ภาคผนวก
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แบบสอบถามชุดที่ ......................
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของ
บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
รายละเอียดเกีย่ วกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับความพึงพอใจบริการดานการซื้อสินคา
ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ซึ่งผลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้ทางบริษัทจะนําไปเปน
ขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษัทใหดียิ่งขึ้น

ทางบริษัทจึงใครขอความรวมมือ

จากทานตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง และความคิดเห็นโดยอิสระ โดยทานไมตองระบุชื่อ
ผูตอบ และขอขอบพระคุณอยางยิ่งสําหรับความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในชอง  หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับขอมูลบริษัทของ
ทาน
1) ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม (ตําแหนงงาน)
 จัดซื้อ

 ผูจัดการฝาย

 ผูบริหาร  เจาของกิจการ

 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................................................
2) ลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถาม
 เปนผูมีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อผลิตภัณฑของบริษทั โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
 เปนผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกีย่ วของในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัท
โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดโดยตรง
3) คุณเคยใช [บริการหรือซื้อสินคา] ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มานานแคไหน?
 นอยกวา 6 เดือน  6 เดือนถึง 1 ป  1 – 3 ป  มากกวา 3 ป
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4) คุณใช [บริการหรือซื้อสินคา] ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด บอยแคไหน ?
 อาทิตยละครั้ง  2 – 3 ครั้ง/เดือน  เดือนละครั้ง ทุก 2 – 3 เดือน
 อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………….
5) ประเภทของธุรกิจที่บริษทั ของทานดําเนินการ/ประกอบการเปนประเภทใด
 ผูผลิตปุย

 ผูผลิตขาวบรรจุถุง

 ผูผลิตอาหารสัตว

 อุตสาหกรรมเคมี

 ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช

 อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก

 ผูผลิตปูนซีเมนต
 ผูผลิตยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆาแมลง
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................
6) มูลคาที่บริษัท/กิจการของทานซื้อสินคาจากบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด เฉลี่ยตอเดือน
 ต่ํากวา 30,000 บาท

 30,001 - 50,000 บาท

 50,001 - 70,000 บาท

 70,001-100,000 บาท

 100,001-150,000 บาท

 150,001-200,00 บาท

 200,001-250,000 บาท

 250,001 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑ ของ บริษทั โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  ที่ตรงกับระดับความคาดหวังหรือระดับ
ความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด

สวนที่ 2.1 ความคาดหวังที่มตี อสวนประสมการตลาดของบริษัทโรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัด
ระดับความคาดหวัง คือ ความคาดหวังของลูกคา ที่จะไดรับจากการใชผลิตภัณฑและ
บริการ ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด โดยใหคะแนนความคาดหวัง ตามคาตัวเลขดังนี้
5

เมื่อทานมีความคาดหวังวานาจะไดรับจากลักกี้สตารการทอ มากที่สุด

4

เมื่อทานมีความคาดหวังวานาจะไดรับจากลักกี้สตารการทอ มาก

3

เมื่อทานมีความคาดหวังวานาจะไดรับจากลักกี้สตารการทอ ปานกลาง

2

เมื่อทานมีความคาดหวังวานาจะไดรับจากลักกี้สตารการทอ นอย

1

เมื่อทานมีความคาดหวังวานาจะไดรับจากลักกี้สตารการทอ นอยที่สุด

มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

(5) (4) (3) (2) (1)
1.บริษัท โรงงานลักกี้ สตารการทอ จํากัด ควรมีความ
หลากหลายของประเภท/ชนิดสินคาเหนือกวาบริษัทอืน่ ๆ
2.บริษัท โรงงานลักกี้ สตารการทอ จํากัดควรมี
คุณภาพของสินคาสูง เชน การพิมพและการเย็บ ที่ยอด
เยี่ยมเหนือคูแ ขงขัน
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มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

(5) (4) (3) (2) (1)
3.บริษัท โรงงานลักกี้ สตารการทอ จํากัดควรมีเทคโนโลยี
การผลิตสินคาที่ล้ําหนากวาคูแขง
4.บริษัท โรงงานลักกี้ สตารการทอ จํากัดควรมีความ
นาเชื่อถือของตราสินคาและชื่อเสียงเปนทีร่ ูจักดีกวาคูแขง
5.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีหนวยงาน
และบุคลากรใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวนและทันทวงที
6.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีเอกสาร
ประกอบสินคาหรือระบุมาตรฐานที่ไดรับ
7.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีเงื่อนไข
การรับประกันสินคา เชน รับประกันคุณภาพระหวาง
ขนสง หรือ ประกันอายุการใชงาน ใหลูกคามั่นใจ
8.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีบริการหลัง
การขายที่ประทับใจกวาบริษทั อื่น ๆ
9.อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
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มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานราคา

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

(5) (4) (3) (2) (1)
10.ราคาจําหนายของสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัดควรต่ํากวาคูแขง
11.ระยะการยืนราคาสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตาร
การทอ จํากัดควรนานกวาคูแ ขง (ไมปรับราคาบอย ๆ)
12.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีการให
สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อมากกวาบริษทั อื่น ๆ
13.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมี
ระยะเวลาการชําระเงิน / เครดิตเทอมที่นานกวาบริษัท
อื่น ๆ
14.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีวิธีการ
ชําระเงินที่สะดวก ยืดหยุน และมีใหเลือกหลายวิธี
15.อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................
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และการกระจายสินคา

มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

(5) (4) (3) (2) (1)
16.ทําเลที่ตั้งของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
ควรมีความสะดวกและงายตอการเขาถึงกวาบริษัทคูแขง
17.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีความ
สะดวกในการติดตอสั่งซื้อกับโรงงาน (ขั้นตอนไมมาก)
18.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีความ
พรอมดานสตอกสินคา ลูกคาไมมีปญหาในเรื่องสั่ง
สินคาแลวพบวาสินคาขาดสตอก
19.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมี
ระยะเวลาการสงมอบทันตอความตองการ ไมลาชา
20.ประเภทและชนิดสินคาทีส่ งของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัดควรมีความถูกตอง ไมผิดพลาด
21.สินคาที่จัดสงจากบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดควรอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีความเสียหาย
ระหวางการขนสง
22.มารยาทและการใหขอมูลจากพนักงานจัดสงของ
บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรทําไดดีกวา
คูแขง
23.เอกสารกํากับสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัดควรมีความถูกตองกวาบริษัทอืน่ ๆ
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มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมตลาด

มากที่สุด

ระดับความคาดหวัง

(5) (4) (3) (2) (1)
24.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีการจัด
รายการสงเสริมการขายในชวงตาง ๆ เชน การลดราคา
แถมสินคาพิเศษ หรือแจกตัวอยางสินคา
25.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีการ
โฆษณา / ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ วารสาร ปาย หรือBanner ในอินเทอรเน็ต
26.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีการ
พัฒนาความรู / ความสามารถของพนักงานขายให
เหนือกวาคูแขง
27.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดควรมีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีเลิศ
28.การติดตอประสานงานกับฝายขายของบริษัท
โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีความสะดวกและ
เขาถึงไดงาย
29.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดควรมีความเอาใจใสตดิ ตามงาน
30.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดควรมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางทันทวงที
31.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดควรมีการจัด
สัมมนาหรือฝกอบรมใหลูกคาเปนประจํา
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สวนที่ 2.2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานสวนประสมการตลาดของบริษัท โรงงาน
ลักกี้สตารการทอ จํากัด
ระดับความคิดเห็น คือ ความรูสึกนึกคิดหลังจากการใชสินคาหรือรับบริการจากบริษัท
โรงงานลักกี้ สตารการทอ จํากัด แลวทานมีความรูสึกเห็นดวยหรือไมอยางไรกับคํากลาวในแตละ
หัวขอของสวนประสมทางการตลาด โดยใหคะแนนระดับความคิดเห็น ตามคาตัวเลข ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

(5) (4) (3) (2) (1)
1.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีความ
หลากหลายของประเภท/ชนิดสินคาเหนือกวาบริษัทอืน่ ๆ
2.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมี
คุณภาพของสินคาสูง เชน การพิมพและการเย็บ ที่ยอด
เยี่ยมเหนือคูแ ขงขัน
3.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีเทคโนโลยี
การผลิตสินคาที่ล้ําหนากวาคูแขง
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เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

(5) (4) (3) (2) (1)
4.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีความ
นาเชื่อถือของตราสินคาและชื่อเสียงเปนทีร่ ูจักดีกวา
คูแขง
5.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีหนวยงานและ
บุคลากรใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวนและทันทวงที
6.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีเอกสาร
ประกอบสินคาหรือระบุมาตรฐานที่ไดรับ
7.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีเงื่อนไขการ
รับประกันสินคา เชน รับประกันคุณภาพระหวางขนสง
หรือ ประกันอายุการใชงาน ใหลูกคามั่นใจ
8.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีบริการหลัง
การขายที่ประทับใจกวาบริษทั อื่น ๆ
9.อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
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เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานราคา

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

(5) (4) (3) (2) (1)
10.ราคาจําหนายของสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัดนัน้ ต่ํากวาคูแขง
11.ระยะการยืนราคาสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตาร
การทอ จํากัดนานกวาคูแขง (ไมปรับราคาบอย ๆ)
12.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีการให
สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อมากกวาบริษทั อื่น ๆ
13.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีระยะเวลา
การชําระเงิน / เครดิตเทอมทีน่ านกวาบริษทั อื่น ๆ
14.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีวิธีการชําระ
เงินที่สะดวก ยืดหยุน และมีใหเลือกหลายวิธี
15.อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................
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และการกระจายสินคา

เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

(5) (4) (3) (2) (1)
16.ทําเลที่ตั้งของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
มีความสะดวกและงายตอการเขาถึงกวาบริษัทคูแขง
17.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีความ
สะดวกในการติดตอสั่งซื้อกับโรงงาน (ขั้นตอนไมมาก)
18.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีความพรอม
ดานสตอกสินคา ลูกคาไมมีปญหาในเรื่องการสั่งสินคา
แลวพบวาสินคาขาดสตอก
19.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีระยะเวลา
การสงมอบทันตอความตองการเสมอ ไมลาชา
20.ประเภทและชนิดสินคาทีส่ งของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัดมีความถูกตอง ไมผิดพลาด
21.สินคาที่จัดสงจากบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีความเสียหายระหวาง
การขนสง
22.มารยาทและการใหขอมูลจากพนักงานจัดสงของ
บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดนัน้ ดีกวาคูแ ขง
23.เอกสารกํากับสินคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัดมีความถูกตองกวาบริษัทอื่น ๆ
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เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมตลาด

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

(5) (4) (3) (2) (1)
24.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีการจัด
รายการสงเสริมการขายในชวงตาง ๆ เชน การลดราคา
แถมสินคาพิเศษ หรือแจกตัวอยางสินคา
25.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีการโฆษณา
/ ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ วารสาร ปาย หรือ Banner ใน
อินเทอรเน็ต
26.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีการพัฒนา
ความรู / ความสามารถของพนักงานขายใหเหนือกวา
คูแขง
27.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดมีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีเลิศ
28.การติดตอประสานงานกับฝายขายของบริษัท
โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีความสะดวกและ
เขาถึงไดงาย
29.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดมีความเอาใจใสติดตามงาน
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เห็นดวย
เฉย ๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมมีความเห็น

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมตลาด

เห็นดวยมากทีส่ ุด

ระดับความคิดเห็น

30.พนักงานขายของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัดมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได
อยางทันทวงที
31.บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดมีการจัด
สัมมนาหรือฝกอบรมใหลูกคาเปนประจํา
32. อื่น โปรดระบุ.........................................................

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการครั้งตอไปของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
1. ทานคิดวาจะยังคงซื้อสินคาและใชบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ตอไป
หรือไม
 ใช

 ไมใช

 ไมแนใจ

 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................

~ขอขอบคุณลูกคาทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม~
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ สกุล

นางสาวรัตนา กิจเจริญ

วัน เดือน ป เกิด

15 มกราคม 2522

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป (บัญชี) พ.ศ. 2544
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี พ.ศ. 2549

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2540 – 2541 พนักงานฝายบัญชี บริษัท เอส.บี. เอเชี่ยน
พลาสติก จํากัด
พ.ศ. 2541-2542 พนักงานธุรการฝายการตลาด บริษัท เอส.บี.
เอเชี่ยนพลาสติก จํากัด
พ.ศ. 2542 – 2550 เลขานุการกรรมการผูจัดการ บริษัท โรงงาน
ลักกี้สตารการทอ จํากัด ( ควบรวบกิจการกับ บริษัท เอส.บี.
เอเชี่ยนพลาสติก จํากัด)
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายคาปลีก และเลขานุการ
กรรมการผูจัดการ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด

