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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ซ้ือผกัปลอดสารพษิใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

---------------------------------------------------- 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั เพื่อ
ใชป้ระกอบการศึกษาในสาขาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงันั้นจึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริง และขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือส าหรับการตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี  

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง    ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ   ชาย         หญิง 
อาย ุ   ต ่ากวา่  20 ปี       20 - 39  ปี    

   40 - 60 ปี       มากกวา่  60 ปี    
ระดบัการศึกษา  

  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี         ปริญญาตรี     
  ปริญญาโท      สูงกวา่ปริญญาโท  

อาชีพ   
  นกัเรียน/นกัศึกษา     ขา้ราชการ พนกังานรัฐ-รัฐวสิาหกิจ 

   ธุรกิจส่วนตวั     พนกังานทัว่ไป/ลูกจา้ง  
รายไดต่้อเดือน 

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท     10,000 – 20,000 บาท    
  มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป   

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน(ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนั)ทั้งหมด......................คน 
ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูใ่น 

  อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่     อ.รอบนอก ในจงัหวดัเชียงใหม่
   จงัหวดัอ่ืนๆในภาคเหนือ โปรดระบุ...................  จงัหวดัอ่ืนๆ โปรดระบุ................ 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือผักปลอดสารพษิ 
1. ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคเป็นเวลานานเท่าใด 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี         1-5 ปี         5 -10 ปี      10 ปีข้ึนไป  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

2. ปกติเม่ือท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคแลว้ บางคร้ังท่านจะซ้ือผกัทัว่ไปมาบริโภคดว้ย
หรือไม่ 

 ซ้ือ เพราะ................................................................................. 
 ไม่ซ้ือ เพราะ............................................................................. 

3. ผกัปลอดสารพิษประเภทใดท่ีท่านนิยมซ้ือไปบริโภค  
 ผกัท่ีบริโภคส่วนราก เช่น แครอท หวัไชเ้ทา้ มนัเทศ ขิง ข่า เป็นตน้ 
 ผกัท่ีบริโภคส่วนล าตน้ เช่น กะหล ่าปม หน่อไมฝ้ร่ัง หน่อไม ้เป็นตน้ 
 ผกัท่ีบริโภคส่วนใบ เช่น คะนา้ ผกับุง้ ตน้หอมผกัชี ผกัโขม ปวยเลง้ ผกัสลดั เป็นตน้ 
 ผกัท่ีบริโภคส่วนดอก เช่น ดอกแค บร็อคโคล่ี กะหล ่าดอก เป็นตน้ 
 ผกัท่ีบริโภคส่วนผล เช่น ฟักทอง  แตง กระเจ๊ียบเขียว ขา้วโพด เป็นตน้ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 

4. ท่านมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไรในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภคแต่ละคร้ัง  
 ดูความเหมาะสมของราคา  ดูตรายีห่อ้    ดูบรรจุภณัฑ์  
  ดูจากลกัษณะภายนอกของผกัท่ีซ้ือ    ดูความสดใหม่  
 ดูความสะดวก/บริการ   ดูความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจ าหน่าย 
 ดูตราประกนัความปลอดภยัดา้นสารเคมีตกคา้งจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้  
 ไม่มีหลกัเกณฑ ์   อ่ืนๆโปรดระบุ.................................................... 

5. ท่านชอบบรรจุภณัฑข์องผกัปลอดสารพิษในลกัษณะใด 
 กล่องพลาสติกใส  ถุงพลาสติกใส 
 ไม่ใส่บรรจุภณัฑ์แต่วางไวใ้หเ้ลือกซ้ือตามชอบ  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................................................... 

 
6. วตัถุประสงคข์องการซ้ือผกัปลอดสารพิษจากร้านคา้ เพื่อ 

 บริโภคเอง   ซ้ือไปเป็นของฝาก   บริโภคภายในครอบครัว  
 น าไปจ าหน่ายต่อ  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 
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7. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ แต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 
 นอ้ยกวา่ 50 บาท  51-100 บาท              101-200 บาท    มากกวา่ 200 บาท 

8. จ านวนชนิดของผกัปลอดสารพิษท่ีท่านซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 1-2 ชนิด   3-4 ชนิด              4-5 ชนิด   มากกวา่ 5 ชนิด 

9. ช่วงเวลาท่ีท่านนิยมและสะดวกท่ีจะมาซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
 8.00 -12.00 น.  12.01 – 17.00 น.        17.01- 20.00 น.      
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

10. ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค บ่อย/ถ่ี แค่ไหน 
 ทุกวนั   2-3 คร้ัง/สัปดาห์         สัปดาห์ละคร้ัง        
 2-3 คร้ัง / เดือน  เดือนละคร้ัง   อ่ืนๆ ระบุ ........................... 

11. ปกติท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษวนัใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 วนัธรรมดา จนัทร์-ศุกร์   วนัหยดุสุดสัปดาห์ เสาร์-อาทิตย ์  
 วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์    อ่ืนๆโปรดระบุ....................................... 

12. ปกติท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษอยา่งไร 
 ซ้ือดว้ยตนเอง   ฝากคนอ่ืนซ้ือให้  แม่บา้นซ้ือให้  
 ใหค้นในครอบครัวซ้ือ  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

13. ท่านมกัจะซ้ือผกัปลอดสารพิษจากท่ีใดมาบริโภค  
 ตลาดสด โปรดระบุ.....................  ตลาดนดั โปรดระบุ................................... 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต โปรดระบุ................  
 ร้านขายผกัปลอดสารพิษโดยตรง โปรดระบุ............  อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 

14. ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษจากสถานท่ีดงักล่าว (จากขอ้13) เพราะเหตุใด 
 สะดวก       มีคุณภาพเช่ือถือได ้  มีสินคา้ใหเ้ลือกมาก  ราคาถูก  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

15. ท่านรู้จกัแหล่งจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ จากส่ือใด 
 คนในครอบครัว  เพื่อน   วทิยกุระจายเสียง         
 internet   หนงัสือพิมพ ์/วารสาร/แผน่พบั/ใบปลิว   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................. 
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16. ท่านคิดวา่การโฆษณาผกัปลอดสารพิษ จากส่ือหรือแหล่งใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน  
(กรุณาเรียงล าดบัจากมากสุดไปหานอ้ยสุด 1=มากท่ีสุด , 2= มาก , 3=ปานกลาง , 4= นอ้ย ,5=นอ้ย
ท่ีสุด) 

.........โทรทศัน์   ........... ป้ายโฆษณา   ...........พนกังานขาย  ........ใบปลิว   

........แบบบอกต่อ(ปากต่อปาก) 
17. หากท่านมีรายไดล้ดลง ท่านจะยงัคงซ้ือผกัปลอดสารพิษหรือไม่ 
  ยงัคงซ้ือตามปกติ  ซ้ือลดลง  

ไม่ซ้ือผกัปลอดสารพิษ ไปซ้ือผกัในทอ้งตลาดสดธรรมดาแทน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................... 

18. การส่ือสารโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางใด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษของท่าน 

 e-mail   facebook  website  twitter 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................................................................... 

19. การเมือง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของท่านหรือไม่ (เช่น การเปล่ียนแปลง
พรรคการเมือง) 
  มี เพราะ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

 ไม่มี เพราะ(โปรดระบุ).................................................................................. 
20. ครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของท่านหรือไม่ 
  มี เพราะ (โปรดระบุ)....................................................................................... 

 ไม่มี เพราะ(โปรดระบุ).................................................................................... 
21. ท่านคิดวา่ วฒันธรรม ประเพณี การบริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของท่าน
หรือไม่ 
  มี เพราะ (โปรดระบุ)........................................................................................ 

 ไม่มี เพราะ(โปรดระบุ)................................................................................... 
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ส่วนที ่3 ความคาดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งในตาราง ในค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคาดหวงัคือ 
5=คาดหวงัมากท่ีสุด 4= คาดหวงัมาก 3= คาดหวงัปานกลาง  2= คาดหวงันอ้ย 1= คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

ส่ิงทีค่าดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของคาดหวงัทีจ่ะ

ได้รับ 

5 4 3 2 1 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
- ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดสารพิษ 

1. มีความสดและสะอาด 

     

2. มีการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพ ความสดของสินคา้      
3. มีใหเ้ลือกหลากหลาย      
4. มีความปลอดภยัจากสารพิษ      
5. มีป้ายบอกวนัหมดอายไุวช้ดัเจน      
6. มีฉลากบอกสรรพคุณ ประโยชน์ของตวัสินคา้แต่ละชนิด      
7. มีการระบุแห่งผลิต วธีิการผลิต การดูแลรักษา การใชปุ๋้ย 

อายกุารใชย้าหรือสารเคมี 
     

8. มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อยก่อนส่งใหลู้กคา้      
9. มีการคดัสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพออก เช่น เน่าเสีย      
10. มีการรับคืนสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ หมดอายแุต่ยงัไม่ไดค้ดั

ออกจากชั้นวาง 
     

- การให้บริการ 
1. มีความสามารถในการอธิบายคุณสมบติัของสินคา้แต่ละ

ชนิดไดดี้ 

     

2. มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาเม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ 

     

3. มีภาชนะใหใ้ส่ของ (ตะกร้า รถเขน็) ท่ีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้าน 

     

4. มีความซ่ือตรงและอธัยาศยัดี      
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ส่ิงทีค่าดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของคาดหวงัทีจ่ะ

ได้รับ 

5 4 3 2 1 
- ด้านความปลอดภัย 

1. มีตรารับประกนัคุณภาพ การเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ 
     

2. มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆและมีการแจง้ให้
ทราบ 

     

3. มีความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้
สุขภาพแขง็แรง ปลอดภยัจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 

     

4. มีความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษ จะท าให้
ร่างกายไม่ไดรั้บสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

     

ด้านต้นทุนผกัปลอดสารพษิ 
1. มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้นั้นๆ 

     

2. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ      
3. มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา      
4. มีการติดป้ายบอกราคาใหเ้ห็นชดัเจน      
5. มีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้ประเภท

เดียวกนั 
     

6. ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล      
ด้านความสะดวกในการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 

1. มีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ใหท้ราบแน่นอน ชดัเจน 
     

2. มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่ม ประเภทท าใหห้าซ้ือไดง่้าย      
3. มีการบรรจุในหีบห่อท าให้หยบิง่ายและสะดวก ในการ

เลือกซ้ือ 
     

4. มีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือไดง่้าย      
5. หากซ้ือปริมาณไม่มาก สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว      
6. มีการใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือจ านวนมากในระดบั

ท่ีก าหนด เช่นการใหส่้วนลด  การบริการส่งถึงบา้น  
     

7. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
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ส่ิงทีค่าดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของคาดหวงัทีจ่ะ

ได้รับ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ผกัปลอดสารพษิ 
1. มีเอกสารก ากบั เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

     

2. มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย 

     

3. มีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผลิตภณัฑ์      
4. มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ      
5. มีการแจง้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นทาง แผน่พบั ป้าย

โฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้ร้าน และส่ือออนไลน์ต่างๆ 
     

 
ส่วนที ่4 ความพงึพอใจทีไ่ด้รับจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งในตาราง ในค าตอบท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคาดหวงัคือ 
5=พึงพอใจมากท่ีสุด 4= พึงพอใจมาก 3= พึงพอใจปานกลาง 2= พึงพอใจนอ้ย1= พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่ิงทีส่ร้างความพงึพอใจจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของความพงึพอใจที่

จะได้รับ 

5 4 3 2 1 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
- ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดสารพิษ 

1. มีความสดและสะอาด 

     

2. มีการรักษาอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพ ความสดของสินคา้      
3. มีใหเ้ลือกหลากหลาย      
4. มีความปลอดภยัจากสารพิษ      
5. มีป้ายบอกวนัหมดอายไุวช้ดัเจน      
6. มีฉลากบอกสรรพคุณ ประโยชน์ของตวัสินคา้แต่ละชนิด      
7. มีการระบุแห่งผลิต วธีิการผลิต การดูแลรักษา การใชปุ๋้ย 

อายกุารใชย้าหรือสารเคมี 
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ส่ิงทีส่ร้างความพงึพอใจจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของความพงึพอใจที่

จะได้รับ 

5 4 3 2 1 
8. มีถุงหรือภาชนะบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อยก่อนส่งใหลู้กคา้      
9. มีการคดัสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพออก เช่น เน่าเสีย      
10. มีการรับคืนสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ หมดอายแุต่ยงัไม่ไดค้ดั

ออกจากชั้นวาง 
     

- การให้บริการ 
1. มีความสามารถในการอธิบายคุณสมบติัของสินคา้แต่ละ

ชนิดไดดี้ 

     

2. มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาเม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ 

     

3. มีภาชนะใหใ้ส่ของ (ตะกร้า รถเขน็) ท่ีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชง้าน 

     

4. มีความซ่ือตรงและอธัยาศยัดี      
- ด้านความปลอดภัย 

1. มีตรารับประกนัคุณภาพ การเป็นสินคา้ปลอดสารพิษ 
     

2. มีการตรวจสารพิษตกคา้งเป็นระยะๆและมีการแจง้ให้
ทราบ 

     

3. มีความพึงพอใจวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าให้
สุขภาพแขง็แรง ปลอดภยัจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง 

     

4. มีความพึงพอใจวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษ จะท าให้
ร่างกายไม่ไดรั้บสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

     

ด้านต้นทุนผกัปลอดสารพษิ 
1. มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัชนิดของสินคา้นั้นๆ 

     

2. มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ      
3. มีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา      
4. มีการติดป้ายบอกราคาใหเ้ห็นชดัเจน      
5. มีราคาไม่แตกต่างกนัมากนกัส าหรับสินคา้ประเภท

เดียวกนั 
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ส่ิงทีค่าดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพษิมาบริโภค 
ระดับของคาดหวงัทีจ่ะ
ได้รับ 

 5 4 3 2 1 
6. ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล      

ด้านความสะดวกในการซ้ือผกัปลอดสารพษิ 
1. มีการก าหนดเวลา เปิด-ปิด ใหท้ราบแน่นอน ชดัเจน 

     

2. มีการจดัวางสินคา้เป็นกลุ่ม ประเภทท าใหห้าซ้ือไดง่้าย      
3. มีการบรรจุในหีบห่อท าให้หยบิง่ายและสะดวก ในการ

เลือกซ้ือ 
     

4. มีแหล่งจ าหน่ายมากหาซ้ือไดง่้าย      
5. หากซ้ือปริมาณไม่มาก สามารถท าไดง่้ายและรวดเร็ว      
6. มีการใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีซ้ือจ านวนมากในระดบั

ท่ีก าหนด เช่นการใหส่้วนลด  การบริการส่งถึงบา้น เป็น
ตน้ 

     

7. มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
ด้านการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ผกัปลอดสารพษิ 

1. มีเอกสารก ากบั เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
     

2. มีป้ายโฆษณาใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ติดตั้งในท่ีสังเกตไดง่้าย 

     

3. มีการรณรงคใ์หบ้ริโภคผลิตภณัฑ์      

4. มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองก่อนซ้ือ      

5. มีการแจง้การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ผา่นทาง แผน่พบั ป้าย
โฆษณา โปสเตอร์ติดหนา้ร้าน และส่ือออนไลน์ต่างๆ 
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ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 ปัญหาในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความตอ้งการผลิตภณัฑ์ผกัปลอดสารพิษ การใหบ้ริการ  ความ
ปลอดภยั ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
5.2 ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความตอ้งการผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ การใหบ้ริการ  
ความปลอดภยั ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

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

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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