ภาคผนวก
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เลขที่......................
แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุ ดนี้ เ ป็ นแบบสอบถามในระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาสาขาวิ ช าการตลาด
คณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในการศึกษาส่ วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่ อผู้บริ โภคเจนเนอเรชั่ นวายในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศ
มือสอง ข้ อมู ลที่ได้ จากแบบสอบถามชุ ดนี้จะใช้ เพื่อประโยชน์ ทางการศึ กษาเท่ านั้ นผู้วิจัยจึ งใคร่ ขอ
ความอนุเคราะห์ จากท่ านโปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่ านอย่ างรอบคอบให้ ครบทุก
ข้ อ และขอขอบพระคุ ณ ส าหรั บ ความร่ วมมื อ และการเสี ย สละเวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการท า
แบบสอบถามชุ ดนี้
คาชี้แจง: โปรดทำเครื่ องหมำยถูกลงในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด (กรุ ณำตอบทุกข้อ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
คาชี้แจง : กรุ ณำทำเครื่ องหมำย ลงในช่ อง  หน้ำคำตอบที่ท่ำนเห็ นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ ง
มำกที่สุดในควำมคิดเห็นของท่ำน
1.
ปั จจุบนั ท่ำนอำศัยอยูใ่ นอำเภอเมืองเชียงใหม่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
2.
ท่ำนเคยซื้ อกระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสองหรื อไม่

เคย

ไม่เคย (จบแบบสอบถำม)
3.
เพศ ชำย
 หญิง
4.
อำยุ  23 - 25 ปี
 26 -28 ปี
 29 -31 ปี
 32 - 34 ปี
5.
สถำนภำพ
 โสด  สมรส จำนวนบุตร ................ คน
 หย่ำร้ำง/หม้ำย หรื อแยกกันอยู่
6.
อำชีพ  เจ้ำของกิจกำร พนักงำนบริ ษทั เอกชน  รับจ้ำง
 รับรำชกำร
 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  นักศึกษำ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................
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7.

8.

ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด
 ต่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย  มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
 ปวส./อนุปริ ญญำ
 ปริ ญญำตรี
 สู งกว่ำปริ ญญำตรี (โปรดระบุ) ..............................................
ท่ำนมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนประมำณ
 ไม่เกิน10,000 บำท
 10,001-20,000 บำท
 20,001-30,000 บำท
 30,001-40,000 บำท
 40,001-50,000 บำท
 50,001-60,000 บำท
 60,001-70,000 บำท
 มำกกว่ำ 70,000 บำท

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการพิจารณาตัดสิ นใจซื้อกระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
คาชี้แจง : กรุ ณำทำเครื่ องหมำย ลงในช่ อง  หน้ำคำตอบที่ท่ำนเห็ นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ ง
มำกที่สุดในควำมคิดเห็นของท่ำน
1.

ยีห่ อ้ กระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสองที่ท่ำนเคยซื้ อ อยูร่ ะหว่ำงกำรตัดสิ นใจซื้ อ หรื อ
มีควำมคิดที่จะซื้ อ (เลือกตอบได้สูงสุ ด 5 ข้อ)
 Louis Vuitton
 Chloé
 Kate spade
 Chanel
 Loewe
 MNG
 Hermes
 Celine
 Ralph Lauren
 Christian Dior
 Ferragamo
 Giorgio Armani
 Prada
 Miu Miu
 Forever21
 Gucci
 Aristotle
 Marc Jacobs
 Yves Saint Laurent
 Goyard
 Calvin Klein
 Balenciaga
 Topshop
 Ninewest
 Mulberry
 Paul Smith
 Longchamp
 Burberry
 Coach
 Zara
 MCM
 Issey Miyake
 H&M
 Fendi
 DKNY
 Kipling
 Bally
 Charles and Keith
 Guess
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

โดยส่ วนใหญ่ท่ำนมักซื้ อกระเป๋ ำเเบรนด์เนมมือสองจำก (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ร้ำนค้ำกระเป๋ ำเเบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสอง
 Webboard
 ฝำกคนรู ้จกั ซื้ อจำกต่ำงประเทศ
 Facebook
 ซื้ อจำกต่ำงประเทศด้วยตัวเอง
 Instagram
 Website
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............
โดยเฉลี่ยท่ำนซื้ อกระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสองจำนวนกี่ชิ้นต่อปี
 ต่ำกว่ำ 2 ชิ้น
 2-3 ชิ้น
 4-5 ชิ้น
 มำกกว่ำ 5 ชิ้น
งบประมำณที่ท่ำนซื้ อ (หรื อตั้งใจซื้ อ) กระเป๋ ำแบรนด์
เนมต่ำงประเทศมือสองมีรำคำต่อชิ้น
 ไม่เกิน10,000 บำท
 10,001-25,000 บำท
 25,001-40,000 บำท
 40,001-55,000 บำท
 55,001-70,000 บำท
 70,001-85,000 บำท
 85,001-100,000 บำท
 มำกกว่ำ 100,000 บำท
ท่ำนชอบกำรนำเสนอรำคำแบบใดมำกที่สุด
 มีกำรติดป้ ำยรำคำและมีส่วนลดตำมกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่ชดั เจน
 ใช้รำคำเปิ ด และสำมำรถต่อรองรำคำได้
โดยส่ วนใหญ่แล้วท่ำนชำระเงินด้วยรู ปแบบใด(เลือกตอบได้ขอ้ เดียว)
 เงินสด
 โอนเงินจำกบัญชี
 บัตรเครดิต
 บัตรเดบิต
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................
ใครมีส่วนในกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อ(เลือกตอบได้ขอ้ เดียว)
 ตัวเอง
 คนรัก
 เพื่อน
 ครอบครัว
 พนักงำนขำย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................
ใครเป็ นผูช้ ำระเงิน(เลือกตอบได้ขอ้ เดียว)
 ตัวเอง
 คนรัก
 เพื่อน
 ครอบครัว

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................
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9.

เหตุผลในกำรซื้ อกระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสอง (เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว)
 มีรำคำถูกกว่ำของมือหนึ่ง 50-70% ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรใช้งำน
 ขำยต่อแล้วรำคำไม่ตก/ขำยต่อได้กำไร
 เปลี่ยนกระเป๋ ำที่ใช้บ่อย
 ควำมชอบส่ วนตัว/เก็บสะสม
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................
10. ท่ำนรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำกแหล่งใดเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ ำแบรนด์เนม
ต่ำงประเทศมือสอง (เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว)
 กำรบอกต่อ
 สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ เป็ นต้น
 วำรสำร
 ป้ ำยโฆษณำ
 เว็บไซต์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................
11. ให้ท่ำนเลือกกระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสองที่ท่ำนเคยซื้ อ อยูร่ ะหว่ำงกำรตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อมีควำมคิดที่จะซื้ อมำ 1ชิ้น โดยเลือกชิ้นที่ท่ำนชอบมำกที่สุด
 กระเป๋ ำถือ
 กระเป๋ ำสะพำย
 Clutch
 กระเป๋ ำสตำงค์
12. ให้ระบุยหี่ อ้ ที่ท่ำนเลือกในข้อ 11
(โปรดระบุ) ..............................................
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ส่ วนที่ 3 : ข้ อ มู ล เกี่ยวกับ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์ เนมต่ างประเทศ
มือสอง
คาชี้แจง : โปรดพิจำรณำข้อควำมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วทำเครื่ องหมำย ในช่อง  ที่ท่ำนเห็ น
ว่ำตรงกับระดับที่มีผลต่อกำรซื้ อกระเป๋ ำแบรนด์เนมต่ำงประเทศมือสองของท่ำนมำกที่สุด
ระดับที่มีผลต่ อการซื้อกระเป๋ า
แบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
5 4 3 2
1

ส่ วนประสมการตลาด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. สิ นค้ำมีรูปแบบสวยงำม
2. สิ นค้ำมีคุณภำพดีตรงตำมที่โฆษณำไว้
3. สิ นค้ำมีกำรออกแบบที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะ
4. สิ นค้ ำ ถู ก ออกแบบมำในโอกำสพิ เ ศษเช่ น Limited
Edition
5. สิ นค้ำมีให้เลือกหลำยรู ปแบบ
6. สิ น ค้ำมี ใบรั บ รอง และมี อุ ป กรณ์ ครบเหมื อ นสิ น ค้ำมื อ
หนึ่ง
7. คุณสมบัติของสิ นค้ำตรงตำมควำมต้องกำร
8. สิ นค้ำมีควำมทันสมัย และแปลกใหม่จำกทัว่ ทุกมุมโลก
9. มีขอ้ มูลและรำยละเอียดสิ นค้ำอย่ำงชัดเจน
10. มีบริ กำรซ่ อม/ทำควำมสะอำดที่ครอบคลุม
11. ร้ำนค้ำมีชื่อเสี ยง มีภำพลักษณ์ที่ดี
12. สิ นค้ำเป็ นของแท้ 100%
13. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................
ปัจจัยด้ านราคา (Price)
1. รำคำสิ นค้ำถูกกว่ำร้ำนอื่น
2. สำมำรถเปรี ยบเทียบรำคำได้
3. รำคำสิ นค้ำที่ซ้ื อคุม้ ค่ำกับคุณสมบัติของสิ นค้ำ
4. สำมำรถต่อรองรำคำได้
5. สำมำรถชำระเงินได้หลำยรู ปแบบ
6. สำมำรถ เเบ่งชำระเป็ นงวด ๆ ได้
7. มีกำรควบคุมรำคำไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจำกที่โฆษณำไว้
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................
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ระดับที่มีผลต่ อการซื้อกระเป๋ า
แบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
5 4 3 2
1

ส่ วนประสมการตลาด
ปัจจัยด้ านการจาหน่ าย (Distribution)
1. มีควำมหลำกหลำยของช่องทำงกำรซื้ อ เช่นหน้ำร้ำน
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
2. เกิดควำมสะดวกในกำรเลือกซื้ อ และให้บริ กำรตลอด 24
ชัว่ โมง เนื่องจำกมีกำรขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต
3. กำรตกแต่งร้ำน/เว็บไซต์ ช่วยดึงดูดควำมสนใจในกำรซื้ อสิ นค้ำ
4. หน้ำร้ำน/เว็บไซต์ สำมำรถบอกรำยละเอียดและให้ขอ้ มูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวสิ นค้ำ
5. สถำนที่ต้ งั ของร้ำนอยูใ่ นย่ำนชุมชน ใกล้สถำนที่ทำงำน
6. กำรเดินทำงสัญจร ไปมำสะดวก
7.
มีควำมปลอดภัยใน
กำรซื้ อขำย
8. สำมำรถตรวจสอบสถำนภำพกำรจัดส่ งสิ นค้ำได้ตลอดเวลำ
จำกกำรอัพเดทข้อมูลผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................
ปัจจัยด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
1. มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ป้ ำยโฆษณำ วำรสำร เป็ นต้น
2. มีกำรอัพเดทข่ำวสำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ เว็บไซต์ เครื อข่ำย
สังคมออนไลน์ อย่ำงต่อเนื่ อง
3. มีกำรแจกของสมนำคุณ ของแถมต่ำง ๆ เช่น จับรำงวัล
แถม accessory ถุงคลุมกันฝุ่ น เป็ นต้น
4. พนักงำนขำยมีควำมเป็ นกันเองมีควำมรู ้ในสิ นค้ำและสำมำรถ
ให้คำปรึ กษำแนะนำได้
5. ให้สิทธิ ประโยชน์สำหรับลูกค้ำที่เป็ นสมำชิก
6. บริ กำรส่ งสิ นค้ำฟรี สำหรับลูกค้ำที่ซ้ื อผ่ำนอินเทอร์เน็ต
7. สำมำรถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้ำได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
9. กำรบอกต่อแนะนำจำกคนรู ้จกั
10. มีกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มำและตำหนิ ของสิ นค้ำ
11. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................
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ส่ วนที่ 4 : ข้ อ มู ล ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเกี่ยวกับ ส่ วนประสมการตลาดที่มี ผลต่ อการซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์ เนมต่ างประเทศมือสอง
คาชี้แจง : โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน
1. ปัญหำด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
 คุณภำพสิ นค้ำไม่ตรงตำมที่โฆษณำไว้
 กำรจัดเรี ยงสิ นค้ำหน้ำร้ำน/เว็บไซต์ไม่มีกำรแบ่งสัดส่ วนสิ นค้ำที่ชดั เจน ทำให้เลือกดู
สิ นค้ำได้ยำก
 สภำพสิ นค้ำเก่ำจนเกินไป
 ร้ำนค้ำมีชื่อเสี ยงในทำงที่ไม่ดี
2. ปัญหำด้ำนรำคำ (Price) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
 รำคำไม่เหมำะสมกับคุณภำพ
 ยังมีรำคำแพงเมื่อเทียบกับสิ นค้ำมือหนึ่ง
 เงื่อนไขกำรชำระเงินไม่ยดื หยุน่ กำรชำระเงินมีเพียงรู ปแบบเดียว
 ร้ำนค้ำไม่แสดงรำคำของสิ นค้ำให้ทรำบ ต้องสอบถำมรำคำเอง
3. ปั ญหำด้ำนกำรจัดจำหน่ำย (Distribution) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
 ไม่มีควำมสะดวกในกำรติดต่อกับร้ำนค้ำ
 ไม่มีกำรขำยผ่ำน เว็บไซต์ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์
 ร้ำนค้ำตั้งอยูไ่ กล หำยำก
 ร้ำนค้ำไม่มีที่จอดรถ
 ไม่สำมำรถหยิบจับสิ นค้ำจริ งได้
 ช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรกับร้ำนค้ำมีนอ้ ย
4. ปั ญหำด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
 พนักงำนขำยไม่มีควำมรู ้ในสิ นค้ำ ไม่สำมำรถให้คำแนะนำได้เลย
 ไม่มีกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มำและตำหนิของสิ นค้ำ
 ไม่มีกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ
 ไม่มีกำรอัพเดทข่ำวสำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ เว็บไซต์ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ใดๆ
 ไม่มีส่วนลดและสิ ทธิ พิเศษ
 ไม่มีกำรแจกของสมนำคุณ ของแถมต่ำง ๆ
 ไม่สำมำรถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้ำได้
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ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
***ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่ วมมือเสี ยสละเวลำตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ ***
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุ วติ รา จักร์ แก้ว

วัน เดือน ปี เกิด

18 มกราคม 2529

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี วิท ยาศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต
(วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2550 - 2554 พนักงำนต้อนรับบนเครื่ องบิน สำยกำรบินเจแปน
แอร์ไลน์
พ.ศ. 2554 – 2556 ผูแ้ ทนเวชภัณฑ์ บริ ษทั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2556 - ปั จจุบนั ผูแ้ ทนเวชภัณฑ์ บริ ษทั โนวำร์ ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
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