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ภาคผนวก
แบบตรวจสอบทีให้ผเู ้ ชียวชาญพิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหาของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั

รายนามผูเ้ ชียวชาญ
1. ........................................
2. .........................................
3. .........................................
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนี มีจุดมุ่งหมายเพือใช้เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจยั
ซึ งเป็ นส่ ว นหนึ งของการศึ กษาระดับปริ ญ ญาโท เรื อง ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การที มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
แบบสอบถามฉบับนี แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซือสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ จํานวน 25 ข้อ
ส่ วนที 3 การตัดสิ นใจซื อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
จํานวน 15 ข้อ
ส่วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืนๆ จํานวน 1 ข้อ
ผูว้ ิจัยขอรั บรองว่า ข้อมูลที ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี จะถูกนําเสนอเป็ นผลการวิจ ัยใน
ภาพรวมเท่านัน ซึ งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดต่อผูต้ อบแบบสอบถามและสถาบันทีเกียวข้องจึงขอ
ความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง เพือผลทีได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในโอกาศต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นาย ศรุ ตม์ โกมลเปลิน
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจาก
ต่ างจังหวัดของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริ ญ
ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
ค่ า
ข้ อ
รายการพิจารณา
IOC
+1
0
-1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. ท่านนิยมซื อของฝากจากจังหวัด.............
แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจาก
ต่ างจังหวัดของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริ ญ
ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
ข้ อ
รายการพิจารณา
ค่ า IOC
+1
0
-1
6. เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
7. เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเฉพาะท้องถิน
8. เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ
9. เป็ นผลิตภัณฑ์ทีนิ ยมในการซือเป็ นของฝาก
10. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ
11. ได้รับรางวัลหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์
12. มีราคาทีเหมาะสมกับปริ มาณ
13. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
14. ราคามีความใกล้เคียงกับสิ นค้าประเภทเดียวกัน
15. มีการติดป้ายราคาชัดเจน
16. มีช่องทางการจําหน่ายในหลายพืนที
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจาก
ต่ างจังหวัดของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริ ญ
ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
-1
17. สามารถสังซือสิ นค้าออนไลน์ได้
18. มีตวั แทนจําหน่ายทัวประเทศ
19. มีร้านจําหน่ายในจุดสําคัญ เช่น สถานีขนส่ ง ฯ
20. มีการแถมสิ นค้า
มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พันธ์ สิ นค้า ให้เ ป็ นที
21.
รู ้จกั
22. มีการสะสมคะแนนแลกซือ
23. มีการแจกสิ นค้าขนาดพิเศษช่วงเทศกาล
พนั ก งานขายมี ค วามสามารถในการแนะนํา
24.
สิ นค้าทีดี
พนั ก งานมี ค วามเข้า ใจถึ ง วัต ถุ ดิ บ ที ใช้ผ ลิ ต
สิ นค้าเป็ นอย่างดี และให้ความชัดเจนแก่ลูกค้า
25.
ถึ ง รสชาติ ห รื อ การใช้ ง านของสิ น ค้า ได้เ ป็ น
อย่างดี
26. พนักงานขายมีการสื อสารทีชัดเจน น่าฟัง
มีทีมงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
27.
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มี กระบวนการในการสั งซื อ จัดส่ ง และชํา ระ
28.
เงินทีรวดเร็ ว
มีการรับประกันคุณภาพของสิ นค้าและควบคุม
29.
การผลิตสิ นค้าทีดี
การให้บริ การในการขายสิ นค้าง่ าย สะดวก ใช้
30.
เวลาไม่นาน
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แบบประเมิน IOC สํ าหรับผู้เชียวชาญ
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจาก
ต่ างจังหวัดของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริ ญ
ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ ค่ า IOC
ข้ อ
รายการพิจารณา
+1
0
-1
พื นที ในการขายมี ก ารจั ด เรี ยงสิ นค้ า ที เป็ น
31.
ระเบียบ เลือกซื อง่าย
แสงสว่างในพืนทีขายมีเพียงพอต่อการเลือกซือ
32.
สิ นค้า
การจั ด แผนผั ง พื นที ขายเป็ นสั ด ส่ วน แยก
33.
หมวดหมู่ของสิ นค้าชัดเจน
มี ป้ า ยแสดงประเภทสิ น ค้า ที เห็ น ได้ ชั ด เจน
34.
สี สันสวยงาม
การจัดสถานทีขายมีความสวยงาม ดึงดูดให้เข้า
35.
ไปใช้บริ การ

ลงชือ...............................................................ผูต้ รวจ
(..............................................................)
............./............... /.............
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แบบสอบถาม
เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจาก
ต่ างจังหวัดของผู้บริโภค ในเขตภาษีเจริ ญ
คําชีแจง
แบบสอบถามนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาปั จจัยที มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าประเภท
ของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าประเภท
ของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
ส่วนที การตัดสิ นใจซื อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
ส่วนที 4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
โดยผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็ น
อย่างดี และแบบสอบถามนี จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน โดยข้อมูลในแบบสอบถามนี จะถูกเก็บเป็ น
ความลับ
ส่ วนที ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง ช่ อง ตามความเป็ นจริง
. เพศ
[ ] 1. ชาย
[ ] 2. หญิง
2. อายุ
[ ] 1. อายุตากว่
ํ าหรื อเท่ากับ 25 ปี
[ ] 2. อายุ 26 – 35 ปี
[ ] 3. อายุ 36 – 45 ปี
[ ] 4. อายุมากกว่า 46 ปี ขึนไป
3.ระดับการศึกษา
[ ] . ตํากว่าปริ ญญาตรี
[ ] . ปริ ญญาตรี
[ ] . สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. รายได้เฉลียต่อเดือน
[ ] . รายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ , บาท
[ ] 2. รายได้ 10,001 – , บาท
[ ] . รายได้ 20,001 – , บาท
[ ] . รายได้มากกว่า 30,001 บาทขึนไป
5. ท่านนิยมซือของฝากจากจังหวัด.............................................
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ส่ วนที ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทีมีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝาก
จากต่ างจังหวัดของผู้บริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ ง
โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี
น้อยทีสุ ด
หมายถึง มีความสําคัญ น้อยทีสุ ด
น้อย
หมายถึง มีความสําคัญ น้อย
ปานกลาง
หมายถึง มีความสําคัญ ปานกลาง
มาก
หมายถึง มีความสําคัญ มาก
มากทีสุ ด
หมายถึง มีความสําคัญ มากทีสุ ด
ระดับความสํ าคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ ด

ด้ านผลิตภัณฑ์
6. ของฝากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
7. ของฝากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีเฉพาะท้องถิน
8. ของฝากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ
9. ของฝากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีนิยมในการซื อเป็ นของฝาก
10. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ
11. ได้รับรางวัลหนึงตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
12. มีราคาทีเหมาะสมกับปริ มาณ
13. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
14. ราคามีความใกล้เคียงกับสิ นค้าประเภทเดียวกัน
15. มีการติดป้ายราคาชัดเจน

มากทีสุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

5

4

3

2

1
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ระดับความสํ าคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ ด

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
16. มีช่องทางการจําหน่ายในหลายพืนที
17. สามารถสังซือสิ นค้าออนไลน์ได้
18. มีตวั แทนจําหน่ายทัวประเทศ
19. มีร้านจําหน่ายในจุดสําคัญ เช่น สถานีขนส่ ง ฯ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
20. มีการแถมสิ นค้า
21. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็ นทีรู ้จกั
22. มีการสะสมคะแนนแลกซือ
23. มีการแจกสิ นค้าขนาดพิเศษช่วงเทศกาล
ด้ านบุคคล
24. พนักงานขายมีความสามารถในการแนะนําสิ นค้าทีดี
25. พนัก งานมี ค วามเข้า ใจถึ ง วัต ถุ ดิ บที ใช้ผลิ ต สิ น ค้า เป็ น
อย่างดีและให้ความชัดเจนแก่ลูกค้าถึงรสชาติหรื อการใช้งาน
ของสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
26. พนักงานขายมีการสื อสารทีชัดเจน น่าฟัง
27. ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารมีทีม งานในการวิ จัยและพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์
ใหม่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

มากทีสุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ

5

4

3

2

1
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ระดับความสํ าคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ ด

ด้ านกระบวนการ
28. มีกระบวนการในการสังซือ จัดส่ ง และชําระเงินทีรวดเร็ ว
29. มี การรั บประกันคุณภาพของสิ นค้าและควบคุมการผลิต
สิ นค้าทีดี
30. การให้บริ การในการขายสิ นค้า ง่ าย สะดวก ใช้เวลาไม่
นาน
ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
31. พืนทีในการขายมีการจัดเรี ยงสิ นค้าทีเป็ นระเบี ยบ เลือก
ซือง่าย
32. แสงสว่างในพืนทีขายมีเพียงพอต่อการเลือกซือสิ นค้า
33. การจัดแผนผัง พืนทีขายเป็ นสัดส่ วน แยกหมวดหมู่ ของ
สิ นค้าชัดเจน
34. มีป้ายแสดงประเภทสิ นค้าทีเห็นได้ชดั เจน สี สนั สวยงาม
35. การจัด สถานที ขายมีความสวยงาม ดึ ง ดู ด ให้เ ข้า ไปใช้
บริ การ

มากทีสุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
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ส่ วนที 3 การตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัดของผู้บริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในข้อความทีตรงกับความเป็ นจริ ง
โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี
น้อยทีสุ ด
หมายถึง มีความสําคัญ น้อยทีสุ ด
น้อย
หมายถึง มีความสําคัญ น้อย
ปานกลาง
หมายถึง มีความสําคัญ ปานกลาง
มาก
หมายถึง มีความสําคัญ มาก
มากทีสุ ด
หมายถึง มีความสําคัญ มากทีสุ ด
ระดับการตัดสิ นใจ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ ด

ด้ านการรั บรู้ ถงึ ความต้ องการ
36. ท่า นตังใจซื อสิ นค้า ประเภทของฝากเพือเป็ นของขวัญ
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
37. ท่ า นต้อ งการซื อสิ นค้า ประเภทของฝากเมื อเดิ น ทาง
ท่องเทียว
38. ท่ า นเจาะจงซื อสิ นค้าประภเทของฝากทีมี ชือเสี ยงของ
สถานทีนันๆ
ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
. ท่านค้าหาข้อมูลสิ นค้าประเภทของฝากจากคนในพืนที
นันๆ
. ท่านค้นหาข้อมูลสิ นค้าประเภทของฝากขึนชือของแต่ละ
แหล่งจาก Internet

มากทีสุ ด

การตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัด
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ระดับการตัดสิ นใจ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีสุ ด

ด้ านการค้ นหาข้ อมูล (ต่ อ)
. ท่ า นใช้แหล่ ง ข้อ มู ลอ้า งอิ ง จากการรี วิ ว ของบุ คคลที มี
ชือเสี ยง
ด้ านการประเมินผลทางเลือก
42. ท่านเลือกทางเลือกในการซื อสิ นค้าประเภทของฝากที
สะดวกและหาซื อได้ง่าย
. ท่านประเมินผลทางเลือกในการซื อสิ นค้าประเภทของ
ฝากในทุกช่องทาง
44. ทางเลื อ กซื อสิ น ค้า ประเภทของฝากที ท่ า นเลื อ กเป็ น
ทางเลือกทีเหมาะสมทีสุ ด
ด้ านการตัดสิ นใจซื อ
45. ท่านตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลจากหลายๆ แหล่ง
. ท่านตัดสิ นใจซื อโดยการทดลองด้วยตนเอง
. ท่านตัดสิ นใจจากคําแนะของคนอืน

มากทีสุ ด

การตัดสิ นใจซื อสิ นค้ าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัด
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ส่ วนที 4 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*****************************************************
ขอขอบคุณทีกรุ ณาตอบแบบสอบถาม

