
 

100

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101

เลขที่แบบสอบถาม    

 
แบบสอบถาม 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงใครของความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามและขอขอบคุณเปนอยางสูงในการความ
รวมมือที่สละเวลาอันมีคาของทานครั้งนี้ 

นางสาวอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน 
                                                                                                                                                              ผูจัดทํา 
 
สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมขอความในชองวางที่ถูกตองหรือ
ตรงกับความเปนจริงเพียงคําตอบเดียว 
 

1. เพศ 
 1. ชาย  2. หญิง 

2.  อายุ 
 1. ไมเกิน 20 ป  2. 21 - 30  ป 
 3. 31 – 40  ป    4. 41  ป ขึ้นไป 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 3. ปวส. / อนุปริญญาเทียบเทา  4. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 5. สูงกวาปริญญาตรี   

4. ทานประกอบอาชีพ 
 1. นักเรียน / นักศึกษา  2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน  3. ธุรกิจสวนตัว 
 5. แมบาน / พอบาน  6. อื่น ๆ ระบุ……………………… 

5. รายได ( รายไดประจําและรายไดเสริม ) เฉลี่ยตอเดือน  
 1. ไมเกิน 10,000 บาท                         2. 10,001 – 20,000 บาท           
 3. 20,001- 30,000 บาท                       4. 30,001  บาท ขึ้นไป 
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สวนที่ 2  พฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม 
 โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวางหนาคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมขอความในชองวางที่ถูกตองหรือ
ตรงกับความเปนจริงเพียงคําตอบเดียว 
 
1. ทานบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มประเภทใด 

 1. ผลิตภายในประเทศ            2. นําเขาจากตางประเทศ 
 3. ผลิตภายในประเทศและนําเขาจาก

ตางประเทศ 
 4. ไมทราบ 

2. ทานบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มในระดับความเขมขนเทาใด 
 1. น้ําผลไมพรอมดื่ม 100%  2. น้ําผลไมพรอมดื่ม 40% 
 3. น้ําผลไมพรอมดื่ม 25%    4. ความเขมขนต่ํากวา 25% 
 5. ไมทราบ   

3.         ทานบริโภคน้ําผลไมพรอมดื่มชนิดใดบอยที่สุด 
 1. น้ําผักผลไมรวม  2. น้ําแครอทผสมผลไมรวม 
 2. น้ําสม  4. น้ําแอปเปล 
 3. น้ําองุน                                                 6. น้ําฝรั่ง                             
 5. น้ํามะเขือเทศ  8. อื่น ๆ ระบุ ………………….. 

4.         ทานซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มขนาดใด 
 1. กลองขนาด 200  มิลลิลิตร               2. กลองขนาด 250  มิลลิลิตร 
 3. กลองขนาด 1000 มิลลิลิตร  4. ขวดขนาด 500  มิลลิลิตร 

5.        ทานซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มบอยขนาดไหน 
 1. ซื้อทุกวัน                               2. สัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง 
 2. สัปดาหละ 3 - 4ครั้ง                             4. เดือนละ 1 – 3 ครั้ง 

6.        เหตุผลในการซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
 1. เพื่อนแนะนํา  2. ครอบครัว 
 3. สื่อโฆษณา  4. กิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ชิมฟรี 
 5. อื่น ๆ ระบุ ......................................   

7.         ทานเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่มตราสินคาใด        
 1. กานาดอร  2. ชบา 
 3. เนสเล  4. เนเจอรกิฟ 
 5. ทิปโก  6. มาลี 
 7. ยูนิฟ  8. ยูเอฟซี 
 9. ไอว่ี  10. อื่น ๆ ระบุ..................................... 
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สวนที่ 3    ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม 
คําชี้แจง  ในการเลือกซื้อน้ําผลไมพรอมดื่ม ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีความสําคัญมากนอยเพียงใด  
( กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตองการตอบ ) 
 

ระดับความสําคัญ 
ปจจัยในการเลือกซื้อ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ดานผลิตภัณฑ  
1.1  คุณภาพ       
1.2  ความปลอกภัยในการบริโภค      
1.3  ระดับความเขมขน      
1.4  มีเนื้อผลไมผสม      
1.5  คุณคาสารอาหาร      
1.6  ความอรอยของรสชาติ      
1.7  มีช่ือเสียง ตรา ยี่หอ       
1.8  มีเครื่องหมายรับรอง จาก อย.      
1.9  ลักษณะของบรรจุภัณฑ เชน ขวด 
กระปอง กลอง 

     

1.10  ความสวยงามของบรรจุภัณฑ      
1.11  มีการนําเสนอขอมูลคุณคา
โภชนาการที่บรรจุภัณฑ 

     

1.12  ระบุวันหมดอายุ      
1.13  มีใหเลือกหลายขนาด      
1.14  อื่น ๆ ระบุ ...................................      
2. ดานราคา  
2.1  ราคาถูกที่สุด      
2.2  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
2.3  มีสวนลดเมื่อซื้อตามเงื่อนไข      
2.4  อื่น ๆ ระบุ ...................................      
3. ดานการจัดจําหนาย  
3.1  รานที่จําหนายไปมาสะดวก      
3.2  มีสินคาใหเลือกครบถวน      
3.3  หาซื้อสินคาไดสะดวกในทุกราน      
3.4  สินคาไมขาดตลาด      
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ระดับความสําคัญ 

ปจจัยในการเลือกซื้อ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3.5  มีจําหนายตามตูอัตโนมัติ      
3.6  มีจําหนายถึงหนาบาน      
3.7  อื่น ๆ ระบุ ....................................      
4. ดานการสงเสริมการตลาด      
4.1  มีการโฆษณาผานสื่อทางสิ่งพิมพ      
4.2  มีการโฆษณาผานสื่อทางวิทยุ      
4.3  มีการโฆษณาผานสื่อทางโทรทัศน      
4.2  มีผูนําเสนอสินคาเปน ดารา นักรอง      
4.3  มีการแจกสินคาใหทดลองชิม      
4.4  มีพนักงานแนะนําใหรายละเอียด      
4.5  มีการแจกแผนพับใหขอมูลเกี่ยวกับน้ํา
ผลไม 

     

4.6  มีการลดราคาสินคา      
4.7  มีการชิงโชค แจกรางวัล      
4.8  มีของแถม      
4.9  มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม       
4.10 อื่น ๆ ระบุ .....................................      
 
                
สวนที่ 3      ขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอน้ําผลไมพรอมดื่ม 
 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................
                                       
...................................................................................................................................................................................      
 
................................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อสกุล   นางสาวอินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน 
วัน เดือน ป เกิด  13 มิถุนายน 2515 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2538 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.  2539  ตําแหนง เจาหนาที่ฝายบัญชี 
   บริษัท คาจิวา นครปฐม จํากดั และ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ ลิสซิ่ง จํากัด 
   พ.ศ.  2541  ตําแหนง  Cost Analist 
   บริษัท  ยูนิ – เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด 
   พ.ศ.  2545  ตําแหนง  Account & Finance Supervisor 
                                         บริษัท  ยูนิ – เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


