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                                                                 เลขท่ีแบบสอบถาม________ 
ภาคผนวก ก    แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑ 
ส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการคนควาแบบอิสระ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
สําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 จึงใครขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถาม  ตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ี
ไดรับจะถูกประมวลผลในภาพรวม และไมสงผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ 
                                                                                                            พรศรี เอ้ือสถาพรกิจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและกิจการ 
คําชี้แจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย√ ลงในชอง (    ) และ / หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีเวนไว 

1) เพศ                       (     )  ชาย                    (     )  หญิง 
2) สถานภาพ               (     )  โสด                   (     )  สมรส              (     )  อ่ืนๆ............. 
3) อายุ  

            (     ) 20-30 ป                                              (     )  31-40 ป 
(     ) 41-50 ป                                              (     )  มากกวา 50 ป 

4) ระดับการศึกษาสูงสุด 
              (     ) ตํ่ากวาปริญญาตรี                               (     )  ปริญญาตรี 

(     ) ปริญญาโทข้ึนไป                                (     )  อ่ืนๆโปรดระบุ............. 
5) ทานทํางานในสถานประกอบการแหงนี้มานานก่ีป 

              (     ) นอยกวา 1 ป                                      (     )  1-5 ป 
  (     )  5-10 ป                                              (     )  มากกวา 10 ป  

6) ปจจุบันทานดาํรงตําแหนงใดในสถานประกอบการแหงนี้ 
               (     ) เจาของกิจการ                                     (     )  ผูจัดการฝายผลิต 

 (     ) ผูจัดการฝายจัดซ้ือ                               (     )  อ่ืนๆโปรดระบุ............. 
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7) ทําเลที่ต้ังของสถานประกอบการแหงนี ้
              (     ) กรุงเทพ ฯ                                           (     )  สมุทรสาคร  

  (     ) สมุทรปราการ                                     (     )  อ่ืนๆโปรดระบุ............. 
8) ลักษณะของกจิการ 

(    )  กิจการเจาของคนเดียว                         (    )  บริษัทจาํกัด 
            (    )  หางหุนสวนจาํกัด/สามัญนิติบุคคล     (    )  บริษัทมหาชน 

9) ประเภทธุรกิจ 
(    )  ธุรกิจผลิตผาแบบครบวงจร (    )  ธุรกิจผลิตภัณฑสีและเคมีภณัฑแบบซ้ือมา-ขายไป 
(    )  ธุรกิจรับจางฟอกยอมอยางเดยีว    (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............. 

10) ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือ กิจการของทาน 
 (     ) ไมเกิน 5 ลานบาท                         (     )   5 -10 ลานบาท   
 (     ) 11 -15 ลานบาท                            (     )  16 ลานบาทข้ึนไป 
11) ยอดขายของบริษัท หรือ กิจการของทาน 
 (     ) ไมเกิน 5 ลานบาท                         (     )  5 -10 ลานบาท   
 (     ) 11 -15 ลานบาท                            (     )  16 ลานบาทข้ึนไป 
12) ขนาดของธุรกิจ (จํานวนพนักงาน/ลูกจาง) 
 (     ) ไมเกิน 50 คน                                (      )  51- 200 คน 
 (     ) 201-500 คน                                   (     )  500 คนข้ึนไป 
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สวนท่ี 2    ความพึงพอใจของของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  
 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองตัวเลือกท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานท่ีมีตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  

 ระดับของความพึงพอใจ 

สวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
      1 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ      

1. มีความหลากหลายของประเภท/ชนิด
ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภณัฑท่ีเหมาะสม
ตอความตองการของลูกคา 

     

2. มีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา 

     

3. ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงและ
ความนาเช่ือถือ 

     

4. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการบรรจ ุ
หีบหอของผลิตภัณฑทันสมัยสวยงาม 

     

5. มีเอกสารประกอบมาพรอมผลิตภัณฑ / 
คูมือการใชงาน 

     

6. มีเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑท่ี
เหมาะสม 

     

7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________      
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 ระดับของความพึงพอใจ 

สวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
      1 

ดานราคา      

8. ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ      

9. มีระยะเวลาการยืนราคาท่ีเหมาะสม 
(ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย) 

     

10. มีการใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ      

11. มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ 
มีเครดิตเทอมเหมาะสม 

     

12. มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกให
ลูกคา 

     

13.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _______________      

ดานชองทางการจัดจําหนาย      

14. มีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑ 

     

15. มีความรวดเร็วในการจดัสงผลิตภัณฑ      

16. ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภท
และชนิดตามท่ีได ระบุในใบส่ังซ้ือ 

     

17. พนักงานสงผลิตภัณฑสามารถให 
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดถูกตองชัดเจน 

     

18. พนักงานท่ีจัดสงผลิตภัณฑมีจํานวน     
เพียงพอในการใหบริการ 

     

19. พนักงานจดัสงมีบุคลิกลักษณะท่ีดแีละ 
มีความเปนมิตร 

     

20. บริษัทฯ มีสต็อกท่ีเพียงพอตอการจัด 
     จําหนายเสมอ 
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 ระดับของความพึงพอใจ 

สวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
      1 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (ตอ)      

21. ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามีสภาพ 
สมบูรณ 

     

22. ความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
กับฝายขาย/บริษัท 

     

23. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______________      

ดานการสงเสริมการตลาด  

24. มีการจัดรายการสงเสริมการขายในชวง 
ตางๆ เชนการลดราคา การแถมสินคาพิเศษ  
การแจกตัวอยางสินคา 

     

25. มีการโฆษณาใหขอมูลเกีย่วกับ 
ผลิตภัณฑในส่ือวารสารทางดานส่ิงทอ 
อยางเหมาะสม  

     

26. พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมี
ความเปนมิตร 

     

27. การแตงกายของพนักงานขายมีความ
เหมาะสม และดูคลองแคลวพรอม
ใหบริการลูกคา 

     

28. ความรู / ความสามารถของพนักงาน
ขายเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ 

     

29. ความถ่ีในการเขาพบเยีย่มเยือนติดตอ
งานของพนักงานขาย 

     

30. ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงาน
ขาย     
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 ระดับของความพึงพอใจ 

สวนประสมทางการตลาด มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
      1 

ดานการสงเสริมการตลาด (ตอ)      

31. จํานวนคร้ังในการจดัฝกอบรมใหกับ
ลูกคาในรอบป 

     

32. ความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัด 
อบรมแกลูกคา 

     

33. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ________________      
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สวนท่ี 3    ปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ
บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมายถูก (√ ) ลงในชองตัวเลือกท่ีตรงกับระดับของปญหาท่ีพบในสวน
ประสมการตลาด บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด ถามีปญหาใดที่ทานพบแตมิไดระบุใน
แบบสอบถาม กรุณาเขียนปญหาท่ีทานพบลงไปในชองวางดานทายของบรรทัดท่ีเขียนวา “อ่ืนๆ” 
พรอมท้ังระบุระดับของปญหานั้นๆ ดวย 

 ระดับความรุนแรงของปญหา 

สวนประสมทางการตลาด นอยท่ีสุด 
       1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
       3 

มาก 
4 

มากท่ีสุด 
     5 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ      

1. ผลิตภัณฑไมคอยมีความหลากหลาย      

2. ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายไมคอยมีคุณภาพ      

3. ไมคอยมีเอกสารประกอบมาพรอม 
ผลิตภัณฑ / ไมมีคูมือการใชงาน 

     

4. ขนาดบรรจขุองผลิตภัณฑไมมีความ 
เหมาะสม/ไมมีทางเลือกใหลูกคา 

     

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) __________________      

ดานราคา      

6. ราคาท่ีจัดจําหนายไมเหมาะสมกับคุณภาพ      

7. มีระยะเวลาการยืนราคาท่ีไมเหมาะสม 
(ราคามีการเปล่ียนแปลงบอย)      

     

8. ไมคอยมีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือก
ใหลูกคา 

     

9. มีการใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือท่ี
ไมเหมาะสม 

     

10. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _________________      
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 ระดับความรุนแรงของปญหา 

สวนประสมทางการตลาด นอยท่ีสุด 
       1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
       3 

มาก 
4 

มากท่ีสุด 
     5 

ดานชองทางการจัดจําหนาย      

11. ไมคอยมีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ 
สินคา 

     

12. พนักงานท่ีจัดสงสินคามีจํานวนไม
เพียงพอในการใหบริการ 

     

13. บริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัด
จําหนายเสมอ 

     

14. ความไมสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกบัฝายขาย/บริษัท 

     

15. ไมมีความรวดเร็วในการจัดสงผลิตภัณฑ      

16. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _________________      

ดานการสงเสริมการตลาด      

17. ไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑในส่ือวารสารทางดานส่ิงทออยาง 
เหมาะสม  

     

18. พนักงานขาย ไมเอาใจใสติดตามงาน       

19. ความรู / ความสามารถของพนักงานขาย 
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑมีนอย 

     

20. ไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัด 
อบรมแกลูกคา 

     

21. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _________________      
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สวนท่ี 4 ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
             ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบเกีย่วกับการจําหนายผลิตภณัฑสียอมและเคมภีัณฑส่ิงทอของ บริษัท   
คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
              
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
            ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและกิจการ (ตัวแปรท่ีไมพบวามีผลใหเกิดความแตกตางใน
ความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมการตลาด) 
 
ตารางท่ี 52 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย  26 32.50 
หญิง 54 67.50 

รวม 80                    100.00 
 
  จากตารางท่ี 52 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.50 
 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 32.50 
 
 
 
ตารางท่ี 53 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 38 47.50 
สมรส 42 52.50 

รวม 80                   100.00 
 
 จากตารางท่ี 53 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.50  
และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 47.50 
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ตารางท่ี 54 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน รอยละ 

20 – 30 ป 21 26.30 
31 – 40 ป 45 56.30 
41 – 50 ป 9 11.30 
มากกวา 50 ป 5  6.30 

รวม 80                   100.00 
 
 จากตารางท่ี 54 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุชวง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 56.30 
รองลงมามีอายุชวง 20 – 30 ป รอยละ 26.30 อายุชวง 41 – 50 ปรอยละ 11.30 และมีอายุมากกวา 50 
ป รอยละ 6.30 ตามลําดับ 
 
 
 
ตารางท่ี 55 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 15.00 
ปริญญาตรี 55 68.80 
ปริญญาโทข้ึนไป 13 16.30 

รวม 80                    100.00 
  
 จากตารางท่ี 55 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
68.80 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป รอยละ 16.30 จบการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี รอยละ 15.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 56 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานใน
สถานประกอบการนี้ 
ระยะเวลาท่ีทํางานในสถาน

ประกอบการนี้ 
จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 6 7.50 
1 – 5 ป 25 31.30 
5 – 10 ป 20 25.00 
มากกวา 10 ป 29 36.30 

รวม 80                    100.00 
 
 จากตารางท่ี 57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่ทํางานในสถานประกอบการนี้มา
มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 36.30 รองลงมามีประสบการณการทํางาน 1– 5 ป รอยละ 31.30 มี
ประสบการณการทํางาน 5– 10 ป รอยละ 25.00 และมีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป คิดเปน
รอยละ 7.50 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 51 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทําเลที่ต้ังของกิจการ
ลูกคา 

ทําเลที่ต้ังของกิจการลูกคา จํานวน รอยละ 
กรุงเทพฯ 18 22.50 
สมุทรสาคร 39 48.80 
สมุทรปราการ 13 16.30 
นครปฐม 7 8.80 
ระยอง 2 2.50 
นนทบุรี 1 1.50 

รวม 80                    100.00 
  
 จากตารางท่ี 58 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทําเลท่ีต้ังของกิจการอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 
คิดเปนรอยละ 48.80 รองลงมา คือ กรุงเทพฯ รอยละ 22.50 จังหวัดสมุทรปราการ รอยละ 16.30 
จังหวัดนครปฐมรอยละ 8.80จังหวัดระยอง  รอยละ 2.50 และจังหวัดนนทบุรี  รอยละ 1.50 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 59 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของกิจการ 
ลักษณะของกจิการ จํานวน รอยละ 

กิจการเจาของคนเดียว 7 8.80 
บริษัทจํากัด 69 86.30 
หางหุนสวนจาํกัด/สามัญนิติบุคคล 3 3.80 
บริษัทมหาชน 1 1.30 

รวม 80                   100.00 
  
 จากตารางท่ี 59 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะของกิจการเปนประเภทบริษัทจํากัด คิด
เปนรอยละ 86.30 รองลงมากิจการเจาของคนเดียว รอยละ 8.80 หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล 
รอยละ 3.80 และบริษัทมหาชน รอยละ 1.30 ตามลําดับ 

 
 
 

ตารางท่ี 60 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ จํานวน รอยละ 

ผลิตผาแบบครบวงจร 36 45.00 
ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภณัฑ
แบบซ้ือมา – ขายไป 

18 22.50 

รับจางฟอกยอมอยางเดยีว 20 25.00 
รับจางทอผา-ฟอก-ยอม 
และพิมพลาย 

6  7.50 

รวม 80                    100.00 
  
 จากตารางท่ี 60 พบวา ผูตอบแบบสอบถามกิจการเปนประเภทธุรกิจผลิตผาแบบครบวงจร 
คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาเปนธุรกิจรับจางฟอกยอมอยางเดยีว รอยละ 25.00 ธุรกิจผลิตภัณฑสี
ยอมและเคมภีณัฑแบบซ้ือมา – ขายไป คิดเปนรอยละ 22.50 และ เปนธุรกิจรับจางทอผา-ฟอก-ยอม
และพิมพลายรอยละ 7.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 61 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายของกิจการ 
ยอดขายของกจิการ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 5 ลานบาท 10 12.50 
5 – 10 ลานบาท 23 28.80 
11 – 15 ลานบาท 5 6.30 
16 ลานบาทข้ึนไป 42 52.50 

รวม 80                   100.00 
 
 จากตารางท่ี 61 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูในกิจการท่ีมียอดขาย 16 ลานบาทข้ึน
ไป คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมามียอดขาย 5 – 10 ลานบาท รอยละ 28.80 มียอดขาย ไมเกิน 5 
ลานบาท รอยละ 12.50 และมียอดขาย 11 – 15 ลานบาท รอยละ 6.30 ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 62 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดของกิจการ 

ขนาดของกิจการ (พนักงาน) จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 50 คน 9 11.30 
51 – 200 คน 25 31.30 
201 – 500 คน 24 30.00 
500 คนข้ึนไป 22 27.50 

รวม 80                   100.00 
หมายเหตุ;  การแบงขนาดของกิจการโดยใชจํานวนพนกังานเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  
 จากตารางท่ี 62 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูในกิจการท่ีมีพนกังาน 51 - 200 คน คิด
เปนรอยละ 31.30 รองลงมามีพนักงาน 201 – 500 คน รอยละ 30.00 มีพนักงาน 500 คนข้ึนไป รอย
ละ 27.50 และมีพนักงานไมเกิน 50 คน รอยละ 11.30 ตามลําดับ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นางพรศรี  เอ้ือสถาพรกิจ 
 
วัน เดือน ปเกิด 10  กรกฎาคม 2514 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณทิต) 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปการศึกษา 2536 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2536 – 2538  พนักงานฝายบริการลูกคา 
 บริษัท พนูทรัพยแคน จํากัด 
 พ.ศ.2539 – 2548  พนักงานฝายควบคุมคุณภาพ 
 บริษัท ซีบา สเปลเชียลต้ี เคมิคอลส  จํากัด 
 พ.ศ. 2549  พนักงานฝายขาย 
 บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 


