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แบบสอบถาม 
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปของ 

ผูบริโภค อําเภอเมืองเชียงใหม 
 
คําชี้แจง   

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภค อําเภอเมืองเชียงใหม จึงใครขอความรวมมือในการ
กรอกแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหและเสียสละเวลาอันมีคาของทาน
มา ณ.โอกาสนี้ดวย 

 
                          นายดลกร บญุติ 

      ผูจัดทํา 
                                                                                                                             
สวนท่ี1   ขอมูลสวนบคุคล 

คําชี้แจง  โปรดทําเรื่องหมาย √ ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมขอความในชองวางที่
ถูกตองหรือตรงกับความเปนจริงเพียงคําตอบเดียว 

 
1. เพศ 

         1. ชาย    2. หญิง 
       2.     อายุ 
               1. ไมเกนิ 21 ป    2. 21-25 ป 
                      3.  26-30 ป    4. 31-35 ป 
                      5.  36-40 ป                              6. 41-45 ป  
                      7.  46-50 ป                              8. มากกวา 50 ป  
 

เลขที่แบบสอบถาม 
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        4.     อาชีพ 
               1. นักเรยีน /นักศึกษา                           2. รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ 
           3. พนักงานบริษัทเอกชน                     4. ประกอบธุรกิจสวนตวั 
           5. แมบาน / พอบาน                             6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 
      3.   ระดับการศึกษา 
               1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา   2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
               3. ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา       4. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
               5. สูงกวาปริญญาตรี       
       5.       รายได (รายไดประจําและรายไดเสริม) เฉลี่ยตอเดือน 
               1. นอยกวา 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. มากกวา 30,001 บาท 
 
 
สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการซื้อน้ําผลไม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมขอความในชองวาง
ที่ถูกตองหรือตรงกับความเปนจริงเพยีงคาํตอบเดียว 

1. ทานบริโภคน้าํผลไมสําเร็จรูปจากแหลงผลิตที่ใด 
                1. ผลิตภายในประเทศ                           2. นําเขาจากตางประเทศ 
               3. ผลิตภายในประเทศ และ                    4. ไมทราบแหลงผลิต             
                            นําเขาจากตางประเทศ                                 
        2.      ทานบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปรสชาติใดบอยที่สุด  
               1. น้ําผักผลไมรวม                                 2. น้ําสม                                    
               3. น้ําฝรั่ง                                               4. น้ําองุน                                    
               5. น้ําแอปเปล                                         6. น้ําล้ินจี ่                                   
               7. น้ํามะเขือเทศ                                      8. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................      
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        3.     ทานบริโภคน้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดใด 
               1. น้ําผักผลไมสําเร็จรูป 100 %             2. น้ําผักผลไมสําเร็จรูป 40 %                                    
               3. น้ําผักผลไมสําเร็จรูป 25 %               4. น้ําผักผลไมสําเร็จรูปต่ํากวา 25 %                                    

          5. ไมทราบ                           
       4.      ทานเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปขนาดใดบอยทีสุ่ด 
                          1. 1,000 มิลลิลิตร                                2. 500 มิลลิลิตร                                              
                          3. 250 มิลลิลิตร                                   4. 200 มิลลิลิตร                                              
                          5. นอยกวา 200 มิลลิลิตร    
       5.      สวนใหญทานเลือกซื้อน้ําผลไมยี่หอใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
          1. ยูนิฟ                                                    2. มาลี                                    
          3. ทิปโก                                                  4. เนสเล 
                         5. UFC                                                  6. ชบา 
                         7. ไอวี่                                                   8. ทวิสเตอร 
                         9. ทรอปคานา                                      11. โออิชิ      
                         12. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................  
      6.        ทําไมทานจึงเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูป   
                         1. มีประโยชนกับสุขภาพ                     2. รสชาติอรอย                                                
                         3. ซ้ือเพื่อเปนของฝาก                          4. อยากทดลองรสชาติใหม                             
                         5. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 
      7.        ใครมีสวนรวมตดัสินใจเลือกซือ้น้ําผลไมสําเร็จรูปของทาน   
                         1. ตวัเอง                                              2.  พอแม                                   
                         3. สามีภรรยา                                       4.  ลูก 
                         5. พี่นอง                                               6.  แฟน  
                         7. เพื่อน                                                8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
       8.       ทานซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปปริมาณแตละครั้งเทาไร 
                         1. 1  กลอง /ขวด                                  2. 2-3 กลอง/ขวด 
                         3. 4-5 กลอง/ขวด                                 4. 6 กลอง / ขวด หรือมากกวา 
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       9.       ทานซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปบอยครั้งเทาไร 
                         1. ทุกวัน                                              2. 3 - 4 คร้ัง/สัปดาห 
                         3. 1 - 2 คร้ัง/สัปดาห                            4. 1 - 3 คร้ัง/เดือน 
                         5. นอยกวา 1 คร้ัง/เดือน       
      10.      ทานเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูปสถานที่ใดบอยที่สุด 
          1. ซุปเปอรสโตร(บิ๊กซี่,คารฟูร,โลตัส)      2. หางสรรพสินคา(โรบินสัน,เซ็นทรัล)                                  
          3. รานสะดวกซื้อ  เชน 7-11                      4. รานคาใกลบาน 
          5. รานอาหารเครื่องดื่ม                              6. รานคาภายในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย                            
          7. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

สวนท่ี 3   ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไมสาํเร็จรูป        
คําชี้แจง ในการเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูป ทานมีความคดิวาปจจัยตอไปนี้มีความสําคัญมากนอย

เพียงใด    ( กรุณทําเครื่องหมาย √ ในชองทีต่องการตอบ ) 
ระดับความสําคัญ 

ปจจัยในการเลือกซ้ือ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
ไม

สําคัญ 

1. ดานผลิตภณัฑ  
1.1 ยี่หอ/ตราสินคา                             
1.2 รสชาติของผลิตภัณฑ                            
1.3 ขนาดบรรจุ                            
1.4 ความสวยงาม และลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ (กลอง, ขวด, กระปอง) 

                           

1.5 สวนผสมเพิ่ม (เนื้อผลไม, วิตามิน เปน
ตน) 

                           

1.6 ระดับความเขมขน (100%,40%,25% เปน
ตน) 

                           

1.7 คุณคาทางอาหาร                            
1.8 เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย เชน 
GMP, อย.  เปนตน 

                           

1.9  ระบุวันหมดอาย ุ                            
1.10 อ่ืนๆ ระบุ..........................................                            
2. ดานราคา 
2.1 ราคาถูกที่สุด                            
2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ                            
2.3 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ                            
2.4 มีสวนลดราคา                            
2.5 อ่ืนๆ ระบุ.............................................                            
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ระดับความสําคัญ 
 

ปจจัยในการเลือกซ้ือ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
ไม

สําคัญ 

3. ดานการจัดจําหนาย 
3.1 สะดวกหาซื้องาย เชนใกลบาน                            
3.2 สินคามีปริมาณเพยีงพอ ไมขาดตลาด                            
3.3 อ่ืนๆ ระบุ..................................................                            
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
4.1 มีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ เชน 
หนังสือพิมพ  นิตยสาร 

                           

4.2 มีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน                            
4.3 มีการโฆษณาผานปายโฆษณา                            
4.4 มีการจัดทาํเวปไซดแนะนําผลิตภัณฑ                            
4.5 มีการจัดบธูเพื่อแจกใหทดลองชิม                            
4.6  มีการจัดมกีารสงชิงโชค แจกรางวัล                            
4.7 มีของแถม                            
4.8 มีการชวยเหลือสังคม                            
4.9 อ่ืนๆ ระบุ..................................................                            
 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูเลือกซื้อน้ําผลไมสําเร็จรูป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นายดลกร    บญุติ 
  
วัน  เดือน  ปท่ีเกิด 13 ตุลาคม 2523 
 
ประวัติการศึกษา ปการศึกษา 2546 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม 
 
ประวัติการทํางาน กันยายน 2546 – เมษายน 2550 ผูชวยหวัหนาแผนกควบคุมคุณภาพ และ

ผูชวยหวัหนาแผนกวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ บริษัท เชยีงใหมโฟรเซน-
ฟูดส จํากัด(มหาชน) 

 เมษายน 2550- สิงหาคม 2550 หัวหนาสวนงานประกนัคุณภาพ บริษัท 
ทิปโกฟูดส ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 พฤศจิกายน 2550-ปจจุบัน ผูจัดการผลิต หางหุนสวนจํากดั เอเดลบรานด 
 
 
 


