
  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

 
คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
รายวิชาการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามชุดนี้จะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือความรูสึกครบทุกขอ ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความ
รวมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
       นางสาวแกวตา   ภูมิภาคิน 
        ผูวิจัย 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง หนาขอความท่ีตองการเลือก หรือเติมขอความในชองวาง 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการและกิจการ 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
2. อายุ  1. ตํ่ากวา 20 ป  2. 20-30 ป   

3. 31-40 ป   4. ต้ังแต 41 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษา, ปวช. 
 3. อนุปริญญา, ปวส.   4. ปริญญาตรี    
 5. สูงกวาปริญญาตรี   6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………... 
 
4. ระยะเวลาในการประกอบกิจการเสริมสวยจนถึงปจจุบัน 
 1. นอยกวา 1 ป 2. 1-3 ป 3. 3-5 ป 4.  มากกวา 5 ป 
 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือนของรานเสริมสวยของทาน 
 1. นอยกวา 10,000 บาท  2. 10,001-20,000 บาท 

3. 20,001-30,000 บาท  4. 30,001-40,000 บาท 
 5. 40,001-50,000 บาท  6. มากกวา 50,000 บาท 
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6. อาชีพกลุมลูกคาหลักของกิจการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. นักเรียน/นักศึกษา   2. รับราชการ  
 3. พนักงานบริษัทเอกชน  4. แมบาน  

5. ธุรกิจสวนตัว   6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………………. 
 
7. แหลงในการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมแกลูกคาของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. ตัวแทนจําหนายของบริษัท/ ผูผลิต 
 2. รานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวยแบบคาปลีก-สง 

3. รานคาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม เชน บูทส, วัตสัน 
4. ไฮเปอรมาเก็ต เชน แม็คโคร โลตัส คารฟูร  บ๊ิกซี 
5. รานคาสะดวกซ้ือ/ รานคาปลีก เชน เซเวนอีเลฟเวน, รานขายของชํา 
6. หางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัล (กาดสวนแกว), โรบินสัน (แอรพอรตพลาซา) 

 7. ซุปเปอรมาเก็ต เชน ริมปงซุปเปอรสโตร, ทอปซซุปเปอรมาเก็ต  
8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………… 

 
8. ความถ่ีในการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับการใหบริการทําผมแกลูกคาของทาน 
 1. สัปดาหละ……………………………..คร้ัง  หรือ 
 2. เดือนละ………………………………..คร้ัง 
9. วันใดท่ีทานทําการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับการใหบริการทําผมบอยท่ีสุด 
 1. จันทร   2. อังคาร  3. พุธ  

4. พฤหัสบดี   5. ศุกร  6. เสาร 
7. อาทิตย   8. ไมแนนอน    

 
10. บริการที่เกี่ยวกับการทําผมใหแกลูกคาท่ีมีในรานของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. สระ-ไดร-เซ็ท  2. ตัด-ซอย  3. อบไอน้ํา 

4. ยืดผม   5. ยืดผมถาวร  6. ดัดผม  
7.ทําไฮไลท   8. แวกซสีผม  9. แวกซเคลือบเงา 

 10.ทําสีผมถาวร  11.ตอผม  12. เกลาผม 
 13.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………..  
11. จากขอ 10 รายการใดท่ีทานจัดซ้ือมากท่ีสุด (ใหเลือกมาตอบจํานวน3 รายการ) 
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 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
13. ทานจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมเม่ือใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

1. ซ้ือเม่ือผลิตภัณฑหมด 
2. ซ้ือเม่ือมีเวลาวาง 
3. ซ้ือเปนประจํารายสัปดาหหรือรายเดือน 
4. ซ้ือเม่ือลูกคาตองการใชบริการ 

14. ทานใชผลิตภัณฑยีห่อใดบางในการใหบริการทําผมแกลูกคาของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. ลอรีอัล/L’oreal  2. ชวารฟคอฟ/Schwarzkopf 3. ดีแคช/D-cash
 4. ดิปโซ/Dipso  5. อิกอราไวทัล/Igora Vital 6. แคร่ิง/Caring 
 7. เบอรินา/Berina  8.โลแลน/Lolane  9. เวลลา/Wella  
 10.ออดาซ/Audance  11.การนิเย/Garnier  12.แกลต/Glatt 
 13.พาเลตต/Palette  14.จัสโมเดิรน/Just Modern 15.ไอล่ี/Aily 
 16.ครูเซ็ท/Cruset  17.มิราเคิล/Miracle  18.นาเทีย/Natia 
 19.สมุนไพรไทย/สินคา OTOP ยี่หอ (โปรดระบุ)………………………………………. 

20.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………… 
15. ทานรับรูเร่ืองผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. โทรทัศน   2. นิตยสาร/ วารสาร  3. พนักงานขาย
 4. แผนพับ/ใบปลิว  5. แคตตาล็อคขายสินคา 6. ปายโฆษณา 
 7. หนังสือพิมพ  8. เพื่อนหรือญาติแนะนาํ 9. วิทยุ
 10.อินเตอรเน็ต  11.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………….
  
สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของรานเสริมสวย 
 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีแสดงระดับความสําคัญตามท่ีทานเห็นวามีผลตอการ
ตัดสินใจจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมแกลูกคาในรานของทาน 
 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ปจจัย 

5 4 3 2 1 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ      
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1. สวนประกอบของผลิตภัณฑ เชน มี
สาหรายท่ีชวยใหผมเงางาม 
2. ช่ือเสียงของยี่หอผลิตภัณฑ      

 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ปจจัย 

5 4 3 2 1 
3. ขนาดของบรรจุภัณฑตรงตามความ
ตองการ 

     

4. มีความประหยัด เชน อายกุารใชงาน
ยาวนาน  การใชตอคร้ังปริมาณนอย 

     

5. มีกล่ินท่ีพึงประสงค เชน หอม ออนละมุน      
6. มีคูมือการใชผลิตภัณฑ เชน ขางบรรจุ
ภัณฑ แผนพับแนบมาให 

     

7. คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ เชน สีติด
ทนนาน มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผม 

     

8. ลักษณะของบรรจุภัณฑ เชน รูปแบบ 
สีสัน ความทันสมัย 

     

9. ความปลอดภัยในการใช เชน ไมกัดมือ ไม
ทําใหผมเสีย 

     

10. ความสะดวกในการใช เชน จําหนาย
พรอมอุปกรณ ใชไดทันทีไมตองผสม 

     

11. รายละเอียดบนฉลาก สวนผสมชัดเจน      
12. ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลากหลาย เชน มีสี
ใหเลือกมาก 

     

13. ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง 
เชน อย. สถาบันเสริมความงาม 

     

14. ผลิตภัณฑทันสมัยตามแฟช่ันทรงผม      
15. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………..      
ปจจัยดานราคา 
16. ราคาเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ 
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17. ราคาตํ่ากวายี่หออ่ืน      
18. มีปายแสดงราคาชัดเจน      
19. ราคาตอรองได      
20. ชําระดวยบัตรเครดิต      
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ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ปจจัย 

5 4 3 2 1 
21. ผอนชําระเปนงวดๆ      
22. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………      
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
23. สถานท่ีจําหนายสะดวกในการเดินทาง
ไปถึง 

     

24. สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก      
25. ผลิตภัณฑจัดจําหนายอยางท่ัวถึง หาซ้ือ
ไดงาย 

     

26. การจัดแสดงผลิตภัณฑ ณ จุดขาย
นาสนใจ 

     

27. การจัดผลิตภัณฑไวในตําแหนงท่ี
มองเห็นไดชัดเจน 

     

28. การจัดผลิตภัณฑเปนหมวดหมู      
29. การจัดผลิตภัณฑไวตําแหนงท่ีหยิบงาย      
30. การมีพนักงานขายใหบริการและให
คําแนะนํา 

     

31. การจัดสงผลิตภัณฑถึงบาน เชนโดยรถ 
หรือทางไปรษณีย 

     

32. เวลาเปด-ปดรานคาแนนอน      
33. มีการขายผานทางระบบอินเตอรเน็ต      
34. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………      
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
35. การโฆษณาผานส่ือโทรทัศน วิทย ุ

     

36. การลด แลก แจก แถม      
37. การสงช้ินสวนชิงโชค      
38. การมีเอกสาร แผนพับ ความรูแจกฟรี      
39. มีการจัดกจิกรรม สาธิตผลิตภัณฑ      
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ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ปจจัย 

5 4 3 2 1 
40. การรับประกันคุณภาพหรือหากไมพอใจ
ยินดีคืนเงิน 

     

41. มีพนักงานแนะนําผลิตภณัฑ      
42. มีพนักงานมาติดตอเปนประจํา      
43. พนักงานขายมีอัธยาศัยด ี      
44. การบอกตอ หรือคําแนะนําจากผูอ่ืน      
45. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………      
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อขององคการ 

46 ความนิยมในการใชยี่หอผลิตภัณฑของ
ลูกคา 

     

47. ความตองการทําผมของลูกคา      
48. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการทําผม      
49. การแขงขันของรานเสริมสวย      
50. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับรานเสริม
สวย (กรมสาธารณสุข และเทศบาล) 

     

51. วัตถุประสงคในการสรางกําไร       
52. วัตถุประสงคในการสรางภาพลักษณ       
53. วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจ
แกลูกคา 

     

54. เงินทุนหมุนเวยีนในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ 
แตละคร้ัง 

     

55. หุนสวน/ผูรวมตัดสินใจซ้ือ      
56. เคร่ืองมือ เคร่ืองใชภายในราน      
57. ความชอบสวนตัวของผูซ้ือผลิตภัณฑ      
58. ทัศนคติตอผลิตภัณฑ      
59. ประสบการณการใชงาน      
60. ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขาย      
61. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….      
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สวนท่ี 3 ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยจากผูผลิต และตัวกลางจําหนายผลิตภัณฑเสริม
สวยของรานเสริมสวย 
 
1. ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีใชใหบริการทําผมแกลูกคา 

จากตัวแทนจําหนายของบริษัท / ผูผลิต…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

จากรานจําหนายผลิตภัณฑเสริมสวย……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือบริการท่ีตองการไดรับจากการซ้ือผลิตภัณฑจากผูผลิต และตัวกลาง
จําหนายผลิตภัณฑเสริมสวย………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลา 
ในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ    นางสาวแกวตา ภูมิภาคิน 
 
วัน เดือน ป เกิด   18 สิงหาคม 2522 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  

เชียงราย ปการศึกษา 2540 
สําเร็จการศึกษาปริญญามนุษยศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544 

 


