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แบบสอบถาม 
 

ความคดิเห็นของลูกค้าในการเลอืกใช้บริการ ร้านคลนีสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ 

 
เน่ืองดว้ยผูว้จิยัก ำลงัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบุรี

จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม เพื่อประโยชน์
ทำงวชิำกำรต่อไป ขอ้มูลของท่ำนจะเก็บเป็นควำมลบั ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจะน ำเสนอในภำพรวม  

แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1ddขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถำม                                                                                                                                 
ส่วนท่ี 2ddควำมคิดเห็นของลูกคำ้ในกำรเลือกใชบ้ริกำร ร้ำนคลีนสยำม คำร์แคร์ บำงปู

สมุทรปรำกำร 
ค าช้ีแจง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย √ ลงใน        ท่ีท่ำนเห็นว่ำตรงกบัท่ำนมำกท่ีสุด  ส ำหรับช่อง
ส่ีเหล่ียมดำ้นขวำไม่ตอ้งท ำเคร่ืองหมำย √ ลงในช่องวำ่งเพรำะส ำหรับผูว้จิยัเท่ำนั้น 

ส่วนที ่1กกข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      

1.เพศ                                                                                                                                                                                                ส ำหรับผูว้จิยั 
            1. ชำย                                                             2. หญิง                           
2.อำย ุ                                                                                                                                                                                      
 1. ต ่ำกวำ่ 30 ปี                                                                       2. 31-40 ปี                                                                                       
 3. 41-50 ปี                                                                             4. 51 ปีข้ึนไป                                                                             
3.สถำนภำพ   
 1.โสด 2. สมรส  
 3. หมำ้ย / หยำ่ร้ำง    
4. อำชีพ  

      1.  พนกังำนของรัฐ/           
            รัฐวสิำหกิจ 

2. อำชีพส่วนตวั 

      3. พอ่บำ้น แม่บำ้น 4. รับจำ้ง 
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ส่วนที ่1กกข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     ( ต่อ )                         

5.ระดบักำรศึกษำ                                                                                                                                                                           ส ำหรับผูว้จิยั 
         1. ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี                                                       2. ปริญญำตรี  
         3. สูงกวำ่ปริญญำตรี   
6. รำยไดข้องท่ำนต่อเดือน                                                                                                                                                        
         1. ไม่เกิน 15,000 บำท                                                                    2. 15,001-25,000 บำท                                                     
         3. 25,001-35,000 บำท                                                                   4. มำกกวำ่ 35,000 บำท                                                  
 

ส่วนที่  2กกความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ  ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ 

โปรดเขียนเคร่ืองหมำย √ ลงในช่องวำ่งท่ีตรงกบัระดบัของคุณภำพตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 

 
หัวข้อในการสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น  
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
4 

ปำน
กลำง 

3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 

ส ำหรับผูว้จิยั 

ด้านผลติภัณฑ์  

1. ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดมีคุณภำพ       
2. อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมีมำตรฐำน       
3.มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทนัสมยัมำใชง้ำน       
4.  มีกำรพฒันำและปรับปรุงรูปแบบบริกำร
อยำ่งต่อเน่ือง 

      

5.  มีกำรบริกำรดำ้นอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนอะไหล่        
 ด้านราคา  
6.รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพกำรบริกำร       
7.  มีป้ำยบอกรำคำค่ำบริกำรท่ีชดัเจน        
8.  มีบริกำรให้เลือกหลำยระดบัรำคำ       
9.  มีกำรแจง้รำคำใหลู้กคำ้ทรำบกรณีท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลง 
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ส่วนที่  2กกความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ  ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ (ต่อ) 

 
หัวข้อในการสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น ส ำหรับผูว้จิยั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 

4 

ปำน
กลำง 
3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 

 

ด้านราคา (ต่อ) 
10. ช ำระเงินดว้ยเงินสดและบตัรเครดิตใหเ้ลือก       
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
11. ท ำเล ท่ีตั้งของสถำนท่ีให้บริกำรอยูใ่กลชุ้มชน
และสะดวกต่อกำรเดินทำง 

      

12. สถำนท่ีกวำ้งขวำงมีท่ีจอดรถเพียงพอ       
13. สถำนท่ีลำ้งรถ กวำ้งขวำงสะอำด       
14. มีสถำนท่ีรับรองลูกคำ้เพียงพอ       
15. ทำงเขำ้ – ออก กวำ้งขวำง สะดวก       
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
16. ขอ้มูลกำรใหบ้ริกำรครบถว้นทนัสมยั      

17. มีกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร       
18. มีกำรจดัโปรโมชัน่ตำมเทศกำล และฤดูกำล       
19. มีบตัรสะสมแตม้แลกของรำงวลั       
20. มีกำรใหส่้วนลดค่ำบริกำรเป็นเงินสด       
ด้านบุคลากร  
21. พนกังำนใหบ้ริกำรรวดเร็วถูกตอ้ง      
22. พนกังำนมีควำมซ่ือสัตย ์       
23. พนกังำนมีมนุษยสัมพนัธ์ มีน ้ำใจและ
บุคลิกภำพดี 

      

24. พนกังำนมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ในกำร
ใหบ้ริกำร 
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ส่วนที่  2กกความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ  ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ บางปู 
สมุทรปราการ (ต่อ) 

 
หัวข้อในการสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น ส ำหรับผูว้จิยั 
มำก
ท่ีสุด 

5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 
3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 

 

ด้านบุคลากร (ต่อ )  
25. พนกังำนมีประสบกำรณ์ สำมำรถให้ค  ำแนะน ำ
และตอบขอ้ซกัถำมของผูรั้บริกำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 

      

ด้านกระบวนการให้บริการ  
26. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร       
27. มีระบบขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้งตำมค ำสั่ง       
28. มีกำรแจง้รำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรอยำ่ง
ครบถว้นก่อนเขำ้รับบริกำร 

      

29. กระบวนกำรใหบ้ริกำรไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น       
30. สำมำรถมองเห็นกำรท ำงำนทุกขั้นตอน       
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
31. มีช่ือเสียงดำ้นคุณภำพและบริกำร       
32. มีกำรตกแต่งร้ำนทนัสมยัสวยงำม สะอำด  
น่ำเขำ้ใชบ้ริกำร 

      

33. ป้ำยร้ำน ชดัเจน มองเห็นง่ำย       
34.ทำงเขำ้ – ออก สะดวกปลอดภยัมองเห็นได้
ชดัเจน 

      

35. บริเวณหอ้งพกัลูกคำ้ ติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ 
เยน็สบำย 

      

 

 ขอขอบพระคุณท่ำนท่ีกรุณำเสียสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ตารางค่าความเช่ือมั่น 
 

 Item-Total Statistics 
 

รายการ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดมีคุณภำพ 130.544 295.416 .497 .867 
2. อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดมีมำตรฐำน 130.603 294.466 .515 .867 
3. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีทนัสมยัมำใช ้
งำน 130.727 293.127 .523 .866 
4. มีกำรพฒันำและปรับปรุงรูปแบบ
บริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 130.680 293.290 .4844 .866 
5. มีกำรบริกำรดำ้นอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียน
อะไหล่  131.443 291.950 .397 .867 
6. รำคำเหมำะสมกบัคุณภำพกำรบริกำร 130.337 295.141 .469 .867 
7. มีป้ำยบอกรำคำค่ำบริกำรท่ีชดัเจน  131.124 288.288 .566 .864 
8. มีบริกำรใหเ้ลือกหลำยระดบัรำคำ 31.017 291.589 .483 .866 
9. มีกำรแจง้รำคำใหลู้กคำ้ทรำบกรณีท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลง 130.929 293.328 .480 .866 
10. ช ำระเงินดว้ยเงินสดและบตัรเครดิต
ใหเ้ลือก 131.112 290.540 .473 .866 
11. ท ำเล ท่ีตั้งของสถำนท่ีใหบ้ริกำรอยู่
ใกลชุ้มชนและสะดวกต่อกำรเดินทำง 130.485 292.001        .540 .866 
12. สถำนท่ีกวำ้งขวำงมีท่ีจอดรถเพียงพอ 130.810 289.987 .587 .865 
13. สถำนท่ีลำ้งรถ กวำ้งขวำงสะอำด 130.692 289.214 .636 .864 
14. มีสถำนท่ีรับรองลูกคำ้เพียงพอ 130.538 293.809 .502 .866 
15. ทำงเขำ้ – ออก กวำ้งขวำง สะดวก 130.940 291.806 .594 .865 
16. ขอ้มูลกำรใหบ้ริกำรครบถว้นทนัสมยั 130.946 293.110 .545 .866 
17. มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร 131.171 286.369 .641 .863 
18. มีกำรจดัโปรโมชัน่ตำมเทศกำล และ
ฤดูกำล 131.278 290.404 .502 .866 
19. มีบตัรสะสมแตม้แลกของรำงวลั 131.668 289.591 .452 .866 
20. มีกำรใหส่้วนลดค่ำบริกำรเป็นเงินสด 131.189 276.594 .263 .880 
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Item-Total Statistics 
 

รายการ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
21. พนกังำนใหบ้ริกำรรวดเร็วถูกตอ้ง 130.544 292.273 .536 .866 
22. พนกังำนมีควำมซ่ือสตัย ์ 130.065 277.596 .177 .893 
23. พนกังำนมีมนุษยสมัพนัธ์ มีน ้ ำใจและ
บุคลิกภำพดี 130.242 294.327 .533 .866 
24. พนกังำนมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ใน
กำรใหบ้ริกำร 130.532 292.952 .603 .866 
25. พนกังำนมีประสบกำรณ์ สำมำรถให้
ค  ำแนะน ำและตอบขอ้ซกัถำมของผูรั้บริ
กำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 130.639 292.720 .536 .866 
26. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 130.497 290.382 .609 .865 
27. มีระบบขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีถูกตอ้ง
ตำมค ำสัง่ 130.621 289.320 .655 .864 
28. มีกำรแจง้รำยละเอียดกำรใหบ้ริกำร
อยำ่งครบถว้นก่อนเขำ้รับบริกำร 130.680 291.218 .596 .865 
29. กระบวนกำรใหบ้ริกำรไม่ยุง่ยำก
ซบัซอ้น 130.467 292.000 .564 .865 
30. สำมำรถมองเห็นกำรท ำงำนทุก
ขั้นตอน 130.372 292.354 .577 .866 
31. มีช่ือเสียงดำ้นคุณภำพและบริกำร 130.408 281.385 .145 .894 
32. มีกำรตกแต่งร้ำนทนัสมยัสวยงำม 
สะอำด น่ำเขำ้ใชบ้ริกำร 130.520 294.786 .498 .867 
33. ป้ำยร้ำน ชดัเจน มองเห็นง่ำย 130.727 288.758 .703 .864 
34. ทำงเขำ้ – ออก สะดวกปลอดภยั
มองเห็นไดช้ดัเจน 130.946 289.217 .662 .864 
35. บริเวณหอ้งพกัลูกคำ้ ติดตั้งเคร่ือง 
ปรับอำกำศ เยน็สบำย 131.011 292.999 .447 .867 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางพรทิพย ์  แกว้เตชะ 
วนั เดือน ปีเกดิ  31  มีนาคม  2512 
ภูมิล าเนา  อ าเภอบา้นหม่ี   จงัหวดัลพบุรี 
 
ประวตัิการศึกษา  
 

พ.ศ.2519 ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
พ.ศ.2522 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคโนโลยลีะโว ้จงัหวดัลพบุรี 
พ.ศ.2555 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
พ.ศ.2557 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 
ประวตัิการท างาน 
 

พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั   บริษทั ไทยนิสชิน เทคโนมิค จ ากดั 
                             ต  าแหน่งเลขาผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

     พ.ศ.2555 - ปัจจุบนั    ร้านคลีนสยาม คาร์แคร์ 
                              ต  าแหน่งเจา้ของกิจการ 

.  
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