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แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา 

หมายเลขแบบสอบถาม................................... 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาขอ้มูลการคน้ควา้อิสระเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั ของนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 
หลกัสูตรผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาในการตอบ
แบบสอบถามจากลูกค้าธุรกิจทุกท่าน และขอขอบคุณลูกค้าธุรกิจ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ี 

         นายจักราวุธ  ประทุม 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของลูกค้า 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  [   ] ท่ีท่านเลือก หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนด 
1. เพศ   [   ]1. ชาย   [   ]2. หญิง 
2. อาย ุ   [   ]1. อายไุม่เกิน 30 ปี  [   ]2. อาย ุ31-40 ปี 

[   ]3. อาย ุ41-50 ปี  [   ]4. อาย ุ50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา [   ]1. ประถมศึกษา  [   ]2. มธัยมศึกษา 

[   ]3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า [   ]4. ปริญญาตรี 
[   ]5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

4. สถานภาพ  [   ]1. โสด   [   ]2. สมรส 
[   ]3. หยา่ร้าง/หมา้ย 

5. อาชีพ   [   ]1. ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
[   ]2. ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
[   ]3. ผูป้ระกอบการ 
[   ]4. พอ่บา้น-แม่บา้น/ขา้ราชการบ านาญ 
[   ]5. นกัศึกษา 
[   ]6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 

6. รายไดต่้อเดือน 
[   ]1. ต  ่ากวา่ 10,000 บาท   [   ]2. 10,001-20,000 บาท 
[   ]3. 20,001-30,000 บาท [   ]4. 30,001-40,000 บาท  
[   ]5. 40,001-50,000 บาท [   ]6. มากกวา่ 50,000 บาท  
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7.  ประเภทของรถยนตท่ี์ท่านเป็นเจา้ของ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[   ]1. รถยนตน์ัง่ (รถเก๋ง)   [   ]2. รถยนตเ์อนกประสงค ์(SUV) 
[   ]3. รถกระบะ   [   ]4. รถบรรทุก  

8.  ท่านเคยมาใชบ้ริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู ก่ีคร้ัง 
[   ]1. 1 คร้ัง     
[   ]2. 2 – 3 คร้ัง 
[   ]3. 4 – 5 คร้ัง    
[   ]4. มากกวา่ 5 คร้ัง 

9.  ท่านเคยมาใชบ้ริการอะไรท่ีบริษทัแดงกลอนประตู (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[   ]1. ซ้ืออะไหล่รถยนต ์    
[   ]2. ซ่อมกลอนประตูรถยนต ์
[   ]3. ติดฟิลม์กระจกรถยนต์  
[   ]4. ติดตั้งระบบกนัขโมยรถยนต ์
[   ]5. เปล่ียนยางขอบประตู/ขอบกระจกรถยนต/์ใบปัดน ้าฝน    
[   ]6. เปล่ียนกระจกรถยนต ์  
[   ]7. ติดตั้งอุปกรณ์ประดบัยนต ์   
[   ]8. ตรวจสอบ/ติดตั้งระบบไฟรถยนต ์
[   ]9. เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง   
[   ]10. เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์  
[   ]11.อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................... 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั      
 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
1. สินคา้มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือก 

     

2. มีสินคา้ครบตรงตามความตอ้งการ      
3. สินคา้มีความทนัสมยัตรงกบัรถรุ่นใหม่      
4. การรับประกนัคุณภาพสินคา้      
5. คุณภาพของสินคา้      
6. มีอะไหล่แทจ้  าหน่าย      
7. มีอะไหล่ทดแทนจ าหน่าย      
8. มีอะไหล่มือสองจ าหน่าย      
9. บริการติดตั้งอะไหล่ใหลู้กคา้      
ปัจจยัดา้นราคา 
10. ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน 

     

11. คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา      
12. บริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต      
13. การแจง้ราคาก่อนการให้บริการ      
14. ป้ายแสดงราคาบอกชดัเจน      
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
15. ความสะดวกในการมาใชบ้ริการ 

     

16. ความสะดวกในการเดินทาง      
17. ท่ีจอดรถมีความสะดวกสบาย      
18. สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด ได้
มาตรฐาน 

     

19. การจดัวางสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ      
20. การจดัส่งสินคา้ตามชนิดและจ านวนท่ี
ก าหนดอยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
21. สถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่      
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
22. การโฆษณาทางส่ือวทิย/ุอินเตอร์เน็ต 

     

23. การโฆษณาโดยป้ายคทัเอา้ท ์      
24. การโฆษณาผา่นแผน่พบัใบปลิว      
25. การใหข้่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสาร
เก่ียวกบัอะไหล่รถยนตแ์ละกิจกรรมเพื่อสังคม 

     

26. การใหส่้วนลด      
27. การแจกของแถม เช่น เส้ือยดื เส้ือแจก๊เกต      
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
28. พนกังานแต่งกายสะอาดและพดูจาสุภาพ 

     

29. พนกังานรับฟังความตอ้งการของลูกคา้      
30. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี      
31. พนกังานมีไหวพริบปฏิภาณในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ 

     

32. พนกังานใหบ้ริการตรงตามเวลาท่ีก าหนด      
33. ค  าแนะน าสินคา้จากผูข้าย      
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
34. ใหก้ารตอ้นรับและปฏิบติัต่อลูกคา้เป็นอยา่งดี 

     

35. การใหค้  าแนะน าและเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ
สินคา้และหลงัจากซ้ือไปแลว้ 

     

36. ระยะเวลาการรอคอย ไม่นาน      
37. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามล าดบัก่อนหลงั      
38. ความสามารถในการใหข้อ้มูล ค าแนะน า
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

     

39. เวลาเปิดและปิดเหมาะสมต่อการใชบ้ริการ 
 

     



Thank you for evaluating Wondershare PDF Password Remover. 

You can only convert 5 pages with the trial version.

To get all the pages converted, you need to purchase the software from:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=526&m=db

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=526&m=db

