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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคาดหวงัของร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียนต่อบริการของผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ 
 
ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ(ส าหรับผูบ้ริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามชุดน้ีจะใชเ้พื่อการศึกษา โดยจะน าไปวิเคราะห์และเสนอในลกัษณะภาพรวม และใช้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวชิาการเท่านั้น  

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีให้ครบทุกขอ้และ
ขอขอบคุณท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี  

แบบสอบถามนีม้ี 3 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัของร้านคา้ปลีกในเขตบางขนุเทียนต่อส่วนประสม

ทางการตลาด  
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อผูแ้ทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ เป็นค าถาม 

ปลายเปิด  
 
ค าถามส าหรับ Screen ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ร้านคา้ปลีกของท่านตั้งอยูใ่นเขตบางขนุเทียนหรือไม่ 
[   ]1. ไม่ใช่  (จบการสัมภาษณ์) 
[   ]2. ใช่   

2. ท่านเป็นเจา้ของกิจการหรือเป็นผูมี้อ  านาจการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 
[   ]1. ไม่ใช่ (จบการสัมภาษณ์) 
[   ]2. ใช่ 

3. ร้านคา้ปลีกของท่านจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์หรือไม่ 
[   ]1. ไม่ไดจ้  าหน่าย  (จบการสัมภาษณ์) 
[   ]2.  จ  าหน่าย 
 

  

เลขท่ีแบบสอบถาม…....... 
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ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม และกจิการ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  [   ] หรือเติมข้อความที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
มากทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 
1)  เพศ 
 [   ]1. ชาย   [   ]2. หญิง 
2) อายุ 
 [   ]1. ไม่เกิน 30 ปี  [   ]2. 30 – 39 ปี 
 [   ]3. 40-49 ปี   [   ]4. 50 -59 ปี 

[   ] 5. 60 ข้ึนไป 
3) สถานภาพ   
 [   ]1. โสด   [   ]2. สมรส 
 [   ]3. หยา่ร้าง / หมา้ย 
4) ระดับการศึกษา 
 [   ]1. มธัยมศึกษาตอนตน้  [   ]2. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

[   ]3. ปวส. อนุปริญญา   [   ]4. ปริญญาตรี   
[   ]5. ปริญญาโท   [   ]6. สูงกวา่ปริญญาโท 

5) ต าแหน่งในกจิการ 
 [   ]1. เจา้ของกิจการ   [   ]2. บุคคลในครอบครัวของเจา้ของกิจการ 
 [   ]3. หุน้ส่วน    [   ]4. พนกังาน/ลูกจา้ง 
 [   ]5. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................... 
6) ยอดขายสินค้าทุกชนิดในร้านค้าของท่านโดยเฉลีย่ต่อเดือน  
 [   ]1. ไม่เกิน 70,000 บาท                [   ]2. 70,001-80,000 บาท 
 [   ]3. 80,001-90,000 บาท  [   ]4. 90,001-100,000 บาท 
 [   ]5. 100,001 บาทข้ึนไป 
7) ยอดขายนมพาสเจอร์ไรซ์ทุกยีห้่อในร้านค้าของท่านโดยเฉลีย่ต่อเดือน  
 [   ]1. ไม่เกิน 7,000 บาท                [   ]2. 7,001-8,000 บาท 
 [   ]3. 8,001-9,000 บาท   [   ]4. 9,001-10,000 บาท 
 [   ]5.10,001 บาทข้ึนไป 
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8) ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินการร้านค้าของท่าน 
 [   ]1. 1- 2 ปี    [   ]2. 3-4 ปี 
 [   ]3. 5-6 ปี    [   ]4. 7-8 ปี 
 [   ]5. 9-10 ปี    [   ]6. มากกวา่ 10 ปี 
9) ร้านค้าของท่านตั้งอยู่บริเวณใด 
 [   ]1. แหล่งชุมชน   [   ]2. สถานศึกษา 
 [   ]3. โรงพยาบาล   [   ]4. สถานท่ีท่องเท่ียว 
 [   ]5. ศูนยก์ารคา้    [   ]6. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
10) นอกเหนือจากนมพาสเจอร์ไรซ์ ร้านค้าของท่านจ าหน่ายสินค้าประเภทใดบ้าง (เลอืกตอบได้  
       มากกว่า 1 ข้อ) 
 [   ]1. อาหารสด    [   ]2. เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ์
 [   ]3. อาหารแหง้   [   ]4. เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์
 [   ]5. ขนมขบเค้ียว   [   ]6. น ้าด่ืม 
 [   ]7. ยาและอาหารเสริม   [   ]8. นมประเภทอ่ืน ๆ 
             [   ]9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
11)  ร้านค้าของท่านจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ยีห้่อใดบ้าง (เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [   ]1. ดชัมิลล ์     [   ]2. ดีไลท ์
 [   ]3. ยาคูลท ์    [   ]4. แอคทิเวยี 
 [   ]5. บีทาเกน้    [   ]6. เมจิ 
 [   ]7. โฟร์โมสต ์   [   ]8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
12)  ร้านค้าของท่านจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ยีห้่อใดมากทีสุ่ด 
 [   ]1. ดชัมิลล ์     [   ]2. ดีไลท ์
  [   ]3. ยาคูลท ์    [   ]4. แอคทิเวยี 
 [   ]5. บีทาเกน้    [   ]6. เมจิ 
 [   ]7. โฟร์โมสต ์   [   ]8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
13) ปริมาณในการส่ังซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ต่อคร้ังของท่าน 
 [   ]1. 12 ขวด    [   ]2. 24 ขวด 
 [   ]3. 36 ขวด    [   ]4. 48 ขวด 
 [   ]5. 60 ขวดข้ึนไป     [   ]6. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
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14) ความถี่ในการส่ังซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ของท่าน 
 [   ]1. ทุกวนั           [   ]2. สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
 [   ]3. สัปดาห์ละ 2 คร้ัง   [   ]4. สัปดาห์ละคร้ัง 
 [   ]5. ทุก 2 สัปดาห์   [   ]6. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 
15) จ านวนเงินในการส่ังซ้ือนมพาสเจอร์ไรซ์ของท่านแต่ละคร้ัง 
 [   ]1. ไม่เกิน 100 บาท                [   ]2. 101-200 บาท 
 [   ]3. 201-300 บาท   [   ]4. 301-400 บาท 
 [   ]5. 401 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนที ่2 ความคาดหวงัของร้านค้าปลกีในเขตบางขุนเทียนต่อบริการของผู้แทนจ าหน่าย       
               นมพาสเจอร์ไรซ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  แสดงระดบัความคาดหวงัของท่านท่ีมีต่อผูแ้ทนจ าหน่าย 
               นมพาสเจอร์ไรซ์ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ระดบัความคาดหวงั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      
1. ความหลากหลายของรสชาติ      
2. มีการพฒันาสูตรใหม่ ๆ ออกมาตลอด      
3. รูปแบบของบรรจุภณัฑส์วยงาม ทนัสมยั      
4. รูปแบบของบรรจุภณัฑส์ะดวกต่อการจดัวาง      
5. มีฉลากแสดงขอ้มลูทางโภชนาการ วนัท่ีผลิต 
    วนัท่ีหมดอายอุยา่งชดัเจน  

     

6. ผลิตภณัฑผ์า่นการรับรองมาตรฐาน      
7. ช่ือเสียงของตราสินคา้         
8. ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั             
2. ปัจจัยด้านราคา      

1. มีฉลากแสดงราคาขายปลีกชดัเจน      
2. ราคาสินคา้ไม่แพง เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้  
    ประเภทเดียวกนั สามารถแข่งขนัได ้

     

3. ราคาสินคา้มีความคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย      
4. มีส่วนลดพิเศษ เม่ือซ้ือตามเง่ือนไข      
5. ความถกูตอ้งในการคิดราคาสินคา้      
6. ระยะเวลาการใหเ้ครดิต      
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ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคาดหวงั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย       
1.  สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีของผูแ้ทนจ าหน่ายไดง่้าย      

2.  การติดต่อสัง่ซ้ือสินคา้สะดวก      

3.  ขั้นตอนการสัง่ซ้ือสินคา้ไม่ยุง่ยาก      

4.  มีปริมาณสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการซ้ือของ 
      ร้านคา้(สินคา้ไม่ขาดตลาด) 

     

5.  ความถกูตอ้งในการรับค าสัง่ซ้ือสินคา้      

6.  มีบริการส่งสินคา้ใหถึ้งท่ี      

7.  ความถกูตอ้งในการส่งสินคา้      

8.  ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้      

9.  ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้      

10. มีการรับคืนสินคา้หมดอาย ุ      

11. มีการรับคืนสินคา้ท่ีขายไม่ได ้      

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      

1.  พนกังานขายเอาใจใส่เยี่ยมเยียนร้านคา้สม ่าเสมอ      

2.  มีบริการจดัโชวสิ์นคา้ภายในร้าน       

3.  มีบริการตกแต่งร้านคา้ใหลู้กคา้ฟรี                                                     

4.  มีอุปกรณ์ตกแต่งใหร้้านคา้ฟรี เช่น ร่ม แบนเนอร์ 
      สต๊ิกเกอร์ 

 
 

    

5.  มีตูเ้ยน็ส าหรับแช่นมพาสเจอร์ไรซ์ใหร้้านคา้ยืม      

6.  การจดัอบรมเทคนิคการตกแต่งร้านคา้      

7.  การจดัอบรมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประโยชนข์อง 
      ผลิตภณัฑ ์

 
 

    

8.  การจดัอบรมเทคนิคการขายสินคา้ ใหแ้ก่ร้านคา้      

9.  มีสินคา้แถมฟรีใหร้้านคา้      

10. มีรางวลัพิเศษใหร้้านคา้เม่ือท ายอดขายไดต้ามท่ี 
      ก าหนด 
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                    ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความคาดหวงั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ)      
11. การส่งเสริมการขายไปยงัผูบ้ริโภค เช่น ของแถม 
       คะแนนแลกของรางวลั หรือชิงโชค เพ่ือกระตุน้ 
       ยอดขาย 

     

12. มีการจดักิจกรรมแจกสินคา้ใหผู้บ้ริโภคทดลอง 
     ชิม    

     

13. มีการแจกเอกสารแนะน าขอ้มลูเก่ียวกบัประโยชน ์
       สินคา้ 

     

14. การโฆษณาผา่นส่ือ โทรทศัน ์วิทย ุ เพ่ือสร้าง 
      การรู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภค 

     

15. การใชด้ารา นกัร้อง หรือผูมี้ช่ือเสียงเป็น 
       พรีเซ็นเตอร์ 

      

16. มีการจดักิจกรรม เหตุการณ์พิเศษในทอ้งท่ี เช่น 
      คอนเสิร์ต กีฬา การประกวด 

     

17. มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม      

 
ส่วนที ่3   ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะต่อผู้แทนจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล   นายสมชยั รัตน์ปิยะภาภรณ์ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   30 ตุลาคม 2497 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ   

วทิยาลยัพณิชยการพระนคร  ปีการศึกษา 2514 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

(การตลาด)    คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎั
ธนบุรี  ปีการศึกษา 2552 

 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ.   2515-2528 พนกังานขาย บริษทัอายโินะโมะโตะ๊เซลส์ 
       (ประเทศไทย) จ ากดั 
    พ.ศ. 2528-2542  ผูจ้ดัการสาขา บริษทัอายโินะโมะโตะ๊เซลส์ 
       (ประเทศไทย) จ ากดั 
    พ.ศ. 2542-2552  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทับริษทัอายโินะโมะโตะ๊ 

เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    พ.ศ. 2552- ปัจจุบนั  หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดัรัตน์ปิยะ 
       
 
 
 
 

 
 
 

 


