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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมของผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ช้ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนจดัท าข้ึนเพื่อใช้ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ตามหลกัสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จึงใคร่ขอความกรุณาท่าน ช่วยตอบแบบสอบถาม
ชุดน้ี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป   

            ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
             ณฐักฤตา  ศรีนุต 

 

รายละเอยีดของแบบสอบถาม   แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   ขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
ส่วนที่ 3   ปัญหาท่ีพบจากการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน และขอ้เสนอแนะ 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
 

1) เพศ 
    1.ชาย       2.หญิง 

2) อาย ุ  
     1.ไม่เกิน  25  ปี                               2. 26  -  30  ปี                             
   3. 31  –  35  ปี       4. 36  -   40 ปี 
   5. 41  –  45  ปี     6. 46  ปีข้ึนไป    
3) สถานภาพสมรส 
   1.โสด    2. สมรส   
   3. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................................................... 
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4) อาชีพ 
   1.รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย   
   3.พนกังานบริษทั / หา้งร้านเอกชน   4.  นกัเรียน / นกัศึกษา   
      5. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................................................... 
5) ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   1. มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. เทียบเท่า หรือต ่ากวา่ 
   2. อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า   3. ปริญญาตรี 
   4. ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
   1.ไม่เกิน 10,000 บาท   2.10,001 - 15,000 บาท 
   3. 15,001 - 20,000 บาท   4. 20,001 - 25,000 บาท 
   5. 25,001 - 30,000 บาท   6. 30,001 บาทข้ึนไป 
ส่วนที่ 2    ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
1)   ท่านใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนโดยเฉลีย่ต่อวัน อยูใ่นระดบัใด 
 1.1) การโทรออกและรับสายเขา้ (นาท)ี /ต่อวนั  
  1. ไม่เกิน 30 นาที  2.  30 นาที – 2 ชัว่โมง      3. มากกวา่ 2 ชัว่โมง 
 1.2) การรับส่ง SMS, MMS (ข้อความ) /ต่อวนั  
  1.   1 – 5  ขอ้ความ   2. 6 – 20  ขอ้ความ  3.   มากกวา่ 20 ขอ้ความ 
 1.3) ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) (ช่ัวโมง) /ต่อวัน 
  1. ไม่เกิน 1 ชัว่โมง   2.  1 - 10 ชัว่โมง        3. มากกวา่ 10 ชัว่โมง 
2)   ช่วงเวลาท่ีท่านใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนบ่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลาใด 
  1. 8.00 – 12.00 น.  2.12.01 -16.00 น. 3. 16.01-20.00 น. 
  4. 20.01- 00.00 น.  4. 00.01 – 08.00 น.  
3)   ท่านมกัจะใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ในวนัใดมากท่ีสุด 
  1. วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 2.วนัหยดุ (เสาร์ – อาทิตย)์ 
  3. ใชม้ากทุกๆวนั  4. ใชน้อ้ยทุกๆวนั 
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4)   ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้อะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  1. IPhone  2. Blackberry  3. Nokia  
  4.  Samsung  5.  HTC  6.  Acer 
   7. LG  8.  Sony Ericson 9. Wellcom  
   10.  G – Net  11. I-mobile   
        12.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………..… 

    5) ท่านซ้ือโทรศพัทส์มาร์ตโฟนจากท่ีใด    
 1.ร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไปตามศูนยก์ารคา้และแหล่งชุมชนท่ีขายทั้งของน าเขา้ (เคร่ืองห้ิว)  
          และของถูกลิขสิทธ์ิ  

         2.ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือของแต่ละยีห่อ้โดยเฉพาะ เช่น iStudio , HTC Shop   
                 ,Blackberry, i-Mobileshop  
         3.ตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบสญัญาณ เช่น AIS ,DTAC ,True เป็นตน้  
         4.สัง่ซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น J-Mart  

    6) ท าไมท่านถึงเลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนจากร้านในขอ้ 5  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 
 1.มีราคาโทรศพัทถู์กกวา่ทอ้งตลาด  

         2.ร้านคา้มีโทรศพัทใ์หเ้ลือกหลากหลายรุ่นหลายยีห่อ้  
         3.ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ  
         4.พนกังานมีความรู้ สามารถอธิบายหรือใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งเขา้ใจ  
         5.เป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  
         6. บริการหลงัการขายดี  
         7.เป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง 
         8. เพือ่น หรือคนรู้จกัแนะน าใหซ้ื้อ 
         9. มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ท่ีน่าสนใจ 
         10.อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................  

7) โดยปกติท่านใช/้พกพาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ านวนก่ีเคร่ือง 
   1.   1 เคร่ือง  2.  2 เคร่ือง   3.  มากกวา่ 2 เคร่ือง 
8) โดยปกติท่านใชซิ้มหรือมีเบอร์โทรศพัทจ์  านวนเท่าไหร่ 
   1.   1 ซิม   2.  2 ซิม  3.  มากกวา่ 2 ซิม 
9) รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ตโฟนของท่านเป็นแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ)  
   1.   รายเดือน  2.  เติมเงิน 
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10)   โทรศพัทส์มาร์ทโฟนของท่านใชบ้ริการระบบเครือข่ายใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ)  
  1. AIS   2.  DTAC   
 3.  TRUE MOVE   4.  CAT CDMA   
 5.  HUTCH  
11)   สาเหตุท่ีท่านเลือกใชร้ะบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่าว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   1. อตัราค่าบริการถูก   
   2.  คุณภาพของเครือข่ายดี 
   3. ชอบตรายีห่อ้ของผูใ้หบ้ริการระบบ  
   4. การใหบ้ริการของพนกังาน 
   5. มีบริการเสริมหลากหลาย   
   6. ความสะดวกในการช าระเงิน/เติมเงิน 
   7. ชอบโฆษณา    
   8. ความจ าเป็นเน่ืองจากงาน 
   9.โปรโมชัน่การใชง้านดี   
     10.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….. 
12)  โทรศพัทส์มาร์ทโฟนของท่านเป็นเคร่ืองลกัษณะใด 
   1.เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือตวัแทนจ าหน่าย 
   2.เคร่ืองใหม่ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (เคร่ืองห้ิว) 
   3.เคร่ืองมือสอง  
13) ท าไมท่านถึงตอ้งการโทรศพัทส์มาร์ตโฟน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.เอาไวป้ระดบัฐานะทางสงัคม      
   2.เพื่อบ่งบอกถึงความทนัสมยั 
    3.เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน  
 4.เพื่อน ามาใชร่้วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์   

  5.เพื่อใชค้วามสามารถในการท างานต่าง ๆ บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น การเช่ือมต่อ  
                         อินเทอร์เน็ต 
                 6.คนรู้จกัแนะน าใหใ้ช ้

   7. ซ้ือเพราะหนา้ท่ีการท างาน ท าใหส้ามารถท างานไดง่้ายข้ึน 
  8. มีความสามารถในการท างานท่ีหลากหลาย เช่น แซตออนไลน์ไดต้ลอดเวลา  
                          เขา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ทไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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            9. สามารถรับ – ส่งขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นระบบไร้สายได ้
  10รองรับการใชง้านผา่น Wi – Fi ท าใหใ้ชง้านไดง่้ายและสะดวกสบาย 
  11สามารถท างานเอกสารได ้      
  12. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………...……………… 
 
14) วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของท่านคือ  
วตัถุประสงค์ในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา      
2.ใชส้ าหรับการรับส่งขอ้ความ SMS หรือ MMS      
3.ใชเ้พื่อเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตกบั
คอมพิวเตอร์ 

     

4.ใชส้ าหรับเล่นเกมส์      
5.ใชส้ าหรับถ่ายรูป       
6.ใชเ้พื่อเขา้เวบ็ไซดห์รือเล่น Internet      
7.ใชใ้นการสนทนาต่างๆ (Chat)      
8.ใชส้ าหรับเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ 
(FACE Book, TWITTER) 

     

9.ใชส่้ง E-mail, เช็คเมล      
10.ใชส้ าหรับดูหนงั ฟังเพลง      
11.ตกแต่งภาพถ่าย       
12.ท างานเอกสาร       
13.เล่น Application ต่างๆ      
14.ท าธุรกรรมทางการเงิน      
15.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………      
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     15) ส่วนใหญ่ท่านใชส้มาร์ตโฟนท่ีไหน 
             1.  ท่ีบา้น คอนโดมิเนียม หรือท่ีพกัอาศยั  
   2.  ท่ีท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั               
   3.  ท่ีร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร  
   4.  ขณะอยูใ่นรถหรือระหวา่งการเดินทาง  
             5.  สถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืน  
             6.  เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่กห็ยบิเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 
             7.  ใชใ้นหอ้งนอนก่อนพกัผอ่นในเวลากลางคืน 
   8.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………..…………… 
16) ท่านใชส้มาร์ทโฟน เม่ือใดมากท่ีสุด 

      1.   ขณะท างาน เช่น ส่งขอ้มูล หาขอ้มูล เป็นตน้   
    2.   ขณะท่ีมีเวลาวา่งพกัผอ่น  

     3.   ใชทุ้กเวลาทั้งขณะท างาน และมีเวลาวา่งพกัผอ่น 
                    4.    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 
17)  ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของท่าน คือ 
   1. ไม่เกิน 5,000 บาท  2. 5,001 – 10,000 บาท  
   3. 10,001 – 15,000 บาท  4. 15,001 – 20,000 บาท 
   5. 20,000 บาทข้ึนไป    
18)   ค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยรวมทั้งหมดในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ตโฟนของท่าน (รวมแพค็เกจและ 
        ค่าใชจ่้ายส่วนเกินอ่ืนๆ) 
   1. ไม่เกิน 500 บาท  2.   501 – 1,000 บาท 
    3. 1,001 – 1,500 บาท  4.  1,501 - 2,000 บาท     
    5.  2,000 บาทข้ึนไป    
19)  ราคาเฉพาะแพค็เกจสมาร์ตโฟนท่ีท่านเลือกคือ  
   1.  ไม่เกิน 200 บาท  2.  201 – 400 บาท 
   3.   401– 600 บาท  4.  601 – 800 บาท     
   5.   801 -1,000 บาท     6. 1,001-1,200 บาท     
     7.   1,201-1,400 บาท  8. 1,401-1,600 บาท     
     9.   1,601-1,800 บาท  8. มากกวา่ 1,800 บาท    
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20)   ท่านช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟนโดยวิธีใด 
   1. ช าระท่ีศนูยบ์ริการของระบบเครือข่ายนั้น ๆ      
   2.ช าระผา่นบริษทัตวักลางอ่ืน ๆ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ ไปรษณีย ์ธนาคาร ฯลฯ 
             3. หกัผา่นบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิต 
   4. เติมเงิน 
   5. บริษทัหรือองคก์รท่ีท่านท างานเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด  
   6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………   
21)  ท่านช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟนดว้ย 
   1. เงินสด  2.   บตัรเครดิต 
         3. หกัผา่นบตัรเครดิต 4.   หกัผา่นบญัชีธนาคาร  
   5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………… 
22)  ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ตโฟนท่ีท่านเลือกคือ  
   1.  แบบรวมการใชง้านฟรี ส าหรับผูท่ี้เนน้การใชง้าน 3G/EDGE/GPRS โดยเฉพาะ 
       และการโทรออกในปริมาณมาก  
   2.  แบบรวมการใชง้านฟรี ส าหรับผูท่ี้เนน้การใชง้านทั้ง 3G/EDGE/GPRS  
    /MMS/SMS และการโทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดัจ านวนและนาที 
   3. ใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่จ ากดัทั้ง 3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรีบริการ MMS/SMS  
      และการโทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดัจ านวนและนาที 
   4.  แบบรวมการใชง้านฟรี ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการบริการครบทั้ง 3G/EDGE/GPRS  
     SMS MMS แต่โทรออกนอ้ย 
   5. แบบการใชง้านอยา่งอิสระ เหมาะส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการใชง้านท่ีหลากหลาย  
      คิดตามอตัราการใชง้านจริง 
   6. Black Berry Unlimited (ใชง้านไดทุ้กอยา่งทั้ง Chat FB Push Mail และ Internet) 
   7. Black Berry เลือกใชร้ะหวา่ง Chat   Facebook  
   8. Black Berry เลือกใชร้ะหวา่ง Chat   Push Mail 

 9.อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………………….. 
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23) ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ืองใชเ้วลานานเท่าไร 
      1. นอ้ยกวา่ 6 เดือน                             
      2.  ประมาณ 6 – 12 เดือน   
      3. 1 – 2 ปี                                            
      4.  มากกวา่ 2 ปี   
      5. ไม่เคยเปล่ียนเลย                             
      6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................ 

24) โทรศพัทส์มาร์ตโฟนเคร่ืองปัจจุบนัท่านใชม้าเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
                         1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี                                
                         2.  1 – 2 ปี      

                         3.  3 – 4 ปี                                         
                         4. มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป  
25)  โดยปกติท่านใชบ้ริการเสริมอะไรบา้ง และท่านใชเ้ป็นจ านวนก่ีคร้ังต่อเดือน  
            (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.  ข่าว  
         1.  1 – 5  คร้ัง       2.  6 – 20  คร้ัง     3.  มากกวา่ 20 คร้ัง 
         2.  ดูดวง , พยากรณ์  
         1.   1 – 5  คร้ัง       2. 6 – 20  คร้ัง     3.   มากกวา่ 20 คร้ัง  
             3.  Social Media (Facebook , Whats app) 
         1.  1 – 5  คร้ัง       2. 6 – 20  คร้ัง     3.   มากกวา่ 20 คร้ัง        

 4.  Logo (ดาวน์โหลดโลโก ้หรือรูปภาพขนาดเลก็หนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) 
         1.  1 – 5  คร้ัง       2. 6 – 20  คร้ัง     3.   มากกวา่ 20 คร้ัง         
   5.  Ring Tone (ดาวน์โหลดริงโทน หรือเสียงเรียกเขา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)  
         1.  1 – 5  คร้ัง       2. 6 – 20  คร้ัง     3. มากกวา่ 20 คร้ัง      

  6. Java Application (ดาวน์โหลดเกมส์ หรือโปรแกรมประยกุตก์ารใชง้าน)  
         1.  1 – 5  คร้ัง       2. 6 – 20  คร้ัง     3.  มากกวา่ 20 คร้ัง   
   7.  SMS (รับ-ส่งขอ้ความสั้น) 
         1.  1 – 5  คร้ัง       2.  6 – 20  คร้ัง    3.  มากกวา่ 20 คร้ัง 
         8.  MMS (รับ-ส่งขอ้ความรูปภาพน่ิง /เคล่ือนไหว/วีดีโอคลิป) 
         1.   1 – 5  คร้ัง      2. 6 – 20  คร้ัง     3.   มากกวา่ 20 คร้ัง  
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26) ท่านใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G มากในระดบัใด  
             1.  นอ้ยมาก (เช่น ไม่เกิน 100 Mb หรือ ไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อวนั) 
   2.  นอ้ย (เช่น ระหวา่ง 101 Mb -500 Mb หรือ 1-4 ชัว่โมงต่อวนั) 
   3.  ปานกลาง (เช่น ระหวา่ง 501 Mb-900 Mb หรือ 5-10 ชัว่โมงต่อวนั)   
   4.  มาก ( เช่น ระหวา่ง 1Gb ข้ึนไป หรือใชแ้บบไม่จ ากดัจ านวนชัว่โมง) 
27) ท่านพึงพอใจโทรศพัทส์มาร์ตโฟนเคร่ืองปัจจุบนัในระดบัใด 

                      1. พึงพอใจอยา่งมาก   2. พึงพอใจ 
                      3. เฉยๆ                  4. ไม่พึงพอใจ 

    5. ไม่พึงพอใจอยา่งมาก เพราะเหตุใด................................................. 
28) ในอนาคตขา้งหนา้ท่านจะซ้ือโทรศพัทส์มาร์ตโฟนยีห่อ้ดงักล่าวอีกหรือไม่ 

                      1. ซ้ืออยา่งแน่นอน   2. อาจจะซ้ือ 
                      3. ไม่แน่ใจ    4. อาจจะไม่ซ้ือ 
                      5. ไม่ซ้ือแน่นอน   เพราะเหตุใด........................................................  

    29)ในการหาขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ตโฟนท่านหาจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   
      1.  ศึกษาคู่มือใชง้านดว้ยตนเอง        2. อินเทอร์เน็ต 
      3.  วารสาร/นิตยสาร                           4. ใบปลิว 
      5.  เพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่                    6. พนกังานขาย             
      7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………   

    30) บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของท่านมากท่ีสุด 
   1.  ตวัท่านเอง      2. พอ่ /แม่/พี่/นอ้ง 
             3.  เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 4. แฟน/ภรรยา   
   5. ดารา/นกัร้อง/พรีเซ็นเตอร์ 6. พนกังานขาย    
                    7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………            
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    31) ท่านตอ้งการโทรศพัทส์มาร์ตโฟนท่ีมีคุณสมบติัแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   
 1.  เป็นลกัษณะ Touch Phone     
   2.  รูปทรง การออกแบบ เท่ห์  ทนัสมยั 
   3.  หนา้จอ ขนาดใหญ่และเป็นแบบ Widescreen  
   4.  หนา้จอสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งละเอียด 
   5.  สามารถเปิดเคร่ืองสแตนบายไดเ้ป็นระยะเวลานาน  
   6.  เล่นไฟลว์ีดีโอไดน้าน 
   7.  เล่นไฟลเ์สียงนาน  
   8.  สามารถต่อเขา้คอมพิวเตอร์ ผา่นพอร์ต USB 
   9.  สามารถใช ้Application ต่างๆได ้ 
   10. มีทั้งกลอ้งดา้นหนา้และกลอ้งหลงั 
   11. ถ่ายรูปได ้คมชดั มีระบบการซูมไดห้ลายระดบั 
   12. แป้นพิมพ ์ มีความสะดวกสบายในการพิมพข์อ้ความ 
   13. สามารถเล่นเกมส์ได ้รองรับการลงเกมส์เพิ่มเติมได ้
   14. รองรับ 2 ซิมใน 1 เคร่ือง     
   15. น ้าหนกัเบา                          
   16. เป็นแบบสไลด ์
   17. ความเร็วในการประมวลผล     
   18. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 

32)   ปัจจยัใดท่ีท่านใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
-ด้านคุณสมบตั-ิ   

1.  รูปทรง การออกแบบสวยงาม ทนัสมยั 
        2.  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตแขง็แรง ทนทาน  

3.  หนา้จอ ขนาดใหญ่ และเป็นหนา้จอแบบสัมผสัแบบ Touch Screen 
4.  หนา้จอแสดงผลมีความละเอียดสูง 
5.  แป้นพิมพ ์มีความสะดวกสบายในการพิมพข์อ้ความ 
6.  สามารถเปิดแสตนบายไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
7.  กลอ้งถ่ายรูปมีความละเอียดสูง คมชดั 
8.  คุณภาพเสียงดงั คมชดั  
9.  สามารถเล่นไฟลว์ีดีโอ หรือ ไฟลเ์สียงไดอ้ยา่งยาวนานต่อเน่ือง  
10. ลกัษณะการใชง้านของตวัเคร่ืองง่าย ไม่ยุง่ยาก สะดวกต่อการใชง้าน  
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 11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 
-ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด-  
  12. อุปกรณ์เสริมมีมากและราคาไม่แพง 
 13. ยีห่อ้ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

14. เป็นรุ่นท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
15. ราคาไม่แพง มีความเหมาะสม               

              16. สามารถผอ่นช าระผา่นบตัรเครดิตได ้
        17. มีร้านตวัแทนจ าหลากหลาย หาซ้ือไดง่้าย  
        18. ศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดี   
 19. ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ใหข้อ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน 
 20. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 
-ด้านSoftware and Application -  
 21. สามารถใช ้Application ต่างๆไดห้ลากหลาย 

22. สามารถลงโปรแกรมเพิม่เติมต่างๆไดง่้าย 
23. ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรมหรือซอฟแวร์ 
24. การใชง้านง่ายของ Application 
25. การใชง้านง่ายของระบบปฏิบติัการ (OS) 
26. รองรับเครือข่าย 3G 

 27. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 
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ส่วนที่ 3    ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลปัญหาทีพ่บ และข้อเสนอแนะในการใช้บริการ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  แสดงปัญหาท่ีท่านพบในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

ปัญหาในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ไม่พบ 
ปัญหา 

พบ
ปัญหา 

33.เคร่ืองเสียบ่อย   
34.แบตเตอร่ีหมดเร็ว   
35.โทรเขา้ออกล าบาก สายหลุด หรือมกัจะใหฝ้ากขอ้ความ   
36.การใชง้านยุง่ยาก ซบัซอ้น   
37.ศูนยบ์ริการมีนอ้ย ไม่สะดวกในการช าระค่าบริการ   
38.การติดต่อศนูยบ์ริการล่าชา้ เพราะมีผูใ้ชบ้ริการมาก    
39.การติดต่อศนูยบ์ริการล่าชา้ เพราะพนกังานไม่มีความช านาญ      
40.พนกังานใหบ้ริการไม่ประทบัใจ   
41.พนกังานไม่สามารถใหข้อ้มูลหรือช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดปัญหาการใช้
งาน 

  

42.ค่าบริการในการใชง้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนแพง   

43.บริการหลงัการขายไม่ประทบัใจ ตรวจเช็คเคร่ืองล่าชา้    
44.ราคาค่าอะไหล่แพงเกินไป   
45.อ่ืนๆโปรดระบุ ……………………………..   

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆในการใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

* * * ขอขอบคุณทีก่รุณาสละเวลา กรอกแบบสอบถาม * * * 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ-สกลุ   นางสาวณฐักฤตา  ศรีนุต 

 
วนั เดือน ปี เกดิ  26  มกราคม  2524 

 
ประวัติการศึกษา   

ปี 2546-2549 ปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 
ปี 2550-2555 ปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
ประวัติการท างาน ปี 2545 – 2551 ธนาคารธนชาติ  ต าแหน่ง เจา้หนา้บริการลูกคา้ 
    
 


