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สารบัญตาราง 
ตาราง  หน้า 

1  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 14 
2  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพ 14 
3  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ 15 
4  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดบั

การศึกษา 15 
5  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพ 16 
6  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 16 
7  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม การพกัอาศยั 17 
8  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ลกัษณะท่ีพกั

อาศยั 17 
9  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ดูโทรทศัน์

และผูท่ี้ไม่ดูโทรทศัน์ 18 
10  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่วงเวลาท่ีดู

โทรทศัน์ 18 
11  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม วนัท่ีดู

โทรทศัน์ 19 
12  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม รายการ

โทรทศัน์ท่ีดู 19 
13  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ฟังวทิยุ

และไม่ฟังวทิย ุ 21 
14  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ช่วงเวลาท่ีฟัง

วทิย ุ 21 
15  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม วนัท่ีฟังวทิยุ 22 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
16  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้อ่าน

หนงัสือพิมพแ์ละผูท่ี้ไม่อ่านหนงัสือพิมพ ์ 22 
17  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม หนงัสือพิมพ์

ท่ีอ่านเป็นประจ า 23 
18  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้อ่าน

นิตยสารและผูท่ี้ไม่อ่านนิตยสาร 24 
19  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ประเภท

นิตยสารท่ีอ่าน 24 
20  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ใชง้าน

อินเทอร์เน็ตและไม่ใชง้านอินเทอร์เน็ต 25 
21  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม การใชง้าน

อินเทอร์เน็ต 26 
22  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เวบ็ไซตท่ี์ใช้

เป็นประจ า 26 
23  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ตรายีห่อ้น ้า

ด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกั 27 
24  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ตรายีห่อ้น ้า

ด่ืมบรรจุขวดท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 28 
25  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เหตุผลท่ีเลือก

ซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 29 
26  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึก

และพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 30 
27  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึก

และพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการตลาดทาง
อินเทอร์เน็ต 37 

28  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึก
และพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการส่งเสริมการขาย 39 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
29  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึก

และพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการใหข้่าว 
ประชาสัมพนัธ์ 44 

30  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึก
และพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการใชพ้นกังานขาย 47 

31  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้า
ด่ืมบรรจุขวด 49 

32  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 53 

33  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 55 

34  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 58 

35  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้นกังานขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 60 

36  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 62 

37  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืม
บรรจุขวด 68 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
38  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและ

พฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 70 

39  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการให้ข่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืม
บรรจุขวด 75 

40  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 78 

41  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 81 

42  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามรายการโทรทศัน์ท่ีดู 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 83 

43  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีฟังวทิย ุ
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 86 

44  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็น
ประจ า จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 88 

45  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทนิตยสารท่ีอ่าน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 91 

46  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามชัว่โมงการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตต่อวนั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 94 

47  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ า 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 96 

48  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุ
ขวดท่ีรู้จกั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 99 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง    หน้า 
49  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุ

ขวดท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 101 
50  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืม

บรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 103 
51  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน

การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 106 

52  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจาก
การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 112 

53  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการ
ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 114 

54  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการ
ใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 119 

55  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการ
ใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 123 

56  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์ 
จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 126 
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57  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามรายการโทรทศัน์ท่ีดู 

จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 127 
58  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีฟังวทิย ุ

จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 129 
59  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็น

ประจ า จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 130 
60  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทนิตยสารท่ีอ่าน 

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 132 
61  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามชัว่โมงการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตต่อวนั จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 134 
62  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ า 

จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 135 
63  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุ

ขวดท่ีรู้จกั จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 136 
64  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุ

ขวดท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 137 
65   แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืม

บรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 139 
66  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน

การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 141 

67  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมใน
การรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจาก
การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 144 
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68  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรม

ในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจาก
การส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 146 

69  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรม
ในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจาก
การใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 149 

70  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรม
ในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจาก
การใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 151 

71  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลประเภทเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุด 10 อนัดบั 155 

72  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลประเภทเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผูเ้คยเห็นมาก
ท่ีสุด 10 อนัดบั 157 

73  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร 158 

 
 
 


