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1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามเพศ 13 
2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาย ุ 13 

3 
แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุด 14 

4 
แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 14 

5 
แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามจาํนวนสมาชิก
ในครอบครัว 15 

6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาชีพ 15 
7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 16 
8 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 17 
9 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา 19 
10 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 20 
11 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 22 
12 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด   23 
13 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 24 
14 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 26 
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15 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 28 

16 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 30 

17 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 32 

18 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความสําคญัของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม   จาํแนกตามอาย ุ 33 

19 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 35 

20 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 37 

21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 39 

22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 41 

23 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความสําคญัของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม   จาํแนกตามจาํนวนสมาชิก 42 

24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนสมาชิก 44 

25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม
จาํนวนสมาชิก 46 

26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวน
สมาชิก 48 
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27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 50 

28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความสําคญัของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือนํ้ ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 51 

29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือนํ้ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 53 

30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 55 

31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  

32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือนํ้ ายาลา้งจานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 59 

33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 10 ลาํดบัแรก 62 

34 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตาม
เพศ 63 

35 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตาม
อาย ุ 64 

36 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตาม
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 65 
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37 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนํ้ายาลา้งจาน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66 

 


