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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพษิ” 

 
ค าช้ีแจง เอกสารชุดน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบรายงานการคน้ควา้อิสระ ตามหลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามน้ีจะถูก
นาํมาใชใ้นการศึกษาเท่านั้น จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง ผูศึ้กษาหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านและขอขอบพระคุณทุก
ท่านท่ีไดก้รุณาใหข้อ้มูลมา ณ โอกาสน้ี 
 
ส่วนที่ 1: ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ 
1. เพศ 

     1.  ชาย                                      2.  หญิง 2. อาย ุ
      1.  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี                 2.  21 - 30 ปี  
      3.  31 – 40 ปี      4.  41 – 50 ปี  
      5.  มากกวา่ 50  ปี                       
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
      1.  ต ่ำกวำ่มธัยมศึกษำตอนปลำย    2.  มธัยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. 
      3.  อนุปริญญำ / ปวส.      4.  ปริญญำตรี 
      5.  สูงกวำ่ปริญญำตรี 
4. อาชีพ 
      1.  นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา   2.  พนกังานบริษทัเอกชน 
      3.  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ  4.  เจา้ของกิจการ 
      5.  อ่ืนๆ โปรด ระบุ............................ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
      1.  ไม่เกิน 10,000 บาท    2.  10,001 – 15,000 บาท 
      3.  15,001 – 20,000 บาท    4.  20,001 – 25,000 บาท 
      5.  25,001 – 30,000 บาท    6.  30,001 – 35,000 บาท 
      7.  35,001 – 40,000 บาท    8.  40,001 ข้ึนไป 
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6. ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษประเภทใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1.  ผกัท่ีนาํไปบริโภคสดๆ เช่น แตงกวา กะหลํ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว ผกัสลดั ฯลฯ 
      2.  ผกัท่ีปรุงใหสุ้กก่อนบริโภค เช่น ผกัคะนา้ ผกับุง้ ผกักวางตุง้ ดอกกะหลํ่า ผกักาดขาว ฯลฯ 
      3.  ผกัท่ีนาํมาปรุงแต่งรสและกล่ิน เช่น ตน้หอม ผกัชี พริก โหระพา ค่ืนช่าย สาระแหน่ ฯลฯ 
7. ท่านซ้ือผกัปลอดสารพิษจากแหล่งใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1.  ตลาดสดทัว่ไป       
      2.  ซุเปอร์มาร์เก็ต เช่น ทอ็ปส์ และเสรีสรรพสินคา้ 
      3.  ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี และแมค็โคร 
      4.  ร้านสินคา้เฉพาะเพื่อสุขภาพ เช่น ร้านเอเดน     
      5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... 
8.  ท่านเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษเพราะเหตุผลขอ้ใดบา้ง (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1.  เพื่อสุขภาพท่ีดีจากประโยชน์ของผกั  2.  ความปลอดภยั ไร้สารพิษ 
      3.  ส่งเสริมใหมี้การลดใชส้ารเคมีในผกั  4.  ชนิดของผกัตรงกบัความตอ้งการ 
      5.  รสชาติดี     6.  ตามกระแสนิยม 
      7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
9. ใครมีอิทธิพลต่อท่านในการซ้ือผกัปลอดสารพิษมากท่ีสุด  
      1.  พอ่ แม่     2.  ญาติพี่นอ้ง 
      3.  เพื่อน       4.  คู่สมรส / คนรัก  
      5.  พนกังานขาย     6.  ไม่มี ซ้ือดว้ยตวัเอง 
10. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียท่ีท่านใชใ้นการซ้ือผกัปลอดสารพิษต่อคร้ัง  
      1.  ตํ่ากวา่หรือเทียบเท่า 50 บาท   2.  51 – 100 บาท 
      3.  101 – 150 บาท     4.  151 – 200 บาท 
      5.  201 – 250 บาท     6.  มากกวา่ 250 บาท 
11. ความถ่ีในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
      1.  1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์    2.  4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 
      3.  ซ้ือทุกวนั     4.  เดือนละ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่ 
12. ช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือผกัปลอดสารพิษ  
      1. ช่วงเชา้    2.  ช่วงกลางวนั  3.  ช่วงเยน็ 
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ส่วนที ่2: ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองลาํปางในการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความมีผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 

ด้านผลติภณัฑ์           

1. ผกัปลอดสารพิษมีความสดใหม่ น่ารับประทาน           

2. ผกัปลอดสารพิษมีความสะอาด ปลอดจากสารพิษ           

3. ผกัปลอดสารพิษมีรสชาติท่ีดี           

4. ผกัปลอดสารพิษมีคุณค่าทางอาหาร มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

          

5. ผกัปลอดสารพิษมีลกัษณะสวยงาม น่ารับประทาน           

6. ผกัปลอดสารพิษมีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด           
7. ผกัปลอดสารพิษมีใหเ้ลือกหลากหลายขนาด/
ปริมาณ           

8. ผกัปลอดสารพิษระบุถึงแหล่งผลิต / ยีห่อ้
ชดัเจน เช่ือถือได ้

          

9. ผกัปลอดสารพิษไดรั้บการรับรองจาก
หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 

          

10. ผกัปลอดสารพิษมีบรรจุภณัฑส์ะอาด 
สวยงาม           

11. ผกัปลอดสารพิษมีป้ายแจง้บอกวนัหมดอายุ
ชดัเจน           

12. ผกัปลอดสารพิษมีป้ายแจง้บอกถึง
คุณประโยชน์ / สารอาหารท่ีจะไดรั้บ 

          

ด้านราคา           

1. ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ           

2. ราคาผกัปลอดสารพิษมีราคาใกลเ้คียงกบัผกั
ตามทอ้งตลาดทัว่ไป 

          

3. ผกัปลอดสารพิษมีการติดป้ายแสดงราคา
จาํหน่ายท่ีชดัเจน 
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ส่วนที ่2: ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองลาํปางในการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ(ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความมีผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 

ด้านราคา           

4. ราคาของผกัปลอดสารพิษมีหลายระดบัตาม
คุณภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

          

5. ผกัปลอดสารพิษมีราคาแพงกวา่ผกัตาม
ทอ้งตลาดเพียงเลก็นอ้ย 

          

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย           

1. จดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษในสถานท่ีท่ี
น่าเช่ือถือ มีท่ีตั้งเป็นหลกัแหล่ง 

          

2. ท่ีตั้งของสถานท่ีจาํหน่ายสามารถเขา้ถึงได้
ง่าย เดินทางสะดวก  

          

3. สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก            

4. ผกัปลอดสารพิษสามารถหาซ้ือไดง่้าย มี
จาํหน่ายทัว่ไป 

          

5. สถานท่ีจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษมี
ช่ือเสียง เช่น หา้งร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาํ  

          

6. พ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษเหมาะสม 
สะดวกในการเลือกซ้ือ 

          

7. พ้ืนท่ีจดัจาํหน่ายผกัปลอดสารพิษมีการจดั
หมวดหมู่สินคา้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

          

8. มีบริการจดัส่งผกัปลอดสารพิษตามคาํสัง่ซ้ือ           
9. สามารถสัง่ซ้ือผกัปลอดสารพิษไดท้าง
อินเทอร์เน็ต 

          

10. สามารถสัง่ซ้ือผกัปลอดสารพิษไดท้าง
โทรศพัท ์
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ส่วนที ่2: ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอาํเภอเมืองลาํปางในการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ(ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความมีผล 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด           

1. การรณรงคจ์ากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษ เช่น ป้าย และ
บทความใหค้วามรู้ต่างๆ 

          

2. การโฆษณาตามส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั 
ฯลฯ 

          

3. ส่วนลด/สินคา้ลดราคา           

4. การใหค้าํแนะนาํและการใหบ้ริการของ
พนกังานขาย 

          

5. การจดังานแสดงสินคา้เก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษเพ่ือใหค้วามรู้ และจดัจาํหน่ายสินคา้ 

          

6. การไดรั้บขอ้มูล คาํแนะนาํเก่ียวกบัผกัปลอด
สารพิษจากญาติพี่นอ้ง เพื่อน หรือคนรู้จกั 

          

 
ส่วนที ่3: ปัญหา ขอ้เสนอแนะ สาํหรับผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 
โปรดระบุปัญหา ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สาํหรับผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
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