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เลขที่    
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการของรานซัก อบ รีด ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาขอขอบคุณทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ และ
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปใชเพื่อเกิดประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น 

              นางสาววีรยา จอมภักดี   

 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน และ/หรือเติมขอความใน ชองวาง 
 

1) เพศ 
 1. ชาย   2. หญิง 

2) อายุ 
 1.  20 ปหรือตํ่ากวา   2. 21 – 30 ป  
 3.  31 – 40 ป   4. 41 – 50 ป 
 5. 51 ป ขึ้นไป  

3) ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี                     3. สูงกวาปริญญาตรี 
 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................... 

4) อาชีพปจจุบันของทานคือ     
 1. นักเรียน/นักศึกษา   2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน    4. ประกอบธุรกิจสวนตัว        
 5. ไมมีอาชีพ/วางงาน/ไมทํางาน   6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................... 

5) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน 
 1. ไมเกิน 5,000 บาท  2. 5,001 – 10,000 บาท  3. 10,001 - 15,000 บาท  
 4. 15,001 – 20,000 บาท  5. 20,001 – 25,000 บาท  6. 25,001 – 30,000 บาท 
 7. 30,001 – 35,000 บาท  8. 35,001 – 40,000 บาท 
 9. มากกวา 40,000 บาท (โปรดระบุ)……………….. 
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สวนที่ 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการของรานซัก อบ รีด  
คําชี้แจง ทานคิดวาปจจัยตอไปน้ีมีผลตอการเลือกใชบริการของรานซัก อบ รีด ของทานเพียงใด 
กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ในดานตางๆ ดังนี้ 

ระดับที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.     ความสะอาดของผา 

    
 

2. การซักแบบถนอมผา                                
3. ความเรียบของผา      
4. ความหอมของผา      
5. ถุงใสผาเหมาะสมกับผาแตละชนิด      
6. ความหลากหลายของการบริการ เชน ซักเสื้อผา  
        ผาหม ผามาน พรม เปนตน 

    
 

7. เปนรานซัก อบ รีด ที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักดี      

ปจจัยดานราคา 
8. มีการแจงราคาคาบริการอยางชัดเจน 

    
 

9. ราคาคาบริการคุมคาสอดคลองกับคุณภาพการบริการ      
10. ราคาคาบริการถูกกวารานอื่นๆ      
11.  มีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก      

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
12. ที่ต้ังของรานอยูใกลที่พัก 

    
 

13. สถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ      
14. มีบริการรับ-สงถึงบาน/ที่ทํางาน                  
15. รานเปดทุกวัน (จันทร-อาทิตย)       
16. เวลาเปดใหบริการในชวงกลางคืน (19.00-21.00 น.)      
17. ติดตอรานไดตลอด 24 ช่ัวโมง      
18. มีพ้ืนที่ใหลูกคานั่งรอ      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
19. มีการสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหไดสวนลดพิเศษ 

    
 

20. มีบทความ/แผนพับแนะนําราน      
21. มีเว็บไซตของรานเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ      
22. มีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสารในทองถิ่น      
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ระดับที่มีผลตอการเลือกใชบริการ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (ตอ) 
23. มีปายโฆษณาขนาดใหญ 

    
 

24. มีปายโฆษณาที่ออกแบบทันสมัย      
25. รานมีสวนในการชวยเหลือกิจกรรมชุมชน      
26. มีการทําแพคเกจราคาประหยัด      

ปจจัยดานบุคคล 
27. พนักงานมีมารยาท /บุคลิกภาพที่ดี 

    
 

28. พนักงานมีความรูเกี่ยวกับการซัก อบ รีดเปนอยางดี      
29. พนักงานมีการใหคําแนะนําในการดูแลผา      
30. พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาของลูกคา      
31. พนักงานมีความเอาใจใสและเต็มใจใหบริการตอลูกคา                    
32. พนักงานมีความสามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจ      
33. มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ      

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
34. รานมีขนาดใหญ และกวางขวาง 

    
 

35. การออกแบบและตกแตงภายในรานมีความทันสมัย      
36. บรรยากาศภายในรานไมแออัด      
37. ความสะอาดภายในราน      
38. มีปายช่ือรานที่เดนชัดและสวยงาม      
39. การจัดวางเครื่องซักผา และอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย      
40. ความสะอาดของเครื่องซักผา/อุปกรณ      
41. การแตงกายของพนักงานเรียบรอย      

ปจจัยดานกระบวนการ 
42. มีระบบการตรวจรับผารวดเร็วและเชื่อถือได                   

    
 

43. มีการแยกผา ไมปะปนกับผูอื่น      
44. ความถูกตองของการสงผาคืน       
45. ความรับผิดชอบเมื่อทําผาสูญหาย      
46. การไดรับผาตรงตามเวลา      
47. มีการแบงการใหบริการอยางชัดเจน เชน ซักอบรีด, ซัก ,รีด      

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ - สกุล  นางสาววีรยา  จอมภักด ี
 
วัน เดือน ป เกิด  30 สิงหาคม 2521 
 

ภูมิลําเนา  เชียงใหม 

 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
ปการศึกษา 2539 

                                        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ปการศึกษา 2546 
 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 เจาหนาที่ประสานงานทั่วไป โครงการพิทักษและ
ฟนฟูสภาพแมน้ําปงจังหวัดเชียงใหม  
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน พนักงาน บริษัท เอเชยี นิวส วอช จาํกัด 

 

 
 

 


