ภาคผนวก ก
แบบตรวจสอบทีใ่ ห้ ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ดร. ........................................
2. .........................................
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจยั
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่
อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้
บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสาน จานวน 28 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสาน จานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ จานวน 1 ข้อ
ผูว้ ิจยั ขอรั บ รองว่าข้อมู ล ที่ ไ ด้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ จะถู ก นาเสนอเป็ นผลการวิจยั ใน
ภาพรวมเท่านั้น ซึ่ งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดต่อผูต้ อบแบบสอบถามและสถาบันที่เกี่ยวข้องจึงขอ
ความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง เพื่อผลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
นาไปประยุกต์ใช้ในโอกาศต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
นาย พงศธร นวลศิริ
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
ไม่
ข้ อ
รายการพิจารณา
ค่ า IOC
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้เลือก
2. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดี
3. บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม
4.
ปลอดภัย
5. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
ด้ านราคา
6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
7. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
8. ราคามีความคุม้ ค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
9. มีสาขาให้บริ การจานวนมาก
10. การสั่งซื้ อสิ นค้าทาได้สะดวก
11. สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้ งั สาขาได้ง่าย
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
ไม่
ข้ อ
รายการพิจารณา
ค่ า IOC
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
12. มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกเป็ นส่ วนลด
13. มีการลุน้ รางวัลต่างๆ
มี ก ารแจกของขวัญ เนื่ อ งในวัน ส าคัญ
14.
ต่างๆ
มี ก ารจัด โปรโมชั่ น ส่ ง เสริ มการขาย
15.
บ่อยๆ
ด้ านบุคคล
16. พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส
17. พนักงานมีความตั้งใจในการให้บริ การ
พนั ก งานสามารถให้ บ ริ การได้ อ ย่ า ง
18.
ถูกต้องรวดเร็ ว
พ นั ก ง า น มี ค ว า ม ช า น า ญ ใ น ก า ร
19.
ให้บริ การ
พนักงานให้ความสนใจแก่ลูกค้าในการ
20.
ให้บริ การ
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
ไม่
ข้ อ
รายการพิจารณา
ค่ า IOC
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านกระบวนการ
กระบวนการให้ บ ริ การมี ข้ ัน ตอนไม่
21.
ยุง่ ยาก
22. การให้บริ การมีความรวดเร็ วเป็ นระบบ
มีข้ นั ตอนกระบวนการให้บริ การแสดง
23.
ไว้ให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
การจัดแผนผังสาขาการมีความสวยงาม
24.
เป็ นระเบียบ
การเลื อ กใช้ สี ในการตกแต่ ง มี ค วาม
25.
สวยงาม จดจาได้ง่าย
26. บรรยากาศในร้านมีความสะดวกสะบาย
27. อากาศภายในร้านปลอดโปร่ ง
28. แสงสว่างในร้านมีเพียงพอ
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แบบประเมิน IOC สาหรับผู้เชี่ ยวชาญ
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ
ไม่
ข้ อ
รายการพิจารณา
ค่ า IOC
+1
0
เหมาะสม
-1
ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
29. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
30. ความถูกต้องในการให้บริ การ
31. การจัดลาดับคิวในการรอรับบริ การ
32. รสชาติเครื่ องดื่มตรงตามที่สงั่
33. การชาระเงินและการทอนเงินถูกต้อง
ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
34. ความรวดเร็ วในการให้บริ การเครื่ องดื่ม
35. ความตั้งใจในการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
การแสดงสี หน้ า และอารมณ์ ใ นการ
36.
ให้บริ การ
การแต่ ง กายและกิ ริย าการให้ บ ริ ก ารมี
37.
ความคล่องตัว
ด้ านความไว้ใจในการบริการ
38. การผลิตเครื่ องดื่มตรงตามคาสั่งซื้ อเสมอ
39. การคิดเงินถูกต้องตามคาสั่งซื้ อ
40. การทอนเงินค่าสิ นค้าถูกต้อง
41. มีการทวนคาสั่งซื้ อกับลูกค้าทุกครั้ง
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเม
ซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้
บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 ความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสาน
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็ น
อย่างดี และแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน โดยข้อมูลในแบบสอบถามนี้ จะถูกเก็บเป็ น
ความลับ
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ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
[ ] 1.ชาย

[ ] 2.หญิง

2. อายุ
[ ] 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
[ ] 2. 21 – 30 ปี
[ ] 3. 31 – 40 ปี
[ ] 4. 41 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
[ ] 1.โสด
[ ] 2.สมรส
[ ] 3. อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................
4. ระดับการศึกษา
[ ] 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
[ ] 2. ปริ ญญาตรี
[ ] 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
[ ] 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
[ ] 3. ธุ รกิจส่ วนตัว
[ ] 4. นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
[ ] 5. พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
[ ] 6. วิชาชีพอิสระ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 4. 30,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขา
คลองสานของผู้บริโภค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความสาคัญ น้อยที่สุด
น้อย
หมายถึง มีความสาคัญ น้อย
ปานกลาง
หมายถึง มีความสาคัญ ปานกลาง
มาก
หมายถึง มีความสาคัญ มาก
มากที่สุด
หมายถึง มีความสาคัญ มากที่สุด
ระดับความสาคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านผลิตภัณฑ์
7. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้เลือก
8. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดี
9. บรรจุภณั ฑ์มีความสวยงาม
10. ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและความปลอดภัย
11. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
ด้ านราคา
12. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
13. ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ
14. ราคามีความคุม้ ค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

มากที่สุด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

5

4

3

2

1
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ระดับความสาคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
15. มีสาขาให้บริ การจานวนมาก
16. การสัง่ ซื้ อสิ นค้าทาได้สะดวก
17. สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้ งั สาขาได้ง่าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
18. มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกเป็ นส่ วนลด
19. มีการลุน้ รางวัลต่างๆ
20. มีการแจกของขวัญเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
21. มีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายบ่อยๆ
ด้ านบุคคล
22. พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส
23. พนักงานมีความตั้งใจในการให้บริ การ
24. พนัก งานสามารถให้ บ ริ การได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
รวดเร็ ว
25. พนักงานมีความชานาญในการให้บริ การ
26. พนั ก งานให้ ค วามสนใจแก่ ลู กค้ า ในการ
ให้บริ การ

มากที่สุด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

5

4

3

2

1

60

ระดับความสาคัญ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านกระบวนการ
27. กระบวนการให้บริ การมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยาก
28. การให้บริ การมีความรวดเร็ วเป็ นระบบ
29. มี ข้ นั ตอนกระบวนการให้ บ ริ ก ารแสดงไว้ใ ห้
ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
30. การจัด แผนผัง สาขาการมี ค วามสวยงามเป็ น
ระเบียบ
31. การเลื อ กใช้ สี ใ นการตกแต่ ง มี ค วามสวยงาม
จดจาได้ง่าย
32. บรรยากาศในร้านมีความสะดวกสะบาย
33. อากาศภายในร้านปลอดโปร่ ง
34. แสงสว่างในร้านมีเพียงพอ

มากที่สุด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

5

4

3

2

1
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ส่ วนที่ 3 ความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความสาคัญ น้อยที่สุด
น้อย
หมายถึง มีความสาคัญ น้อย
ปานกลาง
หมายถึง มีความสาคัญ ปานกลาง
มาก
หมายถึง มีความสาคัญ มาก
มากที่สุด
หมายถึง มีความสาคัญ มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
35. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
36. ความถูกต้องในการให้บริ การ
37. การจัดลาดับคิวในการรอรับบริ การ
38. รสชาติเครื่ องดื่มตรงตามที่สั่ง
39. การชาระเงินและการทอนเงินถูกต้อง

มากที่สุด

ความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลอง
สานของผู้บริ โภค
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ระดับความพึงพอใจ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
40. ความรวดเร็ วในการให้บริ การเครื่ องดื่ม
41. ความตั้งใจในการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
42. การแสดงสี หน้าและอารมณ์ในการให้บริ การ
43. การแต่ ง กายและกิ ริ ย าการให้ บ ริ การมี ค วาม
คล่องตัว
ด้ านความไว้ใจในการบริการ
44. การผลิตเครื่ องดื่มตรงตามคาสั่งซื้ อเสมอ
45. การคิดเงินถูกต้องตามคาสั่งซื้ อ
46. การทอนเงินค่าสิ นค้าถูกต้อง
47. มีการทวนคาสั่งซื้ อกับลูกค้าทุกครั้ง

มากที่สุด

ความต้ องการใช้ บริการร้ านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลอง
สานของผู้บริ โภค
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ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*****************************************************
ขอขอบคุณที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม

