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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมโดยรวมของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามเพศ อายุ และ
รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเคยซ้ือน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้แสดงดงัตารางท่ี 4.1-4.5 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 112 28.00 
หญิง 288 72.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 72.00 
ส าหรับเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.00 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

       ไม่เกิน 20 ปี 73 18.25 
       21-30 ปี 138 34.50 
       31-40 ปี 106 26.50 
       41 ปีข้ึนไป 83 20.75 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.50 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 31-40 ปี อายุ 41 ปีข้ึนไป และอายุไม่เกิน 20 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 26.50, 
20.75 และ 18.25 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมตน้หรือต ่ากวา่ 39 9.75 
มธัยมปลาย/ปวช. 77 19.25 
อนุปริญญา/ปวส. 35 8.75 
ปริญญาตรี 223 55.75 
สูงกวา่ปริญญาตรี 26 6.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 55.75 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. ระดบัมธัยมตน้หรือต ่ากวา่ ระดบัอนุปริญญา/
ปวส. และระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 19.25, 9.75, 8.75 และ 6.50 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 116 29.00 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 82 20.50 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 53 13.25 
พนกังานบริษทัเอกชน 106 26.50 
รับจา้งทัว่ไป 25 6.25 
พอ่บา้น/แม่บา้น 14 3.50 
อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
    หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ท างานอิสระ ไม่ไดท้  างาน รับเหมา และนกัวจิยั  

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
29.00 รองลงมา ได้แก่ พนักงานบริษทัเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง
ทั่วไป พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 26.50, 20.50, 13.25, 6.25, 3.50 และ 1.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 155 38.75 
10,001-20,000 บาท 140 35.00 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 105 26.25 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นจะมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมา ได้แก่ รายได้ 10,001-20,000 บาท และรายได้มากกว่า 
20,000 บาทข้ึนไป โดยคิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 26.25 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือน า้ผลไม้พร้อมดื่มโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ความต้องการ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยรวม เก่ียวกับการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการในการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ในการซ้ือ และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซ้ือ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของปัจจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการซ้ือท่ีเป็นผลมาจากปัจจยั
กระตุ้นต่างๆ โดยจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
รับประทานเอง 364 91.00 1 
ใหค้นในครอบครัว 232 58.00 2 
เป็นของขวญั/ของฝาก 100 25.00 3 
บริจาค/ท าบุญ 89 22.25 4 
ใชใ้นงานเล้ียงสังสรรค ์ 56 14.00 5 
อ่ืนๆ 1 0.25 6 

หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
    2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขายปลีก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมไปเพื่อ 
รับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ให้คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ
เป็นของขวญั/ของฝาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ 
ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้เกดิ
ความต้องการในการซื้อ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละระดบัความต้องการซ้ือ ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดบัที ่
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปัจจยัภายใน 
เกิดความกระหาย 75 

(18.75) 
120 

(30.00) 
161 

(40.25) 
33 

(8.25) 
11 

(2.75) 
3.54 
(มาก) 

3 

เ กิ ด ค ว าม ต้ อ ง ก า ร
บริโภค แม้จะไม่ได้มี
อาการกระหาย 

49 
(12.25) 

125 
(31.25) 

159 
(39.75) 

48 
(12.00) 

19 
(4.75) 

3.34 
(ปานกลาง) 

6 

ปัจจยัภายนอก 
มีบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูดใจ 34 

(8.75) 
135 

(33.75) 
177 

(44.25) 
40 

(10.00) 
14 

(3.25) 
3.34 

(ปานกลาง) 
6 

อยากทดลองสินคา้ใหม่ 43 
(10.75) 

160 
(40.00) 

138 
(34.50) 

43 
(10.75) 

16 
(4.00) 

3.43 
(ปานกลาง) 

5 

มีราคาท่ีเหมาะสม 
และจูงใจในการซ้ือ 

74 
(18.50) 

167 
(41.75) 

132 
(33.00) 

21 
(5.25) 

6 
(1.50) 

3.71 
(มาก) 

1 

การโฆษณาของผูผ้ลิต 
ร้านค้า ห รือตัวแทน
จ าหน่าย ตามส่ือต่างๆ 

35 
(8.75) 

159 
(39.75) 

170 
(42.50) 

24 
(6.00) 

12 
(3.00) 

3.45 
(ปานกลาง) 

4 

การจัดโปรโมชั่นของ
ผู ้ผ ลิ ต  ร้ าน ค้ า  ห รื อ
ตวัแทนจ าหน่าย 

72 
(18.00) 

151 
(37.75) 

126 
(31.50) 

38 
(9.50) 

13 
(3.25) 

3.58 
(มาก) 

2 

เห็นผูอ่ื้นซ้ือ หรือมี 
ผูแ้นะน า 

28 
(7.00) 

105 
(26.25) 

167 
(41.75) 

72 
(18.00) 

28 
(7.00) 

3.08 
(ปานกลาง) 

9 

ใกลถึ้งช่วงงานเทศกาล
และวนัส าคญั 

34 
(8.50) 

110 
(27.50) 

162 
(40.50) 

62 
(15.50) 

32 
(8.00) 

3.13 
(ปานกลาง) 

8 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
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รองลงมา ได้แก่ การจดัโปรโมชั่นของผูผ้ลิต ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.58) และเกิด
ความกระหาย (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

 ขั้นที่ 2 ข้ันการค้นหาข้อมูล แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม เก่ียวกบัการคน้หา
ขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม รวมถึงตราสินคา้ต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั ซ่ึงถือ
เป็นทางเลือกในการซ้ือนัน่เอง 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบการคน้หาขอ้มูล
ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

รูปแบบการค้นหาข้อมูล จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่มีการ
หาขอ้มูลใดๆ 

147 36.75 2 

ใชข้อ้มูลจากความทรงจ าของตนเอง  
แลว้สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

56 14.00 3 

ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 

161 40.25 1 

ต้อ งใช้ เวล าในการค้นห าข้อมู ล เพื่ อ
เปรียบเทียบอยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือ 

36 9.00 4 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม
เล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดย
ไม่มีการหาข้อมูลใดๆ คิดเป็นร้อยละ 36.75 ใช้ข้อมูลจากความทรงจ าของตนเอง แล้วสามารถ
ตดัสินใจซ้ือไดท้นัที คิดเป็นร้อยละ 14.00 และตอ้งใช้เวลาในการคน้หาขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบอย่าง
ละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 9.00 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งในการคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม 

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
สอบถามจากคนในครอบครัว 60 30.46 5 
สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จกั 67 34.01 4 
สอบถามจากพนกังานขาย 46 23.35 7 
จากส่ือวทิย ุ 21 10.66 13 
จากส่ือโทรทศัน์ 126 63.96 1 
จากนิตยสาร 40 20.30 8 
จากหนงัสือพิมพ ์ 22 11.17 12 
จากแผน่พบั/โบรชวัร์ 38 19.29 9 
จากป้ายโฆษณาท่ีติดตามอาคาร/ขา้งถนน 28 14.21 10 
จากป้ายโฆษณาท่ี ติดบนยานพาหนะ
เคล่ือนท่ี/รถโดยสาร/รถประจ าทาง 

17 8.63 14 

จากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 124 62.94 2 
จากเวบ็ไซต์ของบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน
จ าหน่าย 

17 8.63 14 

จากกระทู้รีวิวสินค้าในเว็บบอร์ดหรือ
บล็อกต่างๆ 

23 11.68 11 

จากการทดลองชิมสินคา้ (ท่ีแจกใหชิ้มฟรี) 89 45.18 3 
จากการทดลองบริโภคจริง 56 28.43 6 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ในการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 63.96 รองลงมา ไดแ้ก่ จากฉลากบนบรรจุภณัฑ์
สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 62.94 และจากการทดลองชิมสินคา้ (ท่ีแจกใหชิ้มฟรี) คิดเป็นร้อยละ 45.18 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลท่ีคน้หา 
ประเภทข้อมูล จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

คุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ 192 75.89 1 
คุณค่าทางโภชนาการ 174 68.77 2 
ขนาดและรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ 77 30.43 5 
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 119 47.04 4 
ราคาของสินคา้ 142 56.13 3 
ร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย 23 9.09 7 
โปรโมชัน่/กิจกรรมส่งเสริมการขาย 74 29.25 6 
อ่ืนๆ 1 0.40 8 

 หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
      2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตสินคา้ 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของคุณสมบติั
ของสินคา้/รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 75.89 รองลงมา ไดแ้ก่ คุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 68.77 
และราคาของสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 56.13 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
ตราสินค้า จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

มาลี 358 89.50 2 
ยนิูฟ 360 90.00 1 
ทิปโก ้ 351 87.75 3 
ยเูอฟซี 241 60.25 6 
ดอยค า 297 74.25 4 
ดีโด ้ 231 57.75 7 
มินิท เมด 260 65.00 5 
ทรอปิคานา ทวสิเตอร์ 146 36.50 9 
กรีน เมท 184 46.00 8 
อีฟ ฟรุตตามิน 83 20.75 10 
แองกร้ี เบิร์ดส์ 80 20.00 11 
อ่ืนๆ 4 1.00 12 

  หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
       2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไอวี ่คาโกเมะ และเคลล่ี 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ยูนิฟ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ไดแ้ก่ มาลี คิดเป็นร้อยละ 89.50 และทิปโก ้คิดเป็นร้อยละ 87.75 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลทางเลือก แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี จะเป็น
การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือก โดยจ าแนกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที ่4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ปัจจยัทีใ่ช้ประเมนิผล
ทางเลอืกในการซือ้ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละระดบัความส าคญั ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดบัที ่
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
รสชาติ 224 

(56.00) 
144 

(36.00) 
31 

(7.75) 
1 

(0.25) 
0 

(0.00) 
4.48 
(มาก) 

4 

คุณค่าทางโภชนาการ 187 
(46.75) 

176 
(44.00) 

34 
(8.50) 

3 
(0.75) 

0 
(0.00) 

4.37 
(มาก) 

5 

บรรจุภณัฑ ์ 56 
(14.00) 

159 
(39.75) 

155 
(38.75) 

21 
(5.25) 

9 
(2.25) 

3.58 
(มาก) 

19 

ความน่าเช่ือถือของ 
ตราสินคา้ 

130 
(32.50) 

180 
(45.00) 

82 
(20.50) 

7 
(1.75) 

1 
(0.25) 

4.08 
(มาก) 

8 

ความหลากหลายของ
ชนิดสินคา้ 

60 
(15.00) 

195 
(48.75) 

118 
(29.50) 

19 
(4.75) 

8 
(2.00) 

3.70 
(มาก) 

16 

คุณภาพของสินคา้ 245 
(61.25) 

130 
(32.50) 

22 
(5.50) 

3 
(0.75) 

0 
(0.00) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

3 

การไดรั้บรองมาตรฐาน 
อย. 

255 
(63.75) 

118 
(29.50) 

24 
(6.00) 

2 
(0.50) 

1 
(0.25) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

2 

การระบุวนัหมดอาย ุ 271 
(67.75) 

103 
(25.75) 

24 
(6.00) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

1 

ค่าเฉล่ียรวม (แปล) 4.24 (มาก) 
ด้านราคา 
ราคาถูก 111 

(27.75) 
143 

(35.75) 
121 

(30.25) 
19 

(4.75) 
6 

(1.50) 
3.84 
(มาก) 

11 

ร าค า เห ม าะ ส ม กั บ
คุณภาพ 

181 
(45.25) 

183 
(45.75) 

32 
(8.00) 

4 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.35 
(มาก) 

6 

ร าค า เห ม าะ ส ม กั บ
ปริมาณ 

161 
(40.25) 

183 
(45.75) 

50 
(12.50) 

5 
(1.25) 

1 
(0.25) 

4.25 
(มาก) 

7 

ค่าเฉล่ียรวม (แปล) 4.15 (มาก) 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม (ต่อ) 
ปัจจยัทีใ่ช้ประเมนิผล
ทางเลอืกในการซือ้ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละระดบัความส าคญั ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดบัที ่
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านการจดัจ าหน่าย 
ความหลากหลายของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

60 
(15.00) 

203 
(50.75) 

125 
(31.25) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

3.78 
(มาก) 

13 

ความสะดวกในการ 
ซ้ือหา 

111 
(27.75) 

210 
(52.50) 

75 
(18.75) 

2 
(0.50) 

2 
(0.50) 

4.07 
(มาก) 

9 

สินคา้มีเพียงพอ 91 
(22.75) 

191 
(47.75) 

107 
(26.75) 

8 
(2.00) 

3 
(0.75) 

3.90 
(มาก) 

10 

ค่าเฉล่ียรวม (แปล) 3.92 (มาก) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 69 

(17.25) 
173 

(43.25) 
127 

(31.75) 
21 

(5.25) 
10 

(2.50) 
3.68 
(มาก) 

17 

พนกังานขายมีอธัยาศยัดี/
สามารถใหค้  าแนะน าได ้

97 
(24.25) 

150 
(37.50) 

120 
(30.00) 

24 
(6.00) 

9 
(2.25) 

3.76 
(มาก) 

15 

ก า ร จั ด โ ป ร โ ม ชั่ น /
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

99 
(24.75) 

170 
(42.50) 

102 
(25.50) 

21 
(5.25) 

8 
(2.00) 

3.83 
(มาก) 

12 

เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดชิ้ม
ก่อนตดัสินใจซ้ือ 

100 
(25.00) 

165 
(41.25) 

95 
(23.75) 

25 
(6.25) 

15 
(3.75) 

3.78 
(มาก) 

13 

การประชาสมัพนัธ์ 71 
(17.75) 

162 
(40.50) 

124 
(31.00) 

29 
(7.25) 

14 
(3.50) 

3.62 
(มาก) 

18 

ค่าเฉล่ียรวม (แปล) 3.73 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ในการประเมินผลทางเลือกท่ีจะเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ปัจจยัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การระบุวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การไดรั้บรองมาตรฐาน อย. (ค่าเฉล่ีย 4.56) และคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
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 ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจซ้ือ  แสดงข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม เก่ียวกับการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ทั้งในอดีตท่ีผา่นมาและในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 
ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
          ตนเอง 350 87.50 1 
          คนในครอบครัว 38 9.50 2 
          เพื่อน/คนรู้จกั 11 2.75 3 
          พนกังานขาย 1 0.25 4 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมา ไดแ้ก่ คนในครอบครัว เพื่อน/คน
รู้จกั และพนกังานขาย โดยคิดเป็นร้อยละ 9.50, 2.75 และ 0.25 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหลักเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

หลกัเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
เลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยีห่อ้เดิม 124 31.00 2 
พิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเทียบ 170 42.50 1 
พิจารณาดา้นราคาเปรียบเทียบ 46 11.50 4 
เปล่ียนสินคา้/ยีห่อ้ไปเร่ือยๆ 53 13.25 3 
อ่ืนๆ 7 1.75 5 

รวม 400 100.00  
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ แลว้แต่ความตอ้งการในขณะนั้น และรสชาติ 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา ไดแ้ก่ เลือกซ้ือ
สินค้าเดิม/ยี่ห้อเดิม คิดเป็นร้อยละ 31.00 เปล่ียนสินค้า/ยี่ห้อไปเร่ือยๆ คิดเป็นร้อยละ 13.25 และ
พิจารณาดา้นราคาเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 11.50 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อม
ด่ืมท่ีนิยมซ้ือ 

ชนิดน า้ผลไม้พร้อมดื่ม จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
     น ้าผลไมร้วม 143 35.75 2 
     น ้าส้ม 166 41.50 1 
     น ้าเสาวรส 14 3.50 5 
     น ้าสตรอเบอร์ร่ี 8 2.00 7 
     น ้าองุ่น 31 7.75 3 
     น ้าแอปเป้ิล 25 6.25 4 
     น ้าฝร่ัง 10 2.50 6 
     อ่ืนๆ 3 0.75 8 

รวม 400 100.00  
    หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าล้ินจ่ี น ้ามงัคุด และน ้าทบัทิม 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือ 
คือ น ้ าส้ม โดยคิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา ไดแ้ก่ น ้ าผลไมร้วม คิดเป็นร้อยละ 35.75 และน ้ าองุ่น 
คิดเป็นร้อยละ 7.75 

ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความเขม้ขน้ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ 

ระดับความเข้มข้น จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
100% 333 83.25 1 
25-75% 45 11.25 2 
ต ่ากวา่ 25% 3 0.75 4 
ไม่ทราบความเขม้ขน้ 19 4.75 3 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมเขม้ข้น 
100% คิดเป็นร้อยละ 83.25 รองลงมา ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ 25-75% คิดเป็นร้อยละ 11.25 ไม่ทราบความ
เขม้ขน้ คิดเป็นร้อยละ 4.75 และความเขม้ขน้ต ่ากวา่ 25% คิดเป็นร้อยละ 4.75 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
กล่องกระดาษแขง็เคลือบ 192 48.00 1 
ขวดพลาสติก 55 13.75 3 
ขวดแกว้ 39 9.75 4 
กระป๋องโลหะ 11 2.75 5 
ไม่เจาะจงรูปแบบใดเป็นพิเศษ 103 25.75 2 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในบรรจุ-
ภณัฑ์รูปแบบ กล่องกระดาษแข็งเคลือบ คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่เจาะจงรูปแบบใด
เป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 25.75 และขวดพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 13.75 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร 73 18.25 4 
200 มิลลิลิตร 82 20.50 1 
250 มิลลิลิตร 77 19.25 2 
300 มิลลิลิตร 11 2.75 7 
500 มิลลิลิตร 38 9.50 6 
1,000 มิลลิลิตร ข้ึนไป 43 10.75 5 
ไม่ทราบขนาด 76 19.00 3 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในบรรจุ-
ภณัฑ์ขนาด 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมา ไดแ้ก่ 250 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 19.25 
และไม่ทราบขนาด คิดเป็นร้อยละ 19.00 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปริมาณการซ้ือในแต่ละ
คร้ังโดยเฉล่ีย 
ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
        1 กล่อง/ขวด 209 52.25 1 
        2-3 กล่อง/ขวด 156 39.00 2 
        4-5 กล่อง/ขวด 18 4.50 3 
        6 กล่อง/ขวด หรือมากกวา่ 17 4.25 4 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปริมาณการซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมใน
แต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 กล่อง/ขวด คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมา ไดแ้ก่ 2-3 กล่อง/ขวด คิดเป็น
ร้อยละ 39.00 4-5 กล่อง/ขวด คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ 6 กล่อง/ขวด หรือมากกวา่ คิดเป็นร้อยละ 4.25 

ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
ความถี่ในการซ้ือโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
       ทุกวนั 35 8.75 5 
       1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 159 39.75 1 
       3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 67 16.75 3 
       1-3 คร้ัง/เดือน 52 13.00 4 
       2 เดือนคร้ัง 8 2.00 6 
       นานๆคร้ัง 79 19.75 2 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี  4.20 พบว่า ความ ถ่ีในการซ้ือน ้ าผลไม้พ ร้อม ด่ืมโดยเฉ ล่ียของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมา ไดแ้ก่ นานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 19.75 และ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 16.75 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือ 
แหล่งทีซ้ื่อ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า 184 46.00 3 
ร้านสะดวกซ้ือ 302 75.50 1 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 161 40.25 4 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 195 48.75 2 
อ่ืนๆ 1 0.25 5 

  หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
       2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมจากร้าน
สะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมา ไดแ้ก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า 
และซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยคิดเป็นร้อยละ 48.75, 46.00 และ 40.25 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ 

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทน 212 53.00 1 
ไปหาซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนแทน 116 29.00 2 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 72 18.00 3 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทน โดยคิดเป็นร้อยละ 
53.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ไปหาซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนแทน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 
คิดเป็นร้อยละ 18.00 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ 

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 144 36.00 2 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ 54 13.50 3 
อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวั
สินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

202 50.50 1 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตรา
สินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้คิดเป็นร้อยละ 36.00 และซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 13.50 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แล้วพบว่ามีตราสินค้าท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชั่นหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 126 31.50 2 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ 68 17.00 3 
อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ หากตวั
สินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

206 51.50 1 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชั่นน่าสนใจ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา ไดแ้ก่ ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้คิดเป็นร้อยละ 31.50 และ
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ คิดเป็นร้อยละ 17.00 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ 

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ยงัคงซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านนั้น 74 18.50 3 
ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน 197 49.25 1 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 129 32.25 2 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะ
ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมา ไดแ้ก่ ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 
คิดเป็นร้อยละ 32.25 และยงัคงซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านนั้น คิดเป็นร้อยละ 18.50 

 ขั้นที่ 5 ขั้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม เก่ียวกบั
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ประกอบดว้ยการตอบสนองในกรณีท่ีเกิดความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ รวมไปถึงปัญหาท่ีพบ และการตดัสินใจเลือกบริโภคน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมต่อไปใน
อนาคตอีกดว้ย 

ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตอบสนองในกรณีท่ี
เกิดความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

การตอบสนอง จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด 259 64.75 1 
ซ้ือตราสินคา้นั้นสลบักบัตราสินคา้อ่ืน 130 32.50 4 
บอกต่อความพอใจใหผู้อ่ื้นทราบ 141 35.25 2 
เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือซ้ือคร้ังต่อไป 24 6.00 5 
แนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือบา้ง 135 33.75 3 

  หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ เม่ือเกิดความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา ไดแ้ก่ บอกต่อความพอใจใหผู้อ่ื้นทราบ 
คิดเป็นร้อยละ 35.25 และแนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือบา้ง คิดเป็นร้อยละ 33.75 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตอบสนองในกรณีท่ี
เกิดความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

การตอบสนอง จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
ยงัคงบริโภคต่อไป 45 11.25 5 
น าไปใหผู้อ่ื้น 61 15.25 4 
น าไปทิ้ง 117 29.25 3 
น าสินคา้ไปเปล่ียน 27 6.75 6 
น าสินคา้ท่ีเหลือไปคืน 23 5.75 7 
ร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิต 21 5.25 8 
เลิกซ้ือสินคา้นั้น 252 63.00 1 
บอกต่อความไม่พอใจใหผู้อ่ื้นทราบ 140 35.00 2 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ เม่ือเกิดความไม่พึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มกัจะเลิกซ้ือสินคา้นั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมา ไดแ้ก่ บอกต่อความไม่พอใจให้
ผูอ่ื้นทราบ คิดเป็นร้อยละ 35.00 และน าไปทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 29.25 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาท่ีพบในการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม 

ปัญหาทีพ่บ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
รสชาติไม่ตรงตามความตอ้งการ 248 62.00 1 
สินคา้ไม่มีใหเ้ลือกหลากหลาย 69 17.25 7 
ไม่มีเคร่ืองหมายรับรองจาก อย. 100 25.00 5 
ไม่มีการระบุวนัหมดอาย ุ 93 23.25 6 
ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 144 36.00 2 
ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ 134 33.50 4 
สถานท่ีจ าหน่ายอยูไ่กล 45 11.25 11 
สินคา้มีจ าหน่ายไม่เพียงพอ 46 11.50 10 
มีการโฆษณาเกินจริง 138 34.50 3 
ไม่มีการแจกสินคา้ใหท้ดลองชิม 58 14.50 8 
ไม่มีพนกังานแนะน าขอ้มูล 55 13.75 9 
ไม่เคยพบปัญหาใดๆ 43 10.75 12 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะพบ ในการตดัสินใจซ้ือ
น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม คือ รสชาติไม่ตรงตามความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาไม่
เหมาะสมกบัคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมีการโฆษณาเกินจริง คิดเป็นร้อยละ 34.50 ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยพบปัญหาใดๆ คิดเป็นร้อยละ 10.75 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการตดัสินใจเลือกบริโภค
น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมต่อไปในอนาคต 

การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่
เลือกบริโภคต่อไป 383 95.75 1 
ไม่บริโภคต่อไป 17 4.25 2 

รวม 400 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตดัสินใจท่ีจะเลือกบริโภคน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมต่อไปในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 95.75 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมนั้นมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหาร รสชาติอร่อย สะดวกในการบริโภค หาซ้ือง่าย ช่วยดับ
กระหาย ท าให้ รู้สึ กสดช่ืนเม่ือได้ด่ืม  และเป็นความต้องการหรือความชอบส่วนตัว ผู ้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนก็ได้ให้เหตุผลว่า การบริโภคน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมนั้ นดีกว่าการไปบริโภค
เคร่ืองด่ืมจ าพวกน ้ าหวาน น ้ าอดัลม ชา กาแฟ และยงัสามารถทดแทนการบริโภคผลผลิตนอกช่วง
ฤดูกาล หรือในบางวนัท่ีรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมก็ช่วยทดแทนได ้เหตุผล
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บริโภคเป็นประจ า เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการบริโภคเคร่ืองด่ืม ราคาไม่แพงจนเกินไป 
ช่วยระบบขบัถ่าย บ ารุงผวิพรรณ และสามารถด่ืมแทนน ้าได ้

 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจไม่บริโภคต่อไป คิดเป็นร้อยละ 4.25 ให้เหตุผลท่ีว่า 
การบริโภคผลไมส้ดนั้นดีกวา่หรือมีประโยชน์มากกวา่การบริโภคน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม อีกทั้งน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมนั้นมีน ้าตาลสูงมาก ไม่อยากบริโภคน ้าตาลส่วนเกิน และรสชาติไม่ตรงตามความตอ้งการ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือน ้าผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1. ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือน า้ผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนกตามเพศ 

ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ความต้องการ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ เก่ียวกับการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ในการซ้ือ และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซ้ือ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของปัจจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการซ้ือท่ีเป็นผลมาจากปัจจยั
กระตุ้นต่างๆ โดยจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ าแนกตามเพศ 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
รับประทานเอง 100 (89.29) 264 (91.67) 
ใหค้นในครอบครัว 69 (61.61) 163 (56.60) 
เป็นของขวญั/ของฝาก 24 (21.43) 76 (26.39) 
บริจาค/ท าบุญ 24 (21.43) 65 (22.57) 
ใชใ้นงานเล้ียงสังสรรค ์ 13 (11.61) 43 (14.93) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 1 (0.35) 

    หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
        2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขายปลีก 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่นั้น ตอ้งการ
ซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมไปเพื่อรับประทานเอง และรองลงมา คือ เพื่อให้คนในครอบครัว โดยในเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 89.29 และ 61.61 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.67 และ 56.60 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยทีก่ระตุ้นให้เกดิ 
ความต้องการในการซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่
ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่

เกิดความกระหาย 3.44 
(ปานกลาง) 

2 
3.58 
(มาก) 

3 

เกิดความตอ้งการบริโภค แมจ้ะไม่ไดมี้
อาการกระหาย 

3.20 
(ปานกลาง) 

5 
3.40 

(ปานกลาง) 
7 

มีบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูดใจ 3.12 
(ปานกลาง) 

7 
3.42 

(ปานกลาง) 
6 

อยากทดลองสินคา้ใหม่ 3.24 
(ปานกลาง) 

3 
3.50 

(ปานกลาง) 
5 

มีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ 3.66 
(มาก) 

1 
3.72 
(มาก) 

2 

การโฆษณาของผู ้ผลิต ร้านค้า หรือ
ตวัแทนจ าหน่าย ตามส่ือต่างๆ 

3.22 
(ปานกลาง) 

4 
3.54 
(มาก) 

4 

การจัดโปรโมชั่นของผู ้ผลิต ร้านค้า 
หรือตวัแทนจ าหน่าย 

3.19 
(ปานกลาง) 

6 
3.73 
(มาก) 

1 

เห็นผูอ่ื้นซ้ือ หรือมีผูแ้นะน า 2.93 
(ปานกลาง) 

8 
3.14 

(ปานกลาง) 
9 

ใกลถึ้งช่วงงานเทศกาลและวนัส าคญั 2.89 
(ปานกลาง) 

9 
3.22 

(ปานกลาง) 
8 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 
3.66) และรองลงมา คือ เกิดความกระหาย (ค่าเฉล่ีย 3.44) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดัโปรโมชัน่ของผูผ้ลิต ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ
รองลงมา คือ มีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
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ขั้นที่ 2 ข้ันการค้นหาข้อมูล แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ เก่ียวกบัการ
คน้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม รวมถึงตราสินคา้ต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั 
ซ่ึงถือเป็นทางเลือกในการซ้ือนัน่เอง 

ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบการคน้หาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

รูปแบบการค้นหาข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่มีการ
หาขอ้มูลใดๆ 

36 (32.14) 111 (38.54) 

ใชข้อ้มูลจากความทรงจ าของตนเอง  
แลว้สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

17 (15.18) 39 (13.54) 

ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 

46 (41.07) 115 (39.93) 

ต้อ งใช้ เวล าในการค้นห าข้อมู ล เพื่ อ
เปรียบเทียบอยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือ 

13 (11.61) 23 (7.99) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ ตอ้งใช้เวลาใน
การคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ รองลงมา คือ สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดย
ไม่มีการหาขอ้มูลใดๆ โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.07 และ 32.14 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 39.93 และ 38.54 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งในการคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม จ าแนกตามเพศ 

แหล่งข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
สอบถามจากคนในครอบครัว 19 (32.20) 41 (29.71) 
สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จกั 20 (33.90) 47 (34.06) 
สอบถามจากพนกังานขาย 15 (25.42) 31 (22.46) 
จากส่ือวทิย ุ 9 (15.25) 12 (8.70) 
จากส่ือโทรทศัน์ 35 (59.32) 91 (65.94) 
จากนิตยสาร 12 (20.34) 28 (20.29) 
จากหนงัสือพิมพ ์ 9 (15.25) 13 (9.42) 
จากแผน่พบั/โบรชวัร์ 10 (16.95) 28 (20.29) 
จากป้ายโฆษณาท่ีติดตามอาคาร/ขา้งถนน 11 (18.64) 17 (12.32) 
จากป้ายโฆษณาท่ี ติดบนยานพาหนะ
เคล่ือนท่ี/รถโดยสาร/รถประจ าทาง 

4 (6.78) 13 (9.42) 

จากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 35 (59.32) 89 (64.49) 
จากเวบ็ไซต์ของบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน
จ าหน่าย 

8 (13.56) 9 (6.32) 

จากกระทู้รีวิวสินค้าในเว็บบอร์ดหรือ
บล็อกต่างๆ 

8 (13.56) 15 (10.87) 

จากการทดลองชิมสินคา้ (ท่ีแจกใหชิ้มฟรี) 25 (42.37) 64 (46.38) 
จากการทดลองบริโภคจริง 17 (28.81) 39 (28.26) 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ในการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วน
ใหญ่จะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก ส่ือโทรทศัน์และฉลากบนบรรจุภณัฑ์สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 59.32 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ จะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 
65.94 และรองลงมา คือ จากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ คิดเป็นร้อยละ 64.49 
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีคน้หา จ าแนกตามเพศ 

ประเภทข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
คุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ 57 (75.00) 135 (76.27) 
คุณค่าทางโภชนาการ 57 (75.00) 117 (66.10) 
ขนาดและรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 26 (34.21) 51 (28.81) 
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 32 (42.11) 87 (49.15) 
ราคาของสินคา้ 41 (53.95) 101 (57.06) 
ร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย 6 (7.89) 17 (9.60) 
โปรโมชัน่/กิจกรรมส่งเสริมการขาย 21 (27.63) 53 (29.94) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 1 (0.56) 

 หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
     2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตสินคา้ 

 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของ
คุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
เพศหญิงส่วนใหญ่ จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 76.27 และ
รองลงมา คือ คุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 66.10 
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ตารางที ่4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั จ  าแนก
ตามเพศ 

ตราสินค้า 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
มาลี 103 (91.96) 255 (88.54) 
ยนิูฟ 102 (91.07) 258 (89.58) 
ทิปโก ้ 93 (83.04) 258 (89.58) 
ยเูอฟซี 64 (57.14) 177 (61.46) 
ดอยค า 74 (66.07) 223 (77.43) 
ดีโด ้ 60 (53.57) 171 (59.38) 
มินิท เมด 67 (59.82) 193 (67.01) 
ทรอปิคานา ทวสิเตอร์ 35 (31.25) 111 (38.54) 
กรีน เมท 45 (40.18) 139 (48.26) 
อีฟ ฟรุตตามิน 17 (15.18) 66 (22.92) 
แองกร้ี เบิร์ดส์ 21 (18.75) 59 (20.49) 
อ่ืนๆ 1 (0.89) 3 (1.04) 

    หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
        2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไอวี ่คาโกเมะ และเคลล่ี 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ คือ 
มาลี คิดเป็นร้อยละ 91.96 และรองลงมา คือ ยนิูฟ คิดเป็นร้อยละ 91.07 ส่วนตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ คือ ยนิูฟและทิปโก ้คิดเป็นร้อยละ 89.58 
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ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลทางเลือก  แสดงข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี 
จะเป็นการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีใช้ประเมินผลทางเลือก โดยจ าแนกเป็น 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามเพศ 

ปัจจัยทีใ่ช้ประเมินผล 
ทางเลอืกในการซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่
ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่

รสชาติ 4.37 
(มาก) 

4 
4.52 

(มากท่ีสุด) 
4 

คุณค่าทางโภชนาการ 4.34 
(มาก) 

5 
4.38 
(มาก) 

5 

บรรจุภณัฑ ์ 3.48 
(ปานกลาง) 

17 
3.62 
(มาก) 

19 

ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 3.95 
(มาก) 

9 
4.13 
(มาก) 

8 

ความหลากหลายของชนิดสินคา้ 3.69 
(มาก) 

13 
3.70 
(มาก) 

17 

คุณภาพของสินคา้ 4.50 
(มาก) 

2 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
3 

การไดรั้บรองมาตรฐาน อย. 4.47 
(มาก) 

3 
4.59 

(มากท่ีสุด) 
2 

การระบุวนัหมดอาย ุ 4.59 
(มากท่ีสุด) 

1 
4.61 

(มากท่ีสุด) 
1 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยทีใ่ช้ประเมินผล 
ทางเลอืกในการซ้ือ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่
ค่าเฉลีย่ 
(แปล) 

ล าดับที ่

ราคาถูก 3.80 
(มาก) 

10 
3.85 
(มาก) 

13 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.29 
(มาก) 

6 
4.37 
(มาก) 

6 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.21 
(มาก) 

7 
4.26 
(มาก) 

7 

ความหลากหลายของช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 

3.70 
(มาก) 

12 
3.81 
(มาก) 

15 

ความสะดวกในการซ้ือหา 3.96 
(มาก) 

8 
4.10 
(มาก) 

9 

สินคา้มีเพียงพอ 3.73 
(มาก) 

11 
3.96 
(มาก) 

10 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 3.48 
(ปานกลาง) 

17 
3.75 
(มาก) 

16 

พนักงานขายมีอัธยาศัยดี/สามารถให้
ค  าแนะน าได ้

3.60 
(มาก) 

14 
3.82 
(มาก) 

14 

การจดัโปรโมชัน่/กิจกรรมส่งเสริม 
การขาย 

3.50 
(ปานกลาง) 

16 
3.95 
(มาก) 

11 

เปิ ด โอ ก าส ให้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ชิ ม ก่ อ น
ตดัสินใจซ้ือ 

3.56 
(มาก) 

15 
3.86 
(มาก) 

12 

การประชาสัมพนัธ์ 3.39 
(ปานกลาง) 

19 
3.70 
(มาก) 

17 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การระบุวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.59) และรองลงมา 
คือ คุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การระบุวนัหมดอายุ เช่นเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และรองลงมา คือ การได้รับรองมาตรฐาน อย. 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) 

ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ เก่ียวกบัการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ทั้งในอดีตท่ีผา่นมาและในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
          ตนเอง 91 (81.25) 259 (89.93) 
          คนในครอบครัว 15 (13.39) 23 (7.99) 
          เพื่อน/คนรู้จกั 5 (4.46) 6 (2.08) 
          พนกังานขาย 1 (0.89) 0 (0.00) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ คือ ตนเอง และรองลงมา คือ คนในครอบครัว โดยใน
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ 13.39 ตามล าดับ ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.93 และ 7.99 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

หลกัเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
เลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยีห่อ้เดิม 31 (27.68) 93 (32.29) 
พิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเทียบ 46 (41.07) 124 (43.06) 
พิจารณาดา้นราคาเปรียบเทียบ 17 (15.18) 29 (10.07) 
เปล่ียนสินคา้/ยีห่อ้ไปเร่ือยๆ 16 (14.29) 37 (12.85) 
อ่ืนๆ 2 (1.79) 5 (1.74) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ แลว้แต่ความตอ้งการในขณะนั้น และรสชาติ 

 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง
เพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ จะพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเทียบ และรองลงมา คือ 
เลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยีห่้อเดิม โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.07 และ 27.68 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิงนั้น 
คิดเป็นร้อยละ 43.06 และ 32.29 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัชนิดของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
นิยมซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

ชนิดน า้ผลไม้พร้อมดื่ม 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
     น ้าผลไมร้วม 32 (28.57) 111 (38.54) 
     น ้าส้ม 56 (50.00) 110 (38.19) 
     น ้าเสาวรส 1 (0.89) 13 (4.51) 
     น ้าสตรอเบอร์ร่ี 1 (0.89) 7 (2.43) 
     น ้าองุ่น 7 (6.25) 24 (8.33) 
     น ้าแอปเป้ิล 10 (8.93) 15 (5.21) 
     น ้าฝร่ัง 4 (3.57) 6 (2.08) 
     อ่ืนๆ 1 (0.89) 2 (0.69) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
    หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าล้ินจ่ี น ้ามงัคุด และน ้าทบัทิม 
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 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่
นิยมซ้ือ คือ น ้ าส้ม คิดเป็นร้อยละ 50.50 และรองลงมา คือ น ้ าผลไมร้วม คิดเป็นร้อยละ 28.57 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไมร้วม คิดเป็นร้อยละ 38.54 และรองลงมา คือ 
น ้าส้ม คิดเป็นร้อยละ 38.19 

ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัระดบัความเขม้ขน้ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

ระดับความเข้มข้น 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
100% 88 (78.57) 245 (85.07) 
25-75% 15 (13.39) 30 (10.42) 
ต ่ากวา่ 25% 1 (0.89) 2 (0.69) 
ไม่ทราบความเขม้ขน้ 8 (7.14) 11 (3.82) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมเขม้ขน้ 100% และรองลงมา คือ ความเขม้ขน้ 25-75% โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.57 และ 
13.39 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.07 และ 10.42 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
กล่องกระดาษแขง็เคลือบ 52 (46.43) 140 (48.61) 
ขวดพลาสติก 15 (13.39) 40 (13.89) 
ขวดแกว้ 15 (13.39) 24 (8.33) 
กระป๋องโลหะ 4 (3.57) 7 (2.43) 
ไม่เจาะจงรูปแบบใดเป็นพิเศษ 26 (23.21) 77 (26.74) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
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 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์รูปแบบ กล่องกระดาษแขง็เคลือบ และรองลงมา คือ ไม่เจาะจงรูปแบบใดเป็น
พิเศษ โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.43 และ 23.21 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.61 
และ 26.74 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับขนาดบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร 18 (16.07) 55 (19.10) 
200 มิลลิลิตร 17 (15.18) 65 (22.57) 
250 มิลลิลิตร 24 (21.43) 53 (18.40) 
300 มิลลิลิตร 3 (2.68) 8 (2.78) 
500 มิลลิลิตร 11 (9.82) 27 (9.38) 
1,000 มิลลิลิตร ข้ึนไป 11 (9.82) 32 (11.11) 
ไม่ทราบขนาด 28 (25.00) 48 (16.67) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ ไม่ทราบขนาดบรรจุภณัฑข์อง
น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ขนาด 250 
มิลลิลิตร เป็นอนัดบัรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 21.43 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ นิยม
ซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ขนาด 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 22.57 และรองลงมา คือ ขนาด
ต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 19.10 
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ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง
โดยเฉล่ีย จ าแนกตามเพศ 

ปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
        1 กล่อง/ขวด 68 (60.71) 141 (48.96) 
        2-3 กล่อง/ขวด 37 (33.04) 119 (41.32) 
        4-5 กล่อง/ขวด 4 (3.57) 14 (4.86) 
        6 กล่อง/ขวด หรือมากกวา่ 3 (2.68) 14 (4.86) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ มีปริมาณการซ้ือ
น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 กล่อง/ขวด และรองลงมา คือ 2-3 กล่อง/ขวด โดย
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.71 และ 33.04 ตามล าดบั ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.96 และ 41.32 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
จ าแนกตามเพศ 

ความถี่ในการซ้ือโดยเฉลีย่ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
       ทุกวนั 9 (8.04) 26 (9.03) 
       1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 46 (41.07) 113 (39.24) 
       3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 23 (20.54) 44 (15.28) 
       1-3 คร้ัง/เดือน 11 (9.82) 41 (14.24) 
       2 เดือนคร้ัง 0 (0.00) 8 (2.78) 
       นานๆคร้ัง 23 (20.54) 56 (19.44) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี  4.44 พบว่า ความ ถ่ีในการซ้ือน ้ าผลไม้พ ร้อม ด่ืมโดยเฉ ล่ียของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.07 และรองลงมา คือ 3-4 คร้ัง/
สัปดาห์ และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.54 ส่วนความถ่ีในการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง
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ส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39.24 และรองลงมา คือ นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
19.44 

ตารางที ่4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งท่ีซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

แหล่งทีซ้ื่อ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า 55 (49.11) 129 (44.79) 
ร้านสะดวกซ้ือ 82 (73.21) 220 (76.39) 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 40 (35.71) 121 (42.01) 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 47 (41.96) 148 (51.39) 
อ่ืนๆ 1 (0.89) 0 (0.00) 
หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

    2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ จะซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
จากร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 73.21 และรองลงมา คือ ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า คิดเป็น
ร้อยละ 49.11 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ จะซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมจากร้านสะดวกซ้ือ
เช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 76.39 และรองลงมา คือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อยละ 51.39 

ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทน 54 (48.21) 158 (54.86) 
ไปหาซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนแทน 38 (33.93) 78 (27.08) 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 20 (17.86) 52 (18.06) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ ตดัสินใจท่ีจะซ้ือ
ตราสินคา้อ่ืนแทน เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่าไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ โดยเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 48.21 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.86 
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ จ  าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 43 (38.39) 101 (35.07) 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม ่ 12 (10.71) 42 (14.58) 
อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวั
สินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

57 (50.89) 145 (50.35) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้ งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินค้าใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่
ตดัสินใจวา่ อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ โดยเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 50.89 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.35 

ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แล้วพบว่ามีตราสินค้าท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชั่นหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 33 (29.46) 93 (32.29) 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ 22 (19.64) 46 (15.97) 
อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ หากตวั
สินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

57 (50.89) 149 (51.74) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง
เพศชายและหญิงส่วนใหญ่ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตราสินค้าท่ีมีการจดัโปรโมชั่น หากตวัสินคา้หรือ
โปรโมชัน่น่าสนใจ โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.89 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.74 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ จ าแนก
ตามเพศ 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ยงัคงซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านนั้น 30 (26.79) 44 (15.28) 
ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน 55 (49.11) 142 (49.31) 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 27 (24.11) 102 (35.42) 

รวม 112 (100.00) 288 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ ตดัสินใจท่ีจะ
ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ 
แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.11 ส่วนเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 49.31 

ขั้นที่ 5 ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ประกอบดว้ยการตอบสนองในกรณีท่ีเกิดความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจในสินคา้ 

ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามเพศ 

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด 78 (69.64) 181 (62.85) 
ซ้ือตราสินคา้นั้นสลบักบัตราสินคา้อ่ืน 32 (28.57) 98 (34.03) 
บอกต่อความพอใจใหผู้อ่ื้นทราบ 37 (33.04) 104 (36.11) 
เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือซ้ือคร้ังต่อไป 9 (8.04) 15 (5.21) 
แนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือบา้ง 37 (33.04) 98 (34.03) 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.50 พบว่า เม่ือเกิดความพึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นเพศชายส่วนใหญ่ จะซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด คิดเป็นร้อยละ 69.64 และรองลงมา คือ บอกต่อความ
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พอใจให้ผูอ่ื้นทราบ และแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือบา้ง คิดเป็นร้อยละ 33.04 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
เพศหญิงส่วนใหญ่ จะซ้ือตราสินคา้นั้นตลอดเช่นเดียวกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 62.85 และรองลงมา คือ 
บอกต่อความพอใจใหผู้อ่ื้นทราบ คิดเป็นร้อยละ 36.11 

ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามเพศ 

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละเพศ 

ชาย หญงิ 
ยงัคงบริโภคต่อไป 19 (16.96) 26 (9.03) 
น าไปใหผู้อ่ื้น 21 (18.75) 40 (13.89) 
น าไปทิ้ง 26 (23.21) 91 (31.60) 
น าสินคา้ไปเปล่ียน 1 (0.89) 26 (9.03) 
น าสินคา้ท่ีเหลือไปคืน 5 (4.46) 18 (6.25) 
ร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิต 6 (5.36) 15 (5.21) 
เลิกซ้ือสินคา้นั้น 71 (63.39) 181 (62.85) 
บอกต่อความไม่พอใจใหผู้อ่ื้นทราบ 33 (29.46) 107 (37.15) 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ เม่ือเกิดความไม่พึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่ จะเลิกซ้ือสินคา้นั้น รองลงมา คือ บอกต่อความไม่พอใจให้ผูอ่ื้นทราบ 
โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.39 และ 29.46 ตามล าดับ ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.85 และ 
37.15 ตามล าดบั 
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3.2. ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือน า้ผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนกตามอายุ 

ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ความต้องการ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามช่วงอายุ เก่ียวกบัการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ในการซ้ือ และปัจจยัท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซ้ือ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของปัจจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการซ้ือท่ีเป็นผลมาจากปัจจยั
กระตุ้นต่างๆ โดยจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ าแนกตามช่วงอาย ุ

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
รับประทานเอง 70 (95.89) 128 (92.75) 96 (90.57) 70 (84.34) 
ใหค้นในครอบครัว 34 (46.58) 77 (55.80) 59 (55.66) 62 (74.70) 
เป็นของขวญั/ของฝาก 12 (16.44) 33 (23.91) 30 (28.30) 25 (30.12) 
บริจาค/ท าบุญ 11 (15.07) 25 (18.12) 26 (24.53) 27 (32.53) 
ใชใ้นงานเล้ียงสังสรรค ์ 12 (16.44) 16 (11.59) 13 (12.26) 15 (18.07) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.20) 

         หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขายปลีก 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเหมือนกนั คือ ซ้ือไปเพื่อรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 95.89, 92.75, 90.57 และ 
84.34 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.53 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้เกดิ 
ความต้องการในการซื้อ 

ช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 
เกิดความกระหาย 3.60 

มาก 
(4) 

3.63 
มาก 
(3) 

3.46 
ปานกลาง 

(3) 

3.42 
ปานกลาง 

(2) 
เกิดความตอ้งการบริโภค  
แมจ้ะไม่ไดมี้อาการกระหาย 

3.51 
มาก 
(7) 

3.45 
ปานกลาง 

(5) 

3.08 
ปานกลาง 

(7) 

3.36 
ปานกลาง 

(4) 
มีบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูดใจ 3.55 

มาก 
(6) 

3.36 
ปานกลาง 

(7) 

3.31 
ปานกลาง 

(5) 

3.14 
ปานกลาง 

(7) 
อยากทดลองสินคา้ใหม่ 3.77 

มาก 
(2) 

3.52 
มาก 
(4) 

3.26 
ปานกลาง 

(6) 

3.18 
ปานกลาง 

(6) 
มีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจ
ในการซ้ือ 

3.95 
มาก 
(1) 

3.67 
มาก 
(2) 

3.53 
มาก 
(2) 

3.77 
มาก 
(1) 

ก าร โฆ ษ ณ าข อ งผู ้ ผ ลิ ต 
ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย 
ตามส่ือต่างๆ 

3.68 
มาก 
(3) 

3.45 
ปานกลาง 

(5) 

3.40 
ปานกลาง 

(4) 

3.33 
ปานกลาง 

(5) 
การจดัโปรโมชั่นของผูผ้ลิต 
ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย 

3.56 
มาก 
(5) 

3.72 
มาก 
(1) 

3.57 
มาก 
(1) 

3.37 
ปานกลาง 

(3) 
เห็นผูอ่ื้นซ้ือ หรือมีผูแ้นะน า 3.30 

ปานกลาง 
(8) 

3.17 
ปานกลาง 

(8) 

3.07 
ปานกลาง 

(8) 

2.77 
ปานกลาง 

(9) 
ใกล้ถึงช่วงงานเทศกาลและ
วนัส าคญั 

3.23 
ปานกลาง 

(9) 

3.17 
ปานกลาง 

(8) 

3.04 
ปานกลาง 

(9) 

3.08 
ปานกลาง 

(8) 
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 จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41 ปีข้ึนไป คือการมีราคาท่ี
เหมาะสมและจูงใจในการซ้ือเช่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.95 และ 3.77 ตามล าดบั) และส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี ก็มีปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นเช่นเดียวกนั คือ 
การจดัโปรโมชัน่ของผูผ้ลิต ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.72 และ 3.57 ตามล าดบั) 

ข้ันที ่2 ข้ันการค้นหาข้อมูล แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุเก่ียวกบั
การคน้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม รวมถึงตราสินคา้ต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
รู้จกั ซ่ึงถือเป็นทางเลือกในการซ้ือนัน่เอง 

ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบการคน้หาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

รูปแบบการค้นหาข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่มีการหา
ขอ้มูลใดๆ 

26 (35.62) 58 (42.03) 39 (36.79) 24 (28.92) 

ใชข้อ้มูลจากความทรงจ าของตนเอง  
แลว้สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

15 (20.55) 18 (13.04) 16 (15.09) 7 (8.43) 

ต้องใช้ เวลาในการค้นหาข้อ มูล เพ่ิม เติม
เลก็นอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 

25 (34.25) 54 (39.13) 47 (44.34) 35 (42.17) 

ต้ อ ง ใช้ เว ล า ใน ก าร ค้ น ห าข้ อ มู ล เพื่ อ
เปรียบเทียบอยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจซ้ือ 

7 (9.59) 8 (5.80) 4 (3.77) 17 (20.48) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 21-30 ปี ส่วนใหญ่
สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่มีการหาขอ้มูลใดๆ คิดเป็นร้อยละ 35.62 และ 42.03 ตามล าดบั 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หา
ขอ้มูลเพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 44.34 และ 42.17 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งในการคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

แหล่งข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
สอบถามจากคนในครอบครัว 11 (34.38) 19 (30.65) 9 (17.65) 21 (40.38) 
สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จกั 11 (34.38) 25 (40.32) 17 (33.33) 14 (26.92) 
สอบถามจากพนกังานขาย 6 (18.75) 10 (16.13) 14 (27.45) 16 (30.77) 
จากส่ือวทิย ุ 0 (0.00) 7 (11.29) 3 (5.88) 11 (21.15) 
จากส่ือโทรทศัน์ 22 (68.75) 43 (69.35) 29 (56.86) 32 (61.54) 
จากนิตยสาร 11 (34.38) 10 (16.13) 8 (15.69) 11 (21.15) 
จากหนงัสือพิมพ ์ 4 (12.50) 3 (4.84) 3 (5.88) 12 (23.08) 
จากแผน่พบั/โบรชวัร์ 3 (9.38) 8 (12.90) 9 (17.65) 18 (34.62) 
จากป้ายโฆษณาท่ีติดตามอาคาร/ขา้งถนน 6 (18.75) 7 (11.29) 6 (11.76) 9 (17.31) 
จากป้ายโฆษณาท่ีติดบนยานพาหนะเคล่ือนท่ี/ 
รถโดยสาร/รถประจ าทาง 

2 (6.25) 6 (9.68) 5 (9.80) 4 (7.69) 

จากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 16 (50.00) 44 (70.97) 32 (62.75) 32 (61.54) 
จาก เว็บไซต์ของบ ริษัทผู ้ผ ลิตห รือตัวแทน
จ าหน่าย 

3 (9.38) 2 (3.23) 7 (13.73) 5 (9.62) 

จากกระทูรี้ววิสินคา้ในเวบ็บอร์ดหรือบลอ็กต่างๆ 6 (18.75) 10 (16.13) 4 (7.84) 3 (5.77) 
จากการทดลองชิมสินคา้ (ท่ีแจกใหชิ้มฟรี) 13 (40.63) 23 (37.10) 26 (50.98) 27 (51.92) 
จากการทดลองบริโภคจริง 10 (31.25) 17 (27.42) 15 (29.41) 14 (26.92) 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ ในการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 
20 ปี ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีอายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากฉลากบนบรรจุภณัฑ์สินคา้ คิดเป็น
ร้อยละ 70.97 และ 62.75 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะคน้หา
ขอ้มูลเพิ่มเติมจาก ส่ือโทรทศัน์และฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ คิดเป็นร้อยละ 61.54 
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ตารางที ่4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีคน้หา จ าแนกตามช่วง
อาย ุ

ประเภทข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
คุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ 34 (72.34) 64 (80.00) 51 (76.12) 43 (72.88) 
คุณค่าทางโภชนาการ 25 (53.19) 52 (65.00) 49 (73.13) 48 (81.36) 
ขนาดและรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ 18 (38.30) 28 (35.00) 20 (29.85) 11 (18.64) 
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 20 (42.55) 36 (45.00) 34 (50.75) 29 (49.15) 
ราคาของสินคา้ 26 (55.32) 43 (53.75) 37 (55.22) 36 (61.02) 
ร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย 5 (10.64) 7 (8.75) 4 (5.97) 7 (11.86) 
โปรโมชัน่/กิจกรรมส่งเสริมการขาย 8 (17.02) 19 (23.75) 27 (40.30) 20 (33.90) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.69) 

    หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
        2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตสินคา้ 

 จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี นั้น 
ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 72.34, 80.00 และ 
76.12 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของ
คุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 81.36 
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ตารางที ่4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั จ  าแนก
ตามช่วงอาย ุ

ตราสินค้า 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
มาลี 57 (78.08) 127 (92.03) 97 (91.51) 77 (92.77) 
ยนิูฟ 71 (97.26) 128 (92.75) 94 (88.68) 67 (80.72) 
ทิปโก ้ 63 (86.30) 126 (91.30) 101 (95.28) 61 (73.49) 
ยเูอฟซี 36 (49.32) 83 (60.14) 69 (65.09) 53 (63.86) 
ดอยค า 48 (65.75) 104 (75.36) 82 (77.36) 63 (75.90) 
ดีโด ้ 57 (78.08) 85 (61.59) 48 (45.28) 41 (49.40) 
มินิท เมด 58 (79.45) 96 (69.57) 71 (66.98) 35 (42.17) 
ทรอปิคานา ทวสิเตอร์ 24 (32.88) 64 (46.38) 41 (38.68) 17 (20.48) 
กรีน เมท 37 (50.68) 77 (55.80) 39 (36.79) 31 (37.35) 
อีฟ ฟรุตตามิน 22 (30.14) 38 (27.54) 11 (10.38) 12 (14.46) 
แองกร้ี เบิร์ดส์ 30 (41.10) 32 (23.19) 9 (8.49) 9 (10.84) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 3 (2.17) 0 (0.00)  1 (1.20) 
หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

    2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไอวี ่คาโกเมะ และเคลล่ี 

 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี 
และ 21-30 ปี ส่วนใหญ่ คือ ยนิูฟ คิดเป็นร้อยละ 97.26 และ 92.75 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีอาย ุ31-40 ปี ส่วนใหญ่จะรู้จกัตราสินคา้ ทิปโก ้คิดเป็นร้อยละ 95.28 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ
41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะรู้จกัตราสินคา้ มาลี คิดเป็นร้อยละ 92.77 
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ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลทางเลือก แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุ
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี 
จะเป็นการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีใช้ประเมินผลทางเลือก โดยจ าแนกเป็น 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามช่วงอาย ุ

ปัจจัยทีใ่ช้ประเมินผล 
ทางเลอืกในการซ้ือ 

ช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

รสชาติ 4.56 (3) 
มากท่ีสุด 

4.47 (3) 
มาก 

4.50 (4) 
มาก 

4.39 (5) 
มาก 

คุณค่าทางโภชนาการ 4.27 (7) 
มาก 

4.26 (6) 
มาก 

4.41 (5) 
มาก 

4.58 (3) 
มากท่ีสุด 

บรรจุภณัฑ ์ 3.84 (15) 
มาก 

3.56 (18) 
มาก 

3.50 (19) 
ปานกลาง 

3.49 (19) 
ปานกลาง 

ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 4.22 (8) 
มาก 

3.93 (10) 
มาก 

4.15 (9) 
มาก 

4.11 (8) 
มาก 

ความหลากหลายของชนิดสินคา้ 3.97 (11) 
มาก 

3.64 (16) 
มาก 

3.70 (16) 
มาก 

3.55 (16) 
มาก 

คุณภาพของสินคา้ 4.45 (4) 
มาก 

4.50 (2) 
มาก 

4.63 (2) 
มากท่ีสุด 

4.58 (3) 
มากท่ีสุด 

การไดรั้บรองมาตรฐาน อย. 4.64 (1) 
มากท่ีสุด 

4.45 (4) 
มาก 

4.61 (3) 
มากท่ีสุด 

4.60 (2) 
มากท่ีสุด 

การระบุวนัหมดอาย ุ 4.62 (2) 
มากท่ีสุด 

4.54 (1) 
มากท่ีสุด 

4.65 (1) 
มากท่ีสุด 

4.66 (1) 
มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามช่วงอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจัยทีใ่ช้ประเมินผล 
ทางเลอืกในการซ้ือ 

ช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ 
(ล าดับที)่ 
แปล 

ราคาถูก 4.07 (10) 
มาก 

3.89 (11) 
มาก 

3.72 (15) 
มาก 

3.69 (14) 
มาก 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.44 (5) 
มาก 

4.36 (5) 
มาก 

4.34 (6) 
มาก 

4.29 (6) 
มาก 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.33 (6) 
มาก 

4.26 (6) 
มาก 

4.23 (7) 
มาก 

4.17 (7) 
มาก 

ความหลากหลายของช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.81 (18) 
มาก 

3.86 (12) 
มาก 

3.73 (14) 
มาก 

3.69 (14) 
มาก 

ความสะดวกในการซ้ือหา 4.14 (9) 
มาก 

4.04 (8) 
มาก 

4.17 (8) 
มาก 

3.92 (9) 
มาก 

สินคา้มีเพียงพอ 3.95 (12) 
มาก 

3.95 (9) 
มาก 

3.88 (11) 
มาก 

3.80 (10) 
มาก 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 3.84 (15) 
มาก 

3.70 (14) 
มาก 

3.66 (17) 
มาก 

3.51 (18) 
มาก 

พนักงานขายมีอธัยาศยัดี/สามารถ
ใหค้  าแนะน าได ้

3.88 (13) 
มาก 

3.64 (16) 
มาก 

3.84 (13) 
มาก 

3.72 (11) 
มาก 

ก าร จัด โป รโม ชั่ น /กิ จ ก ร รม
ส่งเสริมการขาย 

3.82 (17) 
มาก 

3.81 (13) 
มาก 

3.94 (10) 
มาก 

3.71 (13) 
มาก 

เปิดโอกาสให้ ลูกค้าได้ชิมก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

3.88 (13) 
มาก 

3.70 (14) 
มาก 

3.85 (12) 
มาก 

3.72 (11) 
มาก 

การประชาสัมพนัธ์ 3.74 (19) 
มาก 

3.56 (18) 
มาก 

3.66 (17) 
มาก 

3.55 (16) 
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การไดรั้บรองมาตรฐาน อย. 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี 
และ 41 ปีข้ึนไป คือ การระบุวนัหมดอาย ุ(ค่าเฉล่ีย 4.54, 4.65 และ 4.66 ตามล าดบั) 

ขั้นที ่4 ขั้นการตัดสินใจซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ เก่ียวกบั
การตดัสินใจซ้ือน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม ทั้งในอดีตท่ีผา่นมาและในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ตนเอง 67 (91.78) 122 (88.41) 95 (89.62) 66 (79.52) 
คนในครอบครัว 3 (4.11) 10 (7.25) 10 (9.43) 15 (18.07) 
เพื่อน/คนรู้จกั 3 (4.11) 5 (3.62) 1 (0.94) 2 (2.41) 
พนกังานขาย 0 (0.00) 1 (0.72) 0 (0.00) 0 (0.00) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ คือ ตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 91.78, 88.41, 89.62 และ 79.52 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

หลกัเกณฑ์ในการ 
ตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
เลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยีห่อ้เดิม 31 (42.47) 47 (34.06) 30 (28.30) 16 (19.28) 
พิ จ า ร ณ า ถึ ง คุ ณ ค่ า ท า ง
โภชนาการเปรียบเทียบ 

22 (30.14) 51 (36.96) 52 (49.06) 45 (54.22) 

พิจารณาดา้นราคาเปรียบเทียบ 8 (10.96) 14 (10.14) 12 (11.32) 12 (14.46) 
เปล่ียนสินคา้/ยีห่อ้ไปเร่ือยๆ 11 (15.07) 22 (15.94) 11 (10.38) 9 (10.84) 
อ่ืนๆ 1 (1.37) 4 (2.90) 1 (0.94) 1 (1.20) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ แลว้แต่ความตอ้งการในขณะนั้น และรสชาติ 

 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ ในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่
ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยี่ห้อเดิม คิดเป็นร้อยละ 42.47 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงคุณค่าทาง
โภชนาการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 36.96, 49.06 และ 54.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัชนิดของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
นิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ชนิดน า้ผลไม้ 
พร้อมดื่ม 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
     น ้าผลไมร้วม 23 (31.51) 51 (36.96) 41 (38.68) 28 (33.73) 
     น ้าส้ม 31 (42.47) 53 (38.41) 43 (40.57) 39 (46.99) 
     น ้าเสาวรส 1 (1.37) 4 (2.90) 3 (2.83) 6 (7.23) 
     น ้าสตรอเบอร์ร่ี 3 (4.11) 2 (1.45) 3 (2.83) 0 (0.00) 
     น ้าองุ่น 4 (5.48) 13 (9.42) 7 (6.60) 7 (8.43) 
     น ้าแอปเป้ิล 7 (9.59) 12 (8.70) 4 (3.77) 2 (2.41) 
     น ้าฝร่ัง 3 (4.11) 3 (2.17) 3 (2.83) 1 (1.20) 
     อ่ืนๆ 1 (1.37) 0 (0.00) 2 (1.89) 0 (0.00) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
         หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าล้ินจ่ี น ้ามงัคุด และน ้าทบัทิม 

 จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามของทุกช่วงอายุ
ส่วนใหญ่นิยมซ้ือ คือ น ้ าส้ม โดยคิดเป็นร้อยละ 42.47, 38.41, 40.57 และ 46.99 ส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัระดบัความเขม้ขน้ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ระดับความเข้มข้น 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
100% 55 (75.34) 108 (78.26) 97 (91.51) 73 (87.95) 
25-75% 11 (15.07) 21 (15.22) 6 (5.66) 7 (8.43) 
ต ่ากวา่ 25% 1 (1.37) 1 (0.72) 1 (0.94) 0 (0.00) 
ไม่ทราบความเขม้ขน้ 6 (8.22) 8 (5.80) 2 (1.89) 3 (3.61) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
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 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายสุ่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
เข้มข้น 100% โดยคิดเป็นร้อยละ 75.34, 78.26, 91.51 และ 87.95 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่
ในช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
กล่องกระดาษแขง็เคลือบ 38 (52.05) 63 (45.65) 60 (56.60) 31 (37.35) 
ขวดพลาสติก 9 (12.33) 18 (13.04) 15 (14.15) 13 (15.66) 
ขวดแกว้ 6 (8.22) 12 (8.70) 5 (4.72) 16 (19.28) 
กระป๋องโลหะ 3 (4.11) 5 (3.62) 2 (1.89) 1 (1.20) 
ไม่เจาะจงรูปแบบใดเป็นพิเศษ 17 (23.29) 40 (28.99) 24 (22.64) 22 (26.51) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายสุ่วนใหญ่ นิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
ในบรรจุภณัฑ์รูปแบบ กล่องกระดาษแข็งเคลือบ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.05, 45.65, 56.60 และ 37.35 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับขนาดบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร 18 (24.66) 22 (15.94) 18 (16.98) 15 (18.07) 
200 มิลลิลิตร 16 (21.92) 36 (26.09) 18 (16.98) 12 (14.46) 
250 มิลลิลิตร 11 (15.07) 30 (21.74) 24 (22.64) 12 (14.46) 
300 มิลลิลิตร 2 (2.74) 3 (2.17) 4 (3.77) 2 (2.41) 
500 มิลลิลิตร 9 (12.33) 13 (9.42) 6 (5.66) 10 (12.05) 
1,000 มิลลิลิตร ข้ึนไป 4 (5.48) 7 (5.07) 18 (16.98) 14 (16.87) 
ไม่ทราบขนาด 13 (17.81) 27 (19.57) 18 (16.98) 18 (21.69) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
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จากตารางท่ี 4.64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ขนาดต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 24.66 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ี
อายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่นิยมซ้ือบรรจุภณัฑ์ขนาด 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 26.09 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่นิยมซ้ือบรรจุภณัฑ์ขนาด 250 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 22.64 
และส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 41 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่ทราบขนาดบรรจุภณัฑ์ของน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมท่ีซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 21.69 

ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง
โดยเฉล่ีย จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ปริมาณการซ้ือ 
ในแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
1 กล่อง/ขวด 45 (61.64) 79 (57.25) 53 (50.00) 32 (38.55) 
2-3 กล่อง/ขวด 26 (35.62) 50 (36.23) 43 (40.57) 37 (44.58) 
4-5 กล่อง/ขวด 2 (2.74) 7 (5.07) 3 (2.83) 6 (7.23) 
6 กล่อง/ขวด หรือมากกวา่ 0 (0.00) 2 (1.45) 7 (6.60) 8 (9.64) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

จากตารางท่ี 4.65 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี โดย
ส่วนใหญ่มีปริมาณการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 กล่อง/ขวด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 61.64, 57.25 และ 50.00 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไปนั้น ส่วนใหญ่
มีปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 2-3 กล่อง/ขวด คิดเป็นร้อยละ 44.58 
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ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
จ าแนกตามช่วงอาย ุ

ความถี่ในการซ้ือ
โดยเฉลีย่ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ทุกวนั 5 (6.85) 15 (10.87) 5 (4.72) 10 (12.05) 
1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 38 (52.05) 56 (40.58) 33 (31.13) 32 (38.55) 
3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 16 (21.92) 22 (15.94) 22 (20.75) 7 (8.43) 
1-3 คร้ัง/เดือน 3 (4.11) 16 (11.59) 19 (17.92) 14 (16.87) 
2 เดือนคร้ัง 1 (1.37) 4 (2.90) 0 (0.00) 3 (3.61) 
นานๆคร้ัง 10 (13.70) 25 (18.12) 27 (25.47) 17 (20.48) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี  4.66 พบว่า ความ ถ่ีในการซ้ือน ้ าผลไม้พ ร้อม ด่ืมโดยเฉ ล่ีย ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.05, 40.58, 31.13 และ 
38.55 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งท่ีซ้ือ จ าแนกตามช่วง
อาย ุ

แหล่งทีซ้ื่อ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า 48 (65.75) 75 (54.35) 28 (26.42) 33 (39.76) 
ร้านสะดวกซ้ือ 54 (73.97) 106 (76.81) 88 (83.02) 54 (65.06) 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 36 (49.32) 52 (37.68) 40 (37.74) 33 (39.76) 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 33 (45.21) 67 (48.55) 56 (52.83) 39 (46.99) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 1 (0.72) 0 (0.00) 0 (0.00) 

    หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
        2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร 
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 จากตารางท่ี 4.67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ จะซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม
จากร้านสะดวกซ้ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 73.97, 76.81, 83.02 และ 65.06 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ี
อยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ จ าแนกตามช่วงอาย ุ

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทน 42 (57.53) 72 (52.17) 55 (51.89) 43 (51.81) 
ไปหาซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนแทน 23 (31.51) 33 (23.91) 33 (31.13) 27 (32.53) 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 8 (10.96) 33 (23.91) 18 (16.98) 13 (15.66) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.68 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายสุ่วนใหญ่ ตดัสินใจท่ีจะซ้ือตราสินคา้
อ่ืนแทน เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 57.53, 52.17, 
51.89 และ 51.81 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปี
ข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ จ  าแนกตามช่วงอาย ุ

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ยงัคงซ้ือตราสินค้าเดิมท่ี
ตั้งใจไว ้

28 (38.36) 44 (31.88) 41 (38.68) 31 (37.35) 

ซ้ื อ ต ร า สิ น ค้ า ท่ี มี ก า ร
แนะน าใหม่ 

11 (15.07) 22 (15.94) 17 (16.04) 4 (4.82) 

อาจซ้ือตราสินค้าท่ีมีการ
แนะน าใหม่ หากตวัสินคา้
หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

34 (46.58) 72 (52.17) 48 (45.28) 48 (57.83) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
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 จากตารางท่ี 4.69 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุส่วนใหญ่จะตดัสินใจว่า 
อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.58, 
52.17, 45.28 และ 57.83 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 
และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แล้วพบว่ามีตราสินค้าท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชั่นหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย จ าแนกตามช่วงอาย ุ

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ย ังคงซ้ือตราสินค้าเดิม ท่ี
ตั้งใจไว ้

26 (35.62) 42 (30.43) 37 (34.91) 21 (25.30) 

ซ้ื อตราสินค้า ท่ี มี ก ารจัด
โปรโมชัน่ 

12 (16.44) 25 (18.12) 19 (17.92) 12 (14.46) 

อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดั
โปรโมชั่น  หากตัวสินค้า
หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

35 (47.95) 71 (51.45) 50 (47.17) 50 (60.24) 

รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 
 

จากตารางท่ี 4.70 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามทุก
ช่วงอายุส่วนใหญ่ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชั่น หากตวัสินคา้หรือโปรโมชั่น
น่าสนใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 47.95, 51.45, 47.17 และ 60.24 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วง
อายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ จ าแนก
ตามช่วงอาย ุ

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ยงัคงซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้ งใจไว้
ท่ีร้านนั้น 

16 (21.92) 28 (20.29) 17 (16.04) 13 (15.66) 

ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไว้
ท่ีร้านอ่ืนแทน 

39 (53.42) 66 (47.83) 51 (48.11) 41 (49.40) 

ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 18 (24.66) 44 (31.88) 38 (35.85) 29 (34.94) 
รวม 73 (100.00) 138 (100.00) 106 (100.00) 83 (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.71 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี

ตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ 
ตดัสินใจท่ีจะไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้ งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน คิดเป็นร้อยละ 53.42, 47.83, 48.11 และ 
49.40 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป 
ตามล าดบั 
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ขั้นที่ 5 ขั้นพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วง
อายุ เก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ประกอบดว้ยการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในสินคา้ 

ตารางที่ 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด 45 (61.64) 91 (65.94) 72 (67.92) 51 (61.45) 
ซ้ือตราสินค้านั้นสลับกับ
ตราสินคา้อ่ืน 

24 (32.88) 58 (42.03) 23 (21.70) 25 (30.12) 

บอก ต่อความพอใจให้
ผูอ่ื้นทราบ 

32 (43.84) 46 (33.33) 36 (33.96) 27 (32.53) 

เปล่ียนตราสินคา้ใหม่เม่ือ
ซ้ือคร้ังต่อไป 

9 (12.33) 9 (6.52) 2 (1.89) 4 (4.82) 

แนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือบา้ง 24 (32.88) 42 (30.43) 36 (33.96) 33 (39.76) 
        หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ เม่ือเกิดความพึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามทุก
ช่วงอายุส่วนใหญ่ จะซ้ือตราสินค้านั้ นตลอด โดยคิดเป็นร้อยละ 61.64, 65.94, 67.92 และ 61.45 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามช่วงอาย ุ

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
ยงัคงบริโภคต่อไป 10 (13.70) 21 (15.22) 7 (6.60) 7 (8.43) 
น าไปใหผู้อ่ื้น 18 (24.66) 28 (20.29) 6 (5.66) 9 (10.84) 
น าไปทิ้ง 28 (38.36) 44 (31.88) 31 (29.25) 14 (16.87) 
น าสินคา้ไปเปล่ียน 7 (9.59) 8 (5.80) 6 (5.66) 6 (7.23) 
น าสินคา้ท่ีเหลือไปคืน 8 (10.96) 7 (5.07) 3 (2.83) 5 (6.02) 
ร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิต 7 (9.59) 6 (4.35) 3 (2.83) 5 (6.02) 
เลิกซ้ือสินคา้นั้น 40 (54.79) 85 (61.59) 67 (63.21) 60 (72.29) 
บอกต่อความไม่พอใจให้
ผูอ่ื้นทราบ 

23 (31.51) 45 (32.61) 40 (37.74) 32 (38.55) 

        หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ เม่ือเกิดความไม่พึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ จะเลิกซ้ือสินคา้นั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 54.79, 61.59, 63.21 และ 72.29 ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่เกิน 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป ตามล าดบั 
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3.3. ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือน า้ผลไม้พร้อมดื่ม จ าแนกตามรายได้ 

ขั้นที่ 1 ข้ันการรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ความต้องการ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน เก่ียวกบัการรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความตอ้งการในการซ้ือน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม ประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการ
ซ้ือ ซ่ึงการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของปัจจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์ระดบัความตอ้งการซ้ือท่ีเป็นผลมาจาก
ปัจจยักระตุน้ต่างๆ โดยจ าแนกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
รับประทานเอง 144 (92.90) 127 (90.71) 93 (88.57) 
ใหค้นในครอบครัว 80 (51.61) 80 (57.14) 72 (68.57) 
เป็นของขวญั/ของฝาก 27 (17.42) 35 (25.00) 38 (36.19) 
บริจาค/ท าบุญ 27 (17.42) 35 (25.00) 27 (25.71) 
ใชใ้นงานเล้ียงสังสรรค ์ 25 (16.13) 13 (9.29) 18 (17.14) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 1 (0.71) 0 (0.00) 

หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
    2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขายปลีก 

จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงของรายได ้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีเหมือนกนั คือ ซ้ือไปเพื่อรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 92.90, 90.71 และ 
88.57 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 
20,000 บาท ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.75 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน (บาท) 

ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้เกดิ 
ความต้องการในการซื้อ 

ช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 

ค่าเฉลีย่ 
แปล 

(ล าดบัที)่ 
เกิดความกระหาย 3.66 

มาก 
(2) 

3.56 
มาก 
(2) 

3.32 
ปานกลาง 

(4) 
เกิดความตอ้งการบริโภค แมจ้ะไม่ไดมี้
อาการกระหาย 

3.41 
ปานกลาง 

(6) 

3.28 
ปานกลาง 

(7) 

3.33 
ปานกลาง 

(3) 
มีบรรจุภณัฑท่ี์ดึงดูดใจ 3.41 

ปานกลาง 
(6) 

3.39 
ปานกลาง 

(6) 

3.16 
ปานกลาง 

(6) 
อยากทดลองสินคา้ใหม่ 3.57 

มาก 
(4) 

3.46 
ปานกลาง 

(5) 

3.16 
ปานกลาง 

(6) 
มีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ 3.81 

มาก 
(1) 

3.52 
มาก 
(3) 

3.80 
มาก 
(1) 

การโฆษณาของผู ้ผลิต ร้านค้า หรือ
ตวัแทนจ าหน่าย ตามส่ือต่างๆ 

3.52 
มาก 
(5) 

3.50 
ปานกลาง 

(4) 

3.30 
ปานกลาง 

(5) 
การจัดโปรโมชั่นของผู ้ผลิต ร้านค้า 
หรือตวัแทนจ าหน่าย 

3.61 
มาก 
(3) 

3.63 
มาก 
(1) 

3.46 
ปานกลาง 

(2) 
เห็นผูอ่ื้นซ้ือ หรือมีผูแ้นะน า 3.17 

ปานกลาง 
(9) 

3.08 
ปานกลาง 

(9) 

2.95 
ปานกลาง 

(9) 
ใกลถึ้งช่วงงานเทศกาลและวนัส าคญั 3.23 

ปานกลาง 
(8) 

3.11 
ปานกลาง 

(8) 

3.00 
ปานกลาง 

(8) 
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จากตารางท่ี 4.75 พบวา่ ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท คือ 
การมีราคาท่ีเหมาะสมและจูงใจในการซ้ือ เช่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.81 และ 3.80 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท คือ การจดัโปรโมชัน่ของ
ผูผ้ลิต ร้านคา้ หรือตวัแทนจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

ข้ันที่ 2 ข้ันการค้นหาข้อมูล แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน เก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม รวมถึงตราสินคา้ต่างๆท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั ซ่ึงถือเป็นทางเลือกในการซ้ือนัน่เอง 

ตารางที่ 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบการคน้หาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

รูปแบบการค้นหาข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่
มีการหาขอ้มูลใดๆ 

51  
(32.90) 

54  
(38.57) 

42  
(40.00) 

ใชข้อ้มูลจากความทรงจ าของตนเอง 
แลว้สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที 

23  
(14.84) 

26  
(18.57) 

7  
(6.67) 

ต้องใช้ เวลาในการค้นหาข้อมู ล
เพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ 

63  
(40.65) 

56  
(40.00) 

42  
(40.00) 

ตอ้งใช้เวลาในการคน้หาขอ้มูลเพื่อ
เป รียบ เที ยบอย่างละ เอี ยด ก่ อน
ตดัสินใจซ้ือ 

18  
(11.61) 

4  
(2.86) 

14  
(13.33) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

จากตารางท่ี 4.76 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-
20,000 บาท ส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 40.65 และ 40.00 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 
ส่วนใหญ่สามารถตดัสินใจซ้ือไดท้นัที โดยไม่มีการหาขอ้มูลใดๆ และตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมเล็กนอ้ย แลว้จึงตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งในการคน้หาขอ้มูล
เพิ่มเติม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

แหล่งข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
สอบถามจากคนในครอบครัว 29 (35.80) 10 (16.67) 21 (37.50) 
สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จกั 33 (40.74) 17 (28.33) 17 (30.36) 
สอบถามจากพนกังานขาย 16 (19.75) 17 (28.33) 13 (23.21) 
จากส่ือวทิย ุ 9 (11.11) 6 (10.00) 6 (10.71) 
จากส่ือโทรทศัน์ 57 (70.37) 38 (63.33) 31 (55.36) 
จากนิตยสาร 18 (22.22) 11 (18.33) 11 (19.64) 
จากหนงัสือพิมพ ์ 7 (8.64) 6 (10.00) 9 (16.07) 
จากแผน่พบั/โบรชวัร์ 14 (17.28) 9 (15.00) 15 (26.79) 
จากป้ายโฆษณาท่ีติดตามอาคาร/ขา้งถนน 12 (14.81) 7 (11.67) 9 (16.07) 
จากป้ายโฆษณาท่ี ติดบนยานพาหนะ
เคล่ือนท่ี/รถโดยสาร/รถประจ าทาง 

6 (7.41) 7 (11.67) 4 (7.14) 

จากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 44 (54.32) 41 (68.33) 39 (69.64) 
จากเวบ็ไซต์ของบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน
จ าหน่าย 

5 (6.17) 5 (8.33) 7 (12.50) 

จากกระทู้รีวิวสินค้าในเว็บบอร์ดหรือ
บล็อกต่างๆ 

13 (16.05) 4 (6.67) 6 (10.71) 

จากการทดลองชิมสินคา้ (ท่ีแจกใหชิ้มฟรี) 35 (43.21) 26 (43.33) 28 (50.00) 
จากการทดลองบริโภคจริง 25 (30.86) 13 (21.67) 18 (32.14) 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ ในการเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมนั้น ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่ือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 70.37 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะค้นหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากฉลากบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ คิดเป็นร้อยละ 68.33 และ 69.64 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีคน้หา จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ประเภทข้อมูล 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
คุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ 80 (76.92) 59 (68.60) 53 (84.13) 
คุณค่าทางโภชนาการ 63 (60.58) 62 (72.09) 49 (77.78) 
ขนาดและรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ 40 (38.46) 24 (27.91) 13 (20.63) 
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 44 (42.31) 36 (41.86) 39 (61.90) 
ราคาของสินคา้ 58 (55.77) 42 (48.84) 42 (66.67) 
ร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย 14 (13.46) 5 (5.81) 4 (6.35) 
โปรโมชัน่/กิจกรรมส่งเสริมการขาย 25 (24.04) 25 (29.07) 24 (38.10) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.59) 

     หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
         2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตสินคา้ 

 จากตารางท่ี 4.78 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และมากกว่า 
20,000 บาท ส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้/รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 76.92 
และ 84.13 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่จะคน้หา
ขอ้มูลในเร่ืองของคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 72.09 
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ตารางที ่4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ตราสินค้า 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
มาลี 131 (84.52) 129 (92.14) 98 (93.33) 
ยนิูฟ 136 (87.74) 131 (93.57) 93 (88.57) 
ทิปโก ้ 130 (83.87) 128 (91.43) 93 (88.57) 
ยเูอฟซี 73 (47.10) 91 (65.00) 77 (73.33) 
ดอยค า 107 (69.03) 107 (76.43) 83 (79.05) 
ดีโด ้ 110 (70.97) 71 (50.71) 50 (47.62) 
มินิท เมด 102 (65.81) 98 (70.00) 60 (57.14) 
ทรอปิคานา ทวสิเตอร์ 55 (35.48) 54 (38.57) 37 (35.24) 
กรีน เมท 79 (50.97) 67 (47.86) 38 (36.19) 
อีฟ ฟรุตตามิน 42 (27.10) 22 (15.71) 19 (18.10) 
แองกร้ี เบิร์ดส์ 51 (32.90) 17 (12.14) 12 (11.43) 
อ่ืนๆ 0 (0.00) 3 (2.14) 1 (0.95) 
หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

    2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไอวี ่คาโกเมะ และเคลล่ี 

 จากตารางท่ี 4.79 พบว่า ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 
10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ คือ ยนิูฟ คิดเป็นร้อยละ 87.74 และ 93.57 ตามล าดบั 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะรู้จกัตราสินคา้ มาลี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 93.33 
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ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลทางเลือก แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน เก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ซ่ึงการวิเคราะห์
ขอ้มูลในส่วนน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีใชป้ระเมินผลทางเลือก โดย
จ าแนกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 

ตารางที่ 4.80 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ปัจจยัทีใ่ช้ประเมนิผล 
ทางเลอืกในการซือ้ 

ช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

รสชาติ 4.47 (3) 
มาก 

4.44 (4) 
มาก 

4.53 (4) 
มากท่ีสุด 

คุณค่าทางโภชนาการ 4.25 (6) 
มาก 

4.41 (5) 
มาก 

4.49 (5) 
มาก 

บรรจุภณัฑ ์ 3.65 (19) 
มาก 

3.51 (19) 
มาก 

3.57 (16) 
มาก 

ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 4.06 (8) 
มาก 

4.07 (9) 
มาก 

4.10 (8) 
มาก 

ความหลากหลายของชนิดสินคา้ 3.81 (13) 
มาก 

3.69 (17) 
มาก 

3.55 (17) 
มาก 

คุณภาพของสินคา้ 4.41 (4) 
มาก 

4.61 (1) 
มากท่ีสุด 

4.65 (2) 
มากท่ีสุด 

การไดรั้บรองมาตรฐาน อย. 4.51 (2) 
มากท่ีสุด 

4.59 (3) 
มากท่ีสุด 

4.59 (3) 
มากท่ีสุด 

การระบุวนัหมดอาย ุ 4.57 (1) 
มากท่ีสุด 

4.61 (1) 
มากท่ีสุด 

4.66 (1) 
มากท่ีสุด 

ราคาถูก 4.00 (10) 
มาก 

3.75 (15) 
มาก 

3.70 (14) 
มาก 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 4.38 (5) 
มาก 

4.31 (6) 
มาก 

4.37 (6) 
มาก 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 4.23 (7) 
มาก 

4.21 (7) 
มาก 

4.31 (7) 
มาก 
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ตารางที่ 4.80 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) (ต่อ) 

ปัจจยัทีใ่ช้ประเมนิผล 
ทางเลอืกในการซือ้ 

ช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

ค่าเฉลีย่ (ล าดบัที)่ 
แปล 

ความหลากหลายของช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.77 (16) 
มาก 

3.81 (12) 
มาก 

3.73 (12) 
มาก 

ความสะดวกในการซ้ือหา 4.06 (8) 
มาก 

4.11 (8) 
มาก 

4.01 (9) 
มาก 

สินคา้มีเพียงพอ 3.95 (11) 
มาก 

3.92 (10) 
มาก 

3.79 (10) 
มาก 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 3.77 (16) 
มาก 

3.75 (15) 
มาก 

3.44 (19) 
ปานกลาง 

พนกังานขายมีอธัยาศยัดี/สามารถ
ใหค้  าแนะน าได ้

3.81 (13) 
มาก 

3.81 (12) 
มาก 

3.60 (15) 
มาก 

ก ารจัด โป รโมชั่ น /กิ จ ก รรม
ส่งเสริมการขาย 

3.85 (12) 
มาก 

3.84 (11) 
มาก 

3.78 (11) 
มาก 

เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ชิมก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

3.80 (15) 
มาก 

3.79 (14) 
มาก 

3.72 (13) 
มาก 

การประชาสมัพนัธ์ 3.69 (18) 
มาก 

3.63 (18) 
มาก 

3.50 (18) 
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.80 พบว่า ปัจจยัท่ีใช้ประเมินผลทางเลือกในการซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การระบุวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 4.57 และ 4.62 ตามล าดบั) ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท คือ คุณภาพของสินคา้และการระบุวนัหมดอายุ (ค่าเฉล่ีย 
4.66) 
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ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ทั้งในอดีตท่ีผ่านมาและในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.81 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
    ตนเอง 135 (87.10) 128 (91.43) 87 (82.86) 
    คนในครอบครัว 10 (6.45) 10 (7.14) 18 (17.14) 
    เพื่อน/คนรู้จกั 9 (5.81) 2 (1.43) 0 (0.00) 
    พนกังานขาย 1 (0.65) 0 (0.00) 0 (0.00) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.81 พบว่า ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้ าผลไม้พร้อมด่ืมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในทุกช่วงของรายไดส่้วนใหญ่ คือ ตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 87.10, 91.43 และ 82.86 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 
บาทข้ึนไป ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.82 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

หลกัเกณฑ์ในการ 
ตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
เลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยีห่อ้เดิม 59 (38.06) 41 (29.29) 24 (22.86) 
พิ จ า ร ณ า ถึ ง คุ ณ ค่ า ท า ง
โภชนาการเปรียบเทียบ 

53 (34.19) 68 (48.57) 49 (46.67) 

พิจารณาดา้นราคาเปรียบเทียบ 16 (10.32) 11 (7.86) 19 (18.10) 
เปล่ียนสินคา้/ยีห่อ้ไปเร่ือยๆ 26 (16.77) 17 (12.14) 10 (9.52) 
อ่ืนๆ 1 (0.65) 3 (2.14) 3 (2.86) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ แลว้แต่ความตอ้งการในขณะนั้น และรสชาติ 
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 จากตารางท่ี 4.82 พบว่า ในการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้เดิม/ยี่ห้อเดิม คิดเป็นร้อยละ 38.06 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงคุณค่า
ทางโภชนาการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 48.57 และ 46.67 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.83 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัชนิดของน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ี
นิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ชนิดน า้ผลไม้พร้อมดื่ม 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
       น ้าผลไมร้วม 49 (31.61) 56 (40.00) 38 (36.19) 
       น ้าส้ม 68 (43.87) 49 (35.00) 49 (46.67) 
       น ้าเสาวรส 6 (3.87) 4 (2.86) 4 (3.81) 
       น ้าสตรอเบอร์ร่ี 4 (2.58) 3 (2.14) 1 (0.95) 
       น ้าองุ่น 8 (5.16) 15 (10.71) 8 (7.62) 
       น ้าแอปเป้ิล 13 (8.39) 8 (5.71) 4 (3.81) 
       น ้าฝร่ัง 6 (3.87) 4 (2.86) 0 (0.00) 
       อ่ืนๆ 1 (0.65) 1 (0.71) 1 (0.95) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้าล้ินจ่ี น ้ามงัคุด และน ้าทบัทิม 

 จากตารางท่ี 4.83 พบว่า ชนิดของน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 
10,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซ้ือ คือ น ้ าส้ม คิดเป็นร้อยละ 43.87 และ 46.67 
ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซ้ือ น ้ าผลไมร้วม 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 
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ตารางที่ 4.84 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัระดบัความเขม้ขน้ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ระดับความเข้มข้น 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
100% 118 (76.13) 123 (87.86) 92 (87.62) 
25-75% 24 (15.48) 14 (10.00) 7 (6.67) 
ต ่ากวา่ 25% 2 (1.29) 1 (0.71) 0 (0.00) 
ไม่ทราบความเขม้ขน้ 11 (7.10) 2 (1.43) 6 (5.71) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.84 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงของรายได ้ส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้าผลไม้
พร้อมด่ืมเขม้ขน้ 100% โดยคิดเป็นร้อยละ 76.13, 87.86 และ 87.62 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.85 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
กล่องกระดาษแขง็เคลือบ 66 (42.58) 76 (54.29) 50 (47.62) 
ขวดพลาสติก 22 (14.19) 21 (15.00) 12 (11.43) 
ขวดแกว้ 19 (12.26) 8 (5.71) 12 (11.43) 
กระป๋องโลหะ 6 (3.87) 4 (2.86) 1 (0.95) 
ไม่เจาะจงรูปแบบใดเป็นพิเศษ 42 (27.10) 31 (22.14) 30 (28.57) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.85 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงของรายได ้ส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้าผลไม้
พร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์รูปแบบ กล่องกระดาษแข็งเคลือบ คิดเป็นร้อยละ 42.58, 54.29 และ 47.62 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 
บาทข้ึนไป ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.86 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับขนาดบรรจุภณัฑ์ของน ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืมท่ีนิยมซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ต ่ากวา่ 200 มิลลิลิตร 31 (20.00) 26 (18.57) 16 (15.24) 
200 มิลลิลิตร 37 (23.87) 31 (22.14) 14 (13.33) 
250 มิลลิลิตร 36 (23.23) 26 (18.57) 15 (14.29) 
300 มิลลิลิตร 5 (3.23) 3 (2.14) 3 (2.86) 
500 มิลลิลิตร 12 (7.74) 12 (8.57) 14 (13.33) 
1,000 มิลลิลิตร ข้ึนไป 6 (3.87) 17 (12.14) 20 (19.05) 
ไม่ทราบขนาด 28 (18.06) 25 (17.86) 23 (21.90) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.86 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-
20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในบรรจุภณัฑ์ขนาด 200 มิลลิลิตร คิดเป็นร้อยละ 
23.87 และ 22.14 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่แลว้
ไม่ทราบขนาดบรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 21.90 

ตารางที่ 4.87 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ัง
โดยเฉล่ีย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ปริมาณการซ้ือ 
ในแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ 

จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
1 กล่อง/ขวด 94 (60.65) 72 (51.43) 43 (40.95) 
2-3 กล่อง/ขวด 54 (34.84) 56 (40.00) 46 (43.81) 
4-5 กล่อง/ขวด 7 (4.52) 5 (3.57) 6 (5.71) 
6 กล่อง/ขวด หรือมากกวา่ 0 (0.00) 7 (5.00) 10 (9.52) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

จากตารางท่ี 4.87 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ 10,001-
20,000 บาท ส่วนใหญ่มีปริมาณการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 1 กล่อง/ขวด 
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คิดเป็นร้อยละ 60.65 และ 51.43 ตามล าดบั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีปริมาณการซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียเท่ากบั 2-3 กล่อง/ขวด คิดเป็นร้อยละ 43.81 

ตารางที่ 4.88 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

ความถี่ในการซ้ือโดยเฉลีย่ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
       ทุกวนั 16 (10.32) 12 (8.57) 7 (6.67) 
       1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 72 (46.45) 48 (34.29) 39 (37.14) 
       3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 31 (20.00) 23 (16.43) 13 (12.38) 
       1-3 คร้ัง/เดือน 8 (5.16) 23 (16.43) 21 (20.00) 
       2 เดือนคร้ัง 4 (2.58) 2 (1.43) 2 (1.90) 
       นานๆคร้ัง 24 (15.48) 32 (22.86) 23 (21.90) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี  4.88 พบว่า ความ ถ่ีในการซ้ือน ้ าผลไม้พ ร้อม ด่ืมโดยเฉ ล่ีย ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในทุกช่วงของรายได้ส่วนใหญ่ คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.45, 34.29 
และ 37.14 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ
มากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที ่4.89 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัแหล่งท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

แหล่งทีซ้ื่อ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ร้านคา้ปลีกทัว่ไป/ร้านขายของช า 101 (65.16) 53 (37.86) 30 (28.57) 
ร้านสะดวกซ้ือ 118 (76.13) 110 (78.57) 74 (70.48) 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 61 (39.35) 53 (37.86) 47 (44.76) 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 66 (42.58) 73 (52.14) 56 (53.33) 
อ่ืนๆ 1 (0.65) 0 (0.00) 0 (0.00) 

     หมายเหตุ: 1.ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
         2.อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร 
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 จากตารางท่ี 4.89 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงของรายได ้ส่วนใหญ่จะซ้ือน ้ าผลไม้
พร้อมด่ืมจากร้านสะดวกซ้ือ โดยคิดเป็นร้อยละ 76.13, 78.57 และ 70.48 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.90 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทน 84 (54.19) 75 (53.57) 53 (50.48) 
ไปหาซ้ือสินคา้จากร้านอ่ืนแทน 50 (32.26) 37 (26.43) 29 (27.62) 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 21 (13.55) 28 (20.00) 23 (21.90) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.90 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงของรายได ้ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะซ้ือ
ตราสินคา้อ่ืนแทน เม่ือไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่ไม่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 54.19, 
53.57 และ 50.48 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ
มากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.91 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินคา้ใหม่ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน (บาท) 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 55 (35.48) 56 (40.00) 33 (31.43) 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ 26 (16.77) 17 (12.14) 11 (10.48) 
อาจซ้ือตราสินค้าท่ีมีการแนะน าใหม่ 
หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

74 (47.74) 67 (47.86) 61 (58.10) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.91 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้ งใจจะซ้ือ แต่มีการแนะน าตราสินค้าใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงของรายได้ ส่วนใหญ่
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ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการแนะน าใหม่ หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 47.74, 47.86 และ 58.10 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-
20,000 บาท 15,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.92 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แล้วพบว่ามีตราสินค้าท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชั่นหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ยงัคงซ้ือตราสินคา้เดิมท่ีตั้งใจไว ้ 51 (32.90) 46 (32.86) 29 (27.62) 
ซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ 30 (19.35) 19 (13.57) 19 (18.10) 
อาจซ้ือตราสินค้าท่ีมีการจัดโปรโมชั่น 
หากตวัสินคา้หรือโปรโมชัน่น่าสนใจ 

74 (47.74) 75 (53.57) 57 (54.29) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
 

จากตารางท่ี 4.92 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่ตราสินคา้อ่ืนมีการจดัโปรโมชัน่หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามใน
ทุกช่วงของรายได้ ส่วนใหญ่ตดัสินใจว่า อาจซ้ือตราสินคา้ท่ีมีการจดัโปรโมชั่น หากตวัสินคา้หรือ
โปรโมชัน่น่าสนใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 47.74, 53.57 และ 54.29 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 20,000 บาท ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.93 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับการตัดสินใจเม่ือไปถึง
สถานท่ีซ้ือ แลว้พบวา่มีตราสินคา้ท่ีตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

การตัดสินใจ 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ยงัคงซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านนั้น 31 (20.00) 25 (17.86) 18 (17.14) 
ไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้านอ่ืนแทน 81 (52.26) 75 (53.57) 41 (39.05) 
ไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ 43 (27.74) 40 (28.57) 46 (43.81) 

รวม 155 (100.00) 140 (100.00) 105 (100.00) 
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 จากตารางท่ี 4.93 พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไปถึงสถานท่ีซ้ือ แลว้พบว่ามีตราสินคา้ท่ี
ตั้งใจจะซ้ือ แต่พนกังานขายไม่สุภาพหรือไม่เป็นท่ีพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงไม่
เกิน 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะไปหาซ้ือสินคา้ตามท่ีตั้งใจไวท่ี้ร้าน
อ่ืนแทน คิดเป็นร้อยละ 52.26 และ 53.57 ตามล าดับ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท ส่วนใหญ่ตดัสินใจวา่จะไม่ซ้ือสินคา้นั้นแลว้ คิดเป็นร้อยละ 43.81 

ขั้นที่ 5 ขั้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน เก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ประกอบดว้ยการตอบสนองใน
กรณีท่ีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในสินคา้ 

ตารางที่ 4.94 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความพึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด 95 (61.29) 95 (67.86) 69 (65.71) 
ซ้ือตราสินค้านั้ นสลับกับ
ตราสินคา้อ่ืน 

60 (38.71) 44 (31.43) 26 (24.76) 

บอก ต่อความพอใจให้
ผูอ่ื้นทราบ 

60 (38.71) 43 (30.71) 38 (36.19) 

เปล่ียนตราสินค้าใหม่เม่ือ
ซ้ือคร้ังต่อไป 

15 (9.68) 5 (3.57) 4 (3.81) 

แนะน าใหผู้อ่ื้นซ้ือบา้ง 47 (30.32) 46 (32.86) 42 (40.00) 
          หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 จากตารางท่ี 4.94 พบวา่ เม่ือเกิดความพึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถามใน
ทุกช่วงของรายได้ ส่วนใหญ่จะซ้ือตราสินคา้นั้นตลอด โดยคิดเป็นร้อยละ 61.29, 67.86 และ 65.71 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 
บาทข้ึนไป ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.95 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัการตอบสนองในกรณีท่ีเกิด
ความไม่พึงพอใจในน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

การตอบสนอง 
จ านวน (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงของรายได้ 

ไม่เกนิ 10,000 10,001-20,000 มากกว่า 20,000 
ยงัคงบริโภคต่อไป 22 (14.19) 12 (8.57) 11 (10.48) 
น าไปใหผู้อ่ื้น 29 (18.71) 20 (14.29) 12 (11.43) 
น าไปทิ้ง 52 (33.55) 39 (27.86) 26 (24.76) 
น าสินคา้ไปเปล่ียน 14 (9.03) 3 (2.14) 10 (9.52) 
น าสินคา้ท่ีเหลือไปคืน 14 (9.03) 3 (2.14) 6 (5.71) 
ร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิต 12 (7.74) 3 (2.14) 6 (5.71) 
เลิกซ้ือสินคา้นั้น 92 (59.35) 91 (65.00) 69 (65.71) 
บอกต่อความไม่พอใจให้
ผูอ่ื้นทราบ 

45 (29.03) 48 (34.29) 47 (44.76) 

          หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

  จากตารางท่ี 4.95 พบวา่ เม่ือเกิดความไม่พึงพอใจในน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ผูต้อบแบบสอบถาม
ในทุกช่วงของรายได้ ส่วนใหญ่จะเลิกซ้ือสินค้านั้ น โดยคิดเป็นร้อยละ 59.35, 65.00 และ 65.71 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 
บาทข้ึนไป ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะต่างๆ ส าหรับการพฒันาการ
ตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ตารางที่ 4.96 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัข้อเสนอแนะส าหรับการ
พฒันาการตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ ล าดับที ่

ด้านผลติภัณฑ์ 
ควรมีการผลิตน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมออแกนิกส์ออกวางจ าหน่าย 215 53.75 6 
ควรมีการวางจ าหน่ายสินคา้ในบรรจุภณัฑ์รูปแบบพิเศษ ในช่วง
งานเทศกาล/วนัส าคญั 

158 39.50 8 

ผลิตภณัฑ์ควรมีการแสดงฉลากโภชนาการแบบ Guideline Daily 
Amounts (GDA) หรือฉลากหวาน มนั เคม็ ไวบ้นบรรจุภณัฑ ์

216 54.00 5 

ด้านราคา 
ควรตั้งราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 309 77.25 1 
ควรศึกษาช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดอ้ยูเ่สมอ 153 38.25 9 
ควรควบคุมตน้ทุนการผลิต เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาน้อย
ท่ีสุด 

105 26.25 10 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ร้านคา้ควรมีการตรวจสอบวนัหมดอายุของสินคา้ และเก็บออก
จากชั้นวางเสมอ 

295 73.75 2 

ร้านคา้ควรมีการตรวจเช็คใหสิ้นคา้มีพร้อมจ าหน่ายท่ีชั้นวางเสมอ 197 49.25 7 
บริษัทผู ้ผลิตควรจัดให้ มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางเคร่ือง
จ าหน่ายอตัโนมติั 

85 21.25 12 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ควรเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ 259 64.75 3 
ควรมีการจดัโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 236 59.00 4 
ควรจัด กิ จกรรม ให้ ลู กค้าได้ ร่ วมบ ริจาค /ท าบุญ กับท าง
บริษทัผูผ้ลิต ผา่นการซ้ือสินคา้ 

86 21.50 11 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 4.96 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะท่ีวา่ ควรตั้ง
ราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 77.25 รองลงมา ไดแ้ก่ ร้านคา้ควรมีการ
ตรวจสอบวนัหมดอายุของสินคา้ และเก็บออกจากชั้นวางเสมอ คิดเป็นร้อยละ 73.75 และควรเปิด
โอกาสใหลู้กคา้ไดชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 64.75 

ส าหรับขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตควรมีความจริงใจและซ่ือสัตย์
ต่อผูบ้ริโภค และใส่ใจในการผลิต เพื่อคุณภาพท่ีดีของสินคา้และความมัน่คงทางการตลาด ควรมีส่ิง
ดีๆให้ลูกคา้อยู่เสมอ ควรเน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ชดัเจน ท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้เพื่อบริโภค 
คือ รสชาติ อยา่งน ้ าผลไมท่ี้สามารถท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความรู้สึกเหมือนเก็บผลไมจ้ากสวนกบัมือมา
รับประทานสดๆเลยทีเดียว ควรหาผลิตภณัฑ์ใหม่มาน าเสนอ และจดัแคมเปญต่างๆส าหรับผูบ้ริโภค 
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อให้เขา้กบัยุคสมยั ควรน าผลไมช้นิดอ่ืนๆท่ียงัไม่มี
จ  าหน่ายเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมมาแปรรูป หรือผสมผสานกบัน ้ าผลไมช้นิดเดิม หรือเพิ่มสาร
ท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ให้มีรสชาติแปลกใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน ควรลดปริมาณ
น ้ าตาลในผลิตภณัฑ์ อย่าให้หวานมากเกินไป หรือเพิ่มทางเลือกให้ผูท่ี้ไม่ชอบรสหวานจดั หรือให้มี
น ้ าตาลในระดับท่ีปลอดภัย ปัจจุบัน น ้ าผลไม้มักจะมีราคาแพงเกินจริง ท าให้ผูบ้ริโภคเข้าไม่ถึง
ผลิตภัณฑ์ ควรมีสถานท่ีขายหลากหลายท่ีให้บริการ เพื่อความสะดวกต่อการซ้ือ ควรจัดให้มี
โปรโมชัน่น ้าผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาถูก และการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์น่าจะดีท่ีสุด เพราะทุกคน
จะเห็นและมัน่ใจวา่ดี ดูน่าเช่ือถือ 


