไวแฟลงค และ เหล็กตัวซี ในการสรางโครงสรางอาคาร การใชเหล็กรางน้ํา
ในงานซอมแซมฐานเครื่องจักร การใชทอเหล็กดําในงานซอมแซมระบบทอลําเลียงและ การใช
เหล็กแผนในงานประกอบตัวถังรถยนต โดยเหล็กรูปพรรณจะมีความยาวตามมาตรฐาน 6 เมตร และ
จะมีช่ือเรียกแตกตางกันตามหนาตัด โดยมีสัดสวนแตละดานท่ีเปนมาตรฐาน เชน 
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เลขที่แบบสอบถาม………… 
 

แบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง    แบบสอบถามเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการ
เลือกซ้ือเหล็กรูปพรรณเพื่อใชในงานซอมบํารุง  เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระ ตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยขอมูลในแบบสอบถามจะนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น ดังน้ัน
ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทาน
สําหรับความรวมมือในครั้งนี้ 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงใน � หรือเติมขอความลงในชองวาง ตามท่ีทานตองการ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
1. เพศ 

□ 1.  ชาย     □ 2.  หญิง        
2. อายุ 

□ 1.  20-30 ป    □ 2.  31-40 ป        
□ 3.  41-50 ป    □ 4.  มากกวา 50 ป    

3. ตําแหนงงาน 
□ 1.  พนักงานฝายจดัซ้ือ  □ 2.  หัวหนาฝายจัดซ้ือ      
□ 3.  ผูจัดการฝายจดัซ้ือ    
□ 4.  อ่ืนๆ เชน เจาของกิจการ ผูจดัการท่ัวไป  (โปรดระบุ)………................................. 

4. ประสบการณในการทํางานจัดซ้ือในองคกรปจจุบัน 
□ 1.  นอยกวา 1 ป    □ 2.  1-5 ป        
□ 3.  6-10 ป    □ 4.  มากกวา 10 ป    

5. ระดับการศึกษา 
□ 1.  ต่ํากวาปรญิญาตรี   □ 2.  ปรญิญาตรี        
□ 3.  สูงกวาปริญญาตร ี     
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สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคกร (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
6. ประเภทการจัดตั้งกิจการ 

□ 1.  เจาของคนเดียว   □ 2.  หางหุนสวนจํากัด   
□ 3.  บริษัทจํากัด   □ 4.  บริษัทจํากัดมหาชน 

7. ประเภทของอุตสาหกรรม 
□ 1.  อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เครื่องนุงหม □ 2.  อุตสาหกรรมเคมี/พลาสติก      

 □ 3.  อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม □ 4.  อุตสาหกรรมนํ้ามัน/ปโตรเคมี 
□ 5.  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร □ 6.  อุตสาหกรรมผลิตชิน้สวนรถยนต 
□ 7.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

8. ระยะเวลาการกอต้ังองคกร 
□ 1.  นอยกวา 5 ป    □ 2.  5-10 ป        
□ 3.  11-15 ป    □ 4.  16-20 ป    
□ 5.  มากกวา 20 ป 

9. จํานวนพนกังานขององคกร 
□ 1.  ไมเกิน 50 คน     □ 2.  51-200 คน       
□ 3.  มากกวา 200 คน 

 
สวนท่ี 3 พฤตกิรรมในการจัดซ้ือ (เลือกตอบเพียงขอเดยีว) 
10. ลักษณะงานท่ีนําเหล็กรปูพรรณไปใชงาน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

□ 1.  ขยาย/ตอเติม/ซอมแซมโรงงาน □ 2.  ใชในระบบทอลําเลยีง 
□ 3.  ใชในระบบทําความรอน  □ 4.  ใชกับเครื่องมือหรือเครื่องจกัร 
□ 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................... 

11. ประเภทของเหล็กรูปพรรณท่ีเคยซ้ือ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
□ 1.  เหล็กตัวซี    □ 2.  เหล็กฉาก        
□ 3.  เหล็กรางตัวย ู   □ 4.  เหล็กกลองส่ีเหลี่ยม    
□ 5.  เหล็กแปบกลมดํา       □ 6.  เหล็กแปบประปา 
□ 7.  เหล็กแผน   □ 8.  เหล็กเสน 
□ 9.  เหล็กแบน   □ 10.  เหล็ก I-BEAM, H-BEAM 
□ 11.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
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12. มูลคาในการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณตอป  
□ 1.  ไมเกิน 10,000 บาท  □ 2.  10,001-50,000 บาท 
□ 3.  50,001-100,000 บาท  □ 4.  100,001-500,000 บาท 
□ 5.  มากกวา 500,000 บาท 

13. ระยะเวลาการชําระเงินโดยเฉลี่ย  
□ 1.  เงินสด    □ 2.  ไมเกิน 7 วัน 
□ 3.  7-15 วัน    □ 4.  16-30 วัน    
□ 5.  31-45 วัน   □ 6.  46-60 วัน    
□ 7.  มากกวา 60 วนั 

14. แหลงขอมูลของเหล็กรูปพรรณ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
□ 1.  พนักงานขายเขาเสนอขายท่ีสถานประกอบการ  
□ 2.  คําแนะนําของผูอ่ืน    
□ 3.  สมุดรายการคา เชน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง   
□ 4.  ทางอินเตอรเนต็ 
□ 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................... 

15. ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
□ 1.  ฝายซอมบํารุง   □ 2.  ฝายวิศวกรรม 
□ 3.  ผูจัดการโรงงาน   □ 4.  เจาของกิจการ 
□ 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................... 

16. นโยบายการส่ังซ้ือเหล็กรูปพรรณ  
□ 1.  ส่ังซ้ือจากผูขายรายเดิมทุกครั้ง   
□ 2.  เปรยีบเทียบราคาจากผูขาย 2-3 รายกอนซ้ือ 
□ 3.  แสวงหาผูขายรายใหมท่ีมีราคาตํ่าท่ีสุดอยูตลอดเวลา 
□ 4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................... 
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สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณ  
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
1.ผลิตภณัฑมีคุณภาพ เชน มีความหนา
และความยาวเต็ม เนื้อแกรง ผิวเรยีบ      
ไมบุบ ไมโคงงอ 

     

2.ผลิตภณัฑไดรับการรับรองมาตรฐาน 
(มอก.) 

     

3.ผูขายมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายประเภท
และขนาดใหเลือกซ้ือ 

     

4.มีการใหบรกิารตัดเหล็กตามขนาดท่ี
ตองการ 

     

5.มีการใหบรกิารท่ีดีและรวดเรว็      
ปจจัยดานราคา (Price) 
6.สินคามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
7.ราคาสินคาถกูกวาผูขายรายอ่ืน      
8.การใหระยะเวลาการชําระเงิน (เครดิต)      
ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
9.การติดตอสอบถามและส่ังซ้ือทาง
โทรศัพทไดสะดวก 

     

10.ทําเลท่ีตั้งสะดวกตอการติดตอซ้ือ      
11.สถานท่ีจัดเก็บสินคาของผูขายสะดวก
ตอการขนยายสินคาของผูซ้ือ 

     

12.ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ      
13.ความรวดเร็วในการสงมอบและตรง
เวลา 
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
15.การโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ต      
16.การโฆษณาผานส่ือส่ิงพมิพ สมุดหนา
เหลือง วารสาร 

     

17.การมีปายโฆษณาประชาสัมพันธ      
18.มีการรับเปลี่ยน-คืนสินคา      
19.ความรูเกี่ยวกับเหลก็รูปพรรณของ
พนักงานขาย 

     

20.การจัดเก็บประวัติการส่ังซ้ือของลูกคา 
เพื่อจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด  

     

 
สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กรูปพรรณขององคกรธุรกิจ 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของ
องคกรธุรกิจ 

ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Factors) 
1.ความผนัผวนของราคาเหล็กใน
ทองตลาด 

     

2.สภาพการแขงขันของตลาดเหล็ก
รูปพรรณ เชนจํานวนผูจําหนายเหลก็
รูปพรรณ 

     

3. ยอดคําส่ังซ้ือของลูกคามากพอท่ีจะ
ขยาย/ซอมบํารุงโรงงาน 

     

ปจจัยดานองคกร (Organizational Factors) 
4.นโยบายการส่ังซ้ือสินคาขององคกรมี
ความชัดเจน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของ
องคกรธุรกิจ 

ระดับความสําคัญ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5.วิธกีารกําหนดเง่ือนไขการส่ังซ้ือกับ
ผูขายชัดเจน 

     

6.นโยบายการจัดซ้ือสินคากรณีเรงดวน      
7.การกําหนดอํานาจในการตัดสินใจซ้ือ 
เชน วงเงินในการอนมัุติซ้ือ 

     

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) 
8.ความนาเชื่อถือของรานคา      
9.ความสนิทสนมระหวางพนักงานจดัซ้ือ
กับผูขาย 

     

ปจจัยสวนบุคคล (Individual Factors) 
10.ตําแหนงของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือ 

     

11.ประสบการณและความเขาใจในการใช
งานเหล็กรูปพรรณในการซอมบํารุงของ  
ผูซ้ือ 

     

 
สวนท่ี 6  ปญหาและขอเสนอแนะในการซ้ือเหล็กรูปพรรณ 
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล    นายเจรญิ  เทียนประเสรฐิกิจ 
 
วัน เดือน ปเกิด   10  พฤษภาคม 2525 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนวดันวลนรดิศ  

  สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจลุชีววิทยา 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
   

ประสบการณการทํางาน   พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน  หจก.กิจพนูทรัพยโลหะ  
 


