
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกิจในการซ้ือน ้ามันหล่อลื่น
รถจักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 
ค ำช้ีแจง  
 แบบสอบถำมน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อหำขอ้มูลประกอบกำรคน้ควำ้แบบอิสระของนกัศึกษำปริญญำ
โทหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (ส ำหรับผูบ้ริหำร) คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ผูศึ้กษำใคร่ขอควำมร่วมมือมำยงัท่ำนเพื่อตอบแบบสอบถำมในคร้ังน้ี ตำม
ควำมเป็นจริงทั้งน้ีเพื่อน ำขอ้มูลมำวเิครำะห์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เชิงวชิำกำรแก่ผูส้นใจต่อไป 
 แบบสอบถำมน้ีมีจ ำนวน 9 หนำ้ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถำม กิจกำร และพฤติกรรมกำรซ้ือ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ธุรกิจในกำรซ้ือ
น ้ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือขององคก์ำรธุรกิจไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้น
สภำพแวดลอ้ม ปัจจยัดำ้นภำยในองคก์ำร ปัจจยัดำ้นระหวำ่งบุคคลและปัจจยัดำ้นเฉพำะบุคคล
 ส ำหรับขอ้มูลท่ีท่ำนไดต้อบในแบบสอบถำมชุดน้ี จะน ำไปใชป้ระโยชน์เชิงวชิำกำรซ่ึงจะ
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่ำน โดยผูศึ้กษำจะปกปิดเป็นควำมลบัและขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ 
โอกำสน้ี 
 

     นำยกฤษดำ ค ำแสน           
   นกัศึกษำปริญญำโทส ำหรับผูบ้ริหำร  
คณะบริหำรธุรกิจมหำวทิยำลยัเชียงใหม่  
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ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กจิการ และพฤติกรรมการซ้ือ 

ค าช้ีแจง :  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน หนำ้ขอ้ควำม และ/หรือ กรอกขอ้ควำมในช่องวำ่งท่ี
ก ำหนดใหต้รงกบัควำมเป็นจริงของท่ำน 
 
1.เพศ  

1. ชำย   2. หญิง 
 

2. อำย ุ 
 1. ไม่เกิน 30 ปี  2. 31-40 ปี   3. 41-50 ปี  
 4. 51-60 ปี   5. มำกกวำ่ 60 ปี 
 

3. ระดบักำรศึกษำ 
  1. ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี  2. ปริญญำตรี   3. สูงกวำ่ปริญญำตรี 
 
4. ปัจจุบนัท่ำนด ำรงต ำแหน่งใด 
  1. เจำ้ของกิจกำร  2. เจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือ  3. ช่ำงซ่อม/ช่ำงเทคนิค 
  4. ญำติเจำ้ของ  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
  
5. ท่ำนมีประสบกำรณ์ในกำรสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตน์ำนเท่ำใด 
  1. นอ้ยกวำ่ 1 ปี  2. 1-2 ปี   3. 3-4 ปี  
  4. 5-6 ปี   5. มำกกวำ่ 6 ปี 
 
6. ประเภทกิจกำร 
  1.ร้ำนซ่อม/อู่ซ่อม  2. ร้ำนคำ้ส่ง(ยีป้ั่ว)  3. ร้ำนอะไหล่ 

 4. ร้ำนลำ้งรถ   5. ร้ำนอ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
 

7. จ ำนวนเงินหมุนเวยีนของกิจกำรต่อเดือน 
  1. ต ่ำกวำ่ 50,001 บำท    2. 50,001 - 100,000 บำท  

 3. 100,001 - 300,000 บำท   4. มำกกวำ่ 300,000 บำท 
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8. ระยะเวลำกำรเปิดด ำเนินกำรของกิจกำร 
  1. นอ้ยกวำ่ 1 ปี   2. 1-5 ปี   3. 6-10 ปี 
  4. 11-15 ปี   5. มำกกวำ่ 15 ปี 
 
9. จ  ำนวนพนกังำนของกิจกำรทั้งหมด 
  1. ไม่เกิน 5 คน  2. 6-15 คน   3. 16-25 คน 
  4. มำกกวำ่ 25 คนข้ึนไป 
 
10. ท่ำนสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตเ์ม่ือใด 
  1. เม่ือสินคำ้คงคลงัหมด   

 2. เม่ือระดบัสินคำ้คงคลงัถึงจุดสั่งซ้ือ 
  3. เม่ือไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้   

 4. สั่งซ้ือแบบวำงแผนล่วงหนำ้ตำมพยำกรณ์ยอดขำย 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
 
11. ท่ำนสั่งซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตจ์ำกผูข้ำยจ ำนวนก่ีรำย 
  1. 1 รำย  2. 2 รำย  3. 3 รำย  4. 4 รำย  5. มำกกวำ่ 4 รำย 
 
12. สำเหตุท่ีเลือกซ้ือจำกผูผ้ลิตรำยนั้นๆ เพรำะ(ตอบไดม้ำกกกวำ่ 1 ขอ้) 
  1. รำคำถูก    2. มีสินคำ้ตรงท่ีตอ้งกำร  
  3. ใหเ้ครดิต    4. ช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิตน ้ำมนัหล่อล่ืน 

 5. มีโปรมชัน่ท่ีดี   6. มีส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ 
 7. พนกังำนขำย   8. อ่ืนๆโปรดระบุ.................................... 
 

13. ท่ำนหำขอ้มูลผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตจ์ำกแหล่งใด (ตอบไดม้ำกกกวำ่ 1 ขอ้) 
  1. อินเทอร์เน็ต   2. โทรทศัน์ 

 3. วทิย ุ    4. หนงัสือ/นิตยสำร 
 5. ป้ำยโฆษณำ   6. ช่ำงซ่อม/ช่ำงเทคนิค 

  7. พนกังำนขำย   8. อ่ืนๆโปรดระบุ.................................... 
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14. ปริมำณผลิตภณัฑน์ ้ำมนัหล่อล่ืนรถจกัรยำนยนตท่ี์ท่ำนซ้ือต่อปี 
  1. นอ้ยกวำ่ 501 ลิตร   2. 501 – 1,500 ลิตร 
  3. 1,501- 2,500 ลิตร   4. 2,501 ข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2: ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความส าคัญต่อลูกค้าธุรกจิในการซ้ือน า้มันหล่อลืน่รถ  
จักรยานยนต์ในจังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องตัวเลอืกทีต่รงกบัระดับการมีผล 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ :   

 1. ผลิตภณัฑมี์ช่ือเสียงและมีควำมน่ำเช่ือถือ      

 2. ผลิตภณัฑม์ำกจำกบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขนำดใหญ่      

 3. มีกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001       

 4. ไดรั้บมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14001      

 5. ผลิตภณัฑมี์คุณภำพสม ่ำเสมอ      

 6. บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง ตรงตำมมำตรฐำน      

 
7 .มีเอกสำรบอกรำยละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคำ้ 
(Specification) ท่ีชดัเจน      

 8. มีบริกำรทดสอบน ้ำมนัหลงักำรใชง้ำน      

 9. มีกำรรับประกนัคุณภำพของสินคำ้หลงักำรขำย      

ปัจจัยด้านราคา 

 1. รำคำของสินคำ้ต ่ำกวำ่ผูจ้  ำหน่ำยรำยอ่ืนๆ       

 2. รำคำสินคำ้เหมำะสมกบัคุณภำพ       

 3. มีกำรแจง้รำคำอยำ่งสม ่ำเสมอ      

 4. มีใบแสดงรำยละเอียดรำคำชดัเจน      

 5.  สำมำรถต่อรองรำคำได ้      

 6.  ใหเ้ครดิตในกำรช ำระค่ำสินคำ้ได ้      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย :   

 

1. สำมำรถสั่งซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืนจำกผูผ้ลิตท่ี
บริษทัผูผ้ลิตอยูใ่กลก้บับริษทั      

 

2. สำมำรถเลือกสั่งซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืนจำกตวัแทน
จ ำหน่ำยท่ีสำมำรถติดต่อประสำนงำนกบั
บริษทัผูผ้ลิตไดส้ะดวก รวดเร็ว       

 

3. วธีิกำรสั่งซ้ือสะดวกรวดเร็ว มีหลำยช่องทำง 
เช่น โทรศพัท ์แฟกซ์ อินเตอร์เน็ท อีเมล์  จดหมำย      

 4. ผูผ้ลิตสำมำรถส่งสินคำ้ไดต้รงเวลำ      

 

5. ผูผ้ลิตท่ีกำรขนส่งสินคำ้มีมำตรฐำน สินคำ้ไม่
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรขนส่ง      

 

6. ผูผ้ลิตท่ีสำมำรถส่งสินคำ้ไดท้นัทีในกรณีท่ี
ตอ้งกำรอยำ่งเร่งด่วน      

 

7. ผูผ้ลิตท่ีมีเวบ็ไซตข์องบริษทัผูผ้ลิต เช่น กำร
คน้หำขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว เป็นตน้      
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 1. กำรโฆษณำทำงส่ือวิทย ุ      

 2. กำรโฆษณำทำงส่ือโทรทศัน ์      

 3. กำรโฆษณำทำงส่ือหนงัสือพิมพ ์      

 4. กำรใหค้วำมสนบัสนุนรำยกำรโทรทศัน ์/ วิทยุ      

 

5. กำรให้ควำมสนับสนุนสโมสร / ชมรม กำรกีฬำ 
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวม      

 6. กำรใหส่้วนลดกำรคำ้      

 7. กำรใหส่้วนลดเงินสด      

 

8. กำรสะสมคะแนนกำรสั่งซ้ือเพ่ือแลกของรำงวลั 
หรือส่วนลด      

 9. กำรใหข้องแถมส ำหรับร้ำนคำ้      

 10. กำรใหข้องแถมส ำหรับลกูคำ้      

 

11. กำรเสริมภำพลกัษณ์ร้ำนคำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำย กำร
โฆษณำ ณ จุดขำย      

 

12. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ช่ำงเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
และควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น       
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปัจจัยด้านบุคคลากร    

  

1.พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัน ้ามนัหล่อล่ืนเป็น
อยา่งดี           

 

2.พนกังานขายมีความเอาใจใส่ และมีความ
สม ่าเสมอในการเยีย่มเยยีนลูกคา้      

 

3.พนกังำนขำยมีความสุภาพม มีมารยาทในการ
ใหบ้ริการ      

 4.พนกังำนขำยมีจ ำนวนเพียงพอในกำรใหบ้ริกำร      

 5.พนกังำนขำยมีควำมซ่ือสัตยแ์ละไวว้ำงใจได ้      

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

 

1.ขั้นตอนในกำรส่งน ้ำมนัถูกตอ้งตำมชนิดของ
สินคำ้ท่ีสั่งและไดรั้บตำมจ ำนวนท่ีถูกตอ้ง      

 2.ขั้นตอนในกำรออกเอกสำรมีควำมถูกตอ้ง      

 3.ควำมรวดเร็วในกำรจดัส่งสินคำ้      

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

 

1.จำกสินคำ้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์อยูใ่นสภำพดี มีควำม
สวยงำม ควำมแขง็แรง      

 

2.จำกสินคำ้ท่ีมีโฆษณำผำ่นส่ือ ต่ำงๆ เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท นิตยสำร เป็นตน้      

 

2.จำกสินคำ้ท่ีมีส่ือทำงกำรตลำด ณ จุดขำย เช่น 
ป้ำยโฆษณำ เอกสำรแนะน ำสินคำ้ ชั้นวำง/ชั้นโชว์
สินคำ้ ใบรำคำขำย เป็นตน้      

 

3.จำกสินคำ้ท่ีมีกำรสนบัสนุนเคร่ืองมือช่ำงต่ำงๆ 
เช่น ป๊ัมลม ชุดประแจ/ไขควง อุปกรณ์เคร่ืองมือ
วดัต่ำงๆ ตูเ้คร่ืองมือ เป็นตน้      
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ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือขององค์การธุรกจิได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านภายในองค์การ ปัจจัยด้านระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความมีอทิธิพล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม   
1. ภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเช่นกำร
ขยำยตวัของธุรกิจ  

     

2. อตัรำดอกเบ้ีย      
3. เงินทุน/แหล่งเงินทุนส ำหรับกำรจดัซ้ือ      
4. กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
กำรผลิต 

     

5. ควำมผนัผวนทำงดำ้นกำรเมืองและ
นโยบำยของรัฐบำลเก่ียวกบัรำคำน ้ำมนั 

     

6. ภำวะกำรแข่งขนัของผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อล่ืน 

     

7. ภำวะกำรแข่งขนัของสถำน
ประกอบกำรท่ีเป็นคู่แข่งในทอ้งถ่ิน 

     

8. กำรตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความมีอทิธิพล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านภายในองค์การ 
1. เป้ำหมำยและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน
ของท่ำน เช่น เนน้กำรเพิ่มยอดขำย เนน้
ผลตอบแทน เนน้ภำพพจน์ท่ีดี 

     

2. นโยบำยกำรจดัซ้ือ ในดำ้นจ ำนวนกำร
สั่งซ้ือ จ ำนวนกำรเก็บสินคำ้คงคลงั  

     

3. ขั้นตอน ระเบียบ และขบวนกำรในกำร
จดัซ้ือขององคก์ร 

     

4.โครงสร้ำงสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ
ภำยในองคก์รผูซ้ื้อ 

     

ปัจจัยด้านระหว่างบุคคล 
1. สถำนะของควำมสัมพนัธ์ ระหวำ่ง
สถำนประกอบกำรกบัผูแ้ทนขำยของผู ้
จ  ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อล่ืน เช่น ควำมสนิท
สนม ควำม คุน้เคย 

     

2. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสั่งซ้ือ
และติดตำมสินคำ้ของผูแ้ทนขำยของผู ้
จ  ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อล่ืน 

     

3. กำรชกัชวน จูงใจ จำกผูแ้ทนขำยของผู ้
จ  ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อล่ืน 

     

ปัจจัยด้านเฉพาะบุคคล    
1. ระดบักำรศึกษำของผูมี้อ ำนำจในกำร
ตดัสินใจซ้ือ 

     

2. ประสบกำรณ์ท ำงำนของผูมี้อ ำนำจใน
กำรตดัสินใจซ้ือ 

     

3. ควำมรู้เก่ียวกบัตวัสินคำ้ของผูมี้อ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจซ้ือ 

     

 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีท่่านได้สละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 

ผู้ศึกษาวจัิย 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกุล   นำยกฤษดำ  ค  ำแสน 
 
วนัเดือนปีเกดิ  1 กรกฎำคม 2524 
 
ประวตัิการศึกษา   

ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 2539-2542  
โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยำคำร 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 2543-2547 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ ภำควิชำวศิวกรรมเคมี 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
 

ประวตัิการท างาน  
พ.ศ. 2547-2548 วศิวกรฝ่ำยขำย - บริษทั แคมฟิล ฟำร์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
พ.ศ. 2548-2553 วศิวกรฝ่ำยขำย แผนกอุตสำหกรรม - บริษทั บีพี- 
คำสตรอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั หวัหนำ้เขตตวัแทนจ ำหน่ำย แผนกตวัแทนจ ำหน่ำย - 
บริษทั บีพี- คำสตรอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

 


