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แบบสอบถามเร่ือง   ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของ 

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม  อําเภอเมือง  เชียงใหม 
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสม

การตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม  อําเภอเมือง  เชียงใหม ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจะนําเสนอ

ในภาพรวมโดยไมระบุวาเปนของบุคคลใด เพ่ือเปนประโยชนในเชิงวิชาการแกผูท่ีสนใจ ผูศึกษาจึงขอความกรุณา

ทานสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามมา ณ 

ท่ีนี้ 

 

นาย สิริศักด์ิ  บุญวรเศรษฐ 

 

 

สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการ หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย � ในชองวางหนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน  
1. ทานเปนลูกคาของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มานานเพียงใด 

       ______ 1) ไมถึง 6 เดือนท่ีผานมา ______ 2) 6 เดือน ถึง 1 ปท่ีผานมา 

       ______ 3) มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป ______ 4) มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป 

       ______ 5) มากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป ______ 6) มากกวา 10 ป 

2. ความถี่ของทานในการใชบริการหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 

______ 1) ทุกวัน ______ 2) 2-3 ครั้ง/อาทิตย 

______ 3) อาทิตยละครั้ง ______ 4) 2-3 ครั้ง/เดือน 

______ 5) เดือนละครั้ง 

3. ยอดซื้อสินคาโดยเฉล่ียตอเดือน ท่ีทานซื้อจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ในชวง 1 ปท่ีผานมา 

______ 1) 1-5000 บาท ______ 2) 5,001-10,000 บาท 

______ 3) 10,001-20,000 บาท ______ 4) 20,001-50,000 บาท 

______ 5) 50,001-100,000 บาท ______ 6) 100,001 บาทข้ึนไป 

4.    ประเภทสินคาสวนใหญท่ีทานซื้อจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

______ 1) ช้ินสวนประกอบเครื่องยนต (Engine Group) 

______ 2) ช้ินสวนเครื่องไฟฟา (Electrical Group) 

______ 3) ช้ินสวนชวงลาง (Power Train & Chassis Group)  

______ 4) ช้ินสวนประกอบภายนอกรถ (Body Group) 

______ 5) อื่นๆ 
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5.  อะไหลสวนใหญของรถยี่หอใดที่ทานซื้อจากหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

______ 1) Toyota                                  ______ 2) Isuzu 

______ 3) Mazda/Ford                                  ______ 4) Nissan 

______ 5) Mistubishi                                                                   ______ 6) Honda 

______ 7) Daihatstu                                                                     ______ 8) Suzuki 

______ 9) Hyundai                                                                      ______ 10) Hino 

______ 11) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

 

6.   จํานวนรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีทานไปใชบริการตอเดือน 

        ______ 1) 1-2 ราน                   ______ 2) 3-5 ราน 

______ 3) 6 - 10 ราน                                  ______ 4) 11 รานข้ึนไป 

 

7.   สาเหตุท่ีทานมาใชบริการของราน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

______ 1) มีสินคาครบตามความตองการ                 ______ 2) มีราคาสินคาท่ีเหมาะสม 

______ 3) พนักงานมีความรูความสามารถ                 ______ 4) พนักงานมีอัธยาศัยท่ีดี 

______ 5) มีการสงเสริมการขาย                                                 ______ 6) มีบริการสงสินคาถึงสถานท่ี 

______ 7) มีความรวดเร็วในการใหบริการ                                 ______ 8) อื่นๆ 

 

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย � ในชองวางหนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 
1. เพศ 

______ 1) ชาย     ______ 2) หญิง 

2. อายุ 

______ 1) ไมเกิน 20 ป     ______ 2) 21-30 ป 

______ 3) 31-40 ป     ______ 4) 41-50 ป 

______ 5) 51-60 ป                                                                       ______ 6) 61 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

______ 1) ตํ่ากวามัธยมศึกษาตน                                              ______ 2) มัธยมศึกษาตน 

______ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช หรือเทียบเทา                 ______ 4) ปวส, อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

______ 5) ปริญญาตรี     ______ 6) สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

4. ตําแหนง 

______ 1) เจาของอูซอมรถ    ______ 2) ชางซอมรถ 

______ 3) พนักงานอื่นๆประจําอูซอมรถ เชน แผนกบัญชี  
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5. จังหวัดท่ีต้ังอูซอมรถของทาน 

______ 1) จังหวัดเชียงใหม    ______ 2) จังหวัดเชียงราย 

______ 3) จังหวัดลําพูน     ______ 4) จังหวัดลําปาง 

______ 4) จังหวัดอื่นๆ (ระบุ)................................................. 

6. จํานวนรถยนตท่ีมาใชบริการท่ีอูของทานโดยเฉลี่ยตอเดือน 

______ 1) ไมเกิน 50 คัน    ______ 2) 51-100 คัน 

______ 3) 101-200 คัน                                  ______ 4) 201-300 คัน  

______ 5) 301 คันข้ึนไป 

 

 
สวนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังที่มีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตที่มีความยอดเย่ียม และการรับรูตอ
บริการที่ไดรับจริงของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง     คําถามสวนนี้แบงเปนการสอบถามใน 2 ดาน คือ 

3.1 ความคาดหวังของทานท่ีมีตอบริการของรานอะไหลรถยนต ท่ีมีความยอดเยี่ยมในจังหวัด

เชียงใหม โดยจะแบงเปน 5 ระดับความคิดเห็น โปรดทําเครื่องหมาย � ในชองวางท่ีตรงกับความคาดหวังของ

ทานมากท่ีสุด 

ถาทานคาดหวังวาปจจัย.......เปนสิ่งท่ีรานอะไหลรถยนตในจังหวัดเชียงใหมควรตองมีมากที่สุดใหทํา

เครื่องหมาย     � ในชองเห็นดวยมากท่ีสุด   

ถาทานคาดหวังวาปจจัย.......เปนสิ่งท่ีรานอะไหลรถยนตในจังหวัดเชียงใหมควรตองมีนอยที่สุดใหทํา

เครื่องหมาย � ในชองไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

 

3.2 การรับรูจริงของทานท่ีมีตอบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม  โดยจะแบงเปน 

5 ระดับความคิดเห็น โปรดทําเครื่องหมาย � ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ถาทานเห็นวาหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ดําเนินการในปจจัย.......ไดดีมากที่สุดใหทํา

เครื่องหมาย     � ในชองเห็นดวยมากท่ีสุด   

ถาทานเห็นวาหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ดําเนินการในปจจัย......ไดแยที่สุดใหทํา

เครื่องหมาย          � ในชองไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

 

 

 
 



 
123 

สวนที่ 3.1 ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังของทานที่มีตอบริการของรานอะไหลรถยนตที่มีความยอดเย่ียมใน
จังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสดุ 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

1. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีสินคามีคุณภาพท่ีดีเม่ือเทียบกับราคาสินคา 

    
 

2. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมียี่หอสินคาท่ีรานอื่นๆไมมี 

    
 

3. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมียี่หอสินคาใหเลือกหลากหลาย 

    
 

4. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรเนนจําหนายสินคาท่ีมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวารานอื่น 

    
 

5. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีสินคาครบถวนตามความตองการ 

    
 

6. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีการประกันอายุการใชงานสินคาหลังการขาย 

    
 

7. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรคืนเงินหรือเปลี่ยนสินคาใหเม่ือซื้อสินคาผิด 

    
 

8. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีบริการจัดหาสินคาท่ีทางรานไมไดนํามาขาย 

    
 

9. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรเนนการใชกลยุทธการแขงขันดานราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือเทียบ

กับรานอื่นๆ 

    

 

10. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 

    
 

11. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน 

    
 

12. ราคาสินคาในรานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรตอรองได 

    
 

13. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีบริการผอนชําระสินคา 

    
 

14. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรสถานท่ีต้ังรานสะดวกแกการเดินทางมาใชบริการ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสดุ 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

15. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีบริการรับสั่งสินคาจากชองทางตางๆเชน โทรศัพท, แฟกซ  

    
 

16. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรมีบริการสงสินคานอกสถานท่ี 

    
 

17. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม 

ควรเปดใหบริการในวันหยุดราชการ 

    
 

18. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีสวนลด

ในการซื้อสินคาเม่ือมีการซื้อสินคาจํานวนมาก 

    
 

19. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการแจก

สมนาคุณในโอกาสตางๆ 

    
 

20. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการ

โฆษณาบนสื่อตางๆ เชน วารสาร, หนังสือพิมพ และ วิทยุ เปนตน 

    
 

21. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีพนักงาน

ขายนําเสนอและรับใบสั่งซื้อโดยตรงถึงอูซอมรถยนต 

    
 

22. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการจัด

เลี้ยงขอบคุณลูกคาประจําป 

    
 

23. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีเว็บไซต

ของทางรานเพื่อแจงขอมูลของทางรานและรายละเอียดสินคา 

    
 

24. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการ

สะสมยอดซื้อเพื่อใหไดตามเปาปลายป เชน เครื่องใชไฟฟา, 

ทองเท่ียว หรือ สวนลดเงินสด เปนตน 

    

 

25. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีพนักงาน

มีความรูในการตอบปญหาขอสงสัยตางๆ 

    
 

26. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีพนักงาน

มีมารยาทท่ีดี พูดจาสุภาพเรียบรอย 

    
 

27. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีจํานวน

พนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 

    
 

28. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีพนักงาน

มีความสามารถในจดจําและความเขาใจในความตองการของลูกคา 

    
 

29. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีความ

สะอาดและความมีระเบียบของราน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสดุ 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

30. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีท่ีจอดรถ

เพียงพอตอการมาใชบริการ 

    
 

31. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีท่ีพัก

รับรองท่ีสะดวกสบายและเพียงพอ  

    
 

32. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีน้ําด่ืม, 

หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ ใหบริการ 

    
 

33. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการ

จัดแบงพื้นท่ีเปนสัดสวนเพื่อสะดวกในการติดตอ 

    
 

34. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการจัด

วางสินคา และการออกแบบรานท่ีดูทันสมัย 

    
 

35. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการนํา

อุปกรณสารสนเทศ เขามาชวยในการใหบริการ 

    
 

36. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีรูปแบบ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี มีรายละเอียดแสดงครบถวนและงายตอ

การอาน 

    

 

37. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีความ

รวดเร็วในการใหบริการ 

    
 

38. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีความ

ถูกตองในการจัดสินคาตามคําสั่งซื้อ 

    
 

39. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีการ

อธิบายวิธีการใชหรือขอสงสัยในสินคาอยางชัดเจน 

    
 

40. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีความ

รวดเร็วในการแกปญหาหลังการใหบริการ เชน การจัดสงสินคาผิด, 

คํานวณราคาในใบเสร็จรับเงินผิด เปนตน 

    

 

41. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมีชองทาง

การชําระเงินใหเลือก เชน บัตรเครดิต, เช็ค, การโอนเงินผานบัตร

ธนาคาร 

    

 

42. รานอะไหลรถยนตท่ียอดเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหมควรมี

ระยะเวลาในการใหเครดิตท่ีเหมาะสม 
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สวนที่ 3.2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอการรับรูจริงของทานที่มีตอบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 
เชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสดุ 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

1. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีสินคาคุณภาพท่ีดีเม่ือ

เทียบกับราคาสินคา 

    
 

2. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มียี่หอสินคาท่ีรานอื่นใน

จังหวัดเชียงใหมไมมี 

    
 

3. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหมมียี่หอสินคาใหเลือก

หลากหลายกวารานอื่น 

    
 

4. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหมมีสินคาในราคาระดับ

เดียวกันมีอายุการใชงานนานกวารานอื่น 

    
 

5. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีสินคาครบถวนตาม

ความตองการ 

    
 

6. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการประกันอายุการใช

งานสินคาหลังการขาย 

    
 

7. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการคืนเงินหรือ

เปลี่ยนสินคาใหเม่ือซื้อสินคาผิด 

    
 

8. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการจัดหาสินคาท่ี

ทางรานไมไดนํามาขาย 

    
 

9. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือ

เทียบกับรานอื่นๆ 

    
 

10. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีสินคาหลายระดับ

ราคาใหเลือก 

    
 

11. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการแจงราคาสินคาท่ี

ชัดเจน 

    
 

12. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม สามารถท่ีจะตอรอง

ราคาได 

    
 

13. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการผอนชําระ

สินคา 

    
 

14. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีสถานท่ีต้ังรานสะดวก

แกการเดินทางมาใชบริการ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสดุ 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

15. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการรับสั่งสินคา

จากชองทางตางๆเชน โทรศัพท, แฟกซ เปนตน 

    
 

16. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการสงสินคานอก

สถานท่ี 

    
 

17. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีบริการเปดรานใน

วันหยุดราชการ 

    
 

18.หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีสวนลดในการซื้อ

สินคาเม่ือมีการซื้อสินคาจํานวนมาก 

    
 

19. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการแจกสมนาคุณใน

โอกาสตางๆ 

    
 

20. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการโฆษณาบนสื่อ

ตางๆ เชน วารสาร, หนังสือพิมพ และ วิทยุ เปนตน 

    
 

21. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีพนักงานขายนําเสนอ

และรับใบสั่งซื้ออู 

    
 

22. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการจัดเลี้ยงขอบคุณ

ลูกคาประจําป 

    
 

23. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีเว็บไซตของทางราน

เพื่อแจงขอมูลของทางรานและรายละเอียดสินคา 

    
 

24. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการสะสมยอดซื้อ

เพื่อใหไดตามเปาปลายป เชน เครื่องใชไฟฟา, ทองเท่ียว หรือ 

สวนลดเงินสด เปนตน 

    

 

25. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีพนักงานมีความรูใน

การตอบปญหาขอสงสัยตางๆ 

    
 

26. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีพนักงานมีมารยาทท่ีดี 

พูดจาสุภาพเรียบรอย 

    
 

27. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีจํานวนพนักงานท่ี

ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 

    
 

28. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีพนักงานมี

ความสามารถในจดจําและความเขาใจในความตองการของลูกคา 

    
 

29. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีความสะอาดและ

ความมีระเบียบของราน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดของ 

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ไมเห็นดวย
มากท่ีสุด 

ไมเห็น
ดวย เฉยๆ เห็นดวย เห็นดวย

มากท่ีสุด 

30. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหมมีท่ีจอดรถเพียงพอตอ

การมาใชบริการ 

    
 

31. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหมมีท่ีพักรับรองท่ี

สะดวกสบายและเพียงพอ  

    
 

32. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีน้ําด่ืม, หนังสือพิมพ 

และนิตยสารตางๆ ใหบริการ 

    
 

33. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการจัดแบงพื้นท่ีเปน

สัดสวนเพื่อสะดวกในการติดตอ 

    
 

34. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการจัดวางสินคา และ

การออกแบบรานท่ีดูทันสมัย 

    
 

35. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการนําอุปกรณ

สารสนเทศ เขามาชวยในการใหบริการ 

    
 

36. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีรูปแบบ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี มีรายละเอียดแสดงครบถวนและงายตอ

การอาน 

    

 

37. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ 

    
 

38. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีความถูกตองในการ

จัดสินคาตามคําสั่งซื้อ 

    
 

39. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีการอธิบายวิธีการใช

หรือขอสงสัยในสินคาอยางชัดเจน 

    
 

40. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีความรวดเร็วในการ

แกปญหาหลังการใหบริการ เชน การจัดสงสินคาผิด, คํานวณราคา

ในใบเสร็จรับเงินผิด เปนตน 

    

 

41. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีชองทางการชําระเงิน

ใหเลือก เชน บัตรเครดิต, เช็ค, การโอนเงินผานบัตรธนาคาร 

    
 

42. หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม มีระยะเวลาในการให

เครดิตท่ีเหมาะสม 
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หนังสือยินยอมใหขอมูลเพื่อการศึกษา และเผยแพรผลการศึกษา 
 

     เขียนท่ี หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

     วันท่ี                 20 กุมภาพันธ 2553                                          

. 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว  อรวรรณ  บุญวรเศรษฐ  (ผูมีอํานาจลงนาม) 

หางหุนสวนจํากัด   พัฒนายนต เชียงใหม       ตั้งอยูเลขท่ี   341/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน         . 

              อ.เมือง จ.เชียงใหม                            ขอทําหนังสือฉบับนี้เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจา

ไดรับทราบและยินยอมให นาย/นาง/นางสาว     สิริศักดิ์     บุญวรเศรษฐ                                         . 

รหัสนักศึกษา          491532099                สังกัด          คณะบริหารธุรกิจ       มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูทําการคนควาแบบอิสระ/วิทยานิพนธ เรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ 

ของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม   (Customer Satisfaction Towards Service Marketing Mix 

of     . Pattanayont Chiang Mai Limited Partnership)            .เขามาศึกษาและเก็บขอมูล ณ หนวยงาน

ของขาพเจาตามคําช้ีแจงของผูศึกษา และอนุญาตใหนําผลการศึกษาเผยแพรสูสาธารณะได 

ท้ังนี้ หากผูศึกษาไดกระทําภายในขอบเขตอํานาจของหนังสือยินยอมฉบับนี้ใหมีผล

สมบูรณและชอบดวยกฎหมายทุกประการและหากมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายขึ้นจะไมมีการ

เรียกรองแตอยางใด เพ่ือเปนหลักฐานแหงความยินยอมนี้  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือและประทับตรา 

(ถามี) ไวตอหนาพยาน 

 

 

 

ลงช่ือ .............................................................     ลงช่ือ ............................................................. 

                        (ผูมีอํานาจลงนาม)               (ผูศึกษา)  

           ประทับตราองคกร 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล   นายสิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด 12 มีนาคม 2526 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2548 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

   หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 


