
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             ภาคผนวก 
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เลขท่ีแบบสอบถาม.........................                           
แบบสอบถามเพ่ือการคนควาแบบอิสระ 

 
เร่ือง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุ
กอสราง ในอําเภอเมืองสตูล 

 
เรียน   ทานผูตอบแบบสอบถาม                                                                                                             
แบบสอบถามเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก
รานคาวัสดุกอสราง ในอําเภอเมืองสตูล จัดทําข้ึนเพื่อใชในการศึกษาคนควาแบบอิสระตาม
หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   จึงใครขอ
ความกรุณารบกวนเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถามชุดนี้อันจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาตอไป ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  
                   
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    
โปรดทําเคร่ืองหมาย   (  ) ลงในชอง  หนาขอความท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 
1. เพศ 
   1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ 
   1. ไมเกนิ 30 ป    2. 31-40  ป   
   3. 41-50  ป     4. 51 ปข้ึนไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา       2.มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช.หรือ 
เทียบเทา 
   3. อนุปริญญา, ปวส.หรือเทียบเทา       4. ปริญญาตรี           5. สูงกวาปริญญา
ตรี 
4. รายไดสุทธิโดยเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน 
   1. ไมเกนิ 15,000  บาท    2. 15,001 – 30,000 บาท 
   3. 30,001 – 45,000 บาท    4. ต้ังแต 45,001 บาทข้ึนไป 
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5.   อาชีพ 
   1. ขาราชการ     2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  3. อาชีพอิสระ     4. พนักงานบริษัท หางฯ ราน เอกชน 
  5. เจาของกิจการ     6. เกษตรกร         7. ประมง 
  8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................  

สวนท่ี 2 : ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาในการซ้ือวัสดุกอสราง ในเขตอําเภอเมืองสตูล 
6.  ประเภทของสินคาท่ีทานเขามาเลือกซ้ือในรานคาวัสดกุอสราง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
         1.  อุปกรณและเคร่ืองมือชาง               2. อุปกรณไฟฟา    
              3.   ผลิตภัณฑสีและเคมีภณัฑ               4. เหล็กรูปพรรณ 
         5.  อุปกรณประปา                            6. อุปกรณประมง 
              7.   สุขภัณฑ                                          8.อุปกรณกอสรางเชน อิฐ หิน ปูน ทราย    
              9.  อุปกรณการเกษตร                            10. ไมแปรรูป/ไมอัด 
        11. อ่ืนๆ_______________   
7. ทานซ้ือสินคาประเภทวัสดุกอสรางเพื่อไปใชเกีย่วกับอะไร 
  1.  กอสรางส่ิงปลูกสรางใหม                 2. ตอเติมส่ิงปลูกสราง 
         3.  ซอมแซมส่ิงปลูกสราง   4. อ่ืนๆ______________ 
8. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานจําหนายสินคาวัสดุกอสราง 

 1.  คนในครอบครัว                               2. เพื่อน 
  3.  ผูรับเหมา                                          4.  ตัวเอง         
              5.  อ่ืนๆ__________ 
9. โดยปกติเวลาท่ีทานสะดวกในการมาใชบริการรานคาวัสดุกอสราง 
  1.  7.00-12.00 น.                                    2.  12.00-13.00 น. 
         3.  13.00-18.00 น.                        4.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)______________ 
10. โดยปกติวนัท่ีทานสะดวกในการมาใชบริการรานคาวัสดุกอสราง 
  1.  จันทร-ศุกร                                   2.  เสาร-อาทิตย 
         3.  วันหยดุ                                 4.  ตนเดือน-ปลายเดือน    
11. ทานมีการเปรียบเทียบราคาของแตละรานคากอนการตัดสินใจซ้ือหรือไม 
  1.  มีการเปรียบเทียบ                              2. ไมมีการเปรียบเทียบ 
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12.  ทานเคยซ้ือวัสดุกอสรางจากรานใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
         1.  มิตรประมง    2. เจริญพานิช         
              3.  สตูลคาวัสดุภัณฑ                4. ศุภวานิช 
         5.  สตูลคาสี                  6. ปตตานีเจริญสถาปตย 
              7.  สยามอะไหล    8. บรรยงค       
              9.  บาว                              10. สตูลอะไหลยนต 
        11. สตูลพัฒนาการกอสราง   12. เพ่ือนกอสราง 
             13.  สตูลการยนต                                    14.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)_____________ 
13.  ทานชอบซ้ือวัสดุกอสรางจากรานใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
         1.  มิตรประมง    2. เจริญพานิช         
              3.  สตูลคาวัสดุภัณฑ                4. ศุภวานิช 
         5.  สตูลคาสี                  6. ปตตานีเจริญสถาปตย 
              7.  สยามอะไหล    8. บรรยงค       
              9.  บาว                              10. สตูลอะไหลยนต 
        11. สตูลพัฒนาการกอสราง   12. เพื่อนกอสราง 
             13.  สตูลการยนต                                    14.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)_____________ 
13. หากมีรานคาวัสดุกอสรางประเภทสมัยใหมทานจะไปใชบริการหรือไมเพราะอะไร 
  1.  ไปใชบริการ                                      2. ไมใชบริการ 
               เพราะ_______________________________________________________ 
14.  เหตุผลท่ีทานใชในการตัดสินใจเลือกใชรานวัสดกุอสรางเพราะอะไร 
         1.  รูจักเจาของราน                            2. สะดวก-ใกลบาน/ท่ีทํางาน  
              3.  มีสินคาใหเลือกหลากหลาย              4. บริการเปนกันเอง 
         5.  ท่ีจอดรถสะดวก                6. มีผูใชบริการเปนประจํา 
              7.  สินคาราคาถูก                8. ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม  
15. ปกติทานชําระเงินในการซ้ือสินคา โดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  1.  ชําระเงินดวยเงินสด                          2.  ชําระเงินดวยเงินเช่ือ 
  3.  บัตรเครดิต                                                    1.  ภายใน 7 วัน 

 2.  ภายใน 15 วัน  
  3.  ภายใน 30 วัน 
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สวนท่ี 3 : ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
วัสดุกอสราง ในเขตอําเภอเมืองสตูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือวัสดุกอสรางของทานในระดับใดกรุณาเลือกขอท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
16. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ระดับของการมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ดานผลิตภัณฑ(Product) 
1. คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 

     

2. รานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจกั      
3. เปดบริการมานานแลว      
4. รานคามีสินคาใหเลือกหลากหลาย      
5. รานคาขนาดและรุนของสินคาใหเลือก 
หลากหลาย 

     

6. รานคามีปริมาณสินคาเพยีงพอ ตามความ     
ตองการของลูกคา 

     

7. เปนสินคายีห่อท่ีคนรูจัก และเปนท่ียอมรับ      

ดานราคา (Price) 
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

     

2. ระยะเวลาในการชําระคาสินคา      

3. ราคาสินคาสามารถยืดหยุนไดตามปริมาณ 
การซ้ือ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ระดับของการมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

4. มีสวนลดพิเศษใหในกรณท่ีีซ้ือสินคาเปน 
ประจํา 

     

5. ระดับราคามีความหลากหลายตาม     
คุณภาพสินคา 

     

6. มีราคาท่ีสามารถตอรองได      

7. มีสวนลดใหในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินสด      

ดานสถานท่ีจัดจําหนาย (Place) 
1.มีทําเลที่ต้ังท่ีดีสามารถหาไดงาย 

     

2.มีเวลาเปด-ปดของรานสะดวกตอการใช 
บริการ 

     

3.มีทางเขา-ออกสะดวก      
4.มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ      
5.มีบริการโทรศัพทส่ังสินคาได      
6.รานคาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน      
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1.มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน สถานี 
วิทยุชุมชน 

     

2.มีการจัดชิงโชคหรือใหของรางวัลสําหรับ 
ผูท่ีมาซ้ือสินคา 

     

3. มีการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก  
แจก แถม  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ระดับของการมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานบุคคล (People) 
1.  พนักงานตอนรับมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

     

2. พนักงานมีความสุภาพ ยิม้แยม มีความ
เปนกันเอง กับลูกคา 

     

3.  พนักงานใหบริการทานอยางถูกตองและ
รวดเร็ว 

     

4. พนักงานสามารถแนะนําสินคาไดเปน
อยางด ี

     

5. พนักงานมีความรูความสามารถในการ
ทํางานเปนอยางดี 

     

6.  พนักงานดแูลเอาใจใสทานเปนอยางดี มี
ความ  กระตือรือรน 

     

7.  พนักงานสามารถแกปญหาได      

8.  พนักงานสามารถรับคําส่ังซ้ือไดถูกตอง      

9.  จํานวนพนกังานเพียงพอท่ีจะใหบริการ      

10. มีการใหบริการแกทานอยางเสมอภาค      

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence) 
1. รานคาดูสะอาด 

     

2. รานคาเปนตึกใหญหรูหรา ดูทันสมัย      
3.มีการจัดตกแตงรานท่ีเปนระเบียบ      
4. เคร่ืองแบบของพนักงาน      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ระดับของการมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 
1.  มีความรวดเร็วในการใหบริการ 

     

2.  ข้ันตอนการส่ังสินคาสะดวก รวดเร็ว      

3.  พนักงานคิดเงินไดถูกตอง รวดเร็ว      

4. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว และถูกตอง      

5.มีบริการสงสินคาถึงราน หรือบานลูกคา      

6. กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก      

 
สวนท่ี 4 : ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
17.ทานคิดวาปญหาใดท่ีทานพบมากในการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง ในเขตอําเภอเมืองสตูล      
ของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
         1.  คุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐาน          
              2.   มีจํานวนสินคาใหเลือกนอย               
         3.  พนักงานจัดสินคาไมตรงตามใบส่ังสินคา    
              4.   พนักงานขายไมมีความเอาใจใสกับลูกคา    
              5.   พนักงานไมสามารถแนะนําสินคาใหกับลูกคา                              
         6.  พนักงานขายไมสามารถแกปญหาใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็ว  
              7.  ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ 
              8.  ไมใหสวนลดหรือไมลดราคา      
              9.   รานคามีทําเลที่ต้ังท่ีหาไดลําบาก               
        10.  สถานท่ีจอดรถไมเพยีงพอ  
              11.   บริการจัดสงลาชา ไมสามารถจัดสงสินคาได    
             12.   ไมมีการสงเสริมการตลาด เชน การลด แลก แจก แถม                              
        13.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)_______________________________ 
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21. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
     ชื่อ นายณรงคฤทธ์ิ  จวงวาณิชย 
 
     วัน เดือน ปเกิด 7  มิถุนายน  2521 
 
     ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือ พ.ศ. 2543 
 
     ประวัติการทํางาน ป 2544 - 2545  บริษัท ศักดาพร จํากัด 
 ป 2545 – 2547 บริษัท ยีโอเทค แอนดเ อ็นจเินียรร่ิงเซอรวิส จํากัด 
        ป 2547 - ปจจุบัน ผูจัดการ รานมิตรประมง จังหวัดสตูล 

 
 


