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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจํากัดนอรทเทอรนเคมิเคิล 
แอนด กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม                

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหน่ึงของการศกึษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพงึ
พอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด 
กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม จึงขอความรวมมือมายังทานเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตาม
ความเปนจริง ท้ังนี้เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของหาง
หุนสวนจํากดั นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร ตอไป 
 สําหรับขอมูลท่ีทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้ จะนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการซ่ึงจะ
ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน โดยผูศึกษาจะปกปดเปนความลับ และขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปทางนติิบุคคล/ หนวยงานราชการท่ีตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน  และเติมขอความในชองวาง 
1. องคการ / กจิการของทานอยูในภาคใด 
 1.1 ธุรกิจ 
  1.1.1 ภาคผลิต เกษตรกรรม 
  1.1.2 ภาคผลิต อุตสาหกรรม  
         1.1.3 ภาคบริการ  

1.1.4 ภาคการคา คาปลีก/คาสง 
 1.2 ราชการ หรือองคการอิสระตาง ๆ 
  1. หนวยงานราชการ (โปรดระบุ)................................ 

2. สถาบันการศึกษา    3. รัฐวิสาหกิจ   
4. สมาคมหรือมูลนิธิ  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

2. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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 2.1 เพศ 
   1. ชาย       2. หญิง 
 2.2 อายุ 
   1. 21-30 ป      2. 31-40 ป 
   3. 41-50 ป      4. 51-60 ป 
   5. 60 ปข้ึนไป 
 2.3 อาชีพ 
   1. ขาราชการ      2. พนักงานบริษัทเอกชน
   3. พนักงานขององคกรของรัฐ    4. เจาของธุรกิจ 
   5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ    6. อ่ืน ๆ.................. 
 2.4 ระดับการศึกษา 
   1. ตํ่ากวาปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี 
   3. ปริญญาโท     4. ปริญญาเอก 
   5. อ่ืนๆ ............................. 
 2.5 รายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถาม 
   1. ไมเกนิ 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. 50,001 บาท ข้ึนไป 
 2.6 ตําแหนง  
   1. เจาของกิจการ     2. ผูจัดการท่ัวไป 
   3. หัวหนา/ผูจัดการฝายจดัซ้ือ    4. เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ 
   5. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ    6. อาจารย   
   7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......... 
สวนท่ี 2: พฤติกรรมการซ้ือสินคา   
1. ความถ่ีในการซ้ือสินคาขององคกรของทานโดยเฉล่ียคือ….. 

(สินคาในท่ีนี้หมายถึงสินคากลุมท่ีทางหาง ฯจําหนาย ไดแก อุปกรณวิทยาศาสตร เคร่ืองมือ
วิเคราะห สารเคมี เคร่ืองแกววิทยาศาสตร วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเซรามิค อาหารเสริมทาง
การเกษตร ฯลฯ) 
   1. เดือนละ 1 คร้ัง    2. เดือนละ 2 คร้ัง   
   3. เดือนละ 3 คร้ัง     4. เดือนละ 4 คร้ัง หรือมากกวา 
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   5. นาน ๆ คร้ัง (กําหนดไมไดแนนอน) 
 
2. องคกรของทานมีงบประมาณในการซ้ือสินคา (ตามท่ีไดนยิามไวในขอ 2.7) เฉล่ีย... บาท/คร้ัง 
   1. ตํ่ากวา 1,000 บาท    2. 1,000- 3,000 บาท 
   3. 3,000-5,000 บาท    4. 5,000-10,000 บาท 

 5. 10,000-50,000 บาท   6. 50,000-100,000 บาท 
 7. มากกวา 100,000 บาท 

3. องคกรของทานมีการซ้ือสินคา (ตามท่ีไดนยิามไวในขอ 2.7) เม่ือใด  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. สินคา/วตัถุดิบ ใกลหมด   2. สินคา/วตัถุดิบ หมด  
   3. สินคา/วตัถุดิบ จะมีการข้ึนราคา  4. ใกลปดงบประมาณ 

 5. มีการสงเสริมการขาย เชน สวนลด โปรโมช่ัน 
 6. มีสินคาใหมออกสูตลาด   7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

4. โดยปกติองคกรของทานส่ังซ้ือสินคาประเภทอุปกรณวิทยาศาสตร เคร่ืองมือวิเคราะห สารเคมี
และวัตถุดิบตางๆเปนประจํา... แหง 
   1. 1 แหง     2. 2 แหง 
   3. 3 แหง     4. มากกวา 3 แหง 
5. องคกรของทานใชบริการของหางหุนสวนจํากดันอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร มาเปน
เวลา ... ป 
   1. นอยกวา 1 ป    2. 1-3 ป   
   3. 4-6 ป     4. 7-9 ป   
   5. 10 ปข้ึนไป 
6. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือสินคาจาก หางหุนสวนจํากัดนอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร  
( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

 1. สินคามีใหเลือกหลากหลาย   2. สินคามีคุณภาพ  
  3. มีบริการหลังการขาย   4. มีการรับประกันสินคา 
  5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ   6. มีการใหเครดิต  

 7. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ   8. มีบริการสงสินคา  
 9. พนักงานขายสามารถอธิบายและใหคําแนะนําผลิตภัณฑไดเปนอยางด ี
 10. ความเปนกันเองระหวางพนกังานกบัลูกคา 
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 11. มีการสงเสริมการขาย และมีสวนลด 
  12. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 

 
7. วัตถุประสงคของการส่ังซ้ือสินคา เพื่อไปใชในการ... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. ผลิตสินคา เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม  2. ทดลองในงานวิจยั 
  3. ใชในการเรียนการสอน    4. นําไปจาํหนาย 

   5. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 
8. ประเภทของสินคาท่ีองคกรส่ังซ้ือ ... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. อุปกรณวิทยาศาสตร   2. เคร่ืองมือวิเคราะห  
 3. สารเคมี     4. เคร่ืองแกววิทยาศาสตร  
 5. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเซรามิค  6. อาหารเสริมทางการเกษตร  

  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).... 
9. บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือสินคาคือ...  
   1. ตัวทานเอง    2. หัวหนา 
   3. ผูใชงาน     4. เจาหนาท่ีพัสดุ 

 5. เจาหนาท่ีจัดซ้ือ    6. พนักงานขาย 
   7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........  
10. นโยบายการตัดสินใจซ้ือของทานคือ... 

 1. ผูบริหารหรือเจาของธุรกิจตัดสินใจซ้ือเอง 
 2. ผูใชสามารถตัดสินใจซื้อไดเอง  3. เจาหนาท่ีพัสดุ 

   4. เจาหนาท่ีจัดซ้ือ    5. จัดต้ังกรรมการจัดซ้ือ 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 
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สวนท่ี 3: ความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของหาง
หุนสวนจํากัดนอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหตอไปนี้แลวทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางของระดับ
ความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับท่ีทานมีตอสวนประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจํากดั
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร  
 หมายเหตุ ระดับของความคาดหวัง และ ระดับของการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับ 
   มากท่ีสุด = 5 นอย  = 2 
   มาก  = 4 นอยท่ีสุด = 1 
   ปานกลาง = 3 
 

ความคาดหวัง การรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับ 
สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. สินคามีใหเลือกหลากหลาย 

          

2. สินคามีใหเลือกหลายยีห่อ           
3. สินคามีการแบงขาย           
4. สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน           
5. ความครบถวนของสินคา           
6. การมีสินคาในคลังพรอมขาย           
7. มีการออกแบบอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองแกว 

          

8. การมีสินคาครบวงจร           
9. ความมีช่ือเสียงท่ีดีของหางฯ           
10. มีบริการหลังการขาย           
11. การรับเปล่ียนหรือรับประกันสินคา            
12. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................           
ปจจัยดานราคา (Price)           
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1. การกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
2. การตอรองราคาได           

ความคาดหวัง การรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับ 
สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา           
4. มีหลายระดบัราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา 

          

5. การใหสวนลดเงินสด           
6. การเสนอราคาตํ่ากวาบริษทัอ่ืน ๆ           
7. ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเช่ือ)           
8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................           
ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
1. มีทําเลที่ต้ังท่ีติดตอสะดวก 

          

2. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ           
3. ปายช่ือหาง ฯ เห็นไดชัดเจน           
4. มีบริการรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพท           
5. จัดสงสินคาไดตรงตามเวลาท่ีตองการ           
6. สงสินคาไดครบถวนตามคําส่ังซ้ือ           
7. ความถูกตองในการจัดสงสินคา           
8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................           
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 
1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

          

2. การสงเสริมการขาย สวนลด 
โปรโมช่ัน 

          

3. พนักงานขายพูดจาออนนอม/สุภาพ มี
มนุษยสัมพนัธท่ีดี 

          

4. พนักงานขายมีความเขาใจความ
ตองการของลูกคา  
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5. พนักงานขายมีความชํานาญและ
ความรูความสามารถในการทํางาน 

          

ความคาดหวัง การรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับ 
สวนประสมทางการตลาด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. ความกระตือรือรนของพนักงานใน
การขาย 

          

7. พนักงานสามารถใหขอมูลและอธิบาย
ขอมูลไดอยางชัดเจน 

          

8. ความสัมพันธ ความสนิทสนมกับ
ลูกคา เชน มีการสนับสนุนงบประมาณ/ 
ของขวัญ เชน เทศกาลปใหม เปนตน  

          

9. การพบปะ/เยี่ยมเยียนลูกคา           
10. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................           
 
สวนท่ี 3: ปญหาของลูกคาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาปญหาท่ีกําหนดใหตอไปนีแ้ลวทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ใหตรงกับ
ความรูสึกของทานท่ีมีตอปญหาเกีย่วกับสวนประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจาํกัดนอรท
เทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร  
 
1. ปญหาดานผลิตภัณฑ (Product) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. สินคาไมมีคุณภาพ     2. สินคาชํารุดเสียหาย 
  3. สินคาขาดตลาด     4. สินคามีใหเลือกนอย 
  5. การเคลมสินคาใชเวลานาน    6. สินคาหมดอาย ุ
  7. บริษัทไมนาเช่ือถือ     8. ไมมีการบริการหลังการขาย 
  9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 
 
2. ปญหาดานราคา (Price)(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  1. ราคาขายไมคงท่ี     2. ไมแจงราคาสินคาใหชัดเจน 
  3. ตอรองราคาสินคาไดไมมาก    4. ราคาแพงกวาท่ีอ่ืน   
  5. ไมมีสวนลดเงินสด     6. การชําระเงินยุงยาก 
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  7. ระยะการใหสินเช่ือ (Credit) ส้ันไป   8. ไมสามารถผอนชําระได 
  9. ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต  10. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 
3. ปญหาดานการจัดจําหนาย (Place) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. สถานท่ีต้ังของหาง ฯ อยูไกล   2. ปายหาง ฯ ไมชัดเจน 
  3. หาง ฯ มีสาขาเดียว     4. สงของผิด ไมครบจํานวน 
  5. ไมมีท่ีจอดรถ     6. สงของลาชา 
  7. ไมมีการส่ังซ้ือผานทางอินเทอรเนต   8. ไมมีเวปไซท 
  9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 
 
4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. การโฆษณา/ ประชาสมัพันธนอย  
  2. การสงเสริมการขายดวยการ ลด แลก แจก แถม ไมนาสนใจ 
  3. พนักงานขายพูดจาไมออนนอม/สุภาพ 
  4. พนักงานขายไมมีความเขาใจความตองการของลูกคา 
  5. พนักงานขายไมมีความชํานาญและความรูความสามารถในการทํางาน 
  6. พนักงานขายไมมีความกระตือรือรนในการขาย 
  7. พนักงานขายอธิบายขอมูลไมชัดเจน 
  8. พนักงานไมมีความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน 
  9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................... 
 
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นายเอกรัฐ  สาระเวก 
 
วัน เดือน ปเกิด  30  พฤศจิกายน  2522 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตน โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัด

เชียงใหม ปการศึกษา 2537 
สําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2540 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544 

 
ประสบการณทํางาน  พ.ศ.2544 – 2545 ตําแหนงเจาหนาท่ีฝายบุคคล บริษัทโฮยา ออปติกส

(ประเทศไทย) จํากัด 
 พ.ศ.2545 – ปจจุบัน ตําแหนงหุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด นอรท

เทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 


