
แบบสอบถามเพื่อการศกึษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว
ของนักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 4 ......
โรงเรียนหาดใหญวทิยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวดั

สงขลา

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชอง  ใหถูกตอง 
(เลือกตอบเพียงขอเดียว)

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค
1.1 เพศ ชาย หญิง
1.2 อายุ ...............................ป
1.3 ศาสนา พุทธ

อิสลาม
อื่น (ระบุ) ..............................

1.4 สัญชาติ ไทย
อื่น (ระบุ) ..............................

สวนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภค

2.1 สถานที่เลือกซือ้ขนมขบเคี้ยว (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
หางสรรพสินคา
รานขายของชํา/ขายปลกี
รานสะดวกซือ้ เชน 7-eleven, 108 shop เปนตน
โรงภาพยนตร

2.2. ลักษณะหรอืขนาดที่เลือกซือ้ขนมขบเคี้ยว (เลือกตอบเพียง 1 
ขอ)

ซอง/กลอง ขนาดเล็ก
ซอง/กลอง ขนาดกลาง
ซอง/กลอง ขนาดใหญ
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2.3  ความถี่ในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
1-2 วัน/สัปดาห
3-4 วัน/สัปดาห
5-6 วัน/สัปดาห
ทุกวัน

2.4 คาใชจายในการซื้อขนมขบเคี้ยวตอคร้ัง (โดยเฉลี่ย : บาท)
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ)

ไมเกิน 20 บาท
21-50 บาท
มากกวา 50 บาท

2.5 เหตุผลที่เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยว (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
มีรสชาตอิรอย
ทานแลวเพลิน
ทานเพื่อรองทอง
ทานฆาเวลา
เพื่อผอนคลาน/คลายเครียด
มีความสขุในการไดทาน
แกเหงา
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ความคิดเห็นอื่น ๆ
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สรุปแบบสอบถามเพื่อการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว

ของนักเรยีน ชั้น มัธยมศกึษาปท่ี 4/8 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2553
โรงเรียนหาดใหญวทิยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

1.จาํนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 50 คน
2.สรุปแบบสอบถามเพื่อการศึกษาของนักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 4/8
 เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว

จากกราฟ สรุปไดวาสถานที่เลือกซือ้ขนมขบเคี้ยว 
พบวาสวนใหญเลือกซือ้ที่รานสะดวกซือ้ 7-eleven คิดเปนรอยละ 56.5 ตามลําดับ

กราฟแสดงสถานที่เลือกซื้อขนมขบเคี้ยว



ลักษณะหรือขนาดที่เลือกซื้อขนมขบเคี้ยว

จากกราฟ สรุปไดวาลักษณะหรือขนาดที่เลือกซื้อขนมขบเคีย้ว 
พบวามีพฤติกรรมเลือกซือ้เปนซอง/กลองขนาดกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.5 ตามลําดับ

ความถี่ในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว

จากกราฟ สรุปไดวา ความถี่ในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว 
พบวา พฤติกรรมในการเลือกซื้อ คือ “ซื้อทุกวัน” และ “ซื้อ 1-2 วัน/สัปดาห”

 มีสัดสวนเทากัน คือ คิดเปนรอยละ 31.5



คาใชจายในการซื้อขบเคี้ยวตอครั้ง

จากกราฟ สรุปไดวา คาใชจายในการซื้อขนมขบเคี้ยวตอครั้ง 
พบวาสวนใหญใชคาใชจายตอครั้ง อยูที่ประมาณ 21-50 บาท คิดเปนรอยละ 39.0 ตามลําดับ

เหตุผลที่เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยว

จากกราฟ สรุปไดวา เหตุผลที่เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยว 
พบวา เหตุผลที่สําคัญมากที่สุด คือ มรีสชาติอรอย คิดเปนรอยละ 51.0 ตามลําดับ


