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แบบสอบถาม

เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอผูรับเหมากอสรางรายยอยในการซื้อพื้นไม
ลามิเนตใน อําเภอเมืองเชียงใหม
คําชี้แจง

แบบสอบถามชุด น้ี เปนการหาขอมูล เพื่ อทําวิ จัย  สํ าหรับ การคนคว าแบบอิสระ
(Independent Study) เพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม และตองการนําขอมูลที่ไดจากลูกคาไป
พัฒนาการบริการไปพัฒนาการบริการใหดีขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
แบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบใดๆตอผูตอบแบบสอบถาม  ดังน้ันจึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เปนอิสระและเปนความจริงมากที่สุด  ผูวิจัยขอขอบคุณทานเปน
อยางสูง ที่เสียสละตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี

อนุตร ฉัตรศิริกุล

สวนท่ี 1 :ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง หนาคําตอบที่ทานเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุด
ในความคิดเห็นของทาน
1. เพศ

1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ

1. อายุตํ่ากวา 30 ป 2. อายุ 30-34 ป
3. อายุ 35-49 ป 4. อายุมากกวา 49 ป

3. สถานภาพ
1. โสด 2. สมรส
3. หมาย / หยา / แยกกันอยู

เลขท่ี.................
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4. ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี

5. ตําแหนงงานในกิจการรับเหมากอสราง
1. เจาของกิจการ/หุนสวน 2. พนักงานฝายจัดซื้อ
3. พนักงานฝายอ่ืน 4. อ่ืนๆ(ระบุ)................................

6. ระยะเวลา(ประสบการณ)ในการเปนผูรับหมากอสรางรายยอย(เปนผูประกอบการ)
1. ไมเกิน 3 ป 2. ต้ังแต 3 – 10 ป
3. ต้ังแต 11 – 20 ป 4. มากกวา 20 ป ขึ้นไป

7. รูปแบบในการจัดต้ังธุรกิจรับเหมากอสราง
1. บุคคลธรรมดา 2. หางหุนสวนจํากัด
3. บริษัทจํากัด

8. รายไดเฉลี่ยตอป
1. ไมเกิน 500,000 บาท
2. ต้ังแต 500,001 – 1,000,000 บาท
3. มากกวา 1,000,000 บาท ขึ้นไป

9. มูลคางานในการรับเหมาโดยเฉลี่ยตอคร้ัง
1. ไมเกิน 100,000 บาท 2. 100,000 - 500,000 บาท
3. มากกวา 500,000 บาท ขึ้นไป

10.ในการจัดซื้อไมลามิเนต ทานมักจัดซื้อตราสินคาใดมาใช
1. Kronotex 2. Kaindle
3. Voringer 4. GFL
5.  Leowood 6. Quick step
7.  Hoftex 8. Hoffen
9.  Prize of wood 10. Robina
11 Pergo 12. อ่ืนๆ (ระบุ)......................
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11.สาเหตุที่ทําใหทานเลือกที่จะไปซื้อไมลามิเนต จากรานจําหนายคือขอใด
1. เปนรานใกลบาน 2. เปนรานที่คุนเคย
3. เปนรานที่จัดแบบโฮมมารท 4. เปนรานที่ขายราคาถูก
5. เปนรานที่ใหเครดิต/ขายเชื่อ 6.อ่ืนๆ (ระบุ).................................

12.มูลคาในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอคร้ัง
1. ไมเกิน 100,000 บาท 2. 100,000 - 300,000 บาท
3. มากกวา 300,000 บาท ขึ้นไป

13.จํานวนคร้ังในการซื้อพื้นไมลามิเนตตอป
1. ไมเกิน 5 คร้ัง/ป 2. 6-10 คร้ัง/ป
3. มากกวา 10 คร้ัง/ป

14.ระยะเวลาในการไดเครดิตชําระเงินในแตละคร้ังกี่วัน
1. ชําระเปนเงินสด 2. ภายใน 15 วัน
3. ภายใน 30 วัน 4. มากกวา 30 วัน

15.ในการตัดสินใจซื้อพื้นไมลามิเนตทานใหความสําคัญกับเหตุผลขอใดมากที่สุด
1. คุณภาพสินคา(รูปแบบ สีสันสวยงาม  ทนทาน  อายุการใชงาน)
2. ราคาสินคา (ราคาถูก  หรือสวนลดพิเศษ)
3. การจัดจําหนาย (ทําเลที่ต้ัง  กระบวนการจําหนาย)
4. การสงเสริมการตลาด (การจัดโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ)
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สวนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต

โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองวางเพียงชองเดียวที่ทานเห็นวาเปนปจจัยสวนประสมทางดาน
การตลาดที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต
1. ดานผลิตภัณฑ

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ (Product)

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด

(5)
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

1. รูปแบบสวยงาม และทําความสะอาดงาย
สรางความพึงพอใจใหผูใช(ลูกคา)
2. ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดานขนาด
ทําใหงายตอการเลือกใช
3. ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ ดานสีทํา
ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
4. ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑดาน
รูปแบบ และลายทําใหงายตอการเลือกใช
5. ความทนทานตอความช้ืน
6. ความทนทานตอรอยขีดขวน และ การ
กระแทก
7. ความทนทานตอความรอน
8. ความทนทานตอ เช้ือรา
9. ความทนทานตอปลวก และแมลงกัดกินไม
10. ความทนทานตอสารเคมี
11. ลักษณะการใชงานงายและสะดวกในการ
ใชเปนวัสดุปูพ้ืน
12. อรรถประโยชนในการใชงานสามารถใช
งานไดทั้งภายในและภายนอก
13. สินคามีอายุการใชงานยาวนาน
14. สินคาไดรับมาตรฐาน มอก.
15. สินคามีสภาพใหม
16. หาซ้ือไดงาย
17. มีสินคาในสตอกเสมอ
18. ไมตองรอสินคานาน
19. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
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2. ดานราคา

ปจจัยทางการตลาด
ดานราคา (Price)

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด

(5)
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

1. ราคาถูกกวารานอื่น
2. ราคาขึ้นอยูกับปริมาณหรือจํานวนที่ส่ังซ้ือ
หากซ้ือปริมาณมากราคาตอหนวยจะต่ําลง
3. ราคาตอรองไดตามความคุนเคยของรานคา
กับผูรับเหมา
4. มีนโยบายการใหเครดิตทางการคา
5. มีนโยบายการใหสวนลดเงินสด (2/10 , n/30)
6. ราคาสินคาถูกกวาไมจริง
7. ราคาสินคาพอๆกับไมจริง
8. ราคาสินคาแพงกวาไมจริงแตทนทานกวาไม
จริง
9. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................

3. ดานการจัดจําหนาย

ปจจัยทางการตลาด
ดานการจัดจําหนาย (Distribution Strategy)

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด

(5)
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

1. สถานที่ตั้งรานไปมาสะดวกในการไปซ้ือ
2. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
3. มีระบบการสงของตามคําส่ังซ้ือ
4. มีบริการเลือกสินคาและส่ังซ้ือผานเว็บไซต
5. มีสาขาหรือหนารานหลายแหงสามารถเลือก
ซ้ือตามความสะดวก
6. การตกแตงรานสวยงาม
7. กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก
8. ติดตอส่ังซ้ือสะดวก
9. มีสินคาพอเพียง จําหนายทุกครั้งที่ส่ังซ้ือ
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
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4. ดานสงเสริมทางการตลาด

ปจจัยทางการตลาด
ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion)

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
มากที่สุด

(5)
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

การโฆษณา
1. มีการโฆษณาสินคาทางวิทยุ
2. มีการโฆษณาสินคาทางหนังสือพิมพ /ส่ือ
ส่ิงพิมพ
3. มีการโฆษณาสินคาทางปายโฆษณา
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
การขายโดยใชพนักงานขาย
1. พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
แนะนําไดอยางถูกตอง
2. พนักงานใหคําแนะนําตามวัตถุประสงคของ
การใชงานสินคา
3. พนักงานขายมีความเปนกันเองทําใหเกิด
ความคุนเคย
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
การสงเสริมการขาย
1. มีสวนลดหากซ้ือในปริมาณที่กําหนด
2. มีของแถมหรือของสมนาคุณตามปริมาณ
หรือมูลคาที่ซ้ือ
3. มีการจัดรายการสงเสริมการขายอยาง
สมํ่าเสมอ
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
การประชาสัมพันธ
1. มีการแจงขาวสินคาออกใหมใหลูกคาอยาง
สมํ่าเสมอ
2. มีการแจงขาวการจัดรายการลดราคาใหลูกคา
อยางสมํ่าเสมอ
3. มีการแจงขาวการจัดรายการของแถมใหมๆ
ใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
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สวนท่ี 3 : ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง หนาคําตอบที่ทานเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุด
ในความคิดเห็นของทาน

1. ปญหาดานผลิตภัณฑ/คุณภาพ และรูปแบบท่ีเหมาะสม(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. รูปแบบสินคามีใหเลือกนอย
2. สินคามีจํานวนจํากัด(ของขาด)
3. สินคามีไมครบประเภทตามความตองการ
4. สินคาไมไดมาตรฐาน (มอก.)
5. สินคาที่จําหนายเปนสินคาเกาหรือตกรุน
6. สินคาคุณภาพตํ่าไมทนทานอายุการใชงานสั้น
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................

2. ปญหาดานราคา/การตั้งราคาท่ีเหมาะสม(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ราคาสินคาไมเหมาะกับคุณภาพ
2. การตอรองราคาทําไดนอย
3. ไมมีการจัดราคาพิเศษสําหรับลูกคาผูรับเหมา
4. ไมมีการใหเครดิตหรือขายเชื่อ
5. ไมมีเงื่อนไขสวนลดกรณีชําระคาสินคาที่เปนเงินเชื่อเร็วกวาปกติ(สวนลด

เงินสด)
6. จํากัดจํานวนซื้อในกรณีชวงที่มีการลดราคา
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................

3. ปญหาดานการจัดจําหนาย/สถานท่ีจัดจําหนาย(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. หาซื้อยาก
2. ตัวแทนจําหนายไมใหความสนใจหรือใสใจกับการจําหนายสินคา
3. เดินทางไปซื้อไมสะดวก
4. ระยะทางไปซื้อไกล
5. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ
6. ไมมีบริการสงสินคา
7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................



113

4. ปญหาดานการสงเสริมทางการตลาด/การสมนาคุณลูกคา(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ไมมีการใหขอมูลเปนรานใกลบาน
2. ไมมีการโฆษณาสินคา หรือรานใหเปนที่รูจักดวยสื่อตางๆ
3. ไมมีการจัดรายการ สงเสริมการขาย(ลด แลก แจก แถม)
4. ไมมีการรับประกันสินคา
5. ไมมีการรับคืนหรือรับเปลี่ยน ในกรณีสินคาชํารุดหรือสงผิดคําสั่ง
6. ไมมีพนักงานคอยใหคําแนะนํา หรือบริการ หรือมีจํานวนนอย
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................

ขอเสนอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม  หรือปรับปรุงสินคาและบริการ

............................................................................................................................. ................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................................... ..............

............................................................................ ...........................................................................

ขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามที่กรุณาสละเวลาอันมีคาเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ - สกุล นายอนุตร ฉัตรศิริกุล

วัน เดือน ปเกิด 29 มิถุนายน 2526

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา  2549

ประวัติการทํางาน ป 2550 วิศวกรควบคุมงาน บริษัท T.A.G. Construction Co.,LTD.
ป 2552 ผูจัดการทั่วไป(General Manager) บริษัท เจ.เอ.เอส.ยู ซัพพลาย จํากัด


