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แบบสอบถามการคนควาแบบอิสระ 
เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซ้ือวัสดุกอสราง 

ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 

 

 แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระ  เพื่อใชประกอบการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝา
สังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนทางวิชาการ และ
เพื่อเปนแนวทางในการปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา  โดย
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน คือ 
  สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2    ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับการซื้อไมฝาสังเคราะห 
  สวนที่ 3    ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อไมฝา 
                                             สังเคราะห 
  สวนที่ 4    ปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง   
                                             ไมฝาสังเคราะห 
 สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพื่อการศึกษาเทานั้น  และขอมูลที่ทานตอบ
จะถูกเก็บไวเปนความลับ 
 จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง   ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณทานที่ไดสละเวลาตอบแบบสอบถาม มา ณ ที่นี้ เปนอยางสูง 
 
            ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
      
 

          (นายสุธีร  ตรีวัชรารัตน) 
       นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   ที่เปนคําตอบของทาน 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
   1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ   
   1.  ต่ํากวา 25 ป    2.  25 – 30 ป 
   3.  31 – 35 ป    4.  36 – 40 ป 
   5.  41 – 45 ป    6.  46 – 50 ป 
   7.  51 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศกึษาสูงสุดที่ไดรับมาแลว 
  1.   ประถมศึกษา    2.  มัธยมศึกษาตอนตน  
   3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4.  อนุปริญญา/ปวส. 
   5.  ปริญญาตรี    6.  สูงกวาปริญญาตรี  
   7.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
4. ตําแหนงในสถานประกอบการของทาน 
   1.   พนักงานฝายจดัซื้อ   2.  ผูจัดการฝายจดัซื้อ  
   3.  ผูจัดการทั่วไป      4.  เจาของหรือกรรมการผูจัดการ 
  5.  ผูชวยกรรมการผูจัดการ   6.  ชางผูรับเหมา 
   7.  นายชาง     8.  โฟรแมน 

 9.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
5. ทานทํางานที่เกี่ยวของกับการซื้อ/หรือใชวัสดุกอสรางมานานเทาใด 
   1.   ไมเกิน 1 ป     2.  1 - 3  ป 
   3.  4 - 7  ป     4.  8 - 12  ป 
   5.  มากกวา 12 ปขึ้นไป 
6. รูปแบบการจัดตั้งกจิการตามกฎหมาย 
   1.   บุคคลธรรมดา    2.  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
   3.  หางหุนสวนจาํกัด   4.  บริษัทจํากัด 
   5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
7. เงินทุนหมนุเวยีนที่ใชดําเนินการในระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา 
   1.   ไมเกิน 1 ลานบาท   2.  1 – 10 ลานบาท 
   3.  11 – 20 ลานบาท    4.  20 ลานบาทขึ้นไป 
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8. กิจการของทานจัดตั้งมาแลวกี่ป 
   1.   ไมเกิน 5 ป   2.  6 – 10 ป 

 3.  11 – 15 ป   4.  16 – 20 ป  
   5.  20 ป ขึ้นไป 
9. กิจการของทานรับเหมากอสราง โดยเฉลี่ยปละกี่โครงการ 
   1.   1 – 5 โครงการ     2.  6 – 10 โครงการ 
   3.  11 – 15 โครงการ   4.  15 โครงการ 
10. กิจการของทานรับเหมางานกอสราง โดยเฉลี่ยมีมูลคางานกอสรางเฉลี่ยโครงการละเทาไร 
   1.   ไมเกิน 500,000 บาท   2.  500,001 – 1,000,000 บาท 
   3.  1,000,001 – 5,000,000 บาท  4.  5,000,001 บาทขึ้นไป 
11. ประเภทของงานรับเหมากอสรางที่ทานไดรับมากทีสุ่ด ในปที่ผานมา 
   1.   งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย   

 2.   งานกอสรางอาคารพาณิชย  
   3.   งานแกไขตอเติมบาน/อาคารพาณชิย     
   4.   งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการเพื่อการพาณิชย 
   5.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
12. จํานวนพนกังาน(ลูกนอง) ในความดแูลของทาน 
  1.   ไมเกิน 5 คน               2.  6 – 10 คน  3.  11 – 20 คน 
  4.  21- 30 คน               5.  31 – 40 คน  6.  41-50  คน 

 7.  51 คนขึ้นไป 
13. อํานาจในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะหของกิจการของทานขึ้นอยูกบัผูใด 
   1.   พนักงานฝายจดัซื้อ   2.  ผูจัดการฝายจดัซื้อ  
   3.  ผูจัดการทั่วไป      4.  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
   5.  เจาของหรือกรรมการผูจัดการ  6.  สถาปนิก 
  7.  เจาของบาน    8.  เจาของโครงการบานจัดสรร 
  9.  นายชาง     10.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
14. กิจการของทานซื้อผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะหยีห่อใดบาง 
  1.    ยี่หอเฌอรา     2.  ยี่หอชาง             
   3.  ยี่หอคอนวูด     4.  ยี่หอเพชร   
   5.  ยี่หอตนไม     6.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................. 
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สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัการซื้อไมฝาสังเคราะห 
15. วัตถุประสงคของการนําไมฝาสังเคราะหไปใชงาน 
   1.   งานกอสรางบานพักที่อยูอาศัย   

 2.   งานกอสรางอาคารพาณิชย  
   3.   งานแกไขตอเติมบาน/อาคารพาณชิย     
   4.   งานตกแตงบาน/สถานที่ใหบริการเพื่อการพาณิชย 
   5.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
16. สาเหตุที่ทานใชไมฝาสังเคราะหในการกอสราง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. สามารถใชแทนไมจริงไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 2. คุณภาพแข็งแรงทนทาน   3. มีอายุการใชงานยาวนาน 
 4. ไมมีปญหาเรื่องการโคงงอ   5. ไมยดืหรือไมหดตวัเหมือนไม 
 6. ไมมีปญหาเรื่องปลวก   7. มีลวดลายสวยงามเสมือนลายไมจริง 
 8. ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไมจริง   9. เปนที่นยิมของลูกคาทั่วไป  
 10. มีความยืดหยุนสามารถดัดแปลง หรือประยุกตไดหลากหลายสําหรับการตกแตง 
 11. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................... 

17. ทานซื้อไมฝาสังเคราะหชนิดใดมากทีสุ่ด (ตอบไดเพียงขอเดยีว) 
   1. ไมฝา                   2. ไมเชิงชาย            
   3. ไมระแนง     4. ไมบัวพืน้    
   5.ไมร้ัว            6. ไมพื้น 

 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
18. ลักษณะสีของไมฝาสังเคราะหที่ทานซื้อมากที่สุด (ตอบไดเพยีงขอเดียว) 
   1. ไมมีสี (สีธรรมชาติหรือสีซีเมนต)   2. สีครีม 
   3. สีไมสัก     4. สีไมโอค 

 5. สีฟา      6. สีแดงมะฮอกกานี     
 7. สีอ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

19. ทานรูจักรานคาขายไมฝาสังเคราะหผานสื่อใด 
  1. ปายโฆษณาหนาราน    2. ส่ือโฆษณาทางวิทยุทองถ่ิน 
   3. โฆษณาหนงัสือพิมพ/นิตยสาร  4. เพื่อน/ญาติ/คนรูจักแนะนํา 

 5. ผูรับเหมาแนะนํา     6. โฆษณาผานสื่อโทรทัศน 
 7. ชาง     8. เจาของบาน/เจาของโครงการบานจดัสรร 
 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
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20. ทานเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคาแหลงใดบอยที่สุด (ตอบไดเพียงขอเดียว) 
   1. รานคาในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  (โปรดขามไปตอบขอ 23 เปนตนไป) 
   2. รานคานอกอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม (โปรดตอบขอ 22 ตอไป) 
   3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 
21. หากทานซือ้จากรานคานอกอําเภอสันทราย ทานซื้อจากรานคาประเภทใด 
  1. รานประเภทคาปลีกทัว่ไป เชน รานยุทธนาฮารดแวร  รานแพรถนอม ฯลฯ   
   2. รานประเภทคาสง เชน รานซิ้นเชียงหลี รานเลิศวสิน รานทวีพรรณ รานวิทยาพานิช ฯลฯ 
  3. รานประเภทชอปปงมอลลขนาดใหญ เชน Global House, Home-pro, Home Mart
  4. ติดตอบริษัทผูผลิตโดยตรง 
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 
22. หากทานซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานคาในอําเภอสันทราย  ทานซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. ราน ก.รวมโชควัสดุ     2. รานคลังวัสด ุ  
 3. รานเจรญิไพศาลบล็อค เชียงใหม  4. รานเจรญิรัตนวัสดุ  
 5. รานชัยพลกอสราง       6. รานชยารีโฮม  
 7. รานเชียงใหมกจิด ี     8. รานปาโมก 
 9. รานปยะรัตนวัสด ุ     10. รานพรเทพวัสดภุัณฑ  
 11. รานแมโจวัสดุ     12. รานเรดาหแมโจ 
 13. รานวชัรารัตน     14. รานศกัดิ์สิทธิ์ 

   15. รานโสภินพาณิชย   16. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................  
23. เหตุผลที่ทานซื้อไมฝาสังเคราะหจากรานที่ตอบในขอ 21 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. สถานที่สะดวก เขาถึงไดงาย  2. มีบริการจัดสงสินคา  
   3. ไดสวนลด    4. มีการใหสินเชื่อ 

 5. ราคามีความเหมาะสมกับสินคา  6. พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ด ี
 7. รูจักกับรานคามานาน   8. ซ้ือวัสดตุางๆ จากรานดังกลาวอยูแลว 
 9. สินคามีหลากหลายและเพยีงพอกับความตองการ 
 10.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

24. ความถี่ในการซื้อไมฝาสังเคราะหของกจิการของทาน 
 1. 1 คร้ังตอวัน      2.  2 – 3 คร้ังตอวัน 
 3. 1 คร้ังตอสัปดาห       4.  2 - 3 คร้ังตอสัปดาห 
 5. 1 คร้ังตอเดือน    6.  2 - 3 คร้ังตอเดือน  
 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
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25. มูลคาในการซื้อไมฝาสังเคราะหที่ทานซื้อโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 
 1. ต่ํากวา 1,000 บาท    2. 1,001 – 5,000 บาท     
 3. 5,001 – 10,000 บาท   4. 10,001- 15,000 บาท 
 5. 15,001 – 20,000 บาท   6. มากกวา 20,000 บาท 

26. ทานรับทราบขาวสารขอมูลยี่หอของไมฝาสังเคราะหผานชองทางใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1.โฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ     2. โฆษณาทางหนังสือพมิพ นิตยสาร 
   3. โฆษณาจากปายคัทเอาท   4.  เพื่อนผูรับเหมา / ญาติ / คนที่รูจักแนะนํา 

 5. จากพนกังานขาย    6.  จากชาง 
 7. จากสถาปนิก     8. จากเจาของบานที่เคยใช  

  9.  จากการทดลองใชเอง    10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
27. ทานรูจักไมฝาสังเคราะหยี่หอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ยี่หอเฌอรา  2. ยี่หอชาง             3. ยี่หอคอนวูด  

 4. ยี่หอเพชร   5. ยี่หอตนไม  6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................... 
28. ทานเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหยีห่อใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดยีว) 
  1. ยี่หอเฌอรา  2. ยี่หอชาง             3. ยี่หอคอนวูด  

 4. ยี่หอเพชร   5.ยี่หอตนไม   6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................... 
29. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหยีห่อที่ระบุในขอ 29 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. คุณภาพดีกวายี่หออ่ืน   2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ             

 3. ราคาถูกกวายี่หออ่ืน   4. เปนยีห่อที่มีช่ือเสียง 
 5. มีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม  6. ชางแนะนํา 
 7. สถาปนิกแนะนํา    8. เพื่อน / ญาติ /คนรูจักแนะนํา 
 9. เจาของบาน/เจาของโครงการกาํหนด  10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

 

สวนที่ 3ปจจยัในการซื้อสินคาธุรกิจในตอไปนี้มีอิทธิพลตอการซื้อไมฝาสังเคราะหของทานในระดบัใด 
ระดับท่ีมีอิทธิพล 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยสิ่งแวดลอม 
1.  ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั      
2.  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี      
3.  ภาวะการแขงขัน      
4. การตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอสังคม/ ส่ิงแวดลอม      
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ระดับท่ีมีอิทธิพล 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
5. สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง      
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................      
ปจจัยภายในองคกร 
1. วัตถุประสงคและนโยบายของกิจการของทาน      
2. โครงสรางและการจัดการภายในกจิการของทาน      
3. ขั้นตอน/ระบบการจัดซื้อภายในกจิการของทาน      
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................      
ปจจัยระหวางบุคคล 
1. อํานาจการตัดสินใจของลูกคา(เจาของบาน/เจาของ 
   โครงการบานจัดสรร) 

     

2. ความสนิทสนมกันระหวางทานกับผูขายสินคา      
3. การชักชวนของผูขายสินคา      
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................      
ปจจัยเฉพาะบคุคล 
1. ประสบการณการทํางานเกีย่วกับวัสดกุอสรางของทาน      
2. ความรู ความชํานาญทางดานการกอสราง และ 
    การศึกษาของทานที่ไดเลาเรียนมา 

     

3. ความคิดเหน็และความพงึพอใจของทานตอผูขาย  
    เชน บุคลิกลักษณะ ความรู ความชํานาญ การบริการ ฯลฯ 

     

4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      
 

สวนที่ 4 ปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อไมฝาสังเคราะหของทาน 
ระดับท่ีมีอิทธิพล 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.  สินคามีหลายขนาด      
2. สินคามีหลายรูปแบบ      
3. สินคามีสีสัน ลวดลายทีห่ลากหลาย      
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ระดับท่ีมีอิทธิพล 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
4.  ลักษณะของสินคาเหมาะสมกับการนําไปใชงาน      
5.  สินคามีคุณภาพตามที่ตองการและมีมาตรฐานรับรอง      
6. ยี่หอมีช่ือเสยีง เปนทีย่อมรับ      
7. มีการบริการหลังการขายที่ดี      
8. มีการรับประกันสินคา รานคายินดีรับคืนหรือ 
     เปลี่ยนใหม 

     

ปจจัยดานราคา 
1. ราคามีใหเลือกตามคุณภาพของสินคา      
2. สินคามีหลายระดับราคาใหเลือก      
3. ราคาสินคาคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงบอย      
4. มีการแจงการปรับเปลี่ยนราคาลวงหนา      
5. การใหสวนลด      
6. การใหสินเชื่อ/การผอนชําระ      
7. การไมคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม      
ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย 
1. รานคามีทําเลที่ตั้งเหมาะสม หาไดงาย      
2. รานคาอยูใกลสถานที่ใชงาน      
3. สถานที่จอดรถสะดวก      
4. รานคาจัดวางสินคาเปนระเบียบ หางาย เพื่อสะดวก 
    ในการเลือกซื้อ 

     

5. บรรยากาศรานคาดี  มีความเปนกันเอง      
6. มีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน      
7. จัดสงสินคาไดตรงตามเวลา      
8.  สินคาที่จัดสงครบและตรงตามคําสั่งซื้อ      
9. สามารถติดตอกับผูจําหนายสินคาไดสะดวก เชน  
   ติดตอทางโทรศัพท โทรสารไดสะดวก 

     

10.รานคาไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย      
11. มีปริมาณสินคาเพียงพอตอความตองการ      
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ระดับท่ีมีอิทธิพล 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
1. การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ  
    หนังสือพิมพ ฯลฯ ของผูขาย 

     

2. ปายโฆษณาหนาราน เชน ปายผา  ปายไวนิล      
3. การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม      
4. การจัดแสดงสินคาหนาราน       
5. การสงจดหมาย ใบปลิว แผนพับ แนะนาํสินคา 
    และรานคา 

     

6. มีแคตาล็อคใหเลือกซื้อสินคา      
7. ความเต็มใจใหบริการของพนักงาน       
8. พนักงานมคีวามรูในตวัสินคา สามารถสื่อสาร/ 
    อธิบายเกี่ยวกับสินคาไดด ี

     

9. มีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ      
10. ภาพลักษณความเปนมอือาชีพของพนักงาน      
 
สวนที่ 5 ทานพบปญหาใดบางในการซื้อไมฝาสังเคราะห (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
- ปญหาดานผลิตภัณฑ 
  1. สินคาไมมีขนาดที่หลากหลาย 
  2. สินคาไมมีหลายรูปแบบใหเลือก 
  3. สินคาไมมีสีสัน ลวดลาย ที่หลากหลาย 
  4. ลักษณะของสินคาไมเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
  5. สินคาไมไดคุณภาพตามตองการ ไมมีมาตรฐานรับรอง 
  6. ยี่หอไมมีช่ือเสียง ไมเปนที่ยอมรับ 
  7. บริการหลังการขายไมดี 
  8. ไมมีการรับประกันสินคา รานคาไมยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนใหมเมื่อสินคาชํารุด  
                         เสียหาย 
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-  ปญหาดานราคา 
  1. ราคาสินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ 
  2. สินคาไมมีหลายระดับราคาใหเลือก 
  3. ราคาสินคาไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
  4. ไมมีการแจงการปรับเปลี่ยนราคาลวงหนา 
  5. รานคาไมมีการใหสวนลด 
  6. ไมมีการใหสินเชื่อ/ผานผอนชําระ 
  7. รานคาคิดคาบริการขนสงสินคาถึงสถานที่ใชงานเพิ่ม 
 

- ปญหาดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย 
 1. รานคามีทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม หาไดยาก 

  2. รานคาอยูไกลจากสถานที่ใชงาน 
  3. สถานที่จอดรถไมสะดวก 
  4. รานคามีการจัดวางสินคาไมเปนระเบียบ หายาก ไมสะดวกในการเลือกซื้อ 
  5. บรรยากาศรานคาไมดี ไมมีความเปนกันเอง 
  6. ไมมีบริการจัดสงสินคาถึงสถานที่ใชงาน 
  7. จัดสงสินคาไมตรงตามเวลา 

 8. สินคาที่จัดสงไมครบและไมตรงตามคําสั่งซื้อ 
  9. ติดตอกับผูจําหนาย/รานคา ไดยาก 
  10. รานคาไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 

 11. สินคาในรานมีปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการ 
 

- ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 1.ผูขายไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ 

  2.ไมมีปายโฆษณาหนาราน เชน ปายผา ปายไวนิล 
  3.ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม 
  4. ไมมีการจัดแสดงสินคาหนาราน 
  5. ไมมีการสงจดหมาย ใบปลิว แผนพบั แนะนําสินคา และรานคา 
  6. ไมมีมีแคตาล็อคใหเลือกซื้อสินคา 
  7. พนักงานไมเต็มใจใหบริการ 
  8. พนักงานไมมีความรูในตัวสินคา ไมสามารถสื่อสารหรืออธิบายเกี่ยวกับสินคาไดด ี
  9. รานคามีจํานวนพนักงานไมเพียงพอ 

 10 พนักงานไมมีความเปนมืออาชีพ 
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ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงไมฝาสังเคราะหและบริการของรานคาท่ีจําหนายไมฝาสังเคราะห 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – สกุล  นายสุธีร    ตรีวัชรารัตน 
 
วัน เดือน ปเกิด  15 ตุลาคม 2520 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ป

การศึกษา 2536 
สําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  
ปการศึกษา 2539 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2542 

 
ประสบการณทํางาน  พ.ศ.2543 – 2544 ตําแหนงเจาหนาที่ประจําสํานักงาน หางหุนสวนจํากัด 

เยาวชนการคา อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 พ.ศ.2545 – 2548 ตําแหนงหัวหนาสวนงานสรรหาและวาจาง แผนกบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย บริษัท โฮยา (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน 

 พ.ศ.2548 – ปจจุบัน ตําแหนงผูชวยผูจัดการทั่วไป หางหุนสวนจํากัด เจริญ
ไพศาลบล็อก เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

 


