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ภาคผนวก 
 
 

แบบสอบถาม 
เร่ืองพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม 
แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระ เพื่อใชประกอบการศึกษาตามหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดย
ขอมูลจากแบบสอบถามจะนําไปใชเพื่อประกอบการเขียนรายงานการคนควาแบบอิสระ และขอมูลท่ีทาน
ตอบจะถูกเก็บเปนความลับ จึงใครขอความรวมมือทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณทานที่
ไดสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้                                                                             

นางสาวสุพิชญฌา ศุภกมลเสนีย 
สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด 
1. เพศ  
  ชาย       หญิง 
2. อายุ 

 ต่ํากวา 21 ป      21 - 30 ป 
 31 - 40 ป      41 - 50 ป 
 51 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./ อนุปริญญา 
 ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพหลัก 
 นักเรียน / นักศึกษา     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 คาขาย / เจาของกิจการ     ลูกจาง / พนักงานบริษัทเอกชน 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 ไมเกิน 10,000 บาท     10,001 - 20,000 บาท  
 20,001 - 30,000 บาท     มากกวา 30,000 บาท 
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สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับพฤติกรรมการซื้อของทานมากที่สุด 
1. ทานซื้อผลิตภณัฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอใดบอยที่สดุ  

1.) Unicity    2.) BioGrow    

3.) UNC    4.) Sentinel (เซนทิเนล)  

5.) Giffarine    6.) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 
2. รูปแบบของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาท่ีทานเลือกซื้อเปนประจําเปนแบบใด  
 1.) แบบผง    2.) แบบน้ํา   
 3.) แบบเม็ด    4.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 
3. เหตุผลสําคัญที่สุดท่ีทานเลือกซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาคือ   

1.) มีประโยชนตอสุขภาพ  2.) กําลังไดรับความนิยม 
3.) อยากลอง    4.) เห็นโฆษณา  
5.) เพื่อนแนะนํา   6.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

4. ปกติทานซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาเพื่อบริโภคเองหรือซื้อใหบุคคลอื่น  
1.) ซื้อบริโภคเอง   2.) ซื้อใหบุคคลอื่น    
3.) ซื้อบรโิภคเอง และซื้อใหบุคคลอื่นดวย      

5. นอกจากทานแลวในครอบครัว  หรือคนใกลชิดมีใครบางที่บริโภคผลิตภัณฑคลอโรฟลล
จากอัลฟลฟา 

1.) มี     2.) ไมมี  
6. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาของทานมากที่สุด 

1.) ตัวเอง    2.) พอแม 
3.) ญาติ/พี่นอง    4.) เพื่อน 
5.) พนักงานขาย   6.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

7. ทานซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาบอยเพียงใด 
1.) เดือนละ 1 ครั้ง   2.) 2 เดือนครั้ง 
3.) 3 เดือนครั้ง    4.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

8. ทานรับประทานผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาเปนระยะเวลา 
1.) นอยกวา 1 เดือน   2.) 1 - 6 เดือน 
3.) 7เดือน – 1 ป   4.) มากกวา 1 ป 

9. ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาในแตละครั้ง เปนจํานวนเทาใด 
1.) ครั้งละ 1 หนวย   2.) ครั้งละ 2 – 3 หนวย 
3.) มากกวาครั้งละ 3 หนวย  4.) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... 
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10. คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาตอครั้งโดยเฉลี่ยของทาน   

1.) นอยกวา 500 บาท   2.) 500 – 1,500 บาท   
 3.) มากกวา 1,500 บาท   4.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 
11. ทานซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาจากแหลงใดมากที่สุด    

1.) ตัวแทนจําหนาย   2.) บริษัทขายตรง   
 3.) อินเตอรเน็ต   4.) ซุปเปอรมารเกต / หางสรรพสินคา 

5.) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
12. ทานคิดวาราคาของผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาท่ีซื้อเปนอยางไร 

1.) ราคาถูก    2.) เหมาะสมแลว  
3.) ราคาแพง       

13. ทานรูจัก/ทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาท่ีซื้อจากแหลงใดมากที่สุด 
1.)  เพื่อนแนะนํา   2.)  การออกงานแสดงสินคา / นิทรรศการ 
3.) พนักงานแนะนําสินคา  4.) อินเตอรเน็ต 
5.) โทรทัศน    6.) วิทยุ 
7.) หนังสือพิมพ / นิตยสาร  8.) ปายโฆษณา / ใบปลิว 
9.) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

14. หากทานไมสามารถซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟายี่หอท่ีทานตองการได ทานทําอยางไร 
1.) หยุดรับประทานชั่วคราว  2.) ซื้อของยี่หออื่น 
3.) อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

15. ทานคิดวาจะแนะนําบุคคลอื่นใหเลือกซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟาหรือไม 
1.) แนะนํา    2.) ไมแนใจ 
3.) ไมแนะนํา 
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สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของทาน 

ระดับความสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
ปจจัย 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ชื่อเสียงบริษัทผูผลิต 

     

2. ตราย่ีหอที่นาเชื่อถือ      
3. รูปแบบบรรจุภัณฑ      
4. มีหลายขนาดใหเลือก      
5. ความสะดวกในการบริโภค      
6. เครื่องหมายรับรองจาก อย.      
7. ระบุวันหมดอายุ      
8. สินคาไมขาดตลาด      

ดานราคา 
9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

     

10. มีการกําหนดราคาที่แนนอน      
11. สามารถตอรองราคาได      

ดานการจัดจําหนาย 
12. หาซ้ือไดงาย มีจําหนายทั่วไป 

     

12. รานมีผลิตภัณฑคลอโรฟลลใหเลือกหลายย่ีหอ      
13. รานมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ      
14. มีจําหนายใกลบาน/ที่ทํางาน      
15. มีที่จอดรถสะดวก      

ดานสงเสริมการตลาด 
16. มีบริการ Delivery 

     

17. มีการโฆษณาผานวิทยุ โทรทัศน      
18. มีการโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ      
19. มีการจัดทําเว็บไซดแนะนําผลิตภัณฑ      
20. มีการแจกสินคาใหทดลองชิม      
21. การใหความรูและคําแนะนําจากผูจําหนาย      
22. มีการใหสวนลด      
23. ของแถมนาสนใจ      
24. เพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิม      
25. การใหความรูแนบกับสินคา      
26. ผูผลิต/ผูจําหนายมีสวนรวมกับสังคม      
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สวนที่ 4  ขอมูลปญหาที่พบในการซื้อผลิตภัณฑคลอโรฟลลจากอัลฟลฟา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับปญหาที่ทานพบ 

ระดับปญหาที่ทานพบ 
ปญหา 

มาก ปานกลาง นอย ไมพบ 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ผลิตภัณฑหมดอายุ 

    

2. ผลิตภัณฑมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ     
3. ชื่อย่ีหอจํายาก     
4. บรรจุภัณฑไมเหมาะแกการใช     
5. ลักษณะบรรจุภัณฑคลายกัน     
6. รสชาติไมถูกใจ     
7. สีไมนารับประทาน     
8. สินคาขาดตลาด     

ดานราคา 
9. ราคาแพง 

    

10. มีการปรบัราคาบอย     
11. ราคาแตกตางกันมากตามสถานที่จําหนายแตละแหง     

ดานการจัดจําหนาย 
12. หาซ้ือยาก 

    

13. สถานที่จําหนายอยูไกล     

ดานสงเสริมการตลาด 
14. ไมมีบริการ Delivery 

    

15. ไมมีพนักงานใหคําแนะนํา     
16. พนักงานบรรยายสรรพคุณเกินจริง     
17. ไมมีใหทดลองชิม     
18. พนักงานขาดความรูในการแนะนําสินคา     
19. รายการของแถมไมนาสนใจ     
20. พนักงานยัดเยียดขายสินคา     
21. ไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ     
22. โฆษณาสินคาเกินจริง     
23. ไมมีเอกสารแนะนําสินคา     

 
ความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

*** ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสุพิชญฌา ศุภกมลเสนีย 
 
วัน เดือน ปเกิด  8 ธันวาคม 2526 
 
ประวัติการศึกษา  ป 2544 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  
  จังหวดัขอนแกน  
  ป 2548 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   
ประสบการณทํางาน  ป 2550  บริษัท  อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันส  จํากัด 

 
 


