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แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพือ่ประกอบการศึกษาวิชาการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร มหาวทิยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ือง "ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอ
การซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม" 
 ขอมูลท่ีไดจะนําไปวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมเพือ่เปนประโยชนในเชิง
วิชาการ เทานัน้ 
 ดังนั้นจึงเรียนมาเพ่ือขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูลตามความเปน และ
ขอขอบพระคุณทานท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 

นายแกรง  โฆรีรัตน 
นักศึกษา ปริญญาโท 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงใน       หนาขอความท่ีเปนคําตอบของทานเพียงขอเดยีว
หรือเติมขอความลงในชองวาง อ่ืนๆ(โปรดระบุ).................. 
1. เพศ 
  1.   ชาย 2.   หญิง 
2. อายุ 
  1.   ตํ่ากวา  25  ป 2.   25 – 34 ป 
  3.   35 – 44 ป 4.   45 ปข้ึนไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1.   ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา 
  2.   ปวส./อนุปริญญา/หรือเทียบเทา 
  3.   ปริญญาตรี 
  4.   สูงกวาปริญญาตรี 
4. สถานภาพสมรส 
  1.   โสด  
  2.   สมรส    
  3.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...............................   
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5. อาชีพ 
  1.   พนักงานบริษทัเอกชน 2.   ประกอบอาชีพอิสระ 
  3.   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.   พอบาน/แมบาน 
  5.   นักเรียน/นักศึกษา 6.   เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 
  7.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
6. รายไดตอเดือนของครอบครัว  
  1.   ไมเกิน 30,000 บาท 2.   30,001 – 60,000 บาท 
  3.   60,001 – 90,000 บาท 4.   90,001 – 120,000 บาท 
  5.   มากกวา 120,000 บาท  
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวของทาน 
  1.   1-2  คน 2.   3-4  คน 
  3.   5 คนข้ึนไป 
8. ประเภทท่ีอยูอาศัยของทาน 
  1.   หองเชา/หอพกั 2.      หองพัก/คอนโดมิเนียม(เปนเจาของ) 

  3.   อาคารพาณิชย 4.   ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม/บานแฝด 
  5.   บานเดี่ยว  
9. ท่ีพักของทานมีโทรทัศนแบบธรรมดากี่เคร่ือง 
  1.   1 เคร่ือง 2.   2  เคร่ือง 
  3.   3 เคร่ือง  4.   4  เคร่ืองข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอการ
ซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

คําชี้แจง ปจจยัสวนประสมการตลาดบริการตอไปนี้ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน    แอล
ซีดี ของทานในระดับใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางท่ีมีผลตอการตัดสินใจของทาน 
 
1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.1   ขนาดเหมาะสมกับหอง      
1.2   รูปลักษณภายนอก      
1.3   มีสีท่ีตองการใหเลือก      
1.4   ใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ      
1.5   ความทนทาน      
1.6   ระยะเวลาการรับประกัน      
1.7  เง่ือนไขการรับประกัน เชน 

รับประกันการสูญหาย ภยัพบัิติ 
     

1.8   น้ําหนกัตัวเคร่ือง      
1.9   ใชงานงาย      
1.10   คุณภาพของภาพและเสียง      
1.11  ช่ือเสียงของยี่หอ      
1.12  เช่ือมตอโฮมเธียเตอรไดเปนชุด 
         เดียวกัน    

     

1.13  มีหลากหลายรุนใหเลือก         
1.14  มีระบบถนอมสายตา         
1.15  รองรับระบบความละเอียดสูง      
1.16  ประหยดัไฟ      
1.17  มีความตางของสีคูตรงขามสูง 
         (Contrast สูง) 

     

1.18  ความสวางของจอภาพ      
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ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ตอ) 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.19  มีชองตอภาพและเสียงระบบ 
         ดิจิตอล(ชอง HDMI) มากกวา  
        2 ชอง 

     

1.20  สามารถบันทึกรายการในตัวได 
         เคร่ือง 

    
 
 

1.21  มีระบบคอมพิวเตอรในตัวเช่ือม 
         ตออินเทอรเน็ตได 

     

1.22  สามารถดูไดหลายชองพรอมกัน      
1.23  รับเปล่ียนหรือคืนสินคาภายใน  
         7 วัน 

     

1.24  บริการติดต้ัง ตรงเวลา รวดเร็ว      

ปจจัยดานราคา  

2.1   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ 
         สินคา 

     

2.2   มีสวนลดเงินสด      
2.3   ผอนไดโดยไมมีดอกเบ้ีย      
2.4   ระยะเวลาการผอนชําระนาน      
2.5   ราคาอะไหลถูก      
2.6   ตรวจเช็คราคากอนการซื้อและ 
        ซอมได 

     

2.7   ติดปายราคาชัดเจน      
2.8   มีหลากหลายราคาใหเลือก      

ปจจัยดานสถานท่ี  

3.1   สถานท่ีจําหนายอยูในทําเลที่ต้ัง 
        สะดวก 

     

3.2   ท่ีจอดรถสะดวก      
3.3   ระยะเวลาเปด-ปด ของสถานท่ี 
        จําหนายมีความเหมาะสม 
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ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ปจจัยดานสถานท่ี (ตอ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
3.4   เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีไดรับ 
        การแตงต้ังจากผูผลิตสินคานั้นๆ 
        อยางเปนทางการ 

     

3.5   มีส่ิงอํานวยความสะดวกเชนหอง 
        รับรอง มีพื้นท่ีทดลองสินคา  

     

3.6   ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก      
3.7   บริการซอมนอกสถานท่ี      
3.8   บริการปรึกษาปญหา 24 ชม.      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 

4.1  ของแถม เชนชุดโฮมเธียเตอร  
        เคร่ืองเลนดีวดีี และทองคํา เปนตน 

     

4.2  นําทีวีเกามาเปนสวนลดเพ่ือซ้ือทีว ี
       ใหม หรือสวนลดจากปายราคา 

     

4.3  คูปองเติมน้ํามัน/คูปองชิงโชค      
4.4  การไดทดลองใชฟรี      
4.5  ไดสะสมแตมจากบัตรเครดิต หรือ 
       สามารถนําแตมมาเปนสวนลดได 

     

4.6  การโฆษณาสินคานาเช่ือถือ ชอบ  
       เขาใจงาย 

     

4.7  มีการประชาสัมพันธถึงสินคาอยู 
        อยางสมํ่าเสมอ 

     

4.8  มีพนักงานขายมาเสนอขายสินคา 
       ใหถึงท่ีบาน 

     

ปจจัยดานคน  

5.1   พนักงานขายมีความรูในสินคา  
        สามารถใหรายละเอียดสินคาได 
        เปนอยางดี 
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ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยดานคน (ตอ) 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5.2   พนักงานมีความจริงใจและให 
        ขอมูลท่ีแทจริง มีความเปนกันเอง  
        กับลูกคา 

     

5.3   พนักงานสามารถเปรียบเทียบขอด ี
        และขอเสียของสินคาแตละรุน ได 
        เปนอยางดี 

     

5.4   พนักงานมีความสุภาพออนนอม  
         พูดจาดี ใหบริการรวดเร็ว 

     

5.5   พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ       

ปจจัยดานกระบวนการ 
 

6.1   ความรวดเร็วในการใหบริการ      
6.2   การแนะนําสินคาและการพาชม 
        สินคามีความนาสนใจ 

     

6.3   วิธีการเกบ็ขอมูลลูกคามี 
        ความนาเช่ือถือ 

     

6.4   ข้ันตอนการซ้ือ ไมยุงยากซับซอน 
        รับสินคาไดอยางรวดเร็ว  

     

ปจจัยดานการสรางและ 
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

7.1   สถานท่ีขายสินคามีความสะอาด  
        เรียบรอย มีการจัดเปนสัดสวน 
        ชัดเจน 

     

7.2   สถานท่ีดูทันสมัย มีบรรยากาศ 
        นาสนใจ แสง สี เสียง และ 
        อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเลือก 
        ซ้ือสินคา  

     

7.3  มีการบริการเคร่ืองดื่มฟรี และ  
        อินเทอรเน็ตฟรี 

     



 111 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ของลูกคาในอําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงใน       ท่ีทานตองการเลือก หรือ โปรดเขียนขอความลงใน
ชองวางท่ีระบุวาอ่ืนๆ(โปรดระบุ).................. 
 
1.  เหตุผลใดท่ีทานเลือกซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1.   ทดแทนทีวีเกา 2.   สําหรับหองท่ียังไมมีทีว ี
  3.   ตองการประหยัดพื้นท่ี 4.   ตองการใชเปนเฟอรนิเจอรในบาน 
  5.   เพื่อใหดูทันสมัย 6.   ฟงกช่ันการใชงานมากกวาทีวีเดิม 
  7.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 
2.  ใครมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน แอลซีดี  
  1.   ตัวทานเอง 2.   สมาชิกในครอบครัว 
  3.   เพื่อน 4.   พนักงานขาย 
  5.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 
3.  โทรทัศน แอลซีดี เคร่ืองลาสุด ท่ีทานซ้ือคือยี่หอใด  
  1.  โซนี่ 2.    เจวีซี 
  3.      ซัมซุง 4.   ชารป 
  5.     แอลจี 6.  ฟลิปส 
  7.    พานาโซนิค 8.   โตซิบา 
  9.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 
4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกยี่หอสินคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1.   มีช่ือเสียงนาเช่ือถือ 2.   คุณภาพและความคงทนของสินคา 
  3.   ราคาสินคา 4.   ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 
  5.   รูปทรงสวยงามของสินคา 6.   ฟงกช่ันการใชงาน 
  7.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 
5.  ทานมีเกณฑการเลือกผูจัดจําหนาย อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1.   ความมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.   การโฆษณาของผูจัดจําหนาย 
  3.   การบริการกอนและหลังการขาย 4.   ใกลบาน 
  5.   ขายถูกกวาท่ีอ่ืน 6.   เปนลูกคาประจํา(สมาชิก) 
  7.   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 
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6. ทานเลือกซ้ือในโอกาสใด 
  1.   โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ข้ึนบานใหม เปนของขวัญ 
  2.   ชวงโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
  3.   ชวงเวลาปกติ (ตามความจําเปน) 
7.  ภายในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาทานซ้ือโทรทัศน แอลซีดี ไปกี่เคร่ือง(รวมเคร่ืองท่ีทานซ้ือลาสุด) 
  1.   1  เคร่ือง 2.   2  เคร่ือง 
  3.   3  เคร่ือง 4.   4 เคร่ืองข้ึนไป 
 
  
สวนท่ี 4 ปญหาเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาตอการ
ซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงใน       ท่ีทานประสบในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง
โทรทัศน แอลซีดี  
 
1.ปญหาดานผลิตภัณฑ 

   1.1  รูปลักษณภายนอกไมสวยงาม 
   1.2  วัสดุเปราะบาง ไมทนทาน 
   1.3   ตัวเคร่ืองมีความหนา/มีน้ําหนักมาก 
   1.4  ระยะเวลาการรับประกันนอยเกินไป 
   1.5 คุณภาพของภาพไมคมชัด เสียงแตก 
      1.6         มีความตางของสีคูตรงขามตํ่า(Contrast ตํ่า) มองไมเห็นรายละเอียด  
   1.7  ใชงานยาก ซับซอน 

2.ปญหาดานราคา 
      2.1        ราคาสินคาไมแนนอน ไมตรงกับปาย  
   2.2  ไมสามารถตรวจสอบราคากอนการซ้ือและซอมได 
   2.3 ระยะเวลาการผอนส้ันเกินไป ทําใหจํานวนเงินผอนตองวดสูง 
   2.4  ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา   
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3.ปญหาดานสถานท่ี 
   3.1  ทําเลที่ต้ังของสถานท่ีจําหนายไมสะดวก 
   3.2 ไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
   3.3  เวลาเปดและปดของสถานท่ีจําหนาย ไมสะดวกตอการใชบริการ 
   3.4 ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองรับรอง  
   3.5   ไมมีบริการซอมนอกสถานท่ี 

4.ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
   4.1  ไมมีของแถม/ของแถมไมตรงตามความตองการ  
   4.2  พนักงานขายไมสามารถใหขอมูลการสงเสริมการตลาดได 
   4.3 การสงเสริมการขายซับซอน มีเง่ือนไขมาก เขาใจยาก 
   4.4   มีการประชาสัมพันธนอย ไมท่ัวถึง 

5.ปญหาดานคน 
   5.1  พนักงานขายไมมีความรูในสินคา ไมสาธิตการใชงานสินคา 
   5.2  พนักงานขายกลาวโจมตียีห่อคูแขง กราวราว ไมสุภาพ ขอมูลท่ีแทจริง 
   5.3 พนักงานขายแตงตัวไมสุภาพ บุคลิกภาพไมดี 

6.ปจจัยดานกระบวนการ 
   6.1  ใหบริการลาชา หลายข้ันตอน รอนาน 
   6.2  การแนะนําสินคาและการพาชมสินคาไมนาสนใจ 
   6.3 วิธีการเก็บขอมูลลูกคาไมนาเช่ือถือ ทําใหไมอยากใหขอมูลตามความเปนจริง 

7.ปญหาดานการสรางและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ 
   7.1 สถานท่ีคับแคบ จัดไมเปนระเบียบ คนหาสินคายาก   
   7.2  การออกแบบตกแตงรานไมเหมาะสมกับการขายสินคา 
   7.3 สถานท่ีมีอุณหภูมิรอน อากาศถายเทไมสะดวก แสงไฟมืด  

 
  ปญหา/ขอเสนอแนะอ่ืนๆในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองโทรทัศน แอลซีดี ของทาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

************ ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม************ 



 114 

ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ -  สกุล   นายแกรง  โฆรีรัตน 
วัน เดือน ป เกิด   19  พฤศจิกายน 2523 
ประวัติการศึกษา   - สําเร็จมัธยมศึกษาช้ัน ม.5 โรงเรียนพรหมานุสรณ  

จังหวดัเพชรบรีุ ปการศึกษา 2540 
    - สําเร็จการศึกษานอกโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จังหวดัเพชรบรีุ ปการศึกษา 2540 
    - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2544 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2545-2546  บริษัท Advance Agro จํากัด(มหาชน) 
    พ.ศ. 2546-ปจจุบัน บริษัท โซนีไทย จํากัด  
ประสบการณอ่ืน   พ.ศ. 2549  การประชุม Global Marketing Partner Conference  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2551 วิทยากรพิเศษ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีประทุม  

 
 


