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Research Design
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วิธีการวิจยั การวิจยัออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมลู วนัท่ี 21-24 ตลุาคม, 2557

พืน้ท่ีวิจยั ทัว่ประเทศไทย

เกณฑ์การตอบค าถาม ผู้หญิงและผู้ชายที่อายมุากกวา่ 16 ปี

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน

จ านวนค าถาม 3 ค าถามคดัผู้ตอบแบบสอบถาม และ  6 ค าถามหลกั

เนือ้หาของงานวิจยั ค าถามคดัผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ, อาย,ุ ภมูิภาค

ค าถามหลกั

เพื่อใช้ศกึษาพฤติกรรมการดื่มชาเขียวพร้อมดื่มของคนไทย



Respondent Profile
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■เพศ

■ภมูิภาค

■อายุ



Key Findings
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■ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & รสชาตชิาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
• ชาเขียวย่ีห้ออิชิตนัได้รับความนิยมเป็นอนัดบัหนึง่ทัง้จากหญิง (30%) และชาย (34%)

• รสน า้ผึง้มะนาวเป็นรสท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุทัง้จาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นต ารับคือรสชาตท่ีิได้รับความ
นิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%)

■ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม & ความถี่ในการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

• ผู้บริโภคเพศหญิงสว่นใหญ่ (25%) นิยมด่ืมชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากท่ีสดุ สว่นผู้บริโภคเพศชายสว่นใหญ่ (22%) 

นิยมด่ืมชาเขียวแบบขวดเล็กมากท่ีสดุ

• ผู้บริโภคเพศชายสว่นใหญ่ (16%) นิยมด่ืมชาเขียว 3-4 ขวด ตอ่สปัดาห์ ในขณะท่ีผู้บริโภคเพศหญิงนิยมดื่มชาเขียว (15.5%) 1-2 
ขวด ตอ่สปัดาห์

■ ความนิยมในการรับประทานชาเขียวพร้อมดื่มของคนในครอบครัว & เหตุผลต่อการตัดสินใจซือ้ชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง

• ผู้บริโภคทัง้เพศหญิงและเพศชาย สว่นใหญ่นัน้ระบวุา่คนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อยา่งน้อย 1 คนขึน้ไป
• โดยเฉล่ียแล้ว รสชาต ิคือเหตผุลหลกัท่ีท าให้เพศหญิงกวา่ (37%) และ เพศชายกวา่ (32%) ตดัสินใจซือ้ชาเขียวย่ีห้อใดย่ีห้อหนึง่
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ยี่ห้อชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม 
Q. ท่านกินชาเขียวพร้อมดื่มย่ีห้อใดบ่อยท่ีสุด?[Single Choice] [N = 200]   

• ชาเขียวยี่ห้ออิชิตนัได้รับความนิยมเป็นอนัดบัหนึ่งทัง้จากหญิง (30%) และชาย (34%)
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• รสน า้ผึง้มะนาวเป็นรสทีไ่ด้รับความนิยมมากที่สดุทัง้จาก หญิง (26%) และ ชาย (28%) และรสต้นต ารับคอืรสชาติที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก หญิง (23%) และ ชาย (21%)

รสชาตชิาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
Q.ท่านนิยมกินชาเขียวพร้อมดื่มรสชาตใิดบ้าง? [Single Choice] [N = 200]   
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• ผู้บริโภคเพศหญิงสว่นใหญ่ (25%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดธรรมดา 20 บาท มากที่สดุ สว่นผู้บริโภคเพศชายสว่นใหญ่ (22%) นิยมดื่มชาเขียวแบบขวดเลก็มากทีส่ดุ

ขนาดชาเขียวพร้อมดื่มยอดนิยม
Q.ท่านนิยมเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มขนาดเท่าใด? [Single Choice] [N = 200]   



ความถีใ่นการดืม่ชาเขยีวพรอ้มดืม่
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• ผู้บริโภคเพศชายสว่นใหญ่ (16%) นิยมดื่มชาเขียว 3-4 ขวดตอ่สปัดาห์ สว่นผู้บริโภคเพศหญิงนิยม (15.5%) ดื่มชาเขียว 1-2 ขวด ตอ่สปัดาห์ 

Q.ท่านซือ้ชาเชียวพร้อมดื่มประมาณสัปดาห์ละก่ีขวด? [Single Choice] [N = 200]   
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• ผู้บริโภคทัง้เพศหญิงและเพศชาย สว่นใหญ่นัน้ระบวุา่คนในครอบครัวนิยมดื่มชาเขียว อยา่งน้อย 1 คนขึน้ไป

ความนิยมในการดื่มชาเขียวพร้อมด่ืมของคนในครอบครัว

Q.คนในครอบครัวท่านดื่มชาเขียวพร้อมดื่มหรือไม่? [Multiple Choice] [N = 200]   



10

• โดยเฉลี่ยแล้ว รสชาติ คือเหตผุลที่ส าคญัทีส่ดุทีท่ าให้เพศหญิงกวา่ (37%) และ เพศชายกวา่ (32%) ตดัสินใจซือ้ชาเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

เหตุผลต่อการตัดสินใจซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืมยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง

Q.อะไรคือเหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้คุณเลือกดื่มชาเขียวพร้อมดื่มย่ีห้อดังกล่าว? [Single Choice] [N = 200]   
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marketing’. Online research is conducted based on yimresearch.net
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