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แบบสอบถามชุดท่ี_________ 
        สถานท่ีเก็บขอมูล__________ 

แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง เชียงใหม 
คําชี้แจง แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระ  ในระดับปริญญาโท  สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจากทาน จะนําไปวิเคราะห และเสนอในภาพรวม โดยไมระบุ
หรือเจาะจงวาเปนบุคคลใด    จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวมาวภิา อัศวจํารูญ 
______________________________________________________________________________ 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในหนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน 

 

       (1) ชาย         (2) หญิง 

       (1) ตํ่ากวา 20 ป         (2) 21 - 30 ป 
       (3) 31 – 40 ป        (4) 41 – 50 ป 
       (5) มากกวา 50 ป  

       (1) ไมเกินมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         (2) อนุปริญญา / ปวส. 
       (3) ปริญญาตรี        (4) สูงกวาปริญญาตรี 

       (1) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ         (2) ลูกจาง / พนักงานองคกรเอกชน 
       (3) เจาของธุรกิจ / ธุรกิจสวนตัว        (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)______ 

       (1) นอยกวา 10,000 บาท         (2) 10,001 – 30,000 บาท 
       (3) 30,001 – 50,000 บาท        (4) มากกวา 50,001 บาท 
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6. สถานภาพสมรส 

7. ประเภทรถท่ีทานนํามาตกแตง หรือซ้ืออุปกรณประดับยนตไปประดับในคร้ังนี้ (ถาทานมี
รถยนตท้ัง 2 ประเภท ใหเลือกตอบเพียงประเภทเดียว เพื่อใชในการตอบแบบสอบถามชุดนี้) 

 

8. ยี่หอรถยนตท่ีทานเปนเจาของ 

9. ระยะเวลาการใชงานของรถยนตท่ีทานเปนเจาของจนถึงปจจุบัน 

10.  ประเภทของสินคาอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ 

 

       (1) โสด        (2) สมรส 
       (3) หยาราง        (4) หมาย 

       (1) รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถเกง)  
       (2) รถยนตบรรทุกสวนบุคล (รถกระบะ)  

       (1) ฮอนดา        (2) โตโยตา 
       (3) ฟอรด        (4) มาสดา 
       (5) มิตซูบิชิ        (6) นิสสัน 
       (7) อีซูซุ        (8) เชฟโรเล็ต 
       (9) เบนซ        (10) บีเอ็มดับเบิลยู 
       (11) ออดี้        (12) วอลโว 
       (13) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_____________  

       (1) ตํ่ากวา 1 ป        (2) 1 – 5 ป 
       (3) 6 – 10 ป        (4) มากกวา 10 ป 

       (1) อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง เชน วิทยุ เคร่ืองเลน CD DVD 
       (2) อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม เชน สปอยเลอร ฟลมกรองแสง 
       (3) ท้ัง 2 ประเภท 
       (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________ 
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สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต 

11.  สินคาอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 

12.  วัตถุประสงคในการซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนต (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 
 

11.1 อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง   
              (1) วิทยุ / เคร่ืองเลน CD DVD      ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (2) โทรทัศนติดรถยนต                ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (3) ลําโพง                                     ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (4) จานดาวเทียม    ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______ ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 

11.2 อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม   
              (1) สปอยเลอร                              ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (2) ชุดแตงรถยนตรอบคัน            ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (3) เบาะนั่ง                                   ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (4) กรอบปายทะเบียน                  ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (5) ฝาครอบไฟ                             ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (6) ชุดไฟ / ไฟสี                           ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (7) โลโกยี่หอ / สต๊ิกเกอร             ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (8) ฟลมกรองแสง                        ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (9) อุปกรณหุมพวงมาลัย              ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (10)อุปกรณหุมเกียร/ครอบเกียร   ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 
              (11)อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______ ยี่หอ (โปรดระบุ)________        ไมทราบยี่หอ 

       (1) เพื่อความสวยงามของรถ        (2) เพื่อความบันเทิง 
       (3) ตามเพื่อน / กระแสนิยม       (4) ตามคําแนะนําของเจาของราน 
       (5) ไมพอใจกับผลิตภัณฑท่ีมากับตัวรถ       (6) ทดแทนสินคาเดิม 
       (7) เพื่อความสะดวกสบายในการขับข่ี       (8) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_________ 
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13. บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือบุคคลท่ีมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา
อุปกรณประดับยนตของทาน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

14. ทานมีลักษณะการตัดสินใจซ้ืออยางไร 

 

15. โอกาสใดท่ีทานจะซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนต 

 
 

16. ทานนิยมไปเลือกซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตเวลาใด 

 

17. ทานนิยมไปเลือกซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตในวันใด 

 

18. ทานนิยมเลือกซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนต และติดต้ังอุปกรณประดับยนตในวันเดียวกัน    
ใชหรือไม 

 

19. ทานนิยมนํารถยนตไปติดต้ังสินคาอุปกรณประดับยนตเวลาใด 

 

20. ทานนิยมนํารถยนตไปติดต้ังสินคาอุปกรณประดับยนตในวันใด 

 

 

      (1) ตัวทานเอง       (2) พอแม  
      (3) คูสมรส       (4) บุตรหลาน 
      (5) เพื่อน       (6) ญาติ 
      (7) พนักงานขาย       (8) เจาของรานอุปกรณประดับยนต 
      (9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)____________________  

      (1) ตัดสินใจดวยตัวเอง        (2)  รับฟงคําแนะนําจากคนใกลชิด/ผูรู 

      (1) ซ้ือรถยนตใหม       (2) สินคาเดิมชํารุด  
      (3) ตองการตกแตงรถยนตเพิ่มเติม       (4) สินคาออกใหมท่ีทันสมัย 
      (5) สินคาตอบสนองความตองการไดมากกวา       (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______ 

      (1) 8.00 – 12.00 น.       (2) 13.00 – 17.00 น.  

      (1) วันจันทร – วันศุกร       (2) วันเสาร – วันอาทิตย  
      (3) วันหยุดนักขัตฤกษ          

      (1) วันเดียวกัน (ขามไปตอบขอ 32)       (2) คนละวัน (ตอบขอ 30) 

      (1) 8.00 – 12.00 น.       (2) 13.00 – 17.00 น.  

      (1) วันจันทร – วันศุกร       (2) วันเสาร – วันอาทิตย  
      (3) วันหยุดนักขัตฤกษ          
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21. ทานนิยมซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตจากรานใดบาง  

 

22. รานใดท่ีทานไปใชบริการบอยท่ีสุด 

 

23. เหตุผลในการเลือกใชบริการรานประดับยนตในขอ 33 (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

24. คาใชจายในการซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตตอ 1 คร้ัง (ถาทานซ้ือมากกวา 1 รายการ ใหรวม
คาใชจายทุกรายการ) 

 25. วิธีการชําระเงินท่ีทานใชในการซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนต 

 

26. ทานมีการทดลองใชสินคาอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีกําลังจะซ้ือ มากอนหรือไม 

 

      (1) รานแม็กซออโตพลัส       (2) รานมิสเตอรคาร 
      (3) รานยิ่งเจริญยนต แอ โฟรวีล       (4) รานชุนศิลป 
      (5) รานอํานวยมอเตอรแอร       (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______ 

      (1) รานแม็กซออโตพลัส       (2) รานมิสเตอรคาร 
      (3) รานยิ่งเจริญยนต แอ โฟรวีล       (4) รานชุนศิลป 
      (5) รานอํานวยมอเตอรแอร       (6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)______ 

      (1) มีการนัดหมายตรงเวลา        (2) ราคาสินคาถูกกวารานอ่ืน 
      (3) คาติดต้ังถูกกวารานอ่ืน       (4) มีสวนลด 
      (5) มีผูแนะนํา       (6) เปนรานท่ีใชบริการประจํา 
      (7) ความสะดวกในการเดินทาง       (8) ช่ือเสียงของรานเปนท่ีรูจักท่ัวไป 
      (9) มีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายยี่หอ       (10) ใกลสถานท่ีทํางาน / ท่ีพักอาศัย 
      (11) ผูใหบริการเขาใจความตองการของลูกคา       (12) ทักษะความชํานาญของผูใหบริการ 
      (13) มีท่ีจอดรถกวางขวาง       (14) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)________ 

      (1) ตํ่ากวา 5,000 บาท       (2) 5,001 – 10,000 บาท 
      (3) 10,001 – 20,000 บาท       (4) 20,001 – 30,000 บาท 
      (5) 30,001 – 40,000 บาท       (6) มากกวา 40,001 บาท 

      (1) เงินสด       (2) บัตรเครดิต 
      (3) บัตรผอนชําระสินคา       (4) เช็ค 
      (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)_______________  

      (1) ใช       (2) ไมใช  
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27. ทานมีการซ้ือซํ้า สินคาอุปกรณประดับยนตประเภทเดียวกับท่ีเคยซ้ือมากอน หรือไม 

 

28. ทานซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตจากรานเดิม หรือไม 

 

29. บุคลิกลักษณะของทานเปนอยางไร (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

30. แหลงขอมูลท่ีทําใหทานสนใจ และตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตมากท่ีสุด (ตอบไดเพียง 
ขอเดียว) 

 

31. การประเมินผลทางเลือกขอใดท่ีทําใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนต (สามารถ
ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

32. ความพึงพอใจภายหลังการซ้ืออุปกรณประดับยนต ทานเปนอยางไร 

 
 

 
 

      (1) ใช       (2) ไมใช  

      (1) ซ้ือจากรานเดิม       (2) ไมใช  

      (1) ช่ืนชอบความบันเทิง       (2) ช่ืนชอบความสวยงาม 
      (3) ช่ืนชอบความทันสมัย และเทคโนโลยี       (4) ช่ืนชอบการผจญภัย 
      (5) ตามกระแสนิยม       (6) ตามกลุมเพื่อน 
      (7) ตองการความโดดเดน เปนจุดสนใจ       (8) ตองมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

      (1) แผนพับ / ใบปลิว       (2) นิตยสาร 
      (3) ปายโฆษณา       (4) โทรทัศน / วิทยุ 
      (5) อินเตอรเน็ต       (6) พนักงานสาธิตสินคา 
      (7) เจาของรานสินคาอุปกรณประดับยนต       (8) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)________ 

       (1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  
       (2) ราคาและเง่ือนไขการชําระเงินท่ีเหมาะสม  
       (3) สถานท่ีจําหนายมีช่ือเสียง ใกลท่ีพักอาศัย หรือท่ีทํางาน 
       (4) การโฆษณา ประชาสัมพันธ รายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 
       (5) ผูใหบริการมีความชํานาญ 
       (6) สถานท่ีจําหนายสะอาด กวางขวาง มีท่ีจอดรถ 
       (7) มีการบริการที่ประทับใจ ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 

      (1) พึงพอใจ        (2)  ไมพึงพอใจ 
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33. ส่ิงท่ีทานตองการภายหลังการซ้ือสินคาอุปกรณประดับยนตเปนแบบใด 

 
สวนท่ี 3 ปจจัยตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตในระดับใด กรุณาทํา 

เคร่ืองหมาย  ในชองวางตามระดับความคิดเห็นของทาน 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด  
(1) 

34. ดานผลิตภัณฑ 

(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ      

(2) ตรายี่หอของผลิตภัณฑ      

(3) รูปลักษณของผลิตภัณฑ      

(4) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ      

(5) อายุการใชงานของผลิตภัณฑ      

(6) การรับประกัน      

35. ดานราคา      

(1) ราคาถูก      

(2) มีสวนลด      

(3) มีเง่ือนไขการชําระเงินเปนงวด / ผอน
ชําระ 

     

(4) มีการใหเครดิต      

36. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(1) รานคามีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก      

      (1) มีการรับประกันสินคา        (2)  มีบริการหลังการขาย 
       (3) สามารถเปล่ียนสินคาไดถาหากเกดิปญหา       (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)__________ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

 ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

 นอยท่ีสุด 
(1) 

36. ดานชองทางการจัดจําหนาย (ตอ) 

(2) มีเง่ือนไขการบริการหลังการขาย      

(3) ใกลสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา / ท่ี
พักอาศัย 

     

(4) มีความสะดวกในการเดินทาง      

(5) รูจักคุนเคยกับเจาของราน      

37. ดานการสงเสริมการตลาด 

(1) การโฆษณา เชน ใบปลิว แผนพับ 
หนังสือพิมพ 

     

(2) ใชพนักงานขาย / พนกังานสาธิตสินคา      

(3) การสงเสริมการจําหนาย เชน การให
สวนลด การแจกของแถม 

     

(4) การออกงานแสดงสินคา      

38. ดานบุคคลผูใหบริการ 
(1) พนักงานแตงกายสุภาพ      
(2) พนักงานพดูจาสุภาพ มีความออนนอม  
      มีมนุษยสัมพันธ 

     

(3) พนักงานใหความชวยเหลือใน 
การแกปญหา 

     

(4) พนักงานมีความชํานาญในงาน      

(5) พนักงานเขาใจความตองการของลูกคา      

(6) มีจํานวนพนักงานเพียงพอ      
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

 ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

39. ดานลักษณะทางกายภาพ      

(1) มีหองรับรอง / หองน้ําสําหรับลูกคา      

(2) มีการตกแตงสถานท่ีใหบริการสวยงาม
และสะอาด 

     

(3) มีจัดวางเครื่องมือในการปฏิบัติงานมี
ความปลอดภยัตอลูกคา 

     

(4) มีอากาศถายเทและมีแสงสวางเพียงพอ      

40. ดานกระบวนการใหบริการ 

(1) เวลาเปด – ปดของราน สะดวกในการ
เขามาใชบริการ 

     

(2) มีการรับประกันในตัวผลิตภัณฑ      

(3) ปายแสดงราคาชัดเจน      

(4) มีความรวดเร็วในการทํางาน  
(การติดต้ัง การออกใบเสร็จชําระเงิน) 

     

(5) มีการโทรศัพทแจงลูกคาในกรณีของท่ี
ลูกคาส่ังไดมาถึงแลว 

     

41. ดานเศรษฐกิจ 

(1) รายไดจากงานประจําเพิม่ข้ึน /  
การไดรับโบนสัประจําป 

     

(2) การไดรับอนุมัติวงเงิน เชน บัตรเครดติ 
บัตรผอนชําระสินคา (อิออน เฟรส
ชอยส ฯลฯ) 

     

(3) การปรับลดอัตราดอกเบ้ียของสถาบัน
การเงิน 
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ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ระดับท่ีมีผล 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

 ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

 นอยท่ีสุด 
(1) 

42. ดานเทคโนโลยี      

(1) ความทันสมัยของอุปกรณประดับยนต      

(2) การอํานวยความสะดวกสบายในการ
ขับข่ี 

     

(3) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับรถ      

(4) ชวยเพิ่มสมรรถนะในการขับข่ี      

43. ดานการเมืองและกฎหมาย 

(1) มาตรการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตท่ี
ใชน้ํามัน E20 และ E85 

     

(2) มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เช็ค
ชวยชาติ 2,000 บาท 

     

(3) กฎหมายจราจรทางบกท่ีเกี่ยวกับการ
ปรับแตงสภาพรถ เชน สีของไฟ   

     

44. ดานวัฒนธรรม 

(1) การตามกระแสนยิม      

(2) การเลียนแบบกลุมเพื่อน / บุคคล      

(3) ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว      

(4) การเปนจุดสนใจของผูท่ีไดพบเห็น      

(5) การซ้ืออุปกรณประดับยนตเพื่อแสดง      
 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการใหบริการของรานจําหนายอุปกรณประดับยนต 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวมาวิภา อัศวจํารูญ 

   

วัน เดือน ปเกิด 18 มกราคม 2524 

   

ประวัติการศึกษา - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนทวีธาภิเศก 
กรุงเทพมหานคร 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   

ประวัติการทํางาน ปจจุบัน  
2549 – 2552 
 
2547 – 2548 

ผูชวยผูจัดการ หจก.แมใจอินทรวงศ จังหวัดพะเยา 
ครูผูสอน โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม  
จังหวัดเชียงใหม 
พนักงานฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟรีวิลล 
โซลูช่ันส จํากัด กรุงเพทมหานคร 

 


