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จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็น       65 
ท่ีรู้จกั จ  าแนกตามช่วงอาย ุ



 

ฑ 

ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม       66 
จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ       68 
ตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการ       69 
ตดัสินใจเลือกซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัชนิดของน ้าผลไม ้       70 
พร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัระดบัความเขม้ขน้       70 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ ์      71 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขนาดบรรจุภณัฑ ์       71 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือ       72 
ในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความถ่ีในการซ้ือ       73 
โดยเฉล่ีย จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งท่ีซ้ือ จ าแนก       73 
ตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       74 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       74 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน า 
ตราสินคา้ใหม่ จ  าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       75 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืน 
มีการจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       76 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขาย 
ไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ จ าแนกตามช่วงอาย ุ



 

ฒ 

ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนอง       77 
ในกรณีท่ีเกิดความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางที 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนอง       78 
ในกรณีท่ีเกิดความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์       79 
ในการซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.75 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ จ าแนกตาม       80 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบการคน้หา       81 
ขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งในการคน้หา       82 
ขอ้มูลเพิ่มเติม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีคน้หา       83 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็น       84 
ท่ีรู้จกั จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.80 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม       85 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.81 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ       87 
ตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการ       87 
ตดัสินใจเลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัชนิดของน ้าผลไม ้       88 
พร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัระดบัความเขม้ขน้       89 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.85 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ ์      89 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.86 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขนาดบรรจุภณัฑ ์       90 
ของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ตารางท่ี 4.87 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือ       90 
ในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.88 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความถ่ีในการซ้ือ       91 
โดยเฉล่ีย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.89 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งท่ีซ้ือ จ าแนก       91 
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.90 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       92 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ จ าแนกตาม 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.91 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       92 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน า 
ตราสินคา้ใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.92 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       93 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมี 
การจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.93 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตดัสินใจ       93 
เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขาย 
ไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.94 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนอง       94 
ในกรณีท่ีเกิดความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.95 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนอง       95 
ในกรณีท่ีเกิดความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.96 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ       96 
ส าหรับการพฒันาตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ        99 
และปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือก       99 
ในการซ้ือ และปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก      100 
ตามเพศ 

ตารางท่ี 5.4 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก      103 
ตามช่วงอาย ุ

ตารางท่ี 5.5 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก      105 
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตารางท่ี 5.6 แสดงขอ้เสนอแนะท่ีมีร้อยละสูงสุด จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด      107 


