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แบบสอบถาม 
เร่ือง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อประกอบการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามชุดน้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ดงันั้นจึงของความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นและจริงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณา
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ผลติภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายทั้ง
ต่อมนุษยแ์ละสัตว ์หรือมีกระบวนการผลิต การใช้งานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือ
เทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท าหน้าท่ีอยา่งเดียวกนัตามท่ีผูผ้ลิตกล่าวอา้ง ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด
ร่างกาย ได้แก่ สบู่  ครีมอาบน ้ า และแชมพู เช่น ผลิตภัณฑ์ของตรา The Body Shop ตรา Oriental 
Princess ตรา Yve Rocher ตรา Coffee Tree ตรา Boots Botanic ตรา Irish Spring ตรา Principle ตรา 
Living Nature ตรา L’occitanne ตรา Skin Food ตรา Dermapon ตรา Amway ตรา David Jones ตรา 
L’oreal ตรา Burt’s bees ตรา Kodomo เป็นตน้ 

 
ค าถามเพือ่การคัดเลอืกผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านเคยซ้ือผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา หรือไม่ 
 (   ) เคยซ้ือ    (   )ไม่เคยซ้ือ (โปรดยติุการตอบแบบสอบถาม) 
2.ท่านอายุ 20 – 37 ปี ในปีพ.ศ.2557 หรือไม่ 

(   )ใช่     (   )ไม่ใช่ (โปรดยติุการตอบแบบสอบถาม) 
3.ทีอ่ยู่อาศัย 

(   )อ าเภอเมือง เชียงใหม่   (   )อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
4.สถานทีท่ างาน 

(   )อ าเภอเมือง เชียงใหม่   (   )อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
 
 

 
ล าดบัท่ี .............................. 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย√ ใน (  ) ตามความเป็นจริง   

1. เพศ 
(   )1.ชาย     (   )2.หญิง 

2. อายุ 
(   )1.20- 25 ปี     (   )2.26- 31 ปี  
(   )3.32- 37 ปี       

3. สถานภาพ 
(   )1.โสด     (   )2.สมรส 
(   )3.แยกกนัอยู ่     (   )4.หยา่ 
(   )5.คู่สมรสเสียชีวติ    (   )6.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 

4. อาชีพ 
(   )1.นกัเรียน/นกัศึกษา    (   )2.รับราชการ 
(   )3.รัฐวสิาหกิจ     (   )4.พนกังานบริษทั   
(   )5.ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   (   )6.แม่บา้น    
(   )7.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด(หรือก าลงัศึกษาในระดับใด) 
(   )1.ปวช./มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือต ่ากวา่ (   )2. ปวส. 
(   )3.ปริญญาตรี     (   )4.สูงกวา่ปริญญาตรี   

6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของท่าน 
(   )1.ไม่เกิน 5,000 บาท    (   )2.5,001 – 10,000  บาท  
(   )3.10,001 -  15,000  บาท   (   )4.15,001 –20,000  บาท 
(   )5.20,001 - 25,000 บาท    (   )6.25,001 –30,000  บาท 
(   )7.30,001 - 35,000 บาท   (   )8.35,001 – 40,000 บาท 
(   )9.40,001 – 45,000 บาท   (   )10.45,001 – 50,000 บาท 
(   )10.ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาด
ร่างกาย  
ค าช้ีแจง ระบุขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายท่ี
ท่านซ้ือ ในขอ้ 1 และตอบแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย√ ใน (  ) ตามความเป็นจริง  ขอ้ 1 – 7  

7. ประเภทผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายที่ท่าน
ซ้ือ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
(   )1.สบู ่   (   )2.ครีมอาบน ้า    (   )3.แชมพ ู  

8. ยีห้่อผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายที่ท่านเลอืก
ซ้ือ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

 (   )1.The Body Shop    (   )2.Oriental Princess     
 (   )3.Yve Rocher   (   )4.Coffee Tree  

(   )5.Boots Botanic    (   )6.Irish Spring   
(   )7.Principle     (   )8.Living Nature 
(   )9.L’occitanne   (   )10.Skin Food   
(   )11.David Jones    (   )12.L’oreal 
(   )13.Burt’s bees   (   )14.Kodomo    
(   )15.Dermapon    (   )16.Amway 
(   )17.อ่ืนๆ(โปรดระบุ.).............................. 

9. ท่านรู้จักสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้จากแหล่งใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   )1.คนรู้จกัแนะน า      (   )2.พนกังานขายแนะน า 
(   )3.Website/Facebook    (   )4.เอกสารแนะน าผลิตภณัฑ์ 
(   )5.ส่ือโฆษณา เช่น หนงัสือ นิตยสาร โทรทศัน์   
(   )6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................ 

10. วตัถุประสงค์ที่ท่านซ้ือสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
(   )1.ซ้ือใชเ้อง(ตอบขอ้ 11)    
(   )2.ซ้ือเป็นของขวญั(ขา้มไปตอบขอ้13) 

11. ท่านใช้สินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมยีห้่อเดิมเป็นประจ าหรือเปลีย่นยีห้่อ(เลอืกตอบ 1ข้อ) 
(   )1.เปล่ียนยีห่อ้ไปเร่ือยๆ (ตอบขอ้ 12)    
(   ) 2.ยีห่อ้เดิมเป็นประจ า (ขา้มไปตอบขอ้13)  
 



 
 

 

 76 

12. เหตุผลที่ท่านเปลีย่นไปใช้ยี่ห้อใหม่(เลอืกตอบ 1ข้อ) 
(   )1.ใชแ้ลว้ไม่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ   (   )2.ซ้ือยีห่อ้ท่ีลดราคา 
(   )3.คุณสมบติัยีห่อ้ใหม่น่าสนใจ   (   )4.อยากทดลองใชย้ีห่อ้ใหม่  
(   )5.หาซ้ือยีห่อ้เดิมไม่ได ้    
(   )6.อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................... 

13. ท่านยนิดีจะจ่ายเงินเพือ่ซ้ือสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทีร่าคาเท่าใดหากเปรียบเทยีบกบั
สินค้าทัว่ไป 
(  )1.ราคาต ่ากวา่ไม่เกิน.....................%   
(   )2.ราคาเท่ากนั 
(   )3.ราคาแพงกวา่ไม่เกิน.................% 
 

ส่วนที่3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

ค าช้ีแจง ท่านคิดวา่ปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อการตัดสินใจมากหรือน้อยเพยีงใดในการเลอืกซ้ือสินค้าที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกาย กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท า
เคร่ืองหมาย√ลงในช่องระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเพียงช่องเดียว 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.ด้านผลติภณัฑ์      
1.1 สินคา้มีคุณภาพดี      
1.2 สินคา้มีความปลอดภยัอ่อนโยนตอ่ผิว/เสน้ผม      
1.3 สินคา้มีความเขม้ขน้ ใชเ้พียงปริมาณนอ้ย      
1.4 สินคา้มีคุณภาพเหมือนกบัสินคา้ทัว่ไป      
1.5 สินคา้ตอ้งมีคุณภาพดีกวา่สินคา้ทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั      
1.6 ใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการแพ ้      
1.7 ช่ือเสียงของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีรู้จกัมา

นาน 
     

1.8 มีเคร่ืองหมายรับรองความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจากสถาบนัท่ี
น่าเช่ือถือ 
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.9 มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      

1.10 บรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      
1.11 ส่วนประกอบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตมีคุณภาพดี      
1.12 กล่ินของผลิตภณัฑ ์      
1.13  สีของบรรจุภณัฑเ์ป็นธรรมชาติ(Earth tone)      
1.14  มีสินคา้ประเภทถุงส าหรับเติม(Refill)      
1.15  ไม่ใชส้ตัวใ์นการทดลอง      
1.16  มีชุดขนาดเลก็ส าหรับพกพา      
1.17  มีรายละเอียดบนฉลากระบุส่วนประกอบท่ีชดัเจน      
1.18 รูปร่างลกัษณะบรรจุภณัฑแ์ละฉลากดูเรียบง่าย      

1.19  บอกสรรพคุณของผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน      
1.20 ระบุสภาพผิว/เสน้ผมท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใช ้      

1.21  ระบุรายละเอียดความเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม      

1.22  อ่ืนๆโปรดระบุ..................................................      

2. ด้านราคา      
2.1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2.2 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ      
2.3 ราคาแพงกวา่สินคา้ทัว่ไปไม่มาก      
2.4 มีป้ายราคาติด ณ จุดขายไวช้ดัเจน      
2.5 มีส่วนลดราคา      
2.6 ระดบัราคาของสินคา้ชุดพกพาไม่แพง      
2.7 มีความหลายหลายของวธีิการช าระเงิน เช่น เงินสด บตัรเครดิต      
3.  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      
3.1 ความสะดวกในการซ้ือ      
3.2 สถานท่ีจ าหน่ายมีหลายสาขา      
3.3 มีร้านจ าหน่ายเป็นร้านเฉพาะ      
3.4 มีร้านจ าหน่ายของผูผ้ลิตเอง      
3.5 มีการจดัจ าหน่ายใน Website/Facebook      
3.6 สถานท่ีจดัจ าหน่ายใกลบ้า้น      
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

3.7 สถานท่ีจดัจ าหน่ายใกลท่ี้ท างาน      
3.8 สถานท่ีจดัจ าหน่ายตอ้งสามารถหาง่าย      
3.9 สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้      
3.10 สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีท่ีจอดรถเพียงพอ      
3.11 การตกแต่งร้านคา้ตอ้งดูเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ      
3.12 ชั้นวางสินคา้ระบุคุณสมบติัเด่นของสินคา้      

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 มีโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร โทรทศัน์ 
ส่ิงพิมพ ์

     

4.2 มีการลดราคาสินคา้      

4.3 มีของแถม เช่น กระเป๋า หว ีกระจก เป็นตน้      

4.4 พนกังานแนะน าสินคา้  บริการดี สุภาพ       

4.5 พนกังานแนะน าสินคา้ มีความรู้ในตวัสินคา้เป็นอยา่งดี      
4.6 พนกังานขายมีอธัยาศยัไมตรีดี      

4.7 มีเอกสารแนะน าผลิตภณัฑแ์ละประโยชนข์องสินคา้      
4.8 มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บจากการใช้
ผลิตภณัฑ ์

     

4.9 มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาของสินคา้      
4.10 มีการใหข้อ้มูลเร่ืองราวเก่ียวกบักระบวนการผลิต      
4.11 มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะไดมี้ส่วนช่วยในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มผา่นการใชสิ้นคา้นั้นๆ 

     

4.12 มีสินคา้แจกใหท้ดลองใช ้      
4.13 มีสินคา้ตั้งวางเพ่ือจ าหน่ายหนา้เคาทเ์ตอร์เก็บเงิน      
4.14 มีการใชค้นท่ีมีช่ือเสียงเป็น Presenter      
4.15 มีบตัรสะสมแตม้      
4.16 มีโฆษณา แนะน าสินคา้บน Website/Facebook/Instagram      
4.17 มีการแนะน าบอกต่อจากคนรู้จกัเช่น  เพ่ือน  ญาติ      
4.18 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................      

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวณิชา ทองเจริญ      
 

วนั เดือน ปี เกดิ  24 พฤษภาคม  2527 
 
ประวตัิการศึกษา   ปีการศึกษา 2538  ประถมศึกษา โรงเรียนเรยนีาเชลีวทิยาลยั 
  ปีการศึกษา 2541  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเรยนีาเชลีวทิยาลยั 
   ปีการศึกษา 2544  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั  
      เชียงใหม่ 
   ปีการศึกษา 2548  รัฐศาสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั 2  
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    
 
ประวตัิการท างาน  พ.ศ. 2549–2554   พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
     สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  เจา้ของธุรกิจร้านชาและน ้าผลไม ้ Mon Chou  
     Chou  (มงชูชู) 
    
    
    
 

 


