
81

ภาคผนวก
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แบบสอบถาม

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทคณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผูวิจัยจึงขอ
ความกรุณาทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ซึ่งขอมูลที่ทานระบุไวในแบบสอบถามชุดน้ี
จะนําไปเพื่อการศึกษาวิจัยเทาน้ัน และนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในเชิงวิชาการตอไป ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทานอยางสูงที่ใหความรวมมือกรอกแบบสอบถามในคร้ังน้ี

นาย ปารมี คําชมภู

ผูวิจัย

โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางหนาคําตอบที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม

1.เพศ [ ] ชาย [  ] หญิง 2.อายุ......................ป
3.สถานภาพ
[  ] 1) โสด [ ] 2) สมรส/มีคูครอง [  ] 3) หยาราง/แยกทาง
4.ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด
[  ] 1) มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา [  ] 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
[  ] 3) ปวส. หรืออนุปริญญา [  ] 4) ปริญญาตรี [ ] 5) สูงกวาปริญญาตรี
5.อาชีพ
[ ] 1) เกษตรกร/รับจางทั่วไป [  ] 2) รับราชการ/พนักงานราชการ
[ ] 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ [ ] 4) พนักงานบริษัทเอกชน
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[ ] 5) เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว [ ] 6) นักเรียน/นักศึกษา
[  ] 7) อ่ืนๆ ระบุ..................................................
6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
[ ] 1) นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท [  ] 2) 10,001 – 20,000 บาท
[  ] 3) 20,001 – 30,000 บาท [  ] 4) 30,001 – 40,000 บาท
[ ] 5) 40,001 บาทขึ้นไป
7.รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน......................................บาท
8.จํานวนสมาชิกในครอบครัว...........คน
9.ปจจุบันคุณมีรถยนตในครอบครองหรือไม
[  ] ไมมี (ขามไปตอบขอ 16) [  ] มี จํานวน.....................คัน
10. ปจจุบันทานใชรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลอยูหรือไม
[  ] ไมไดใช [  ] ใช โปรดระบุ ยี่หอ/รุน...............................................

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต
11.คุณเลือกซื้อรถยนตเพื่อวัตถุประสงคใดเปนสวนใหญ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[  ] 1) ซื้อเพื่อประกอบอาชีพ เชน การบรรทุกของ รับจาง ใหเชา และรับสงคน เปนตน
[ ] 2) ซื้อเพื่อใชเดินทางไปทํางาน หรือโรงเรียน
[  ] 3) ซื้อเพื่อเดินทางทองเที่ยว หรือเดินทางไกล
[  ] 4) ซื้อเพื่อทําธุระประจําวันเล็กๆ นอยๆ เชน ซื้อของตามตลาด หรือหางสรรพสินคา เปนตน
[  ] 5) ซื้อเพื่อเพื่อแสดงถึงฐานะและการไดรับการยอมรับจากสังคม
[  ] 6) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... ........

12.ในการซื้อรถยนตสวนใหญใครคือผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตของคุณ
[ ] 1) ตนเอง [  ] 2) คนรัก/สามี ภรรยา [  ] 3) ลูก [  ] 4) บุคคลในครอบครัวหรือญาติ
[  ] 5) เพื่อนฝูง [ ] 6) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................................
13.ในการซื้อรถยนตของทานสวนใหญชําระเงินโดยวิธีใด
[  ] ชําระดวยเงินสด [  ] ผอนชําระรายงวด
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14.คุณคิดวาโครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของคุณหรือไม เพราะเหตุใด
[  ] มีผล เพราะ.................................................................................................................................
[  ] ไมมีผล เพราะ........................................................................................................... .................
15.ทานสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลมาใชงานหรือไม อยางไร
[  ] สนใจ เพราะ.............................................................................................................. ....................
[  ] ไมสนใจ เพราะ...........................................................................................(ขามไปตอบสวนท่ี3)
16.ทานสนใจที่จะเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของยี่หอใด จงเรียงลําดับตาม

ความสนใจของทานจากมากที่สุดไปนอยที่สุด โดยใหอันดับ 1 เทากับสนใจมากที่สุด จนถึง
อันดับ 6 เทากับสนใจนอยที่สุด

_____ 1) นิสสัน มารช (Nissan March)
_____ 2) นิสสัน อัลเมรา (Nissan Almera)
_____ 3) ฮอนดา บริโอ (Honda Brio)
_____ 4) มิตซูบิชิ มิราจ (Mitsubishi Mirage)
_____ 5) ซูซูกี สวิฟท (Suzuki swift)
_____ 6) เกีย ปแคนโต (Kia Picanto)

สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชองอันดับตางๆตามความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อ ต้ังแต มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามที่ทานเห็นวาเหมาะสม

ปจจัย
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1. ตรายี่หอ
2. มิติ และขนาดของตัวรถภายนอก
3. ความกวางขวางภายในหองโดยสาร
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ปจจัย
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

4. ความสวยงามในการออกแบบรูปทรงภายนอก
5. ความสวยงามในการออกแบบภายใน
6. มีสีหรือรุนใหเลือกหลากหลาย
7. กําลังเคร่ืองยนต อัตราเรง
8. ระบบสงกําลัง ระบบกันสะเทือน และระบบเบรก
9. ความแข็งแรง ทนทานของโครงสรางตัวรถ
10. อุปกรณอํานวยความสะดวก
11. อุปกรณความปลอดภัย เชน เบรก ABS ถุงลม

นิรภัย Airbag
12. การรับประกันคุณภาพ
13. การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
14. สามารถใชนํ้ามันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล อี 20 ได
15. สามารถติดต้ังแกส LPG หรือกาซ NGV หรือ

CNGไดสะดวกในอนาคต
16. มีระบบกรองไอเสีย คายมลพิษตํ่า
17. อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................)

ปจจัยดานราคา
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพตัวรถ
2. ราคาอะไหล
3. คาบริการซอมและบํารุงรักษา
4. จํานวนเงินดาวน
5. ระยะเวลาการผอนชําระ (จํานวนงวด)
6. จํานวนเงินที่ผอนชําระแตละงวด
7. อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ
8. ราคาขายตอตลาดรถยนตมือสอง



86

ปจจัย
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ
......................................................................)

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย
1. โชวรูมและศูนยบริการอยูในทําเลที่เดินทางไปได

สะดวก
2. จํานวนสาขาและศูนยบริการมีมาก หลากหลาย
3. ขนาดของโชวรูมและศูนยบริการมีขนาดใหญ
4. การตกแตงที่สวยงาม และความสะอาดของ

โชวรูมและศูนยบริการ
5. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
6. มีรถจัดแสดงหลากหลายรุน
7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ

......................................................................)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

1. การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
นิตยสาร อินเตอรเน็ต รถประชาสัมพันธ
โบรชัวรและอ่ืนๆ

2. จัดงานแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆ เชน
หางสรรพสินคา

3. การชิงโชค ชิงรางวัล
4. สวนลดเงินสด หรือเงินดาวน
5. การใหของแถม เชน ประกันภัยชั้นหน่ึง

บัตรกํานัล และอุปกรณตกแตงพิเศษ เปนตน
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ

.......................................................................)
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ปจจัย
ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ปจจัยดานบุคลากร
1. การใหคําแนะนําและความรูเกี่ยวกับรถยนต

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของพนักงาน
ขาย

2. พนักงานขายมีบุคลิกภาพ หนาตาและ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี

3. พนักงานบริการไดอยางรวดเร็ว
4. ติดตอพนักงานไดสะดวก
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ

......................................................................)
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ

1. วันและเวลาเปด-ปดทําการของโชวรูม และ
ศูนยบริการ

2. ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ-ขาย
3. สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับงานได
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ

......................................................................)
ปจจัยดานรูปแบบการใหบริการ

1. โชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขามีระเบียบ
และขั้นตอนในการใหบริการที่เปนแบบแผน
เดียวกัน

2. อ่ืนๆ (โปรดระบุ
.......................................................................)



88

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล
ปญหาและขอเสนอแนะ

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล นายปารมี   คําชมภู

วัน เดือน ปเกิด 5 พฤศจิกายน 2524

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปการศึกษา 2543

ประสบการณทํางาน ป พ.ศ. 2547 นักรอง รานวอรมอัพ คาเฟ ผับแอนดเรสเตอรองต เชียงใหม
ป พ.ศ. 2548 นักรอง รานกูดวิว บารแอนดเรสเตอรองต เชียงใหม
ป พ.ศ. 2549 นักรอง รานดิอิมมอทอล ผับแอนดเรสเตอรองต
เกษตรนวมินทร กรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2550 Featuring ซิงเกิ้ลเพลง “Playboy (กลับใจ)” กับ นิกกี้(เด็กผี)
สุระ บริษัท Untouchable คายเพลง Dance planet สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ป พ.ศ. 2551 นักรอง รานโรงเบียรเยอรมันคันทรีเพลส ลาดพราว และ
รังสิต กรุงเทพมหานคร


