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เลขที่     

 

แบบสอบถาม 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือสมารตโฟน 

ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จึงขอความรวมมือ

มายังทานเพื่อตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเปนจริง 

 สําหรับขอมูลท่ีทานไดตอบในแบบสอบถามชุดนี้จะนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการซ่ึงจะไมมี

ผลกระทบใดๆ ตอทาน โดยผูศึกษาจะปกปดเปนความลับ และขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 

นายประสงค วงษา 

ผูศึกษา 
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 จงทําเครื่องหมาย / หนาคําตอบท่ีตรงกบัตัวทานมากท่ีสุด  
1. เพศ 

                     ชาย                            หญิง   
 

2. อาย ุ

        ไมเกิน 20 ป            21 – 25 ป                         26 – 30 ป    

        31 – 35 ป    

        46 – 50 ป    

        มากกวา 60 ปขึ้นไป    

         36 – 40 ป                          41-45  ป   

         51 – 55 ป                          56-60  ป    

 

3. ระดับการศึกษา 

         ไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

         ปวช. ปวส. หรือ อนุปริญญา                    

         ปริญญาตรี  

         สูงกวาปริญญาตรี  
 

4.  อาชีพ 

        นักเรียน / นักศึกษา           ขาราชการ   

        ธุรกิจสวนตัว                               ลูกจาง / เอกชน   

        พนักงานรัฐวิสาหกิจ                    อ่ืน ๆ ...................   
 

5. รายไดตอเดือน 

        ต่ํากวา 5,000 บาท                        5,000 - 10,000 บาท   

        10,001 – 15,000 บาท                  15,001 - 20,000 บาท   

                      มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป   
 

6. ทานเคยมีโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟนยี่หออะไรบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

        6.1  Nokia   6.2 Sony Ericsson   

        6,3  Motorola                                  6.4 Samsung    

        6.5  Siemens                                  6.6  O2    

        6.7   LG                                          6.8  Apple  iPhone      



 

128 
 

       6.9   BlackBerry                             6.10   HTC     

       6.11  iMobile                               6.12 WellcoM    

       6.13  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................   

 7.  โทรศัพทมือถือสมารตโฟนเครื่องปจจุบันทานใชมาเปนระยะเวลานานเทาใด 

   นอยกวา 1 ป                                 1 – 2 ป      

   3 – 4 ป                                           มากกวา 4 ปขึ้นไป   
 

 

8. ราคาของโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟนท่ีทานใชในปจจุบัน 

        ไมเกิน 5,000 บาท                        5,001 - 10,000 บาท   

       10,001 – 15,000 บาท                     15,001 - 20,000 บาท   

                     20,001 – 25,000 บาท         มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป    

 

9. งบประมาณในการซ้ือโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟนของทาน 

        ไมเกิน 5,000 บาท                        5,001 - 10,000 บาท   

        10,001 – 15,000 บาท                  15,001 - 20,000 บาท   

                      20,001 – 25,000 บาท         มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป   
 

10. ทานซ้ือโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟนจากท่ีใด   

        รานขายโทรศัพทท่ัวไปตามหางสรรพสินคาท้ังขายของนําเขา และ ของถูกลิขสิทธ์ิ เชน  

        เซ็นทรัลกาดสวนแกว  โรบินสัน  มาบุญครอง เปนตน    

        ตัวแทนจําหนายโทรศัพทมือถือของแตละย่ีหอ เชน iStudio , HTC Shop   

        ตัวแทนจําหนายในนามบริษัทผูใหบริการระบบสัญญาณ เชน  AIS  DTAC True เปนตน  

        ฝากซ้ือจากตางประเทศเอง  

        อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................  
 

11. เหตุผลของการซ้ือโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟน ( เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

         11.1 คานิยมในปจจุบัน หรือ เพ่ือความทันสมัย   

         11.2 ใชในการติดตอส่ือสาร/ธุรกิจ/เพ่ือน  

         11.3 ซ้ือเพราะหนาท่ีการงาน สามารถทํางานไดงายขึ้น  

         11.4เพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน เชน การติดตอระบบอินเทอรเน็ต  แผนท่ี   

         11.5 คนรูจักแนะนําใหใช  

         11.6 ชอบและมีความตองการในตัวคุณสมบัติและฟงกช่ัน     
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         11.7 อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................  
 

12. ทานหาขอมูลสมารตโฟนจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

        12.1  โทรทัศน                 12.2        วิทยุ 

        12.3  อินเทอรเน็ต              12.4      ใบปลิว 

       12.5   นิตยสาร                     12.6      พนักงานขาย            12.7    อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................... 

13. ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศัพท 1 เครือ่งใชเวลานานเทาไร 

        นอยกวา 6 เดือน                        ประมาณ 6 – 12 เดือน   

        1 – 2 ป                                         มากกวา 2 ป   

        ไมเคยเปล่ียนเลย                        อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

14. ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟนของทานไดแก 

        ตัวทานเอง                                   เพ่ือน   

        ครอบครัว                                   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..........   
 

15. โดยปกติผูจายเงินคาซ้ือสมารตโฟนของทาน คือ 

        ตัวทานเอง                                   พอแม / พ่ี /ผูปกครอง   

        อ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................    

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ตรายี่หอมีช่ือเสียงไดรับความนิยม 

     

2. รูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย      

3. ขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา      

4. ความงายของฟงกช่ันการใชงาน      

5. มีอุปกรณเสริมพรอมอุปกรณตอพวงมีใหเลือก

มาก เชน Small Talk , หนากาก  
     

6. สีของเครื่องท่ีมีความหลากหลาย      

7. ความหลากหลายของรุนในแตละยี่หอ      
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8. ตัวเครื่องและอุปกรณเสริมมีคุณภาพดีและมี

ความทนทาน 
     

สวนที่ 2 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ดานผลิตภัณฑ (ตอ) 
9. มีการรับประกันสินคา 

     

10. Battery สามารถรองรับการใชงานไดนาน      

11. มีบริการหลังการขายท่ีด ี      

12. คุณภาพของการรับสัญญาณของเครื่องโทรศัพท      

13. ความสามารถ (Function) ในการทํางาน เชน 

GPS, Bluetooth, ฟงเพลง 
     

14. สามารถเพิ่มหนวยความจําได (Memory Card)      

15.ระบบปฏิบัติการสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม      

16.รองรับการทํางานแบบ 2 ซิม      

17.ขนาดของหนวยความจําภายในเครื่อง      

18.ความเร็วในการประมวลผล      

19.รองรับเมนูการใชงานภาษาไทย      

20.ความละเอียดของกลองถายรูป      

21.มี Hard Keyboard       

22. มีเทคโนโลยีใหมๆ       

23. ขนาดตัวหนังสือตัวโตอานงาย      

24. มีบริการรับแลกคืนเครื่องเกา      

25. มีระบบเครือขายท่ีรองรับ      

ดานราคา 
1. มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ 

     

2. การขายตอไดราคาสูง      

3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
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4. ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัต ิ      

สวนที่ 2 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ดานราคา(ตอ) 
5. คาใชจายในการซอมถูก 

     

6. อุปกรณเสริมและอุปกรณตอพวงราคาไมแพง      

7. สามารถตอรองราคาได      

8. มีระบบการชําระเงินดวยบัตรเครดิตได      

9. สามารถผอนชําระหรือมีระบบสินเช่ือ      

10. ดอกเบ้ีย 0%      

ดานจัดจําหนาย 
1. มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ 

     

2. สถานท่ีจัดจําหนายสะดวกหาซ้ืองาย      

3. ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง      

4. รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเชื่อถือได      

5. มีการจัดตกแตงผลิตภัณฑ ณ จุดขายมีความ

นาสนใจ 
     

6. มีท่ีจอดรถสะดวก      

7. มีรานตัวแทนจําหนายโดยตรง      

8. มีปายระบุการเปนตัวแทนจําหนายอยางชัดเจน      

9. มีชองทางการขายรูปแบบใหม เชน มีบริการ

ส่ังซ้ือทางอินเตอรเน็ต  , โทรศัพท  
     

10.  ช่ือเสียงของรานคาท่ีจัดจําหนาย      

ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือพิมพ 

     

2. มีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โบรชัวร      
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แผนพับ เปนตน 
สวนที่ 2 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

3. มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรู

และตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดด ี
     

4. มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา  , การแถม

อุปกรณเสริม ,คียบอรดภาษาไทย  หรือ การแจก

ของพรีเมียมเปนตน 

     

5. มีการชิงโชคลุนรางวัล      

6. การตลาดเชิงกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ

การใหความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ จัดการสาธิต

การใชงานเปนตน 

     

7. การสรางภาพลักษณ ผานดารา นักรอง      

8. การสรางสังคมออนไลนใหกับผูใช  เชน  

Ovi Club , Black Berry Chat 
     

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
…………………………………………………………………………………………………..…..……… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล  นายประสงค  วงษา 

  

วัน เดือน ป เกิด  11 มกราคม 2524 

 

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ป พ.ศ. 2546 

    

 

ประสบการณทํางาน  บริษัท ลานนา ซอฟทเวิรคส จํากัด 

 ตําแหนง Web Developer ป พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


