
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เลขท่ี..................... 

 

แบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชในการศึกษาเรื่อง  “ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร”        
เพื่อการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (จังหวัด
สมุทรสาคร) ขอมูลของทานจะนํามาวิเคราะหในภาพรวม โดยไมแจกแจงเปนรายบุคคล พรอมกับ
นําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนเชิงวิชาการและเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑดานตางๆ โดย
ทําเครื่องหมาย  ในชอง   ที่ทานตองการเลือก ผูศึกษาขอขอบพระคุณในการเสียสละเวลาของ
ทานจากการใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชนในการศึกษามา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
คําถามคัดกรอง เพื่อการแยกแบบสอบถามตามลักษณะการมีคอมพิวเตอร 
1. ทานมีคอมพิวเตอรหรือไม 

  1. มี   2. ไมม ี
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1. เพศ 
   1. ชาย    2. หญิง 
 
2. อายุ  
   1. 15 - 24 ป  2. 25 - 34 ป 
   3. 35 - 44 ป  4. 45 - 54 ป 
   5. 55 ปขึ้นไป 
 
3. สถานภาพ 
   1. โสด  2. สมรส  
   3. หมาย  4. หยาราง / แยกกันอยู 
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4. ระดับการศึกษาสูงสุดที่ไดรับ 
   1. ประถมศึกษาหรือต่ํากวา   2. มัธยมศกึษาตอนตน / ตอนปลาย 
   3. ปวช. / ปวส. / อนุปริญญาหรือเทียบเทา  4. ปริญญาตรี  
   5. ปริญญาโท  6. สูงกวาปริญญาโท 
      
5. อาชีพ 
   1. นักเรยีน / นิสิต / นักศึกษา  2. ขาราชการ 
   3. พนักงานบริษัทเอกชน / หางราน  4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   5. ประกอบธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ   6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................. 
 
6. ระดับรายไดเฉลี่ย / ตอเดือน ของทาน  
   1. ยังไมมรีายได  2. ต่ํากวาหรือเทากับ 6,500 บาท 
   3. 6,501 – 11,800 บาท  4. 11,801 – 17,100 บาท 
  5. 17,101 – 22,400 บาท   6. 22,401 บาทขึ้นไป 
 
7. คอมพิวเตอรทีท่านใชอยูเปนประเภทใด 

  1. คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  2. โนตบุกคอมพิวเตอร 
   3. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร  4. ปาลมท็อปคอมพิวเตอร 
   5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
 
8. คอมพิวเตอรทีม่ีอยูในปจจุบนัทานไดมาดวยวิธีใด  
   1. ผูปกครองซื้อให  2. ซ้ือเอง 
   3. หนวยงานจัดซื้อให  4. เปนสินทรัพยของหนวยงาน 
  
9. คอมพิวเตอรทีท่านมีอยูเปนตรายี่หอจากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1. คอมพิวเตอรยี่หอตางประเทศ (INTER BRAND) 
   2. คอมพิวเตอรยี่หอในประเทศไทย (LOCAL BRAND) 
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10. คอมพิวเตอรทีท่านใชอยูปจจบุันเปนยีห่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  เอเซอร (Acer)  2.  เอชพี (Hewlett-Packard) 
   3. โตชิบา (Toshiba)  4.  เลอโนโว (Lenovo) 
   5.  เดลล (Dell)  6.  โพเวล (Powell) 
   7.  เลเซอร (Laser)  8.  เอสวีโอเอ (SVOA) 
   9.  ลิเบอรตา (Liberta)  10. เบลตา (Belta) 
   11. เอเทค (Atec)  12. โซนี่ (Sony) 
   13. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................  
 
11. ทานเลือกยีห่อคอมพิวเตอรดงักลาวดวยสาเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1.  มั่นใจในตราสินคา  2.  ราคาเหมาะสม 
   3.  รูปลักษณสวยงาม ทนัสมัย  4.  ประสิทธิภาพดีและทนทาน 
   5.  มีศูนยบริการมาก  6.  ใชงานงาย 
   7.  พนักงานแนะนํา  8.  เพื่อนแนะนํา 
 
12. ทานคิดวาราคาคอมพิวเตอรที่ใชอยูเปนอยางไร 
   1. ราคาถูก  2. ราคาแพงเกินไป 
   3. ราคาเหมาะสม  4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
 
13. คอมพิวเตอรทีท่านใชอยูชําระเงินดวยวิธีใด 
   1. ชําระเงนิสด  2. ชําระผานบัตรเครดิต 
   3. ผอนชําระ  4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
 
14. ถาทานตองซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมจะเลอืกยี่หอใด 
   1. ยี่หอเดมิ  2. ยี่หอใหม 
   3. ประกอบเอง  4. ยังไมแนใจ  
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15. ทานเลือกซื้อคอมพิวเตอรมาจากสถานที่ใด 
   1. ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 
   2. หางสรรพสินคา 
   3. รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอรยีห่อที่สนใจ 
   4. งานนิทรรศการคอมพิวเตอรที่มีการจําหนายคอมพิวเตอร 
   5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
 
16. ทานซื้อคอมพิวเตอรดวยวัตถุประสงคใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
   1. เพื่อใชทํางานสวนตวั 
   2. เพื่อการเรียนรูคอมพิวเตอร 
   3. เพื่อใชตออินเตอรเนต็ 
   4. เพื่อความบันเทิง 
   5. เพื่อใชประกอบการศกึษาของบุตรหลาน  
   6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนผสมการตลาดบริการของคอมพิวเตอรท่ีมีตรายี่หอ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอท่ีตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 
ทานคิดวาปจจยัสวนประสมการตลาดบริการตอไปนี้ มีระดับความสําคญัตอผลการตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอร 
 ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สําคัญ สําคัญ สําคัญ สําคัญ สําคัญ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ      

1.1 ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร      

1.2 รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร      

1.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร      

1.4 ชนิดของตัวประมวลผลของเครื่อง 
       คอมพิวเตอร 

     

1.5 ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร 

     

1.6 น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร      

1.7 เอกสารประกอบการใชงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร 

     

1.8 อื่นๆ โปรดระบุ 
.................................................................................................................................................................... 

2. ปจจัยดานราคา      

2.1 ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร      

2.2 การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมี
ไวที่ปายอยางชัดเจน 

     

2.3 ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนด
สามารถตอรองราคาได 

     

2.4 ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปน    
มาตรฐาน เดียวกันทุกแหง 

     

2.5 ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ      

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.1 สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง      

3.2 การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ 
      เรียบรอย 
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 ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
 

สําคัญ 
มากที่สุด 

สําคัญ 
มาก 

สําคัญ 
ปานกลาง 

สําคัญ 
นอย 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

3.1 สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง      

3.2 การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ 
      เรียบรอย 

     

3.3 มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน      

3.4 มีบริการขอมูลทางเว็บไซต      

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด      

4.1 การใชสื่อโฆษณาเสนอขายดานตางๆ       

      - ใชสื่อหนังสือพิมพ / นิตยสาร      

      - ใชวารสาร / แผนพับ / โบชัวร      

      - ใชโทรทัศน      

      - ใชวิทยุ      

      - ใชเว็บไซต      

4.2 การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัด 
      จําหนาย 

     

4.3 การสรางภาพพจน เชน การเขารวม
กิจกรรมทางสังคม 

     

4.4 การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาล  
      ตางๆ 

     

4.5 การลด แลก แจก แถม      

4.6 การกําหนดระยะเวลารับประกันหลัง 
      การขาย 

     

4.7 ระยะเวลาในการผอนชําระ      

4.8 การบริการหลังการขาย      

5. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ      

5.1 ความนาเชื่อถือของพนักงาน      

5.2 การใหบริการดวยความซื่อตรงของ 
     พนักงาน 

     

5.3 ความรู ความสามารถและความชํานาญ
ของพนักงาน 

     

5.4 มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่
ดีของพนักงาน 
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 ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
 

สําคัญ 
มากที่สุด 

สําคัญ 
มาก 

สําคัญ 
ปานกลาง 

สําคัญ 
นอย 

สําคัญ 
นอยท่ีสุด 

5. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ      

5.5 การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน 

     

5.6 มีจํานวนพนักงานใหบริการอยาง 
      เพียงพอ 

     

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ      

6.1 ตรายี่หอเปนที่รูจัก      

6.2 ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง      

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ      

6.3 มีการสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอร
จากพนักงาน 

     

6.4 สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอร
ไดดวยตนเอง 

     

6.5 มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป      

6.6 อื่นๆ โปรดระบุ 
..................................................................................................................................................................... 

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ      

7.1ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว      

7.2 ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย      

7.3 ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยากและไม
ซับซอน 

     

7.4 อื่นๆ โปรดระบุ 
..................................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอที่ตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
ปญหาที่ทานพบในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรย่ีหอตางประเทศ ระดับปญหาที่พบ 

(Inter Brand) มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.  ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ      
2.  รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร      
3.  ประสิทธิภาพของเครื่อง      
4.  ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ      
5.  น้ําหนักของเครื่อง      
6.  เงื่อนไขการชําระเงิน      
7.  ราคาขายตอ      
8.  คาใชจายในการซอม      
9.  ระยะเวลาในการรับประกัน      
10. ศูนยบริการ      
11. การบริการหลังการขาย      

 
 
ปญหาที่ทานพบในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรย่ีหอตางประเทศ ระดับปญหาที่พบ 

(Local Brand) มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1.  ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ      
2.  รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร      
3.  ประสิทธิภาพของเครื่อง      
4.  ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ      
5.  น้ําหนักของเครื่อง      
6.  เงื่อนไขการชําระเงิน      
7.  ราคาขายตอ      
8.  คาใชจายในการซอม      
9.  ระยะเวลาในการรับประกัน      
10. ศูนยบริการ      
11. การบริการหลังการขาย      
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ขอเสนอแนะอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมณีรัตน กอเกยีรติตระกูล 
 
วัน เดือน ปเกิด 19  มิถุนายน  2516 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยสยาม 
 ปการศึกษา 2539 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2540 - 2545   ตําแหนง  Staff   
  กลุมบริหารการเงินและการบัญชี 
  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2546 - 2547 ตําแหนง Senior Staff   
  กลุมบริหารการเงินและการบัญชี   
  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน ตําแหนง Assistant Credit Supervisor   
  กลุมบริหารการเงินและการบัญชี 
  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
 

 


