ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อส่ วนประสมการตลาดบริการของอีมอลของ
บริษัทตลาดดอทคอมจากัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วน
ประสมการตลาดบริ การของอีมอลของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆที่ ได้จากท่ านนั้นจะไม่
สามารถระบุ ต ัวตนของผู ้ต อบแบบสอบถามได้ เพื่ อ ความเป็ นส่ ว นตัว ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผู ้วิจัยขอขอบคุ ณ
ผูป้ ระกอบการที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการตอบแบบสอบถาม

กนกพร คาหมื่นยอง
แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความสาคัญและความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การต่อร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ
1.  ชาย
2.  หญิง
2. อายุ
1.  ไม่เกิน 20 ปี
2.  21 ปี – 30 ปี
3.  31 ปี – 40 ปี
4.  41 ปี – 50 ปี
5.  51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
1. มัธยมศึกษา/ปวช./หรื อเทียบเท่า
2. อนุปริ ญญา/ปวส./หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
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4. ท่านเปิ ดร้านค้าออนไลน์เพื่อ
1.  เป็ นอาชีพหลัก
2.  เป็ นอาชีพเสริ ม โดยที่อาชีพหลักของท่านคือ
2.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2.2  ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
2.3  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
2.4  รับจ้างทัว่ ไป
2.5  อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
5. ยอดขายต่อเดือนของร้านค้าออนไลน์
1.  ไม่เกิน 10,000 บาท
2.  10,001 – 30,000 บาท
3.  30,001 – 50,000 บาท
4.  50,001 – 70,000 บาท
5.  70,001 – 100,000 บาท
6.  100,001 บาทขึ้นไป
6. ธุรกิจของท่านผูใ้ ช้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปนั้นจัดอยูใ่ นอุตสาหกรรมใด
1.  เสื้ อผ้าและแฟชัน่
2.  นาฬิกา จิวเวลลี่
3.  อิเล็กทรอนิกส์
4.  บ้าน สานักงาน
5.  อาหารและสุขภาพ
6.  หนังสื อบันเทิง
7.  ไลฟ์ สไตล์
7. แพ็กเกจปั จจุบนั ที่ท่านใช้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ตลาดดอทคอมสาขาเชียงใหม่
1.  แพ็กเกจเบสิ ค
2.  แพ็กเกจบรอนซ์
3.  แพ็กเกจซิลเวอร์
4.  แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์
8. อายุสมาชิกของท่านในปัจจุบนั
1.  ต่ากว่า 1 ปี
2.  1 ปี
3.  2 ปี
4.  3 ปี
5.  4 ปี
6.  5 ปี
7.  มากกว่า 5 ปี
9. ร้านค้าออนไลน์ของท่านได้จดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.  ไม่ได้จดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. จดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.  อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
10. วัตถุประสงค์ของการใช้บริ การร้านค้าออนไลน์
1.  เพื่อเสริ มช่องทางการจัดจาหน่ายให้กบั หน้าร้านหลัก 2.  เพื่อโปรโมทร้านค้า
3.  เพื่อเป็ นหน้าร้านหลัก
4.  อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
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11. ปั จจุบนั ท่านมีร้านค้าออนไลน์ท้ งั หมดกี่ร้าน
1.  1 ร้าน (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2)
2.  2 ร้าน
3.  3 ร้าน
4.  4 ร้าน
5.  5 ร้าน
6.  อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................
12. ท่านมีร้านค้าออนไลน์ในเว็บใดบ้าง (โปรดระบุ)
...............................................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 2 ความสาคัญและความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริ การต่อร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญหรื อระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ระดับความสาคัญ คือ ความสาคัญที่ท่านให้ต่อประเด็นต่างๆของบริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ตลาดดอทคอมโดย
ให้คะแนนความสาคัญมากน้อยตามระดับดังต่อไปนี้
โดย √ลงในช่อง
5
เมื่อท่านให้ความสาคัญมากที่สุดต่อประเด็นดังกล่าว
4
เมื่อท่านให้ความสาคัญมากต่อประเด็นดังกล่าว
3
เมื่อท่านให้ความสาคัญปานกลางต่อประเด็นดังกล่าว
2
เมื่อท่านให้ความสาคัญน้อยต่อประเด็นดังกล่าว
1
เมื่อท่านให้ความสาคัญน้อยที่สุดต่อประเด็นดังกล่าว
ระดับความความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกของท่านหลังจากที่ใช้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปของบริ ษทั ตลาดดอทคอม โดยให้
คะแนนความพึงพอใจตามระดับดังต่อไปนี้
โดย √ลงในช่อง
5
เมื่อท่านใช้บริ การแล้วรู ้สึกพอใจมากที่สุด
4
เมื่อท่านใช้บริ การแล้วรู ้สึกพอใจมาก
3
เมื่อท่านใช้บริ การแล้วรู ้สึกพอใจปานกลาง
2
เมื่อท่านใช้บริ การแล้วรู ้สึกพอใจน้อย
1
เมื่อท่านใช้บริ การแล้วรู ้สึกพอใจน้อยที่สุด
หมายเหตุ โปรดตอบระดับความสาคัญ (ด้านซ้ายมือ)ให้เสร็ จทั้งหมด แล้วจึงตอบส่วนระดับความพึงพอใจ (ด้านขวามือ)
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1.1 บริ ษทั มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
1.2 ผูใ้ ห้บริ การมีประสบการณ์
1.3 ผูใ้ ห้บริ การมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย
1.4 ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปมีฟังก์ชนั่ ใช้งานตรงตาม
ความต้องการ
1.5 ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปสามารถยืดหยุน่ ปรับแต่ง
ตามความต้องการ
1.6 ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปใช้งานง่ายประหยัดเวลา
1.7 ผูใ้ ห้บริ การมีคู่มือสอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย
1.8 ผูใ้ ห้บริ การมีอบรมสอนการใช้งานทุกเมนู
1.9 ผูใ้ ห้บริ การมีบริ การหลังการขาย
1.10 ระบบรายการตระกร้าสิ นค้าของร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป
1.11 การคิดค่าขนส่ งสิ นค้าของร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป
1.12 การรองรับระบบเว็บติดกูเกิ้ลของร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป
1.13 รองรับการชาระเงินออนไลน์
1.14 ผูใ้ ช้บริ การสามารถปรับแต่งจัดรู ปแบบเนื้ อหา
ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ตามความต้องการ
1.15มีระบบสมาชิ กสาหรับลูกค้าซื้ อสิ นค้าออนไลน์
1.16 มีระบบVIP เพื่อร้านค้ายืนยันตัวตน
1.17 มีระบบรองรับทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.18 มีการแยกประเภทสิ นค้าของแต่ละร้านค้าตาม
หมวดหมู่เพื่อง่ายในการค้นหา
1.19 อื่นๆ (โปรดระบุ)ออกงานแสดงจาหน่ายสิ นค้าที่
เมืองทองจังหวัดนนทบุรี
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ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

5
4
3
2
1
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ /บริการ

มาก

ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

5

4

3

2

1

2.1 ราคาเหมาะสมกับฟังก์ชนั่ การใช้งาน
2.2 ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับเว็บ
ไซด์รับจ้างเขียน
2.3 มีการให้ส่วนลด
2.4 ราคาสามารถต่อรองได้
2.5 รู ปแบบการชาระค่าสมาชิ กร้านค้าออนไลน์
หลากหลายช่องทาง
2.6 ราคาแพ็กเกจมีให้เลือกหลากหลาย
2.7แสดงราคาแพ็กเกจไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซด์
ของผูใ้ ห้บริ การ
2.8 ค่าใช้จ่ายในการขอคาปรึ กษาหรื อแก้ปัญหาในการ
ใช้งานปัจจุบนั
3.ปัจจัยด้านสถานที่การจัดจาหน่ าย
3.1 สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการ
เดินทาง
3.2 สานักงานที่ให้บริ การอยูใ่ กล้แหล่งชุมชน
ศูนย์การค้า
3.3 การสมัครสมาชิ กผ่านหน้าเว็บไซด์ของผูใ้ ห้บริ การ
3.4 การสมัครสมาชิ กผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร
3.5 การสมัครสมาชิ กผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.6 ป้ ายบริ ษทั ชัดเจน
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด
4.1 มีการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
4.2 มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลการให้บริ การ
4.3 การบอกต่อจากผูอ้ ื่นที่เคยใช้บริ การ
4.4 การบอกต่อจากเพื่อน/ญาติ/ คนรู้จกั / ที่เคยใช้
บริ การ
4.5 ผูใ้ ห้บริ การมีเว็บไซด์ของตัวเองเพื่อนาเสนอข้อมูล
การให้บริ การ
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น้ อย

น้ อยที่สุด

1

มาก
ปานกลาง

2

ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

น้ อยที่สุด

5 4
3
2.ปัจจัยด้านราคา

ระดับความพึงพอใจ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

5

4 3

2

1

1
4.6 ผูใ้ ห้บริ การมีการโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ทาง
facebook/twitter
4.7 ผูใ้ ห้บริ การมีการจัดสัมมนาเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผู ้
ที่สนใจ
4.8 ผูใ้ ห้บริ การมีการแจ้งข่าวสารทางอีเมล์ไปยัง
ผูใ้ ช้บริ การ
4.9 ผูใ้ ห้บริ การมีร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปตัวอย่างให้
ทดลองใช้ฟรี
4.10 ผูใ้ ห้บริ การมีการร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการให้ความรู้ทางด้านร้านค้าออนไลน์
สาเร็ จรู ป
4.11 ให้ส่วนลดในครั้งต่อไป
4.12 ฟรี ค่าจดโดเมนเนม 1 ปี
4.13 อื่นๆ (โปรดระบุ)อยากให้ช่วยโปรโมทเวฟทุกๆๆ
หกเดือน

5.ปัจจัยด้านบุคลากร
5.1 พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริ การ
ร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
5.2 พนักงานสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้า
5.3 พนักงานสามารถอธิบายวิธีการใช้งานร้านค้า
ออนไลน์สาเร็ จรู ป
5.4 พนักงานสามารถนาเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์
และบริ การ
5.5 พนักงานมีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส
5.6 พนักงานบริ การด้วยความเต็มใจ
5.7 พนักงานทางานด้วยความรวดเร็ ว
5.8 พนักงานสามารถให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยา
5.9 พนักงานสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกใช้
งานแพ็กเกจต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า

5.10 มีพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
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น้ อยที่สุด

2

น้ อย

น้ อยที่สุด

3

ปานกลาง

น้ อย

4

มาก

ปานกลาง

5

ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดบริการ

มากที่สุด

มาก

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
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6. ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
6.1 บริ ษทั มีสถานที่กว้างขวาง สวยงาม เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
6.2 สถานที่บริ ษทั มีความปลอดภัย
6.3 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย พร้อมใช้งาน
6.4มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์สาหรับ
อบรมการใช้งานให้ผใู ้ ช้บริ การ
6.5 มีพ้นื ที่จอดรถกว้างเพียงพอ
6.6 การเดินทางมาติดต่อบริ ษทั สะดวก ในการ
เดินทาง ทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะ
6.7 การแต่งกายของพนักงานและบุคลิกของ
พนักงาน
7. ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ
7.1 มีความสะดวก และรวดเร็ วในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่และผูใ้ ห้บริ การ
7.2 ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
กับทุกคน
7.3 ขั้นตอนการติดต่อพนักงานให้บริ การง่ายที่จะ
ติดต่อ
7.4 ผูใ้ ห้บริ การมีการดูแลเอาใจใส่ และให้
คาปรึ กษา ในระหว่างที่เป็ นสมาชิก
7.5 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกไม่ยงุ่ ยาก
7.6 มีการปรับปรุ งบริ การหลังการขายตลอด
7.7 มีระบบรักษาความปลอดภัยจากไวรัสและ
การโจมตีระบบจากภายนอก
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7.8 ใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสข้อมูลระบบ
สาหรับอัพเดทข้อมูลของร้านค้า
7.9 ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลรายชื่อ หมายเลขบัตร
เครดิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของ
ลูกค้า
7.10 มีการแจ้งนโยบายการรักษาความเป็ น
ส่วนตัวให้ลูกค้าทราบ
7.11 มีสญ
ั ลักษณ์ความปลอดภัย เช่น TRUSTe,
VeriSign, TrustMark
7.12 มีการเก็บข้อมูลการใช้บริ การของลูกค้าแต่
ละเว็บไซด์
7.13 มีการจัดระดับของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าในเว็บ
ไซด์แต่ละราย
7.14 มีฟังก์ชนั่ และเครื่ องมืออานวยความ
สะดวกให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละแพ็กเกจ
7.15 ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับ
ผูใ้ ห้บริ การได้หลายช่องทาง
7.16 ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
7.17 ระบบมีการทักทายลูกค้า ด้วยการระบุชื่อ
ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การภายในระบบ
7.18 ชื่อเว็บไซด์เป็ นชื่อของผูใ้ ช้บริ การ
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ - นามสกุล

นางสาวกนกพร คาหมื่นยอง

วัน เดือน ปี เกิด

13 เมษายน 2524

ประวัติการศึกษา

ปี 2542 ถึง 2546 ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ประวัติการทางาน

ปี 2553 ถึง 2555 บริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด
ปี 2555 ถึง ปั จจุบนั บริ ษทั จรู ญเภสัช จากัด
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