
 

 

บทที ่4 
การวเิคราะห์ผล 

 
การศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการน าเสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ีพกัอาศยั (ตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 8) 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือท่ีไดรั้บและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์ท่ีดู ช่วงเวลาท่ีฟังวิทยุ หนงัสือพิมพท่ี์อ่าน นิตยสารท่ี
อ่าน การใช้อินเทอร์เน็ต ตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกั ตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
และเหตุผลท่ีเลือกซ้ือ (ตารางท่ี 9 ถึง ตารางท่ี 25) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวด ไดแ้ก่ เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยไดรั้บ ผลของ
กิจกรรมทางการตลาดของน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีต่อผูต้อบแบบสอบถาม และกิจกรรมการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ (ตารางท่ี 26 ถึง ตารางท่ี 40 ) 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือท่ีไดรั้บและพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย (ตารางท่ี 41 ถึง ตารางท่ี 70 ) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 134 44.7 

หญิง 166 55.3 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

55.3 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 175 58.3 

สมรส 125 41.7 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็น    

ร้อยละ 58.3 และสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 49 16.3 

25 - 30 ปี 81 27.0 

31 - 35 ปี 59 19.7 

36 - 40 ปี 33 11.0 

41 - 45 ปี 23 7.7 

มากกวา่ 45 ปี 55 18.3 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.7 และอายุ มากกวา่ 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 13 4.3 

มธัยมศึกษา/ปวช. 47 15.7 

อนุปริญญา/ปวส. 40 13.3 

ปริญญาตรี 179 59.7 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 21 7.0 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15.7 และ 
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 50 16.7 

ขา้ราชการ 53 17.7 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 52 17.3 

พนกังานบริษทั 77 25.7 

แม่บา้น 11 3.7 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 28 9.3 

เกษตรกรรม 4 1.3 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 14 4.6 

อ่ืน ๆ 11 3.7 

รวม 300 100.0 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลูกจา้งชัว่คราว (11) 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด มีอาชีพพนกังานบริษทั 

คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาคือ ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท 42 14.0 

5,001 – 10,000 บาท 105 35.0 

10,001 – 15,000 บาท 70 23.3 

มากกวา่ 15,000 บาท 83 27.7 

รวม 300 100.0 
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จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.7 และ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม การพกัอาศยั 
 

การพกัอาศัย จ านวน ร้อยละ 

อยูค่นเดียว 57 19.0 

อยูก่บัเพ่ือน 23 7.7 

อยูก่บัครอบครัว/ญาติ 216 73.3 

อ่ืน ๆ 0 0.0 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว/ญาติ 

คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ อยูค่นเดียว คิดเป็นร้อยละ 19.0 และอยูก่บัเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
 

ลกัษณะทีพ่กัอาศัย จ านวน ร้อยละ 

บา้น 222 74.0 

หอพกั 54 18.0 

คอนโดฯ/อพาร์ตเมนต ์ 17 5.7 

อ่ืน ๆ 7 2.3 

รวม 300 100.0 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บา้นพกัราชการ (5) บา้นพกัสวสัดิการ (2) 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะท่ีพกัเป็นบา้น คิด
เป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาคือ หอพกั คิดเป็นร้อยละ 18.0 และคอนโดฯ/อพาร์ตเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 
5.7 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่ือทีไ่ด้รับ และพฤติกรรมการเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 
 

ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ดูโทรทศัน์และผูท่ี้ไม่ดู
โทรทศัน์ 

 

การดูโทรทศัน์ จ านวน ร้อยละ 

ดู 287 95.7 

ไม่ดู 13 4.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดูโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 95.7 
และไม่ดูโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คนจ าแนก
ตาม ช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์ 

 

ช่วงเวลาทีดู่โทรทศัน์ จ านวน ร้อยละ 

06.01 - 08.00 น. 101 35.2 

08.01-10.00 น. 26 9.1 

10.01-12.00 น. 14 4.9 

12.01-14.00 น. 15 5.2 

14.01-16.00 น. 12 4.2 

16.01-18.00 น. 30 10.5 

18.01-20.00 น. 164 57.1 

20.01-22.00 น. 193 67.2 

22.01-24.00 น. 86 30.0 

24.01-02.00 น. 20 7.0 

02.01-04.00 น. 4 1.4 

04.01-06.00 น. 5 1.7 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดูโทรทศัน์ช่วงเวลา 20.01-
22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาคือ 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.1 และ 06.01 - 08.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 35.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คนจ าแนก

ตาม วนัท่ีดูโทรทศัน์ 
 

วนัทีดู่โทรทศัน์ จ านวน ร้อยละ 

จนัทร์ 16 5.6 

องัคาร 15 5.2 

พธุ 19 6.6 

พฤหสับดี 18 6.3 

ศุกร์ 19 6.6 

เสาร์ 33 11.5 

อาทิตย ์ 28 9.8 

ดูทุกวนั 239 83.3 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดูโทรทศัน์ทุกวนั คิดเป็นร้อย
ละ 83.3 รองลงมาคือ วนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 และวนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คนจ าแนก

ตาม รายการโทรทศัน์ท่ีดู 
 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ จ านวน ร้อยละ 

รายการข่าวบนัเทิง เช่น ดาวกระจาย 113 39.4 

ละครซิทคอม เช่น บางรักซอย9 85 29.6 

ละครซีร่ีเกาหลี 72 25.1 

รายการส าหรับเด็ก เช่น การ์ตูน 36 12.5 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คน
จ าแนกตาม รายการโทรทศัน์ท่ีดู 

 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ จ านวน ร้อยละ 

รายการข่าวกีฬา เช่น Sport Fan 50 17.4 

รายการท่องเท่ียว 81 28.2 

คุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี 141 49.1 

รายการคุยของผูห้ญิง เช่น ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 39 13.6 

รายการข่าวประจ าวนั 166 57.8 

เกมโชวเ์ช่น ชิงร้อยชิงลา้น 112 39.0 

ละครช่วงก่อนข่าวภาคค ่า 106 36.9 

ละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า 134 46.7 

รายการทอร์คโชวว์าไรต้ี เช่น ตีสิบ 84 29.3 

การถ่ายทอดสดกีฬา เช่น ฟตุบอล กอลฟ์ 66 23.0 

รายการสอนท าอาหาร 69 24.0 

รายการทางจานดาวเทียม TRUE Vision 42 14.6 

รายการทางจานดาวเทียม C, KU band 42 14.6 

รายการทางเคเบ้ิลทีว ี 33 11.5 

อ่ืนๆ 2 0.7 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการพิเศษ (1) รายการผา่นอินเทอร์เน็ต (1) 

    
จากตารางท่ี 12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด ดูโทรทศัน์รายการข่าว

ประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาคือ รายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี คิดเป็นร้อยละ 49.1 
และรายการละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 46.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่13 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ฟังวทิยแุละไม่ฟังวทิย ุ
 

การฟังวทิยุ จ านวน ร้อยละ 

ฟัง 154 51.3 

ไม่ฟัง 146 48.7 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฟังวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 51.3 

และไม่ฟังวทิย ุคิดเป็นร้อยละ 48.7 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 14 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีฟังวิทยุจ  านวน 154 คนจ าแนกตาม 
ช่วงเวลาท่ีฟังวทิย ุ

 

ช่วงเวลาทีฟั่งวทิยุ จ านวน ร้อยละ 

06.01 - 08.00 น. 42 27.3 

08.01-10.00 น. 38 24.7 

10.01-12.00 น. 26 16.9 

12.01-14.00 น. 23 14.9 

14.01-16.00 น. 14 9.1 

16.01-18.00 น. 41 26.6 

18.01-20.00 น. 23 14.9 

20.01-22.00 น. 16 10.4 

22.01-24.00 น. 17 11.0 

24.01-02.00 น. 6 3.9 

02.01-04.00 น. 2 1.3 

04.01-06.00 น. 1 0.6 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด ฟังวิทยุ เวลา 06.01 - 
08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ ฟังวิทยุ เวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.6 และฟัง
วทิย ุเวลา 08.01-10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีฟังวิทยุจ  านวน 154 คนจ าแนกตาม 

วนัท่ีฟังวทิย ุ
 

วนัทีฟั่งวทิยุ จ านวน ร้อยละ 

จนัทร์ 16 10.4 

องัคาร 15 9.7 

พธุ 15 9.7 

พฤหสับดี 14 9.1 

ศุกร์ 13 8.4 

เสาร์ 22 14.3 

อาทิตย ์ 27 17.5 

ฟังทุกวนั 111 72.1 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ฟังวิทยุทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 

72.1 รองลงมาคือ ฟังวิทยุวนัอาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 17.5 และฟังวิทยุวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่16 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้อ่านหนงัสือพิมพแ์ละ

ผูท่ี้ไม่อ่านหนงัสือพิมพ ์
 

การอ่านหนงัสือพมิพ์ จ านวน ร้อยละ 

อ่าน 255 85.0 

ไม่อ่าน 45 15.0 

รวม 300 100.0 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อย
ละ 85.0 และไม่อ่านหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์255 คนจ าแนก

ตาม หนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจ า 
 

หนังสือพมิพ์ทีอ่่านเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

ไทยรัฐ 214 83.9 

เดลินิวส์ 116 45.5 

ข่าวสด 54 21.2 

มติชน 52 20.4 

คมชดัลึก 42 16.5 

ผูจ้ดัการ 13 5.1 

ประชาชาติธุรกิจ 11 4.3 

ไทยโพสต ์ 4 1.6 

โพสตทู์เดย ์ 9 3.5 

สยามกีฬา 23 9.0 

บางกอกทูเดย ์ 4 1.6 

บางกอกโพสต ์ 2 0.8 

แนวหนา้ 3 1.2 

เชียงใหม่นิวส์ 48 18.8 

สยามรัฐ 2 0.8 

อ่ืนๆ 10 3.9 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพผ์า่นอินเทอร์เน็ต (4) โลกวนัน้ี (2)  ฐานเศรษฐกิจ (1)  สตาร์ซ๊อกเกอร์ (3)  

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อ่านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ คิด

เป็นร้อยละ 83.9 รองลงมาคือ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 45.5 และหนงัสือพิมพข์่าวสด 
คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้อ่านนิตยสารและผูท่ี้
ไม่อ่านนิตยสาร 

 

การอ่านนติยสาร จ านวน ร้อยละ 

อ่าน 249 83.0 

ไม่อ่าน 51 17.0 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 

83.0 และไม่อ่านนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอ่านนิตยสารจ านวน 249 คนจ าแนก

ตาม ประเภทนิตยสารท่ีอ่าน 
 

ประเภทนิตยสารทีอ่่าน จ านวน ร้อยละ 

นิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉนั 58 23.3 

นิตยสารผูช้าย เช่น FHM 24 9.6 

นิตยสารกีฬา 57 22.9 

นิตยสารรถ 40 16.1 

นิตยสารธุรกิจ การเงิน 19 7.6 

นิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวพีลู Gossip 69 27.7 

นิตยสารแฟชัน่ 73 29.3 

นิตยสารข่าวและการเมือง 36 14.5 

นิตยสารทางการเกษตร 23 9.2 

นิตยสารพระเคร่ือง 17 6.8 

นิตยสารท่องเท่ียว 81 32.5 

นิตยสารสุขภาพ การแพทย ์ 36 14.5 

นิตยสารสารคดี 44 17.7 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอ่านนิตยสารจ านวน 249 คน
จ าแนกตาม ประเภทนิตยสารท่ีอ่าน 

 

ประเภทนิตยสารทีอ่่าน จ านวน ร้อยละ 

นิตยสารเคร่ืองเสียง 15 6.0 

นิตยสารอาหาร 67 26.9 

นิตยสารดา้นศิลปวฒันธรรม 20 8.0 

นิตยสารทางวชิาการ 26 10.4 

นิตยสารไอที 37 14.9 

นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยั 57 22.9 

อ่ืนๆ 6 2.4 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ MARS (1) คู่สร้างคูส่ม (4)  ธรรมะ (1)  

 

จากตารางท่ี 19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด อ่านนิตยสารท่องเท่ียว 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 29.3 และนิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวี
พลู Gossip คิดเป็นร้อยละ 27.7 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ผูท่ี้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

และไม่ใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 

การใช้งานอนิเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

ใช ้ 254 84.7 

ไม่ใช ้ 46 15.3 

รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้านอินเทอร์เน็ต คิดเป็น

ร้อยละ 84.7 และไม่ใชง้านอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ตจ านวน 254 คน
จ าแนกตาม การใชง้านอินเทอร์เน็ต 

 

การใช้งานอนิเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 23 9.1 

1 - 2 ชัว่โมง 50 19.7 

2 - 3 ชัว่โมง 41 16.1 

3 - 4 ชัว่โมง 28 11.0 

4 - 5 ชัว่โมง 19 7.5 

5 - 6 ชัว่โมง 25 9.8 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 68 26.8 

 
จากตารางท่ี 21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อวนั 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ 1 - 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 2 - 3 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ตจ านวน 254 คน

จ าแนกตาม เวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ า 
 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

ข่าว 120 47.2 

บนัเทิง 127 50.0 

กีฬา 59 23.2 

สุขภาพ การแพทย ์ 29 11.4 

อาหาร 46 18.1 

ท่องเท่ียว 65 25.6 

วชิาการ 35 13.8 

ธุรกิจ 28 11.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชง้านอินเทอร์เน็ตจ านวน 
254 คนจ าแนกตาม เวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ า 

 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

เวบ็ขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต 42 16.5 

Search engine (Google) 107 42.1 

Webboard 26 10.2 

Social Network (Facebook) 131 51.6 

Video Gallery (Youtube) 82 32.3 

e-mail 83 32.7 

Download 61 24.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี 22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชเ้วบ็ไซต ์Social Network 

(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ เวบ็ไซตบ์นัเทิง คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเวบ็ไซตข์่าว 
คิดเป็นร้อยละ 47.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 

300 คนจ าแนกตาม ตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกั 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวดทีรู้่จกั จ านวน ร้อยละ 

น ้าด่ืมสิงห์ 271 90.3 

น ้าด่ืมคริสตลั 242 80.7 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ 200 66.7 

น ้าด่ืมชา้ง 196 65.3 

น ้าด่ืมสยาม 52 17.3 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 196 65.3 

น ้าด่ืมเนปจูน 63 21.0 

น ้าด่ืมสปริงเคิล 37 12.3 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวด
จ านวน 300 คนจ าแนกตาม ตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกั 

 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวดทีรู้่จกั จ านวน ร้อยละ 

น ้าด่ืมรีเจนซ่ี 31 10.3 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 62 20.7 

อ่ืนๆ 14 4.7 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช (1) น ้ าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง (1)  น ้าด่ืม Mont Fleur (2) น ้ าด่ืมนนัทวฒัน์ (1) น ้าด่ืม 
   เพียวเมาทเ์ท่น (3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั (1) น ้าด่ืม กฟภ. (3) น ้าด่ืมซีเอสพี (2) 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จกัน ้าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 
90.3 รองลงมาคือ น ้ าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 80.7 และน ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 
66.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 

300 คนจ าแนกตาม ตรายีห่อ้น ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวดทีบ่ริโภคบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

น ้าด่ืมสิงห์ 120 40.0 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 6 2.0 

น ้าด่ืมคริสตลั 62 20.7 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ 69 23.0 

น ้าด่ืมชา้ง 16 5.3 

น ้าด่ืมสยาม 6 2.0 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 8 2.7 

อ่ืนๆ 13 4.3 

หมายเหตุ :  ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
    อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช (1) น ้ าด่ืม Mont Fleur (2) น ้ าด่ืมเพียวเมาทเ์ท่น (3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั (1) น ้า 
   ด่ืมซีเอสพี (3) น ้าด่ืมนนัทวฒัน์ (1) น ้าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง (2) 
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จากตารางท่ี 24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคน ้ าด่ืมสิงห์ คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ น ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 23.0 และน ้ าด่ืมคริสตลั คิดเป็น
ร้อยละ 20.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 

300 คนจ าแนกตาม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกซื้อน า้ดืม่บรรจุขวด จ านวน ร้อยละ 

ช่ือเสียงบริษทั 103 34.3 

การโฆษณา / ประชาสมัพนัธ ์ 75 25.0 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 48 16.0 

ปริมาณบรรจุมากกวา่ยีห่อ้อ่ืน 20 6.7 

ความสะอาด 178 59.3 

สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย 175 58.3 

ภาชนะท่ีบรรจุสวยงามน่าบริโภค 79 26.3 

ไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขาย 4 1.3 

ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน 9 3.0 

ซ้ือเม่ือตอ้งเดินทางท่องเท่ียว 49 16.3 

พกพาง่าย 53 17.7 

ของแถม/ ของสมนาคุณ 10 3.3 

ซ้ือชัว่คราวทดแทนน ้ าด่ืมบรรจุภาชนะอ่ืน 29 9.7 

อ่ืนๆ 18 6.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติดี (12) มีพลาสติกหุม้ฝาน ้ าด่ืม (1) อยูใ่นร้านอาหารท่ีไปรับประทาน (1) เจออะไร
ซ้ืออนันั้น (1) มีแร่ธาตุ (1) ข้ีเกียจกรองน ้ า (1) เครือญาติเป็นผูผ้ลิต (1)   

 

จากตารางท่ี 25 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือน ้ าด่ืมดว้ยเหตุผล
ดา้น ความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ ความสะดวกและหาซ้ือไดง่้าย คิดเป็นร้อยละ 
58.3 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 34.3 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลประเภทของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวด 
 

ช่วงคะแนนการแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดบัดงันี ้
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 26 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ 
271 271 151 56 38 3.52 

(90.3) (100.0) (55.7) (20.7) (14.0) มาก 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)* 

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

โฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวทิยุ 
120 120 59 12 4 3.16 

(40.0) (100.0) (49.2) (10.0) (3.3) ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือนติยสาร 
198 198 103 37 19 3.16 

(66.0) (100.0) (52.0) (18.7) (9.6) ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือหนงัสือพมิพ์ 
179 179 88 23 14 3.07 

(59.7) (100.0) (49.2) (12.8) (7.8) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆในละคร) 
187 187 97 37 22 3.02 

(62.3) (100.0) (51.9) (19.8) (11.8) ปานกลาง 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆในภาพยนตร์) 
144 144 82 36 20 3.03 

(48.0) (100.0) (56.9) (25.0) (13.9) ปานกลาง 

การมบีรรจุภัณฑ์พเิศษทีส่วยงาม (ขวดสวยงาม) 
188 188 120 64 44 3.43 

(62.7) (100.0) (63.8) (34.0) (23.4) มาก 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

โฆษณาโดยใช้ดาราทีช่ื่นชอบเป็น Presenter 
196 196 108 40 30 3.30 

(65.3) (100.0) (55.1) (20.4) (15.3) ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งบริเวณถนนสาธารณะ 
197 197 99 32 21 3.14 

(65.7) (100.0) (50.3) (16.2) (10.7) ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร 
217 217 109 35 29 3.30 

(72.3) (100.0) (50.2) (16.1) (13.4) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

แผ่นป้ายโฆษณาในร้านค้าปลกี 
185 185 93 30 18 3.22 

(61.7) (100.0) (50.3) (16.2) (9.7) ปานกลาง 

แผ่นป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร 
185 185 98 43 24 3.16 

(61.7) (100.0) (53.0) (23.2) (13.0) ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ 
195 195 107 49 32 3.23 

(65.0) (100.0) (54.9) (25.1) (16.4) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการโฆษณา 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
145 145 75 29 11 3.13 

(48.3) (100.0) (51.7) (20.0) (7.6) ปานกลาง 

โฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผลติภณัฑ์ 
184 184 113 43 25 3.46 

(61.3) (100.0) (61.4) (23.4) (13.6) มาก 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 31 
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จากตารางท่ี 26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารน ้าด่ืมบรรจุขวดจากการโฆษณา ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นการโฆษณาน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณา
ในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ การโฆษณาในแผน่ป้าย
โฆษณาตามร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 72.3 และการโฆษณาในส่ือนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 66.0 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผูเ้คยไดรั้บข่าวสารเพราะเม่ือได้รับข่าวสารแล้วความรู้สึกขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก็คือ
ความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุดคือ การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา
คือ การโฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 61.4 และการโฆษณาแฝง 
(การด่ืมน ้าด่ืมยีห่อ้ต่างๆในภาพยนตร์) คิดเป็นร้อยละ 56.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ 
การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ การ
โฆษณาแฝง (การด่ืมน ้าด่ืมยีห่อ้ต่างๆในภาพยนตร์) คิดเป็นร้อยละ 25.0 และการโฆษณาในแผน่ป้าย
โฆษณาตามร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 23.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ การโฆษณาการมี
บรรจุภณัฑพ์ิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมาคือ การโฆษณาในแผน่ป้าย
โฆษณา ณ จุดซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 16.4 และการโฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter คิดเป็น
ร้อยละ 15.3 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้ าด่ืมบรรจุขวด จากการตลาดทาง
อินเทอร์เน็ต 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ 
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าขอผลติภัณฑ์ 

(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การตลาดทางอนิเทอร์เน็ต  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่ 
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัน า้ดืม่ผ่าน website  
80 80 44 11 4 3.04 

(26.7) (100.0) (55.0) (13.8) (5.0) ปานกลาง 

การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเกีย่วกบัการบริโภคน า้
ดืม่บน Facebook, กระดาน(webboard) ทีต่่างๆ 

79 79 43 11 5 3.18 

(26.3) (100.0) (54.4) (13.9) (6.3) ปานกลาง 

การโพสต์ Clip Video น า้ดืม่ผ่าน Youtube 
64 64 34 11 2 3.08 

(21.3) (100.0) (53.1) (17.2) (3.1) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 32 
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จากตารางท่ี 27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารน ้าด่ืมบรรจุขวดจากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นการตลาดทางอินเทอร์เน็ตน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด
คือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ การโพสต์
ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 และการโพสต ์Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผูเ้คยไดรั้บข่าวสารเพราะเม่ือได้รับข่าวสารแล้วความรู้สึกขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก็คือ
ความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุดคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือ การ
โพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 54.4 และการโพสต ์Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube  คิดเป็นร้อยละ 53.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ
การโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube คิดเป็นร้อยละ 17.2 รองลงมาคือ การโพสตข์อ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
13.9 และการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้าด่ืมผา่น website คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ การโพสตข์อ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
6.3 รองลงมาคือ การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website คิดเป็นร้อยละ 5.0 และการโพสต ์
Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 28 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการส่งเสริมการขาย 
 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 33 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การลดราคาน า้ดืม่ 
141 141 101 74 57 3.93 

(47.0) (100.0) (71.6) (52.5) (40.4) มาก 

การเพิม่ปริมาณน า้ดืม่พเิศษ 
103 103 66 28 22 3.51 

(34.3) (100.0) (64.1) (27.2) (21.4) มาก 

การให้ของแถมเมือ่ซือ้น า้ดืม่ เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 
181 181 129 81 58 3.74 

(60.3) (100.0) (71.3) (44.8) (32.0) มาก 
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ตารางที ่28 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการส่งเสริม 
การขาย 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การให้ส่งฉลากน า้ดืม่ชิงโชค รถยนต์ ทองค า  
โทรศัพท์มอืถือ 

140 140 88 40 28 3.42 

(46.7) (100.0) (62.9) (28.6) (20.0) มาก 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัเตมิน า้มนัรถแล้วแถมน า้ดืม่ 
222 222 136 63 41 3.44 

(74.0) (100.0) (61.3) (28.4) (18.5) มาก 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 33 

การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ 
106 106 68 36 25 3.39 

(35.3) (100.0) (64.2) (34.0) (23.6) ปานกลาง 
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ตารางที ่28 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้ าด่ืมบรรจุขวด จากการส่งเสริม
การขาย 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)* 

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัสินค้าอืน่แล้วซ้ือน า้ดืม่ได้ใน
ราคาพเิศษ 

131 131 83 36 25 3.44 

(43.7) (100.0) (63.4) (27.5) (19.1) มาก 

การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ 
139 139 79 23 14 3.24 

(46.3) (100.0) (56.8) (16.5) (10.1) ปานกลาง 

การเป็นสปอนเซอร์กจิกรรมท้องถิ่น/ชุมชน 
118 118 63 22 9 3.19 

(39.3) (100.0) (53.4) (18.6) (7.6) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 33 
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ตารางที ่28 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้ าด่ืมบรรจุขวด จากการส่งเสริม
การขาย 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)* 

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมอาหาร 
165 165 90 36 21 3.36 

(55.0) (100.0) (54.5) (21.8) (12.7) ปานกลาง 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 33 
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จากตารางท่ี 28 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารน ้าด่ืมบรรจุขวดจากการส่งเสริมการขาย  ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นการส่งเสริมการขายน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
จดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาคือ การให้ของแถม
เม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 60.3 และการออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรม
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผูเ้คยไดรั้บข่าวสารเพราะเม่ือได้รับข่าวสารแล้วความรู้สึกขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก็คือ
ความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุดคือ การลดราคาน ้าด่ืม คิดเป็นร้อยละ 71.6 รองลงมาคือ การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 
แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 71.3 และการใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ คิดเป็นร้อยละ 64.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ
การลดราคาน ้ าด่ืม คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 
คิดเป็นร้อยละ 44.8 และการใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ คิดเป็นร้อยละ 34.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ การลดราคาน ้ าด่ืม 
คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ การใหข้องแถมเม่ือซ้ือน ้าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 คิดเป็นร้อยละ 32.0  
และการใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ คิดเป็นร้อยละ 23.6 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 29 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้ าด่ืมบรรจุขวด จากการให้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์ 

 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 34 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)* 

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

ให้ความรู้ด้านการดืม่น า้ในส่ิงพมิพ์ต่างๆ 
120 120 57 16 10 2.71 

(40.0) (100.0) (47.5) (13.3) (8.3) ปานกลาง 

บริษัทน า้ดืม่ท ากจิกรรมเพือ่สังคม ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

208 208 124 57 42 3.54 

(69.3) (100.0) (59.6) (27.4) (20.2) มาก 

บริษัทน า้ดืม่ท าผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่แสดงออกถึงการ
ค านึงถึงธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

209 209 128 55 38 3.59 

(69.7) (100.0) (61.2) (26.3) (18.2) มาก 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้ าด่ืมบรรจุขวด จากการให้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์ 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)*  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล*** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** (ร้อยละ)** 

การประชาสัมพนัธ์ตรายีห้่อของบริษัทผู้ผลติ 
174 174 96 36 21 3.37 

(58.0) (100.0) (55.2) (20.7) (12.1) ปานกลาง 

การน าเสนอกระบวนการผลติทีท่นัสมยั สะอาด 
ปลอดภัย มมีาตรฐาน 

190 190 119 59 42 3.59 

(63.3) (100.0) (62.6) (31.1) (22.1) มาก 

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร  *** หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 34
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จากตารางท่ี 29 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารน ้าด่ืมบรรจุขวดจากการใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์น ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด
คือ บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็น
ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ คิด
เป็นร้อยละ 69.3 และการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 63.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผูเ้คยไดรั้บข่าวสารเพราะเม่ือได้รับข่าวสารแล้วความรู้สึกขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก็คือ
ความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุดคือ การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 62.6 
รองลงมาคือ บริษทัน ้าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
คิดเป็นร้อยละ 61.2 และบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 59.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ
การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา
คือ บริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 27.4 และ 
บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อย
ละ 26.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ การน าเสนอ
กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ บริษทั
น ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 20.2 และบริษทัน ้ าด่ืม
ท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 18.2 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 30 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรม ในการรับข่าวสาร น ้าด่ืมบรรจุขวด จากการใชพ้นกังานขาย 
 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ 
พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความ
สนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ต้องการทีจ่ะ
เป็นเจ้าของ
ผลติภัณฑ์ 
(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ
ผลติภัณฑ์ 
(Action) 

การใช้พนักงานขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  จ านวน  จ านวน  จ านวน  ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การให้ข้อมูลน า้ดืม่โดยพนักงานขาย 
71 71 41 7 6 3.06 

(23.7) (100.0) (57.7) (9.9) (8.4) ปานกลาง 

พนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทีม่สัีญลกัษณ์
หรือโลโก้ของบริษัทผู้ผลติ 

100 100 58 13 11 3.04 

(33.3) (100.0) (58.0) (13.0) (11.0) ปานกลาง 

การแต่งกายพนักงานและรถขนน า้ดืม่สะอาด 
118 118 61 20 13 3.36 

(39.3) (100.0) (51.7) (16.9) (11.0) ปานกลาง 

อืน่ๆ 
3 3 3 1 1 3.00 

(0.7) (100.0) (100.0) (33.3) (33.3) ปานกลาง 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการน ้ าด่ืมในงานการกศุลต่างๆ  * หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=300  ** หมายถึง ค่าร้อยละคิดจาก N=จ านวนผูท่ี้เคยไดรั้บข่าวสาร   

   ***  หมายถึง ค่าเฉล่ียแปลผลอา้งอิงจากตารางท่ี 34
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จากตารางท่ี 30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสารน ้าด่ืมบรรจุขวดจากการใชพ้นกังานขาย ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเคยเห็นการใชพ้นกังานขายน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
แต่งกายพนกังาน และรถขนน ้ าด่ืมสะอาด คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ พนกังานขายแต่งกาย
ดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต คิดเป็นร้อยละ 33.3 และการให้ขอ้มูลน ้ า
ด่ืมโดยพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 23.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสารคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผูเ้คยไดรั้บข่าวสารเพราะเม่ือได้รับข่าวสารแล้วความรู้สึกขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนก็คือ
ความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากรับฟังข่าวสารแลว้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์
หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต คิดเป็นร้อยละ 58.0 และการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย คิดเป็น
ร้อยละ 57.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความรู้สึกตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ การแต่งกายพนกังาน และรถขนน ้ าด่ืมสะอาด คิดเป็นร้อยละ 
16.9 และพนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต คิดเป็นร้อย
ละ 13.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 รองลงมาคือ พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต 
การแต่งกายพนกังาน และรถขนน ้ าด่ืมสะอาด คิดเป็นร้อยละ 11.0 เท่ากนั และการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืม
โดยพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 
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ตารางที ่31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้ า
ด่ืมบรรจุขวด 

 

 

การโฆษณา  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ 
46 83 117 17 8 

271 3.52 มาก 
(17.0) (30.6) (43.2) (6.3) (3.0) 

โฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวทิยุ 
9 37 48 16 10 

120 3.16 ปานกลาง 
(7.5) (30.8) (40.0) (13.3) (8.3) 

โฆษณาในส่ือนติยสาร 
13 48 105 22 10 

198 3.16 ปานกลาง 
(6.6) (24.2) (53.0) (11.1) (5.1) 

โฆษณาในส่ือหนงัสือพมิพ์ 
6 56 75 28 14 

179 3.07 ปานกลาง 
(3.4) (31.3) (41.9) (15.6) (7.8) 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆในละคร) 
16 41 81 29 20 

187 3.02 ปานกลาง 
(8.6) (21.9) (43.3) (15.5) (10.7) 
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ตารางที ่31 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การโฆษณา  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆใน
ภาพยนตร์) 

14 30 62 23 15 
144 3.03 ปานกลาง 

(9.7) (20.8) (43.1) (16.0) (10.4) 

การมบีรรจุภัณฑ์พเิศษทีส่วยงาม (ขวด
สวยงาม) 

28 63 66 24 7 
188 3.43 มาก 

(14.9) (33.5) (35.1) (12.8) (3.7) 

โฆษณาโดยใช้ดาราทีช่ื่นชอบเป็น Presenter 
22 57 83 26 8 

196 3.30 ปานกลาง 
(11.2) (29.1) (42.3) (13.3) (4.1) 

แผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งบริเวณถนน
สาธารณะ 

15 49 93 28 12 
197 3.14 ปานกลาง 

(7.6) (24.9) (47.2) (14.2) (6.1) 

แผ่นป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร 
28 55 96 31 7 

217 3.30 ปานกลาง 
(12.9) (25.3) (44.2) (14.3) (3.2) 
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ตารางที ่31 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การโฆษณา  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

แผ่นป้ายโฆษณาในร้านค้าปลกี 
15 55 83 19 13 

185 3.22 ปานกลาง 
(8.1) (29.7) (44.9) (10.3) (7.0) 

แผ่นป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร 
16 51 81 21 16 

185 3.16 ปานกลาง 
(8.6) (27.6) (43.8) (11.4) (8.6) 

แผ่นป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ 
17 57 86 23 12 

195 3.23 ปานกลาง 
(8.7) (27.7) (44.1) (15.2) (7.6) 

โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
15 33 64 22 11 

145 3.13 ปานกลาง 
(10.3) (22.8) (44.1) (15.2) (7.6) 

โฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ผลติภัณฑ์ 

25 62 78 11 8 
184 3.46 มาก 

(13.6) (33.7) (42.4) (6.0) (4.3) 
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จากตารางท่ี 31 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน์ ค่าเฉล่ีย 3.52 การโฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.46 
การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) ค่าเฉล่ีย 3.43 ส่วนการโฆษณาท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การโฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืน
ชอบเป็น Presenter การโฆษณาในแผ่นป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.30 เท่ากนั การ
โฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา ณ จุดซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.23 การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาในร้านคา้ปลีก 
ค่าเฉล่ีย 3.22  การโฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวิทยุ การโฆษณาในส่ือนิตยสาร การ
โฆษณาในแผน่ป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.16 เท่ากนั การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณา
กลางแจง้บริเวณถนนสาธารณะ ค่าเฉล่ีย 3.14 การโฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
ค่าเฉล่ีย 3.13 การโฆษณาในส่ือหนงัสือพิมพ ์ค่าเฉล่ีย 3.07 การโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืมยี่ห้อต่างๆ
ในภาพยนตร์) ค่าเฉล่ีย 3.03 และการโฆษณาแฝง (การด่ืมน ้ าด่ืมยี่ห้อต่างๆในละคร) ค่าเฉล่ีย 3.02 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่32 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การตลาดทางอนิเทอร์เน็ต 

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัน า้ดืม่ผ่าน website 
7 15 40 10 8 

80 3.04 ปานกลาง 
(8.8) (18.8) (50.0) (12.5) (10.0) 

การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเกีย่วกบัการบริโภคน า้
ดืม่บน Facebook, กระดาน(webboard) ทีต่่างๆ 

9 20 33 10 7 
79 3.18 ปานกลาง 

(11.4) (25.3) (41.8) (12.7) (8.9) 

การโพสต์ Clip Video น า้ดืม่ผ่าน Youtube 
6 17 24 10 7 

64 3.08 ปานกลาง 
(9.4) (26.6) (37.5) (15.6) (10.9) 
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จากตารางท่ี 32 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การโพสต์
ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ ค่าเฉล่ีย 
3.18 การโพสต ์Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube ค่าเฉล่ีย 3.08  และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website ค่าเฉล่ีย 3.04 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 33 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การส่งเสริมการขาย  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 

(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
น า้ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การลดราคาน า้ดืม่ 
49 54 25 5 8 

141 3.93 มาก 
(34.8) (38.3) (17.7) (3.5) (5.7) 

การเพิม่ปริมาณน า้ดืม่พเิศษ 
20 39 27 8 9 

103 3.51 มาก 
(19.4) (37.9) (26.2) (7.8) (8.7) 

การให้ของแถมเมือ่ซือ้น า้ดืม่ เช่น 
ซ้ือ 1 แถม 1 

48 66 48 10 9 
181 3.74 มาก 

(26.5) (36.5) (26.5) (5.5) (5.0) 

การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ 
20 29 37 12 8 

106 3.39 ปานกลาง 
(18.9) (27.4) (34.9) (11.3) (7.5) 

การให้ส่งฉลากน า้ดืม่ชิงโชค 
รถยนต์ ทองค า  โทรศัพท์มอืถือ 

26 36 52 15 9 
140 3.42 มาก 

(18.6) (25.7) (37.1) (10.7) (6.4) 
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ตารางที่ 33 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การส่งเสริมการขาย  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 

(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
น า้ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัเตมิน า้มนั
รถแล้วแถมน า้ดืม่ 

32 75 84 21 10 
222 3.44 มาก 

(14.4) (33.8) (37.8) (9.5) (4.5) 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัสินค้าอืน่
แล้วซ้ือน า้ดืม่ได้ในราคาพเิศษ 

19 43 50 14 5 
131 3.44 มาก 

(14.5) (32.8) (38.2) (10.7) (3.8) 

การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ 
16 34 61 23 5 

139 3.24 ปานกลาง 
(11.5) (24.5) (43.9) (16.5) (3.6) 

การเป็นสปอนเซอร์กจิกรรม
ท้องถิ่น/ชุมชน 

15 26 52 17 8 
118 3.19 ปานกลาง 

(12.7) (22.0) (44.1) (14.4) (6.8) 

การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมอาหาร 

25 42 71 21 6 
165 3.36 ปานกลาง 

(15.2) (25.5) (43.0) (12.7) (3.6) 
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จากตารางท่ี 33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการ
ขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ การลดราคาน ้ าด่ืม ค่าเฉล่ีย 
3.93 การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 ค่าเฉล่ีย 3.74 การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ 
ค่าเฉล่ีย 3.51  การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้
อ่ืนแลว้ซ้ือน ้าด่ืมไดใ้นราคาพิเศษ ค่าเฉล่ีย 3.44 เท่ากนั การใหส่้งฉลากน ้าด่ืมชิงโชค รถยนต ์ทองค า  
โทรศพัทมื์อถือ ค่าเฉล่ีย 3.42  ส่วนการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การใหส้ะสมช้ินส่วนแลกของ ค่าเฉล่ีย 3.39 การออกบูธในงานต่างๆ 
เช่น งานมหกรรมอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.36 การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.24 และการ
เป็นสปอนเซอร์กิจกรรมทอ้งถ่ิน/ชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.19 ตามล าดบั 
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ตารางที ่34 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ข่าว ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้
เคยได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
น า้ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ให้ความรู้ด้านการดืม่น า้ในส่ิงพมิพ์ต่างๆ 
10 6 43 61 0 

120 2.71 ปานกลาง 
(8.3) (5.0) (35.8) (50.8) (0.0) 

บริษัทน า้ดืม่ท ากจิกรรมเพือ่สังคม ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

38 67 83 10 10 
208 3.54 มาก 

(18.3) (32.2) (39.9) (4.8) (4.8) 

บริษัทน า้ดืม่ท าผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่แสดงออก
ถึงการค านึงถึงธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

35 73 88 6 7 
209 3.59 มาก 

(16.7) (34.9) (42.1) (2.9) (3.3) 

การประชาสัมพนัธ์ตรายีห้่อของบริษัทผู้ผลติ 
18 58 74 18 6 

174 3.37 ปานกลาง 
(10.3) (33.3) (42.5) (10.3) (3.4) 

การน าเสนอกระบวนการผลติทีท่นัสมยั 
สะอาด ปลอดภัย มมีาตรฐาน 

38 59 78 8 7 
190 3.59 มาก 

(20.0) (31.1) (41.1) (4.2) (3.7) 
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จากตารางท่ี 34 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ข่าว/
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ บริษทัน ้ าด่ืม
ท าผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การน าเสนอกระบวนการ
ผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 3.59 เท่ากนั บริษทัน ้าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ค่าเฉล่ีย 3.54 ส่วนการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การประชาสัมพนัธ์ตรายี่ห้อของ
บริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 3.37 การใหค้วามรู้ดา้นการด่ืมน ้าในส่ิงพิมพต่์างๆ ค่าเฉล่ีย 2.71 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 35 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้นกังานขายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

การใช้พนักงานขาย  

ระดบัความคดิเห็นทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ านวนผู้เคย
ได้รับ
ข่าวสาร 
(คน) 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การให้ข้อมูลน า้ดืม่โดยพนักงานขาย 
7 16 29 12 7 

71 3.06 ปานกลาง 
(9.9) (22.5) (40.8) (16.9) (9.9) 

พนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทีม่ี
สัญลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษัทผู้ผลติ 

8 23 44 15 10 
100 3.04 ปานกลาง 

(8.0) (23.0) (44.0) (15.0) (10.0) 

การแต่งกายพนักงานและรถขนน า้ดืม่
สะอาด 

17 30 54 13 4 
118 3.36 ปานกลาง 

(14.4) (25.4) (45.8) (11.0) (3.4) 

อืน่ๆ 
0 1 1 1 0 

3 3.00 ปานกลาง 
(0.0) (33.3) (33.3) (33.3) (0.0) 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการน ้ าด่ืมในงานการกศุลต่างๆ 

 
 



 
61 

 

 

จากตารางท่ี 35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้นกังาน
ขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางคือ การแต่งกาย
พนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด ค่าเฉล่ีย 3.36 การให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย ค่าเฉล่ีย 3.06 
พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต ค่าเฉล่ีย 3.04 และ 
อ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย 3.00 
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ตารางที ่36 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน์ 

271 119 3.18 96 3.74 18 3.83 38 3.92 3.52 

(90.3) (43.9) ปานกลาง (35.4) มาก (6.6) มาก (14.0) มาก มาก 

โฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือ
ข่าวในส่ือวทิยุ 

120 61 2.95 47 3.26 8 3.75 4 4.00 3.16 

(40.0) (50.8) ปานกลาง (39.2) ปานกลาง (6.7) มาก (3.3) มาก ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือนติยสาร 
198 96 3.02 65 3.20 18 3.39 19 3.53 3.16 

(66.0) (48.5) ปานกลาง (32.8) ปานกลาง (9.1) ปานกลาง (9.6) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

โฆษณาในส่ือหนงัสือพมิพ์ 
179 91 2.85 65 3.28 9 3.33 14 3.36 3.07 

(59.7) (50.8) ปานกลาง (36.3) ปานกลาง (5.0) ปานกลาง (7.8) ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อ
ต่างๆในละคร) 

187 89 2.57 61 3.34 15 3.40 22 3.68 3.02 

(62.3) (47.6) นอ้ย (32.6) ปานกลาง (8.0) ปานกลาง (11.8) มาก ปานกลาง 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อ
ต่างๆในภาพยนตร์) 

144 62 2.69 46 3.20 16 3.38 20 3.45 3.03 

(48.0) (43.1) ปานกลาง (31.9) ปานกลาง (11.1) ปานกลาง (13.9) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การมบีรรจุภัณฑ์พเิศษที่
สวยงาม (ขวดสวยงาม) 

188 68 3.22 56 3.36 20 3.35 44 3.89 3.43 

(62.7) (36.2) ปานกลาง (29.8) ปานกลาง (10.6) ปานกลาง (23.4) มาก มาก 

โฆษณาโดยใช้ดาราทีช่ื่นชอบ
เป็น Presenter 

196 88 2.97 68 3.41 10 3.80 30 3.87 3.30 

(65.3) (44.9) ปานกลาง (34.7) มาก (5.1) มาก (15.3) มาก ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้ง
บริเวณถนนสาธารณะ 

197 98 2.90 67 3.39 11 3.45 21 3.48 3.14 

(65.7) (49.7) ปานกลาง (34.0) ปานกลาง (5.6) มาก (10.7) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

แผ่นป้ายโฆษณาตาม
ร้านอาหาร 

217 106 3.08 77 3.30 5 4.00 29 4.03 3.30 

(72.3) (48.8) ปานกลาง (35.5) ปานกลาง (2.3) มาก (13.4) มาก ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณาในร้านค้าปลกี 
185 91 2.92 65 3.38 11 3.45 18 3.94 3.22 

(61.7) (49.2) ปานกลาง (35.1) ปานกลาง (5.9) มาก (9.7) มาก ปานกลาง 

แผ่นป้ายตั้งบนโต๊ะใน
ร้านอาหาร 

185 87 2.78 55 3.35 19 3.58 24 3.79 3.16 

(61.7) (47.0) ปานกลาง (29.7) ปานกลาง (10.3) มาก (13.0) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร 
ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน า้
ดืม่บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์ 
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การโฆษณา  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 

(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล (ร้อยละ) แปลผล (ร้อยละ) แปลผล (ร้อยละ) แปลผล 

แผ่นป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ 
195 88 2.95 58 3.22 17 3.41 32 3.88 3.23 

(65.0) (45.1) ปานกลาง (29.7) ปานกลาง (8.7) มาก (16.4) มาก ปานกลาง 

โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ 

145 70 2.90 46 3.28 18 3.33 11 3.64 3.13 

(48.3) (48.3) ปานกลาง (31.7) ปานกลาง (12.4) ปานกลาง (7.6) มาก ปานกลาง 

โฆษณาการช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของผลติภณัฑ์ 

184 75 3.23 66 3.58 18 3.61 25 3.76 3.46 

(61.3) (40.8) ปานกลาง (35.9) มาก (9.8) มาก (13.6) มาก มาก 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 



 
67 

 

 

จากตารางท่ี 36 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามความรู้สึก และพฤติกรรมในการรับข่าวสาร
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดจากการโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การโฆษณาการช่วย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) รองลงมาคือ การ
โฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22)   
และการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การ
โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ การ
โฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)   และการ
โฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ  การโฆษณา
ในแผน่ป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ การโฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และการโฆษณาโดยใชด้าราท่ี
ช่ืนชอบเป็น Presenter มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาตาม
ร้านอาหาร มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ การโฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าว
ในส่ือวทิย ุมีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาในร้านคา้ปลีก มี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
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ตารางที ่37 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ 
ผลติภัณฑ์  
(Action) 

การตลาดทางอนิเทอร์เน็ต  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ) 

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัน า้ดืม่ผ่าน 
website 

80 36 2.92 33 3.03 7 3.43 4 3.50 3.04 

(77.7) (45.0) ปานกลาง (41.3) ปานกลาง (2.3) มาก (5.0) มาก ปานกลาง 

การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเกีย่วกบั
การบริโภคน า้ดืม่บน Facebook, 
กระดาน(webboard) ทีต่่างๆ 

79 36 3.08 32 3.13 6 3.50 5 3.80 3.18 

(76.7) (45.6) ปานกลาง (40.5) ปานกลาง (7.6) มาก (6.3) มาก ปานกลาง 

การโพสต์ Clip Video น า้ดืม่ผ่าน 
Youtube 

64 32 2.91 22 3.14 8 3.38 2 4.00 3.08 

(62.1) (50.0) ปานกลาง (34.4) ปานกลาง (12.5) ปานกลาง (3.1) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 37 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด จากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความใส่ใจพร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การโพสตข์อ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ียระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08)  รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website มีค่าเฉล่ีย
ระดบัปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 2.92) และการโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube มีค่าเฉล่ียระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การ
โพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) รองลงมาคือ การ
โพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ มี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13)  และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website มี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การโพสต์
ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43)  และการโพสต ์Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การโพสต์ Clip Video น ้ าด่ืมผ่าน 
Youtube มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบั
การบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)   
และการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้าด่ืมผา่น website มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่38 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อม
ทีจ่ะรับฟังข่าวสาร 

(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การลดราคาน า้ดืม่ 
141 40 3.43 28 3.57 16 3.69 57 4.53 3.93 

(51.1) (28.4) มาก (19.9) มาก (11.3) มาก (40.4) มากท่ีสุด มาก 

การเพิม่ปริมาณน า้ดืม่พเิศษ 
103 37 3.00 38 3.37 6 4.17 22 4.45 3.51 

(37.3) (35.9) ปานกลาง (36.9) ปานกลาง (5.8) มาก (21.4) มากท่ีสุด มาก 

การให้ของแถมเมือ่ซือ้น า้ดืม่ เช่น ซ้ือ 1 
แถม 1 

181 52 3.35 48 3.42 23 3.83 58 4.33 3.74 

(65.6) (28.7) ปานกลาง (26.5) มาก (12.7) มาก (32.0) มากท่ีสุด มาก 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 38 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อม
ทีจ่ะรับฟังข่าวสาร 

(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ 
106 38 3.08 32 3.16 11 3.82 25 3.96 3.39 

(38.4) (35.8) ปานกลาง (30.2) ปานกลาง (10.4) มาก (23.6) มาก ปานกลาง 

การให้ส่งฉลากน า้ดืม่ชิงโชค รถยนต์ ทองค า  
โทรศัพท์มอืถือ 

140 52 3.19 48 3.27 12 3.50 28 4.07 3.42 

(50.7) (37.1) ปานกลาง (34.3) ปานกลาง (8.6) มาก (20.0) มาก มาก 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัเตมิน า้มนัรถแล้ว
แถมน า้ดืม่ 

222 86 3.29 73 3.44 22 3.59 41 3.68 3.44 

(80.4) (38.7) ปานกลาง (32.9) มาก (9.9) มาก (18.5) มาก มาก 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 38 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อม
ทีจ่ะรับฟังข่าวสาร 

(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัสินค้าอืน่แล้วซ้ือน า้
ดืม่ได้ในราคาพเิศษ 

131 48 3.27 47 3.28 11 3.27 25 4.12 3.44 

(47.5) (36.6) ปานกลาง (35.9) ปานกลาง (8.4) ปานกลาง (19.1) มาก มาก 

การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ 
139 59 2.97 57 3.39 9 3.56 14 3.57 3.24 

(50.4) (42.4) ปานกลาง (41.0) ปานกลาง (6.5) มาก (10.1) มาก ปานกลาง 

การเป็นสปอนเซอร์กจิกรรมท้องถิ่น/ชุมชน 
118 55 3.04 41 3.24 13 3.38 9 3.67 3.19 

(42.8) (46.6) ปานกลาง (34.7) ปานกลาง (11.0) ปานกลาง (7.6) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 38 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อม
ทีจ่ะรับฟังข่าวสาร 

(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การส่งเสริมการขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรม
อาหาร 

165 76 3.17 53 3.34 15 3.67 21 3.86 3.36 

(59.8) (46.1) ปานกลาง (32.1) ปานกลาง (9.1) มาก (12.7) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 38 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด จากการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความใส่ใจ พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การลดราคาน ้ าด่ืม มี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) รองลงมาคือ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 มี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) และการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม มี
ค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การ
ลดราคาน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) รองลงมาคือ การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนั
รถแลว้แถมน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 
แถม 1 มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การเพิ่ม
ปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม 
เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และการให้สะสมช้ินส่วนแลกของ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การลดราคาน ้ าด่ืม มีค่าเฉล่ียระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.45) และการให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่39 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การให้ความรู้ด้านการดืม่น า้ในส่ิงพมิพ์
ต่างๆ 

120 63 2.03 41 3.00 6 4.00 10 5.00 2.71 

(45.6) (52.5) นอ้ย (34.2) ปานกลาง (5.0) มาก (8.3) มากท่ีสุด ปานกลาง 

บริษัทน า้ดืม่ท ากจิกรรมเพือ่สังคม 
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

208 85 3.29 66 3.44 15 3.80 42 4.12 3.54 
(79.1) (40.9) ปานกลาง (31.7) มาก (7.2) มาก (20.2) มาก มาก 

บริษัทน า้ดืม่ท าผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่
แสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 

209 81 3.30 73 3.64 17 3.76 38 4.03 3.59 

(79.5) (38.8) ปานกลาง (34.9) มาก (8.1) มาก (18.2) มาก มาก 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 39 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 
ตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์ 

(Action) 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ จ านวน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การประชาสัมพนัธ์ตรายีห้่อของ
บริษัทผู้ผลติ 

174 78 3.19 60 3.33 15 3.33 21 4.19 3.37 

(66.2) (44.8) ปานกลาง (34.5) ปานกลาง (8.6) ปานกลาง (12.1) มาก ปานกลาง 

การน าเสนอกระบวนการผลติทีท่นัสมยั 
สะอาด ปลอดภัย มมีาตรฐาน 

190 70 3.34 61 3.43 17 3.71 42 4.21 3.59 

(72.2) (36.8) ปานกลาง (32.1) มาก (8.9) มาก (22.1) มากท่ีสุด มาก 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 39 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดจากการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความใส่ใจ พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การน าเสนอ
กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) 
รองลงมาคือ บริษทัน ้าด่ืมท าผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) และบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ
บริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือ ให้ความรู้ดา้นการด่ืมน ้ าในส่ิงพิมพต่์างๆ บริษทัน ้ าด่ืมท า
กิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการ
น าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน  มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.43) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การให้ความรู้
ดา้นการด่ืมน ้ าในส่ิงพิมพต่์างๆ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ บริษทัน ้ าด่ืมท า
กิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) เท่ากนั และบริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่
เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การให้ความรู้ดา้นการด่ืมน ้ าในส่ิงพิมพ์
ต่างๆ มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั 
สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21) และการประชาสัมพนัธ์ตรา
ยีห่อ้ของบริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 
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ตารางที ่40 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ 
ผลติภัณฑ์  
(Action) 

การใช้พนักงานขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

การให้ข้อมูลน า้ดืม่โดยพนักงานขาย 
71 30 2.77 34 3.18 1 3.00 6 3.83 3.06 

(51.4) (42.3) ปานกลาง (47.9) ปานกลาง (1.4) ปานกลาง (8.5) มาก ปานกลาง 

พนักงานขายแต่งกายด้วย
เคร่ืองแบบทีม่สัีญลกัษณ์หรือโลโก้
ของบริษัทผู้ผลติ 

100 42 2.55 45 3.29 2 3.50 11 3.82 3.04 

(72.5) (42.0) นอ้ย (45.0) ปานกลาง (2.0) มาก (11.0) มาก ปานกลาง 

การแต่งกายพนักงานและรถขนน า้
ดืม่สะอาด 

118 57 3.11 41 3.44 7 3.71 13 4.08 3.36 

(85.5) (48.3) ปานกลาง (34.7) มาก (5.9) มาก (11.0) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม ความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาดจากการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสารการตลาด 

ความรู้สึกและพฤตกิรรมในการรับข่าวสาร ผลต่อการ
ตดัสินใจ
ซ้ือน า้ดืม่
บรรจุขวด 

เกดิความใส่ใจ พร้อมที่
จะรับฟังข่าวสาร 
(Attention) 

เกดิความสนใจใน
ผลติภัณฑ์  
(Interest) 

ความต้องการทีจ่ะเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ 

(Desire) 

ตดัสินใจซ้ือ 
ผลติภัณฑ์  
(Action) 

การใช้พนักงานขาย  
จ านวนผู้เคย
ได้รับข่าวสาร 
(ร้อยละ)  

จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ จ านวน  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่
แปลผล (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* (ร้อยละ) แปลผล* 

อืน่ๆ 
3 0 0.00 2 2.50 0 0.00 1 4.00 3.00 

(2.2) (0.0)  - (66.7) นอ้ย (0.0)  - (33.3) มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ:  ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขั้นของความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสารเป็นจ านวนล าดบัขั้นสูงสุดท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือก เช่น จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม ล าดบัขั้น 1 จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมในล าดบัขั้น 2  ล าดบัขั้นท่ี 3 และ ล าดบั
ขั้นท่ี 4 เป็นตน้ 

 : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการน ้ าด่ืมในงานการกศุลต่างๆ 
 *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 

 
 
 



 
80 

 

 

 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ เม่ือจ าแนกตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดจากการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
ดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความใส่ใจ พร้อมท่ีจะรับฟังข่าวสาร เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การแต่งกายพนกังาน
และรถขนน ้ าด่ืมสะอาด มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) รองลงมาคือ การให้ขอ้มูลน ้ าด่ืม
โดยพนักงานขาย มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) และพนกังานขายแต่งกายด้วย
เคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีหลังจากรับฟังข่าวสารแล้วเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การ
แต่งกายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาคือ การแต่ง
กายพนกังานและรถขนน ้าด่ืมสะอาด มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) และการให้ขอ้มูลน ้ า
ด่ืมโดยพนกังานขาย มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเกิดความตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การแต่งกาย
พนกังานและรถขนน ้าด่ืมสะอาด มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) รองลงมาคือ พนกังานขายแต่ง
กายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)  
และการใหข้อ้มูลน ้าด่ืมโดยพนกังานขาย มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การแต่งกายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืม
สะอาด มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมาคือ อ่ืนๆ(พนกังานให้บริการน ้ าด่ืมในงานการ
กุศลต่างๆ) มีค่าเฉล่ียระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย มีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัส่ือทีไ่ด้รับและพฤติกรรมการเลอืกซ้ือน า้ดื่มบรรจุขวดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่  

ตารางที่ 41 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ านวน 287 คนตามช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ช่วงเวลาทีดู่โทรทศัน์ 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
(N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
06.01 – 08.00 น. 5 41.7 11 25.0 11 28.9 69 39.9 5 25.0 
08.01-10.00 น. 0 0.0 7 15.9 2 5.3 15 8.7 2 10.0 
10.01-12.00 น. 0 0.0 3 6.8 1 2.6 9 5.2 1 5.0 
12.01-14.00 น. 0 0.0 2 4.5 3 7.9 8 4.6 2 10.0 
14.01-16.00 น.  0 0.0 3 6.8 0 0.0 9 5.2 0 0.0 
16.01-18.00 น. 1 8.3 6 13.6 6 15.8 15 8.7 2 10.0 
18.01-20.00 น. 6 50.0 22 50.0 22 57.9 102 59.0 12 60.0 
20.01-22.00 น. 6 50.0 29 65.9 23 60.5 122 70.5 13 65.0 
22.01-24.00 น. 2 16.7 14 31.8 14 36.8 49 28.3 7 35.0 
24.01-02.00 น. 1 8.3 5 11.4 2 5.3 12 6.9 0 0.0 
02.01-04.00 น. 1 8.3 1 2.3 1 2.6 1 0.6 0 0.0 
04.01-06.00 น. 0 0.0 0 0.0 2 5.3 1 0.6 2 10.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 41 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดู
โทรทศัน์มากท่ีสุดในช่วงเวลา 18.01-20.00 น. 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากนั รองลงมา
คือช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.7 และช่วงเวลา 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 16.7 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ดูโทรทศัน์มากท่ีสุด
ในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 50.0 และช่วงเวลา 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ดูโทรทศัน์มากท่ีสุด
ในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 57.9 และช่วงเวลา 22.01 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 36.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ดูโทรทศัน์มากท่ีสุดใน
ช่วงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
59.0 และช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 39.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า ดูโทรทศัน์มาก
ท่ีสุดในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 18.00-20.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 และช่วงเวลา 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 42 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คนตามรายการโทรทศัน์ท่ีดู จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
(N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายการข่าวบนัเทิง เช่น ดาวกระจาย 5 41.7 16 36.4 8 21.1 76 43.9 8 40.0 

ละครซิทคอม เช่น บางรักซอย9 3 25.0 15 34.1 8 21.1 52 30.1 7 35.0 

ละครซีร่ีเกาหลี 1 8.3 8 18.2 9 23.7 49 28.3 5 25.0 

รายการส าหรับเด็ก เช่น การ์ตูน 0 0.0 5 11.4 7 18.4 23 13.3 1 5.0 

รายการข่าวกีฬา เช่น Sport Fan 1 8.3 9 20.5 10 26.3 29 16.8 1 5.0 

รายการท่องเท่ียว 2 16.7 9 20.5 10 26.3 55 31.8 5 25.0 

คุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี 6 50.0 19 43.2 20 52.6 86 49.7 10 50.0 

รายการคุยของผูห้ญิง เช่น ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 1 8.3 1 2.3 4 10.5 31 17.9 2 10.0 

รายการข่าวประจ าวนั 6 50.0 21 47.7 18 47.4 111 64.2 10 50.0 

เกมโชวเ์ช่น ชิงร้อยชิงลา้น 1 8.3 19 43.2 19 50.0 71 41.0 2 10.0 

ละครช่วงก่อนข่าวภาคค ่า 6 50.0 20 45.5 17 44.7 54 31.2 9 45.0 

ละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า 5 41.7 19 43.2 13 34.2 88 50.9 9 45.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 42 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีดูโทรทศัน์จ  านวน 287 คนตามรายการโทรทศัน์ท่ีดู จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
(N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายการทอร์คโชวว์าไรต้ี เช่น ตีสิบ 3 25.0 14 31.8 12 31.6 50 28.9 5 25.0 

การถ่ายทอดสดกีฬา เช่น ฟตุบอล กอลฟ์ 0 0.0 9 20.5 12 31.6 38 22.0 7 35.0 

รายการสอนท าอาหาร 3 25.0 17 38.6 7 18.4 39 22.5 3 15.0 

รายการทางจานดาวเทียม TRUE Vision 1 8.3 5 11.4 4 10.5 27 15.6 5 25.0 

รายการทางจานดาวเทียม C, KU band 0 0.0 9 20.5 6 15.8 24 13.9 3 15.0 

รายการทางเคเบ้ิลทีว ี 1 8.3 5 11.4 2 5.3 23 13.3 2 10.0 

อ่ืนๆ 1 8.3 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการพิเศษ (1) รายการผา่นอินเทอร์เน็ต (1) 
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จากตารางท่ี 42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดู
รายการโทรทศัน์รายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี รายการข่าวประจ าวนั รายการละครช่วงก่อนข่าว
ภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากนั รองลงมาคือรายการข่าวบนัเทิง เช่น ดาวกระจาย รายการละคร
ช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 41.7 เท่ากนั และรายการละครซิทคอม เช่น บางรักซอย9  
รายการทอร์คโชวว์าไรต้ี เช่น ตีสิบ รายการสอนท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ดูรายการข่าว
ประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมาคือรายการละครช่วงก่อนข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อย
ละ 45.5 และรายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี รายการเกมโชวเ์ช่น ชิงร้อยชิงลา้น รายการละครช่วง
หลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 43.2 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ดูรายการโทรทศัน์
รายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาคือรายการเกมโชวเ์ช่น ชิง
ร้อยชิงลา้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 และรายการข่าวประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดูรายการโทรทศัน์รายการ
ข่าวประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาคือรายการละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 และรายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี คิดเป็นร้อยละ 49.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ดูรายการ
โทรทศัน์รายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเช้าน้ี รายการข่าวประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 
เท่ากนั รองลงมาคือรายการละครช่วงก่อนข่าวภาคค ่า รายการละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อย
ละ 45.0 เท่ากนั และรายการข่าวบนัเทิง เช่น ดาวกระจาย คิดเป็นร้อยละ 40.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 43 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีฟังวทิยจุ  านวน 154 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ช่วงเวลาทีฟั่งวทิยุ 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา  
(N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

06.01 – 08.00 น. 1 20.0 5 21.7 3 15.8 30 30.9 3 30.0 

08.01-10.00 น. 1 20.0 5 21.7 3 15.8 25 25.8 4 40.0 

10.01-12.00 น. 1 20.0 2 8.7 6 31.6 14 14.4 3 30.0 

12.01-14.00 น. 2 40.0 5 21.7 3 15.8 13 13.4 0 0.0 

14.01-16.00 น.  1 20.0 3 13.0 2 10.5 8 8.2 0 0.0 

16.01-18.00 น. 0 0.0 10 43.5 3 15.8 28 28.9 0 0.0 

18.00-20.00 น. 0 0.0 2 8.7 1 5.3 15 15.5 5 50.0 

20.01-22.00 น. 0 0.0 2 8.7 3 15.8 9 9.3 2 20.0 

22.01-24.00 น. 0 0.0 0 0.0 3 15.8 14 14.4 0 0.0 

24.01-02.00 น. 0 0.0 3 13.0 1 5.3 1 1.0 1 10.0 

02.01-04.00 น. 0 0.0 0 0.0 2 10.5 0 0.0 0 0.0 

04.01-06.00 น. 0 0.0 1 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 43 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ฟัง
วิทยุมากท่ีสุดในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.01 – 08.00 
น. 08.01-10.00 น. 10.01-12.00 น. 14.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ฟังวิทยุมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. 08.01-10.00 
น. 12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.7 เท่ากนั และช่วงเวลา 14.01-16.00 น. 24.01-02.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ฟังวิทยุมากท่ีสุดใน
ช่วงเวลา 10.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. 08.01-10.00 
น. 12.01-14.00 น. 16.01-18.00 น. 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 15.8 เท่ากนั และช่วงเวลา 14.01-
16.00 น. 02.01-04.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.5 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ฟังวิทยุมากท่ีสุดในช่วงเวลา 
06.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ
ช่วงเวลา 08.01-10.00 น. คิดเป็นร้อยละ 25.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ ฟังวิทยุมากท่ีสุด
ในช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01-10.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 40.0 และช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. 10.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.0 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 44 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจ า 255 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

หนังสือพมิพ์ทีอ่่านเป็นประจ า 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไทยรัฐ 8 100.0 33 80.5 32 91.4 129 84.3 11 61.1 

เดลินิวส์ 2 25.0 17 41.5 20 57.1 71 46.4 6 33.3 

ข่าวสด 0 0.0 7 17.1 10 28.6 35 22.9 2 11.1 

มติชน 1 12.5 7 17.1 8 22.9 29 19.0 7 38.9 

คมชดัลึก 3 37.5 8 19.5 5 14.3 22 14.4 4 22.2 

ผูจ้ดัการ 0 0.0 0 0.0 3 8.6 6 3.9 4 22.2 

ประชาชาติธุรกิจ 0 0.0 1 2.4 0 0.0 7 4.6 3 16.7 

ไทยโพสต ์ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.3 2 11.1 

โพสตทู์เดย ์ 0 0.0 0 0.0 2 5.7 5 3.3 2 11.1 

สยามกีฬา 0 0.0 5 12.2 3 8.6 15 9.8 0 0.0 

บางกอกทูเดย ์ 0 0.0 1 2.4 1 2.9 2 1.3 0 0.0 

บางกอกโพสต ์ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.3 0 0.0 

แนวหนา้ 0 0.0 0 0.0 1 2.9 2 1.3 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 44 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจ า 255 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

หนังสือพมิพ์ทีอ่่านเป็นประจ า 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เชียงใหม่นิวส์ 2 25.0 6 14.6 11 31.4 28 18.3 1 5.6 

สยามรัฐ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.3 0 0.0 

อ่ืนๆ 0 0.0 3 7.3 0 0.0 6 3.9 1 5.6 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพผ์า่นอินเทอร์เน็ต (4) โลกวนัน้ี (2)  ฐานเศรษฐกิจ (1)  สตาร์ซ๊อกเกอร์ (3)  
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จากตารางท่ี 44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา อ่าน
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาคือหนงัสือพิมพค์มชดัลึก คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 และหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. อ่านหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 41.5 และ
หนงัสือพิมพค์มชดัลึก คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. อ่านหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.4 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 57.1 และ
หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.3 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 46.4 และ
หนงัสือพิมพข์่าวสด คิดเป็นร้อยละ 22.9 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  อ่าน
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาคือหนงัสือพิมพม์ติชน คิดเป็นร้อยละ 
38.9 และหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 45 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทนิตยสารท่ีอ่านจ านวน 249 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ประเภทนิตยสารทีอ่่าน 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉนั 3 30.0 4 11.8 3 9.1 45 29.4 3 15.8 
นิตยสารผูช้าย เช่น FHM 0 0.0 0 0.0 3 9.1 19 12.4 2 10.5 
นิตยสารกีฬา 1 10.0 7 20.6 6 18.2 38 24.8 5 26.3 

นิตยสารรถ 1 10.0 7 20.6 4 12.1 25 16.3 3 15.8 

นิตยสารธุรกิจ การเงิน 0 0.0 0 0.0 2 6.1 13 8.5 4 21.1 

นิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวพีลู Gossip 1 10.0 6 17.6 7 21.2 49 32.0 6 31.6 

นิตยสารแฟชัน่ 3 30.0 4 11.8 8 24.2 50 32.7 8 42.1 

นิตยสารข่าวและการเมือง 1 10.0 3 8.8 5 15.2 24 15.7 3 15.8 

นิตยสารทางการเกษตร 1 10.0 3 8.8 4 12.1 11 7.2 4 21.1 

นิตยสารพระเคร่ือง 0 0.0 4 11.8 5 15.2 6 3.9 2 10.5 

นิตยสารท่องเท่ียว 1 10.0 9 26.5 9 27.3 57 37.3 5 26.3 

นิตยสารสุขภาพ การแพทย ์ 1 10.0 4 11.8 10 30.3 19 12.4 2 10.5 

นิตยสารสารคดี 1 10.0 8 23.5 10 30.3 23 15.0 2 10.5 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้
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ตารางที่ 45 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทนิตยสารท่ีอ่านจ านวน 249 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ประเภทนิตยสารทีอ่่าน 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นิตยสารเคร่ืองเสียง 0 0.0 6 17.6 0 0.0 9 5.9 0 0.0 

นิตยสารอาหาร 3 30.0 5 14.7 11 33.3 47 30.7 1 5.3 

นิตยสารดา้นศิลปวฒันธรรม 1 10.0 0 0.0 4 12.1 14 9.2 1 5.3 

นิตยสารทางวชิาการ 0 0.0 3 8.8 4 12.1 17 11.1 2 10.5 

นิตยสารไอที 0 0.0 6 17.6 6 18.2 24 15.7 1 5.3 

นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยั 0 0.0 8 23.5 3 9.1 38 24.8 8 42.1 

อ่ืนๆ 0 0.0 0 0.0 1 3.0 5 3.3 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ MARS (1) คู่สร้างคูส่ม (4)  ธรรมะ (1)
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จากตารางท่ี 45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา อ่าน
นิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉัน นิตยสารแฟชั่น นิตยสารอาหาร คิดเป็นร้อยละ 30.0 เท่ากัน 
รองลงมาคืออ่านนิตยสารกีฬา นิตยสารรถ นิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวีพูล Gossip นิตยสารข่าวและ
การเมือง นิตยสารทางการเกษตร นิตยสารท่องเท่ียว นิตยสารสุขภาพ การแพทย์ นิตยสารสารคดี 
นิตยสารดา้นศิลปวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 10.0 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. อ่านนิตยสาร
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือนิตยสารสารคดี นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 เท่ากนั และนิตยสารกีฬา  นิตยสารรถ คิดเป็นร้อยละ 20.6 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. อ่านนิตยสารอาหาร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือนิตยสารสุขภาพ การแพทย์  นิตยสารสารคดี คิดเป็นร้อย
ละ 30.3 เท่ากนั และนิตยสารแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 24.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อ่านนิตยสารท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือนิตยสารแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 32.7 และนิตยสารบนัเทิง เช่น 
ทีวพีลู Gossip คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า อ่านนิตยสาร
แฟชัน่ นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 เท่ากนั รองลงมาคือนิตยสาร
บนัเทิง เช่น ทีวีพูล Gossip คิดเป็นร้อยละ 31.6 และนิตยสารกีฬา นิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 
26.3 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 46 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อวนัจ านวน 254 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ช่ัวโมงการใช้งานอนิเทอร์เน็ตต่อวนั 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 0 0.0 1 3.3 3 9.4 17 10.0 1 4.8 

1 - 2 ชัว่โมง 0 0.0 13 43.3 5 15.6 31 18.2 0 0.0 

2 - 3 ชัว่โมง 0 0.0 1 3.3 4 12.5 30 17.6 6 28.6 

3 - 4 ชัว่โมง 0 0.0 4 13.3 4 12.5 19 11.2 0 0.0 

4 - 5 ชัว่โมง 0 0.0 0 0.0 5 15.6 10 5.9 4 19.0 

5 - 6 ชัว่โมง 1 100.0 3 10.0 5 15.6 17 10.0 1 4.8 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 0 0.0 8 26.7 6 18.8 46 27.1 9 42.9 
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จากตารางท่ี 46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ใช้
งานอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 5 - 6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 100.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากท่ีสุด 1 - 2 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือใชง้านมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั คิด
เป็นร้อยละ 26.7 และ 3 - 4 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากท่ีสุด มากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือใชง้าน 1 - 2 ชัว่โมง 4 - 5 ชัว่โมง 
5 - 6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 15.6 เท่ากนั และ 2 - 3 ชัว่โมง 3- 4 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
12.5 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใชง้านอินเทอร์เน็ตมากกว่า 
6 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ 1 - 2 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 18.2 
และ 2 - 3 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ 2 - 3 ชัว่โมงต่อวนั 
คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 4 - 5 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

96 

ตารางที่ 47 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ าจ านวน 254 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ า 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข่าว 0 0.0 15 50.0 7 21.9 89 52.4 9 42.9 
บนัเทิง 0 0.0 18 60.0 12 37.5 87 51.2 10 47.6 
กีฬา 0 0.0 9 30.0 9 28.1 36 21.2 5 23.8 
สุขภาพ การแพทย ์ 0 0.0 0 0.0 4 12.5 23 13.5 2 9.5 

อาหาร 0 0.0 2 6.7 8 25.0 34 20.0 2 9.5 

ท่องเท่ียว 0 0.0 5 16.7 7 21.9 49 28.8 4 19.0 

วชิาการ 0 0.0 3 10.0 1 3.1 27 15.9 4 19.0 

ธุรกิจ 0 0.0 4 13.3 1 3.1 21 12.4 2 9.5 

เวบ็ขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต 0 0.0 3 10.0 3 9.4 31 18.2 5 23.8 

Search engine (Google) 0 0.0 9 30.0 12 37.5 75 44.1 11 52.4 

Webboard 0 0.0 6 20.0 2 6.3 14 8.2 4 19.0 

Social Network (Facebook) 1 100.0 14 46.7 10 31.3 97 57.1 10 47.6 

Video Gallery (Youtube) 0 0.0 14 46.7 11 34.4 50 29.4 7 33.3 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้
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ตารางที่ 47 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ าจ านวน 254 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ า 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

e-mail 0 0.0 5 16.7 9 28.1 61 35.9 8 38.1 

Download 0 0.0 8 26.7 10 31.3 38 22.4 5 23.8 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 47 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ใช้
Social Network (Facebook) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. ใช้เว็บไซต์บนัเทิง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือเวบ็ไซตข์่าว คิดเป็นร้อยละ 50.0 และใชเ้วบ็ไซต ์Social 
Network (Facebook) Video Gallery (Youtube) คิดเป็นร้อยละ 46.7 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ใช้เว็บไซต์บนัเทิง 
Search engine (Google) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 เท่ากนั รองลงมาคือเวบ็ไซต ์Video Gallery 
(Youtube) คิดเป็นร้อยละ 34.4 และเวบ็ไซต ์Social Network (Facebook) เวบ็ไซต ์Download คิด
เป็นร้อยละ 31.3 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใชเ้วบ็ไซต ์Social Network 
(Facebook) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาคือเวบ็ไซต์ข่าว คิดเป็นร้อยละ 52.4 และ
เวบ็ไซตบ์นัเทิง คิดเป็นร้อยละ 51.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ใช้เว็บไซต ์
Search engine (Google) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือเวบ็ไซตบ์นัเทิง เวบ็ไซต ์Social 
Network (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 47.6 เท่ากนั และ เวบ็ไซตข์่าวคิดเป็นร้อยละ 42.9 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 48 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่้อน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกัจ านวน 300 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวดทีรู้่จกั 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น ้าด่ืมสิงห์  8 61.5 37 78.7 35 87.5 172 96.1 19 90.5 

น ้าด่ืมคริสตลั 5 38.5 42 89.4 29 72.5 151 84.4 15 71.4 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  6 46.2 28 59.6 26 65.0 124 69.3 17 81.0 

น ้าด่ืมชา้ง 4 30.8 26 55.3 29 72.5 123 68.7 14 66.7 

น ้าด่ืมสยาม 2 15.4 7 14.9 5 12.5 34 19.0 4 19.0 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 3 23.1 27 57.4 25 62.5 129 72.1 12 57.1 

น ้าด่ืมเนปจูน  0 0.0 3 6.4 3 7.5 52 29.1 5 23.8 

น ้าด่ืมสปริงเคิล 1 7.7 3 6.4 0 0.0 31 17.3 2 9.5 

น ้าด่ืมรีเจนซ่ี 0 0.0 3 6.4 4 10.0 23 12.8 1 4.8 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 0 0.0 12 25.5 3 7.5 41 22.9 6 28.6 

อ่ืนๆ  1 7.7 0 0.0 7 17.5 6 3.4 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช(1) น ้ าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง(1)  น ้าด่ืม Mont Fleur(2) น ้ าด่ืมนนัทวฒัน์(1) น ้าด่ืมเพียวเมาทเ์ท่น(3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั(1) น ้าด่ืม กฟภ.(3) น ้าด่ืมซีเอสพี(2) 
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จากตารางท่ี 48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา รู้จกั
ตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือน ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียว
ไลฟ์  คิดเป็นร้อยละ 46.2 และน ้าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 38.5 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืม
บรรจุขวดน ้ าด่ืมคริสตลัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมาคือน ้ าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 78.7 
และน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  คิดเป็นร้อยละ 59.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืม
บรรจุขวดน ้าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือน ้ าด่ืมคริสตลั น ้ าด่ืมชา้ง คิดเป็นร้อย
ละ 72.5 เท่ากนั และน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  คิดเป็นร้อยละ 65.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดน ้ าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.1 รองลงมาคือน ้ าด่ืมคริสตลั น ้ าด่ืมช้าง คิดเป็นร้อยละ 
84.4 เท่ากนั และน ้าด่ืมน ้าทิพย ์ คิดเป็นร้อยละ 72.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ รู้จกัตรายี่ห้อน ้ า
ด่ืมบรรจุขวดน ้าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาคือน ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  คิดเป็น
ร้อยละ 81.0 เท่ากนั และน ้าด่ืมคริสตลั  คิดเป็นร้อยละ 71.4 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 49 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายีห่้อน ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุดจ านวน 300 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวดทีบ่ริโภคบ่อยทีสุ่ด 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น ้าด่ืมสิงห์ 4 30.8 22 46.8 18 45.0 69 38.5 7 33.3 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 3 14.3 

น ้าด่ืมคริสตลั 2 15.4 9 19.1 7 17.5 40 22.3 4 19.0 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ 4 30.8 10 21.3 5 12.5 44 24.6 6 28.6 

น ้าด่ืมชา้ง 0 0.0 2 4.3 3 7.5 11 6.1 0 0.0 

น ้าด่ืมสยาม 2 15.4 3 6.4 1 2.5 0 0.0 0 0.0 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 0 0.0 1 2.1 1 2.5 5 2.8 1 4.8 

อ่ืนๆ 1 7.7 0 0.0 5 12.5 7 3.9 0 0.0 

รวม 13 100.0 47 100.0 40 100.0 179 100.0 21 100.0 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช(1) น ้ าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง(1)  น ้าด่ืม Mont Fleur(2) น ้ าด่ืมนนัทวฒัน์(1) น ้าด่ืมเพียวเมาทเ์ท่น(3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั(1) น ้าด่ืม กฟภ.(3) น ้าด่ืมซีเอสพี(2) 
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จากตารางท่ี 49 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
บริโภคน ้าด่ืมสิงห์ น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 เท่ากนั รองลงมาคือน ้ าด่ืม
คริสตลั น ้าด่ืมสยาม คิดเป็นร้อยละ 15.4 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. บริโภคน ้ าด่ืมสิงห์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือน ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 21.3 และน ้ าด่ืม
คริสตลั คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. บริโภคน ้ าด่ืมสิงห์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือน ้ าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน ้ าด่ืมเนสท์เล่ 
เพียวไลฟ์  อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 12.5 เท่ากนั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริโภคน ้ าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 24.6 และน ้ าด่ืมคริสตลั คิด
เป็นร้อยละ 22.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า บริโภคน ้ าด่ืม
สิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 28.6 และน ้ า
ด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 50 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 300 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกซื้อน า้ดืม่บรรจุขวด 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ช่ือเสียงบริษทั 3 23.1 21 44.7 11 27.5 61 34.1 7 33.3 
การโฆษณา / ประชาสมัพนัธ์ 4 30.8 15 31.9 9 22.5 46 25.7 1 4.8 
ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 1 7.7 9 19.1 3 7.5 31 17.3 4 19.0 
ปริมาณบรรจุมากวา่ยีห่อ้อ่ืน  1 7.7 3 6.4 0 0.0 13 7.3 3 14.3 
ความสะอาด 5 38.5 29 61.7 21 52.5 113 63.1 10 47.6 
สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย  6 46.2 29 61.7 21 52.5 110 61.5 9 42.9 
ภาชนะท่ีบรรจุสวยงามน่าบริโภค 2 15.4 17 36.2 8 20.0 50 27.9 2 9.5 
ไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขาย 0 0.0 1 2.1 0 0.0 1 0.6 2 9.5 
ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน 1 7.7 0 0.0 0 0.0 8 4.5 0 0.0 
ซ้ือเม่ือตอ้งเดินทางท่องเท่ียว 1 7.7 7 14.9 4 10.0 32 17.9 5 23.8 
พกพาง่าย 2 15.4 12 25.5 5 12.5 34 19.0 0 0.0 
ของแถม/ ของสมนาคุณ 0 0.0 2 4.3 2 5.0 5 2.8 1 4.8 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   
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ตารางที่ 50 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดจ านวน 300 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกซื้อน า้ดืม่บรรจุขวด 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือชัว่คราวทดแทนน ้ าด่ืมบรรจุภาชนะอ่ืน 0 0.0 9 19.1 5 12.5 14 7.8 1 4.8 
อ่ืนๆ 1 7.7 1 2.1 4 10.0 12 6.7 0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติดี (8) มีพลาสติกหุม้ฝาน ้ าด่ืม (1) ไม่เคยซ้ือ (4) อยูใ่นร้านอาหารท่ีไปรับประทาน(1)  
    เจออะไรก็ซ้ืออนันั้น (1) มีแร่ธาตุ (1) ข้ีเกียจกรองน ้ า (1)  เครือญาติเป็นผูผ้ลิต (1) 
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จากตารางท่ี 50 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
เลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดว้ยเหตุผลสะดวกและหาซ้ือไดง่้ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมา
คือความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 38.5 และการโฆษณา / ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 30.8 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดด้วยเหตุผลความสะอาด สะดวกและหาซ้ือได้ง่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.7 เท่ากัน 
รองลงมาคือช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 44.7 และการโฆษณา / ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
36.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดด้วยเหตุผลความสะอาด สะดวกและหาซ้ือได้ง่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 เท่ากัน 
รองลงมาคือช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 27.5 และการโฆษณา / ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
22.5 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดดว้ย
เหตุผลความสะอาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมาคือสะดวกและหาซ้ือไดง่้าย  คิดเป็นร้อย
ละ 61.5 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ เลือกซ้ือน ้าด่ืม
บรรจุขวดดว้ยเหตุผลความสะอาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมาคือสะดวกและหาซ้ือได้
ง่ายคิดเป็นร้อยละ 42.9 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามล าดบั
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ตารางที่ 51 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การโฆษณา 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ 
9 37 38 167 20 271 

3.56 3.97 3.29 3.49 3.40 3.52 
มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

โฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวทิยุ 
3 22 13 76 6 120 

4.00 3.50 3.00 3.05 3.17 3.16 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือนติยสาร 
5 30 27 122 14 198 

3.60 3.47 3.15 3.07 3.14 3.16 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

*แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การโฆษณา 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

โฆษณาในส่ือหนงัสือพมิพ์ 
6 29 18 113 13 179 

3.50 3.17 3.00 3.05 2.85 3.07 
มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆใน
ละคร) 

9 32 18 112 16 187 
3.00 3.19 2.89 3.00 3.00 3.02 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาแฝง (การดืม่น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆใน
ภาพยนตร์) 

5 20 13 94 12 144 
3.20 3.55 2.54 3.07 2.33 3.03 

ปานกลาง มาก นอ้ย ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การโฆษณา 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การมบีรรจุภัณฑ์พเิศษทีส่วยงาม (ขวด
สวยงาม) 

8 26 25 117 12 188 
3.38 3.69 3.60 3.36 3.25 3.43 

ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

โฆษณาโดยใช้ดาราทีช่ื่นชอบเป็น Presenter 
8 27 29 119 13 196 

3.13 3.67 3.14 3.30 3.00 3.3 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้งบริเวณถนน
สาธารณะ 

6 34 29 115 13 197 
3.00 3.65 3.21 3.03 2.62 3.14 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การโฆษณา 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

แผ่นป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร 
8 38 25 131 15 217 

3.38 3.71 3.16 3.21 3.33 3.30 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณาในร้านค้าปลกี 
6 31 24 111 13 185 

2.83 3.68 2.96 3.15 3.31 3.22 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร 
6 27 22 114 16 185 

2.83 3.26 2.73 3.21 3.38 3.16 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การโฆษณา 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

แผ่นป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อ 
6 34 24 118 13 195 

3.50 3.47 3.21 3.14 3.23 3.23 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
6 15 17 96 11 145 

2.67 3.67 2.71 3.18 2.91 3.13 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ผลติภัณฑ์ 

7 21 22 121 13 184 
3.14 3.38 3.50 3.46 3.69 3.46 

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
โฆษณาคัน่การเปิดเพลงหรือข่าวในส่ือวทิย ุโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา
คือการโฆษณาในส่ือนิตยสาร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) และการโฆษณาในส่ือ
โทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาในส่ือ
โทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) รองลงมาคือการ
โฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.69) และการโฆษณาในแผน่ป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการโฆษณาการมี
บรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมา
คือ การโฆษณาการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.50)  และการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่
รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) รองลงมาคือ การโฆษณาการช่วย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46)  และการ
โฆษณาการมีบรรจุภัณฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม)  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาการ
ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ 
การโฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40)  
และการโฆษณาในแผน่ป้ายตั้งบนโต๊ะในร้านอาหาร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 52 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จากการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การตลาดทางอนิเทอร์เน็ต 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัน า้ดืม่ผ่าน website  

1 14 5 53 7 80 

5.00 3.29 3.60 2.87 3.14 3.04 
มากท่ีสุด ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเกีย่วกบัการบริโภค
น า้ดืม่บน Facebook, กระดาน(webboard) ทีต่่างๆ 

2 14 6 53 4 79 

4.00 3.64 3.50 3.00 3.00 3.18 
มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การโพสต์ Clip Video น า้ดืม่ผ่าน Youtube 

2 11 4 42 5 64 

3.50 3.45 3.00 2.93 3.40 3.08 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 52 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมาก
ท่ีสุดคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผ่าน website  โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือการโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, 
กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการโพสต์ Clip 
Video น ้าด่ืมผา่น Youtube โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการ
โพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือ การโพสต์ Clip Video น ้ าด่ืมผ่าน 
Youtube โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น 
website โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้าด่ืมผา่น website โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมา
คือ การโพสตข์อ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ี
ต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) และการโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการโพสต์
ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) รองลงมาคือการโพสต์ Clip Video น ้ าด่ืมผ่าน 
Youtube  โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ า
ด่ืมผา่น website  โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการ
โพสต ์Clip Video น ้าด่ืมผา่น Youtube โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) รองลงมา
คือ การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.14) และการโพสต์ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน
(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดับ
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ตารางที่ 53 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การส่งเสริมการขาย 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การลดราคาน า้ดืม่ 
5 23 17 83 13 141 

3.60 3.78 4.06 3.92 4.23 3.93 
มาก มาก มาก มาก มากท่ีสุด มาก 

การเพิม่ปริมาณน า้ดืม่พเิศษ 
2 26 10 59 6 103 

3.50 3.38 4.00 3.51 3.33 3.51 
มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

การให้ของแถมเมือ่ซือ้น า้ดืม่ เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 
7 26 21 112 15 181 

3.14 3.96 3.81 3.65 4.20 3.74 
ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 53 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การส่งเสริมการขาย 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ 
9 16 13 62 6 106 

2.56 3.75 3.23 3.47 3.17 3.39 
นอ้ย มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

การให้ส่งฉลากน า้ดืม่ชิงโชค รถยนต์ ทองค า  
โทรศัพท์มอืถือ 

4 26 11 90 9 140 
3.25 3.35 2.91 3.49 3.67 3.42 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัเตมิน า้มนัรถแล้วแถม
น า้ดืม่ 

8 35 31 132 16 222 
2.63 3.83 3.35 3.39 3.56 3.44 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 53 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การส่งเสริมการขาย 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัสินค้าอืน่แล้วซ้ือน า้ดืม่
ได้ในราคาพเิศษ 

7 20 16 82 6 131 
2.43 3.55 3.13 3.54 3.67 3.44 
นอ้ย มาก ปานกลาง มาก มาก มาก 

การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ 
3 24 17 85 10 139 

3.67 3.33 3.35 3.19 3.10 3.24 
มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การเป็นสปอนเซอร์กจิกรรมท้องถิ่น/ชุมชน 
5 21 12 72 8 118 

2.80 3.52 3.08 3.19 2.75 3.19 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 



 
 

 

117 

ตารางที่ 53 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การส่งเสริมการขาย 

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมอาหาร 
6 22 23 101 13 165 

3.33 3.82 3.13 3.28 3.62 3.36 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 53 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด
คือ การลดราคาน ้ าด่ืมโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมาคือการเพิ่มปริมาณน ้ า
ด่ืมพิเศษ การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ตต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) เท่ากนั 
และการออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมอาหาร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการให้ของ
แถมเม่ือซ้ือน ้าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) รองลงมาคือการจดั
โปรโมชัน่ร่วมกบัเติมน ้ ามนัรถแลว้แถมน ้ าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ
การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งานมหกรรมอาหาร โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือการลด
ราคาน ้ าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การลดราคาน ้ าด่ืม โดย
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือการให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 
1 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) และการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้อ่ืนแลว้ซ้ือน ้ าด่ืม
ไดใ้นราคาพิเศษ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การลด
ราคาน ้ าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือการให้ของแถมเม่ือซ้ือ
น ้าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) และการให้ส่งฉลากน ้ าด่ืมชิง
โชค รถยนต ์ทองค า  โทรศพัทมื์อถือ การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้อ่ืนแลว้ซ้ือน ้ าด่ืมไดใ้นราคา
พิเศษ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 54 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จากการใหข้่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ความรู้ด้านการดืม่น า้ในส่ิงพมิพ์ต่างๆ 
2 20 15 75 8 120 

2.00 2.80 2.80 2.72 2.38 2.71 
นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง 

บริษัทน า้ดืม่ท ากจิกรรมเพือ่สังคม ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

9 31 25 128 15 208 
3.00 3.84 3.52 3.52 3.53 3.54 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

บริษัทน า้ดืม่ท าผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่แสดงออกถึงการ
ค านึงถึงธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

6 34 23 130 16 209 
2.83 3.88 3.57 3.54 3.69 3.59 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที่ 54 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการให้ข่าว ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การประชาสัมพนัธ์ตรายีห้่อของบริษัทผู้ผลติ 
6 28 21 104 15 174 

3.00 3.43 3.33 3.38 3.40 3.37 
ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การน าเสนอกระบวนการผลติทีท่นัสมยั สะอาด 
ปลอดภัย มมีาตรฐาน 

5 28 27 118 12 190 
3.20 3.64 3.59 3.62 3.42 3.59 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 54 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด
มากท่ีสุดคือ การน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) รองลงมาคือบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ  การประชาสัมพนัธ์ตรายี่ห้อของบริษทัผูผ้ลิต การน าเสนอกระบวนการผลิต
ท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) เท่ากนั 
และบริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ 
บริษัทน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) รองลงมาคือบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) และการน าเสนอกระบวนการ
ผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
น าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั  มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) รองลงมาคือบริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) และบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อ
สังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การน าเสนอ
กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.62) รองลงมาคือบริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) และบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ 
บริษัทน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือบริษทัน ้ าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ
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ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) และการน าเสนอกระบวนการ
ผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
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ตารางที่ 55 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
จากการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การใช้พนักงานขาย  

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ข้อมูลน า้ดืม่โดยพนักงานขาย 
5 18 6 36 6 71 

2.80 3.06 3.00 3.08 3.17 3.06 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

พนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทีม่สัีญลกัษณ์
หรือโลโก้ของบริษัทผู้ผลติ 

6 18 13 55 8 100 
2.67 3.44 2.69 3.04 3.00 3.04 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การแต่งกายพนักงานและรถขนน า้ดืม่สะอาด 
7 25 17 62 7 118 

3.43 3.60 3.29 3.29 3.29 3.36 
มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 



 
 
 

 

124 

ตารางที่ 55 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดจากการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

การใช้พนักงานขาย  

ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษา 
 (N=13) 

มธัยมศึกษา/ปวช. 
(N=47) 

อนุปริญญา/ปวส.
(N=40) 

ปริญญาตรี 
(N=179) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(N=21) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

อืน่ๆ 
0 0 0 3 0 3 

0.00 0.00 0.00 3.00 0 3.00 
 -  -  - ปานกลาง  - ปานกลาง 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการน ้ าด่ืมในงานการกศุลต่างๆ   *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุด
คือ การแต่งกายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) 
รองลงมาคือการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนักงานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.80) และพนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษทัผูผ้ลิต โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การแต่ง
กายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมาคือ 
พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
แต่งกายพนักงานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
รองลงมาคือการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนักงานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.00) และพนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษทัผูผ้ลิต โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.69) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การแต่งกาย
พนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) รองลงมาคือ 
การให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) และ
พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.04) 

ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใหข้่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
แต่งกายพนักงานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
รองลงมาคือการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.17) และพนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษทัผูผ้ลิต โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
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ตารางที่ 56 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีดูโทรทศัน์จ านวน 287 
คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ช่วงเวลาทีดู่
โทรทศัน์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

06.01 – 08.00 น. 8 20.0 31 31.0 24 35.8 38.0 47.5 

08.01-10.00 น. 7 17.5 9 9.0 3 4.5 7.0 8.8 

10.01-12.00 น. 5 12.5 4 4.0 1 1.5 4.0 5.0 

12.01-14.00 น. 3 7.5 4 4.0 1 1.5 7.0 8.8 

14.01-16.00 น.  7 17.5 1 1.0 0 0.0 4.0 5.0 

16.01-18.00 น. 8 20.0 8 8.0 3 4.5 11.0 13.8 

18.01-20.00 น. 25 62.5 61 61.0 35 52.2 43.0 53.8 

20.01-22.00 น. 29 72.5 62 62.0 54 80.6 48.0 60.0 

22.01-24.00 น. 18 45.0 26 26.0 24 35.8 18.0 22.5 

24.01-02.00 น. 8 20.0 5 5.0 4 6.0 3.0 3.8 

02.01-04.00 น. 0 0.0 2 2.0 1 1.5 1.0 1.3 

04.01-06.00 น. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.0 6.3 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี 56 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ดูโทรทศัน์

มากท่ีสุดในช่วงเวลา 20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 62.5 และช่วงเวลา 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 45.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท ดูโทรทศัน์มากท่ีสุดในช่วงเวลา 
20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 61.0 และ
ช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท ดูโทรทศัน์มากท่ีสุดในช่วงเวลา 
20.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 52.2 
เท่ากนั และช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. 22.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 35.8 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ดูโทรทศัน์มากท่ีสุดในช่วงเวลา  20.01-22.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.8 และช่วงเวลา 06.01 – 
08.00 น. คิดเป็นร้อยละ 47.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 57 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามรายการโทรทศัน์ท่ีดูจ  านวน 287 

คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

รายการข่าวบนัเทิง เช่น 
ดาวกระจาย 

14 35.0 44 44.0 29 43.3 26.0 32.5 

ละครซิทคอม เช่น บางรักซอย9 18 45.0 29 29.0 25 37.3 13.0 16.3 

ละครซีร่ีเกาหลี 10 25.0 21 21.0 20 29.9 21.0 26.3 

รายการส าหรับเด็ก เช่น การ์ตูน 7 17.5 13 13.0 8 11.9 8.0 10.0 

รายการข่าวกีฬา เช่น Sport Fan 8 20.0 16 16.0 9 13.4 17.0 21.3 

รายการท่องเท่ียว 13 32.5 20 20.0 21 31.3 27.0 33.8 

รายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี 10 25.0 56 56.0 37 55.2 38.0 47.5 

รายการคุยของผูห้ญิง เช่น 
ผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 

1 2.5 12 12.0 13 19.4 13.0 16.3 

รายการข่าวประจ าวนั 13 32.5 56 56.0 40 59.7 57.0 71.3 

เกมโชวเ์ช่น ชิงร้อยชิงลา้น 15 37.5 39 39.0 33 49.3 25.0 31.3 
ละครช่วงก่อนข่าวภาคค ่า 22 55.0 34 34.0 27 40.3 23.0 28.8 
ละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า 25 62.5 44 44.0 36 53.7 29.0 36.3 
รายการทอร์คโชวว์าไรต้ี เช่น ตี
สิบ 

16 40.0 26 26.0 22 32.8 20.0 25.0 

การถ่ายทอดสดกีฬา เช่น 
ฟตุบอล กอลฟ์ 

11 28 15 15.0 14 20.9 26.0 32.5 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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ตารางที่ 57 (ต่อ) แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามรายการโทรทศัน์ท่ีดูจ  านวน 
287 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายการโทรทศัน์ทีดู่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

รายการสอนท าอาหาร 12 30.0 26 26.0 14 20.9 17.0 21.3 
รายการทางจานดาวเทียม TRUE 
Vision 

3 7.5 13 13.0 10 14.9 16.0 20.0 

รายการทางจานดาวเทียม C, KU 
band 

11 27.5 6 6.0 8 11.9 17.0 21.3 

รายการทางเคเบ้ิลทีว ี 8 20.0 10 10.0 4 6.0 11.0 13.8 
อ่ืนๆ 0 0.0 0 0.0 2 3.0 0.0 0.0 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้    
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายการพิเศษ (1) รายการผา่นอินเทอร์เน็ต (1) 

 
จากตารางท่ี 57 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ดูรายการ

โทรทศัน์รายการละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือรายการละคร
ช่วงก่อนข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 55.0 และรายการละครซิทคอม เช่น บางรักซอย9 คิดเป็นร้อยละ 
45.0 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท ดูรายการโทรทศัน์รายการคุยข่าว 
เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี รายการข่าวประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.0 เท่ากนั รองลงมาคือรายการ
ข่าวบนัเทิง เช่น ดาวกระจาย ละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 44.0 เท่ากนั และรายการเกม
โชวเ์ช่น ชิงร้อยชิงลา้น คิดเป็นร้อยละ 39.0 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท ดูรายการโทรทศัน์รายการข่าว
ประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือรายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี คิดเป็นร้อย
ละ 55.2 และรายการละครช่วงหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 53.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ดูรายการโทรทศัน์รายการข่าว
ประจ าวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือรายการคุยข่าว เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 และรายการละครหลงัข่าวภาคค ่า คิดเป็นร้อยละ 36.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 58 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีฟังวทิยจุ  านวน 154 คน 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ช่วงเวลาที ่
ฟังวทิยุ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

06.01 – 08.00 น. 4 18.2 12 22.6 4 14.8 22.0 42.3 
08.01-10.00 น. 1 4.5 19 35.8 8 29.6 10.0 19.2 
10.01-12.00 น. 5 22.7 9 17.0 5 18.5 7.0 13.5 
12.01-14.00 น. 6 27.3 7 13.2 4 14.8 6.0 11.5 
14.01-16.00 น.  0 0.0 5 9.4 7 25.9 2.0 3.8 
16.01-18.00 น. 5 22.7 12 22.6 9 33.3 15.0 28.8 
18.01-20.00 น. 1 4.5 4 7.5 8 29.6 10.0 19.2 
20.01-22.00 น. 3 13.6 5 9.4 3 11.1 5.0 9.6 
22.01-24.00 น. 8 36.4 4 7.5 3 11.1 2.0 3.8 
24.01-02.00 น. 0 0.0 3 5.7 2 7.4 1.0 1.9 
02.01-04.00 น. 1 4.5 0 0.0 0 0.0 1.0 1.9 
04.01-06.00 น. 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 58 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ฟังวิทยุใน
ช่วงเวลา 22.01-24.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือช่วงเวลา 10.01-12.00 น. 16.01-
18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.7 เท่ากนั และช่วงเวลา 12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.3 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท ฟังวิทยุในช่วงเวลา 08.01-10.00 
น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือช่วงเวลา 06.01 – 08.00 น. 16.01-18.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 22.6 เท่ากนั และช่วงเวลา 10.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 17.0 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท ฟังวิทยุในช่วงเวลา 16.01-18.00 
น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01-10.00 น. 18.01-20.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 29.6เท่ากนั และช่วงเวลา 14.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 25.9 
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ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ฟังวทิยใุนช่วงเวลา 06.01 – 08.00 
น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 28.8 และ
ช่วงเวลา 08.01-10.00 น. 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่ากนั ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 59 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามหนงัสือพิมพท่ี์อ่านเป็นประจ า 

255 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

หนังสือพมิพ์ทีอ่่าน
เป็นประจ า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ไทยรัฐ 33 94.3 72 85.7 51 85.0 58.0 76.3 

เดลินิวส์ 17 48.6 40 47.6 29 48.3 30.0 39.5 

ข่าวสด 9 25.7 9 10.7 15 25.0 21.0 27.6 

มติชน 8 22.9 8 9.5 12 20.0 24.0 31.6 

คมชดัลึก 6 17.1 16 19.0 9 15.0 11.0 14.5 

ผูจ้ดัการ 1 2.9 1 1.2 3 5.0 8.0 10.5 

ประชาชาติธุรกิจ 1 2.9 2 2.4 0 0.0 8.0 10.5 

ไทยโพสต ์ 0 0.0 1 1.2 0 0.0 3.0 3.9 

โพสตทู์เดย ์ 0 0.0 0 0.0 1 1.7 8.0 10.5 

สยามกีฬา 5 14.3 6 7.1 7 11.7 5.0 6.6 

บางกอกทูเดย ์ 0 0.0 2 2.4 0 0.0 2.0 2.6 

บางกอกโพสต ์ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.0 2.6 

แนวหนา้ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.0 3.9 

เชียงใหม่นิวส์ 10 28.6 20 23.8 13 21.7 5.0 6.6 

สยามรัฐ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.0 2.6 

อ่ืนๆ 2 5.7 2 2.4 1 1.7 5.0 6.6 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพผ์า่นอินเทอร์เน็ต (4) โลกวนัน้ี (2)  
ฐานเศรษฐกิจ (1)  สตาร์ซ๊อกเกอร์ (3)  
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จากตารางท่ี 59 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท อ่าน
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 
48.6 และหนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ คิดเป็นร้อยละ 28.6 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท อ่านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 47.6 และหนงัสือพิมพ ์
คิดเป็นร้อยละ 23.8 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท อ่านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และหนงัสือพิมพ์
ข่าวสด คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท อ่านหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คิดเป็นร้อยละ 39.5 และหนงัสือพิมพม์ติชน 
คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 60 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประเภทนิตยสารท่ีอ่านจ านวน 
249 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ประเภทนิตยสารทีอ่่าน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

นิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉนั 4 11.1 14 15.6 21 33.9 19.0 31.1 

นิตยสารผูช้าย เช่น FHM 2 5.6 9 10.0 8 12.9 5.0 8.2 

นิตยสารกีฬา 10 27.8 16 17.8 13 21.0 18.0 29.5 

นิตยสารรถ 5 13.9 12 13.3 9 14.5 14.0 23.0 

นิตยสารธุรกิจ การเงิน 3 8.3 0 0.0 4 6.5 12.0 19.7 

นิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวพีลู Gossip 12 33.3 27 30.0 23 37.1 7.0 11.5 

นิตยสารแฟชัน่ 11 30.6 27 30.0 20 32.3 15.0 24.6 

นิตยสารข่าวและการเมือง 2 5.6 12 13.3 8 12.9 14.0 23.0 

นิตยสารทางการเกษตร 0 0.0 8 8.9 3 4.8 12.0 19.7 

นิตยสารพระเคร่ือง 0 0.0 8 8.9 3 4.8 6.0 9.8 

นิตยสารท่องเท่ียว 10 27.8 25 27.8 20 32.3 26.0 42.6 

นิตยสารสุขภาพ การแพทย ์ 2 5.6 6 6.7 14 22.6 14.0 23.0 

นิตยสารสารคดี 7 19.4 14 15.6 8 12.9 15.0 24.6 

นิตยสารเคร่ืองเสียง 3 8.3 8 8.9 1 1.6 3.0 4.9 

นิตยสารอาหาร 11 30.6 24 26.7 19 30.6 13.0 21.3 

นิตยสารดา้นศิลปวฒันธรรม 2 5.6 3 3.3 3 4.8 12.0 19.7 

นิตยสารทางวชิาการ 5 13.9 5 5.6 8 12.9 8.0 13.1 

นิตยสารไอที 6 16.7 12 13.3 10 16.1 9.0 14.8 

นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยั 4 11.1 17 18.9 18 29.0 18.0 29.5 

อ่ืนๆ 1 2.8 3 3.3 0 0.0 2.0 3.3 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ MARS (1) คู่สร้างคูส่ม (4)  ธรรมะ (1)  
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จากตารางท่ี 60 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท อ่านนิตยสาร
บนัเทิง เช่น ทีวีพูล Gossip มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือนิตยสารแฟชั่น นิตยสาร
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 30.6 เท่ากนั และนิตยสารกีฬา นิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.8 เท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท อ่านนิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวีพูล 
Gossip นิตยสารแฟชัน่ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 เท่ากนั รองลงมาคือนิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 27.8 และนิตยสารอาหาร คิดเป็นร้อยละ 26.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท อ่านนิตยสารบนัเทิง เช่น ทีวีพูล 
Gossip มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาคือนิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉัน คิดเป็นร้อยละ 
33.9 และนิตยสารแฟชัน่ นิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 32.3 เท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกว่า 15,000 บาท อ่านนิตยสารท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือนิตยสารผูห้ญิง เช่น แพรว ดิฉัน คิดเป็นร้อยละ 31.1 และนิตยสารกีฬา 
นิตยสารเก่ียวกบับา้น ท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 29.5 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 61 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
ต่อวนัจ านวน 254 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ช่ัวโมงการใช้งาน
อนิเทอร์เน็ตต่อวนั 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 0 0.0 7 8.0 7 10.9 9.0 12.9 

1 - 2 ชัว่โมง 5 13.9 15 17.2 12 18.8 18.0 25.7 

2 - 3 ชัว่โมง 1 2.8 18 20.7 12 18.8 10.0 14.3 

3 - 4 ชัว่โมง 0 0.0 9 10.3 7 10.9 12.0 17.1 

4 - 5 ชัว่โมง 5 13.9 2 2.3 4 6.3 8.0 11.4 

5 - 6 ชัว่โมง 11 30.6 9 10.3 5 7.8 2.0 2.9 

มากกวา่ 6 ชัว่โมง 14 38.9 27 31.0 17 26.6 11.0 15.7 

 
จากตารางท่ี 61 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ 5 - 6 ชัว่โมงต่อวนั 
คิดเป็นร้อยละ 30.6 และ 1 - 2 ชัว่โมง 4 - 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 13.9 เท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 
ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ 2 - 3 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต 1 - 2 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 17.2 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 
ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมาคือ 1 - 2 ชัว่โมง 2 - 3 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อย
ละ 18.8 เท่ากนั และนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 3 - 4 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 10.9 เท่ากนั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ใชง้านอินเทอร์เน็ต 1 - 2 ชัว่โมง
ต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาคือใชง้านอินเทอร์เน็ต 3 - 4 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 17.1 
และมากกวา่ 6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 15.7 เท่ากนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 62 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเวบ็ไซตท่ี์ใชเ้ป็นประจ าจ านวน 
254 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

เวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ข่าว 14 38.9 30 34.5 35 54.7 41.0 58.6 

บนัเทิง 23 63.9 43 49.4 36 56.3 25.0 35.7 

กีฬา 12 33.3 17 19.5 13 20.3 17.0 24.3 

สุขภาพ การแพทย ์ 3 8.3 9 10.3 8 12.5 9.0 12.9 

อาหาร 7 19.4 18 20.7 14 21.9 7.0 10.0 

ท่องเท่ียว 11 30.6 21 24.1 17 26.6 16.0 22.9 

วชิาการ 6 16.7 8 9.2 9 14.1 12.0 17.1 

ธุรกิจ 2 5.6 6 6.9 9 14.1 11.0 15.7 

เวบ็ขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต 12 33.3 18 20.7 9 14.1 3.0 4.3 

Search engine (Google) 23 63.9 37 42.5 24 37.5 23.0 32.9 

Webboard 7 19.4 7 8.0 4 6.3 8.0 11.4 

Social Network (Facebook) 26 72.2 51 58.6 30 46.9 24.0 34.3 

Video Gallery (Youtube) 14 38.9 32 36.8 24 37.5 12.0 17.1 

e-mail 15 41.7 27 31.0 19 29.7 22.0 31.4 

Download 14 38.9 16 18.4 19 29.7 12.0 17.1 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
จากตารางท่ี 62 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ใชเ้วบ็ไซต ์

Social Network (Facebook) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือเวบ็ไซต์บนัเทิง  เวบ็ไซต ์
Search engine (Google) คิดเป็นร้อยละ 63.9 เท่ากนั และเวบ็ไซต ์e-mail  คิดเป็นร้อยละ 41.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท ใช้เวบ็ไซต์ Social Network 
(Facebook) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาคือ เวบ็ไซตบ์นัเทิง คิดเป็นร้อยละ 49.4 และ
เวบ็ไซต ์Search engine (Google) คิดเป็นร้อยละ 42.5 
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ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท ใชเ้วบ็ไซตบ์นัเทิง มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือเวบ็ไซต์ข่าว คิดเป็นร้อยละ 54.7 และเวบ็ไซต์ Social Network 
(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 46.9 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ใช้เวบ็ไซตข์่าวมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือเวบ็ไซตบ์นัเทิง คิดเป็นร้อยละ 35.7 และเวบ็ไซต์ท่องเท่ียว เวบ็ไซต ์Social 
Network (Facebook) คิดเป็นร้อยละ 34.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 63 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ีรู้จกั

จ านวน 300 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่ 
บรรจุขวดทีรู้่จกั 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

น ้าด่ืมสิงห์  36 85.7 93 88.6 65 92.9 77.0 92.8 

น ้าด่ืมคริสตลั 34 81.0 94 89.5 53 75.7 61.0 73.5 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  32 76.2 71 67.6 57 81.4 41.0 49.4 

น ้าด่ืมชา้ง 29 69.0 65 61.9 45 64.3 57.0 68.7 

น ้าด่ืมสยาม 9 21.4 14 13.3 15 21.4 14.0 16.9 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 33 78.6 76 72.4 49 70.0 38.0 45.8 

น ้าด่ืมเนปจูน  8 19.0 19 18.1 19 27.1 17.0 20.5 

น ้าด่ืมสปริงเคิล 2 4.8 9 8.6 18 25.7 8.0 9.6 

น ้าด่ืมรีเจนซ่ี 8 19.0 7 6.7 7 10.0 9.0 10.8 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 15 35.7 23 21.9 10 14.3 14.0 16.9 

อ่ืนๆ  1 2.4 1 1.0 5 7.1 7.0 8.4 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช (1) น ้ าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง (1)  น ้าด่ืม 
Mont Fleur (2) น ้ าด่ืมนนัทวฒัน์ (1) น ้าด่ืมเพียวเมาทเ์ท่น (3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั (1) น ้าด่ืม กฟภ. (3) น ้า
ด่ืมซีเอสพี (2) 
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จากตารางท่ี 63 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท รู้จกัตรายี่ห้อ
น ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ าด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือน ้ าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 
81.0 และน ้าด่ืมน ้าทิพย ์คิดเป็นร้อยละ 78.6 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ า
ด่ืมคริสตลัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมาคือน ้ าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ 88.6 และน ้ าด่ืมน ้ า
ทิพย ์คิดเป็นร้อยละ 72.4 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ า
ด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมาคือน ้ าด่ืมเนสท์เล่ เพียวไลฟ์  คิดเป็นร้อยละ 81.4 
และน ้าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 75.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท รู้จกัตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ า
ด่ืมสิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมาคือน ้ าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 73.5 และน ้ าด่ืมชา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 68.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 64 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามตรายี่ห้อน ้ าด่ืมบรรจุขวดท่ี

บริโภคบ่อยท่ีสุดจ านวน 300 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ตรายีห้่อน า้ดืม่บรรจุขวด 
ทีบ่ริโภคบ่อยทีสุ่ด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

น ้าด่ืมสิงห์ 11 26.2 39 37.1 36 51.4 34.0 41.0 

น ้าด่ืมอ่างแกว้ 0 0.0 1 1.0 1 1.4 4.0 4.8 

น ้าด่ืมคริสตลั 9 21.4 24 22.9 12 17.1 17.0 20.5 

น ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ 14 33.3 29 27.6 12 17.1 14.0 16.9 

น ้าด่ืมชา้ง 3 7.1 7 6.7 2 2.9 4.0 4.8 

น ้าด่ืมสยาม 3 7.1 3 2.9 0 0.0 0.0 0.0 

น ้าด่ืมน ้ าทิพย ์ 0 0.0 2 1.9 4 5.7 2.0 2.4 

อ่ืนๆ 2 4.8 0 0.0 3 4.3 8.0 9.6 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าด่ืมคูล่ีเฟรช (1) น ้ าด่ืม Mont Fleur (2) น ้ าด่ืม
เพียวเมาทเ์ท่น (3) น ้าด่ืมทิพยอุ์ทยั (1) น ้าด่ืมซีเอสพี (3) น ้าด่ืมนนัทวฒัน์ (1) น ้าด่ืมน่ิมซ่ีเส็ง (2) 



 
138 

 

 

จากตารางท่ี 64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท บริโภคน ้ าด่ืม
บรรจุขวดน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือน ้ าด่ืมสิงห์ คิดเป็นร้อย
ละ 26.2 และน ้าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 21.4 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ าด่ืม
สิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาคือน ้าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 27.6 และน ้ า
ด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ าด่ืม
สิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ น ้ าด่ืมคริสตลั น ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ เพียวไลฟ์  คิดเป็นร้อย
ละ 17.1 เท่ากนั และน ้าด่ืมน ้าทิพย ์คิดเป็นร้อยละ 5.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้มากกว่า 15,000 บาท บริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดน ้ าด่ืม
สิงห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือน ้าด่ืมคริสตลั คิดเป็นร้อยละ 20.5 และน ้ าด่ืมเนสทเ์ล่ 
เพียวไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 16.9 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 65 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด
จ านวน 300 คน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

เหตุผลทีเ่ลอืกซื้อ 
น า้ดืม่บรรจุขวด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 10,000  
(N=105) 

10,001 – 15,000  
(N=70) 

มากกว่า 15,000  
(N=83) 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ช่ือเสียงบริษทั 16 38.1 31 29.5 32 45.7 24.0 28.9 

การโฆษณา / ประชาสมัพนัธ์ 16 38.1 23 21.9 17 24.3 19.0 22.9 

ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน 7 16.7 18 17.1 13 18.6 10.0 12.0 

ปริมาณบรรจุมากวา่ยีห่อ้อ่ืน  7 16.7 1 1.0 6 8.6 6.0 7.2 

ความสะอาด 28 66.7 57 54.3 47 67.1 46.0 55.4 

สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย  30 71.4 64 61.0 43 61.4 38.0 45.8 

ภาชนะท่ีบรรจุสวยงามน่าบริโภค 21 50.0 25 23.8 16 22.9 17.0 20.5 

ไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขาย 0 0.0 3 2.9 1 1.4 0.0 0.0 

ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน 5 11.9 1 1.0 2 2.9 1.0 1.2 

ซ้ือเม่ือตอ้งเดินทางท่องเท่ียว 9 21.4 16 15.2 11 15.7 13.0 15.7 

พกพาง่าย 14 33.3 19 18.1 9 12.9 11.0 13.3 

ของแถม/ ของสมนาคุณ 1 2.4 5 4.8 1 1.4 3.0 3.6 

ซ้ือชัว่คราวทดแทนน ้ าด่ืมบรรจุ
ภาชนะอ่ืน 

8 19.0 15 14.3 1 1.4 5.0 6.0 

อ่ืนๆ 2 4.8 6 5.7 4 5.7 6.0 7.2 

หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รสชาติดี (8) มีพลาสติกหุม้ฝาน ้ าด่ืม (1)  อยูใ่น
ร้านอาหารท่ีไปรับประทาน (1) เจออะไรก็ซ้ืออนันั้น (5)  มีแร่ธาตุ (1) ข้ีเกียจกรองน ้ า (1) เครือญาติ
เป็นผูผ้ลิต (1)   

 

จากตารางท่ี 65 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท เลือกซ้ือน ้ าด่ืม
บรรจุขวดด้วยเหตุผลสะดวกและหาซ้ือได้ง่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือความ
สะอาด คิดเป็นร้อยละ 66.7 และภาชนะท่ีบรรจุสวยงามน่าบริโภค คิดเป็นร้อยละ 50.0 
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ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดว้ย
เหตุผลสะดวกและหาซ้ือไดง่้ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือความสะอาด คิดเป็นร้อย
ละ 54.3 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 29.5 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดดว้ย
เหตุผลความสะอาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ สะดวกและหาซ้ือไดง่้าย คิดเป็นร้อย
ละ 61.4 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 45.7 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้มากกว่า 15,000 บาท เลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดด้วย
เหตุผลความสะอาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือสะดวกและหาซ้ือไดง่้าย คิดเป็นร้อย
ละ 45.8 และช่ือเสียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 28.9 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 66 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การโฆษณา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ 
คัน่รายการโทรทศัน์ 

42 92 66 71 271 
3.57 3.59 3.55 3.39 3.52 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

โฆษณาคัน่การเปิด
เพลงหรือข่าวในส่ือ
วทิยุ 

15 43 25 37 120 
3.00 3.26 3.12 3.14 3.16 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือนติยสาร 
24 80 49 45 198 

3.21 3.34 2.98 3.02 3.16 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โฆษณาในส่ือ
หนังสือพมิพ์ 

23 65 40 51 179 
3.26 3.20 2.73 3.08 3.07 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณาแฝง (การดืม่
น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆใน
ละคร) 

25 76 41 45 187 
3.04 3.16 2.80 2.98 3.02 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณาแฝง (การดืม่
น า้ดืม่ยีห้่อต่างๆใน
ภาพยนตร์) 

17 54 38 35 144 
2.76 3.26 2.95 2.91 3.03 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การมบีรรจุภัณฑ์พเิศษ
ทีส่วยงาม (ขวด
สวยงาม) 

27 74 40 47 188 
3.52 3.49 3.68 3.09 3.43 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที ่66 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการ
รับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การโฆษณา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

โฆษณาโดยใช้ดาราที่
ช่ืนชอบเป็นPresenter 

28 74 46 48 196 
3.36 3.47 3.24 3.06 3.30 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
แผ่นป้ายโฆษณา
กลางแจ้งบริเวณถนน
สาธารณะ 

29 68 44 56 197 
3.21 3.37 2.95 2.96 3.14 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณาตาม
ร้านอาหาร 

33 77 49 58 217 
3.03 3.62 3.12 3.19 3.30 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณาใน
ร้านค้าปลกี 

28 65 40 52 185 
2.86 3.51 3.28 3.00 3.22 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายตั้งบนโต๊ะใน
ร้านอาหาร 

27 72 42 44 185 
3.00 3.26 3.21 3.05 3.16 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นป้ายโฆษณา ณ จุด
ซ้ือ 

33 70 45 47 195 
3.18 3.39 3.09 3.15 3.23 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
โฆษณาก่อนชม
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ 

21 52 40 32 145 
2.95 3.12 3.05 3.38 3.13 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที ่66 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการ
รับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการโฆษณา ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การโฆษณา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 5,000  
(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

โฆษณาการช่วย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ของผลติภัณฑ์ 

26 67 46 45 184 
3.19 3.63 3.30 3.53 3.46 

ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 

 
จากตารางท่ี 66 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาในส่ือ
โทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) รองลงมาคือการมี
บรรจุภณัฑ์พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และการ
โฆษณาโดยใชด้าราท่ีช่ืนชอบเป็น Presenter โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) รองลงมาคือ การโฆษณา
ในแผน่ป้ายโฆษณาตามร้านอาหาร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) และการโฆษณา
ในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาการมีบรรจุภณัฑ์
พิเศษท่ีสวยงาม (ขวดสวยงาม) โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) รองลงมาคือ การ
โฆษณาในส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) และการ
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โฆษณาการช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.30) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
โฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโฆษณาการช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) รองลงมาคือการโฆษณาใน
ส่ือโทรทศัน์ คัน่รายการโทรทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) และการ
โฆษณาก่อนชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 67 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ

ข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการตลาดทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การตลาดทางอนิเทอร์เน็ต 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 
5,000  

(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัน า้
ดืม่ผ่าน website  

12 30 16 22 80 
2.67 3.03 3.19 3.14 3.04 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ
เกีย่วกบัการบริโภคน า้ดืม่บน 
Facebook, กระดาน(webboard) 
ทีต่่างๆ 

9 31 17 22 79 
2.56 3.19 3.41 3.23 3.18 

นอ้ย ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

การโพสต์ Clip Video น า้ดืม่
ผ่าน Youtube 

10 29 11 14 64 
2.40 3.07 3.00 3.64 3.08 
นอ้ย ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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จากตารางท่ี 67 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การ
ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) 
รองลงมาคือการโพสต์ขอ้ความหรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน
(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.56) และการโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืม
ผา่น Youtube โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.40) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาด
ทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโพสต์ขอ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) รองลงมาคือการโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website  
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาด
ทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโพสต์ขอ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) รองลงมาคือการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website  โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) และการโพสต ์Clip Video น ้ าด่ืมผา่น Youtube  โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาด
ทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การโพสต ์Clip Video 
น ้ าด่ืมผา่น Youtube โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือการโพสตข์อ้ความ
หรือรูปภาพเก่ียวกบัการบริโภคน ้ าด่ืมบน Facebook, กระดาน(webboard) ท่ีต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) และการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัน ้ าด่ืมผา่น website  โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 



 
146 

 

ตารางที่ 68 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการส่งเสริมการขาย ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การส่งเสริมการขาย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 
5,000  

(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การลดราคาน า้ดืม่ 
24 54 29 34 141 

3.79 4.00 4.00 3.85 3.93 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การเพิม่ปริมาณน า้ดืม่พเิศษ 
19 41 17 26 103 

3.32 3.54 4.12 3.23 3.51 
ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

การให้ของแถมเมือ่ซือ้น า้ดืม่ เช่น 
ซ้ือ 1 แถม 1 

28 67 45 41 181 
3.86 3.94 3.82 3.24 3.74 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

การให้สะสมช้ินส่วนแลกของ 
17 36 23 30 106 

3.24 3.50 3.70 3.10 3.39 
ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 

การให้ส่งฉลากน า้ดืม่ชิงโชค 
รถยนต์ ทองค า  โทรศัพท์มอืถือ 

20 55 33 32 140 
3.05 3.65 3.55 3.13 3.42 

ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัเตมิ
น า้มนัรถแล้วแถมน า้ดืม่ 

30 84 53 55 222 
3.17 3.52 3.58 3.33 3.44 

ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก 

การจดัโปรโมช่ันร่วมกบัสินค้าอืน่
แล้วซ้ือน า้ดืม่ได้ในราคาพเิศษ 

19 50 36 26 131 
3.21 3.46 3.53 3.42 3.44 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ตารางที ่68 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการ
รับข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการส่งเสริม
การขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

 

การส่งเสริมการขาย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 
5,000  

(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ต
ต่างๆ 

21 59 33 26 139 
2.86 3.42 3.09 3.31 3.24 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การเป็นสปอนเซอร์กจิกรรม
ท้องถิ่น/ชุมชน 

18 50 21 29 118 
2.89 3.46 3.00 3.07 3.19 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การออกบูธในงานต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมอาหาร 

23 65 38 39 165 
3.04 3.51 3.61 3.05 3.36 

ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง 
หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
 

จากตารางท่ี 68 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การให้ของ
แถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือการ
ลดราคาน ้าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และการเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืมพิเศษ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุดคือ การลดราคาน ้ าด่ืมโดย
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ การให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 
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1 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และการให้ส่งฉลากน ้ าด่ืมชิงโชค รถยนต ์ทองค า  
โทรศพัทมื์อถือ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุดคือ การเพิ่มปริมาณน ้ าด่ืม
พิเศษ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือการลดราคาน ้ าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการให้ของแถมเม่ือซ้ือน ้ าด่ืม เช่น ซ้ือ 1 แถม 1  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุดคือ การลดราคาน ้ าด่ืม 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัสินคา้อ่ืนแลว้ซ้ือ
น ้ าด่ืมไดใ้นราคาพิเศษ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และการจดัโปรโมชัน่ร่วมกบั
เติมน ้ามนัรถแลว้แถมน ้าด่ืม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 69 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการให้ข่าว 
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้ าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

 

การให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์  

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 
5,000  

(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ความรู้ด้านการดืม่น า้ใน
ส่ิงพมิพ์ต่างๆ 

14 45 25 36 120 
3.00 2.62 2.76 2.67 2.71 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

บริษัทน า้ดืม่ท ากจิกรรมเพือ่สังคม 
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

23 82 46 57 208 
3.13 3.73 3.57 3.42 3.54 

ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
บริษัทน า้ดืม่ท าผลติภณัฑ์ใหม่เพือ่
แสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

29 80 53 47 209 
3.55 3.78 3.43 3.47 3.59 
มาก มาก มาก มาก มาก 

การประชาสัมพนัธ์ตรายีห้่อของ
บริษัทผู้ผลติ 

25 63 41 45 174 
3.20 3.52 3.32 3.29 3.37 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การน าเสนอกระบวนการผลติที่
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภัย มี
มาตรฐาน 

27 76 47 40 190 
3.41 3.72 3.72 3.33 3.59 
มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

หมายเหตุ : *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด 
 

จากตารางท่ี 69 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการให้ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ 
บริษัทน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) รองลงมาคือการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด 
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ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) และการประชาสัมพนัธ์ตรายี่ห้อ
ของบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้
ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ บริษทัน ้ าด่ืมท า
ผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) รองลงมาคือบริษทัน ้าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ  
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้
ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การน าเสนอ
กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.72) รองลงมาคือบริษทัน ้าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) และบริษทัน ้ าด่ืมท าผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้มากกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้
ข่าว/ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ บริษทัน ้ าด่ืมท า
ผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อแสดงออกถึงการค านึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) รองลงมาคือบริษทัน ้าด่ืมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และการน าเสนอกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สะอาด 
ปลอดภยั มีมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 70 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามความรู้สึกและพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร และค่าเฉล่ียของการท่ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากการใชพ้นกังานขาย ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ น ้าด่ืมบรรจุขวด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การใช้พนักงานขาย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) 

ไม่เกนิ 
5,000  

(N=42) 

5,001 – 
10,000  

(N=105) 

10,001 – 
15,000  
(N=70) 

มากกว่า 
15,000  
(N=83) 

รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* แปลผล* 

การให้ข้อมูลน า้ดืม่โดยพนักงานขาย 
12 33 12 14 71 

2.92 2.97 2.92 3.50 3.06 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

พนักงานขายแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบ
ทีม่สัีญลกัษณ์หรือโลโก้ของ
บริษัทผู้ผลติ 

17 42 19 22 100 
2.82 3.02 2.95 3.32 3.04 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การแต่งกายพนักงานและรถขนน า้
ดืม่สะอาด 

15 51 25 27 118 
3.33 3.45 3.36 3.22 3.36 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

อืน่ๆ 
0 0 0 3 3 
0.0 0.0 0.0 3.00 3.00 
 -  -  - ปานกลาง ปานกลาง 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการน ้ าด่ืมในงานการกศุลต่างๆ    *แปลผล หมายถึง ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
น ้ าด่ืมบรรจุขวด 

 
จากตารางท่ี 70 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การแต่ง
กายพนกังานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) รองลงมา
คือการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) และ
พนกังานขายแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) 
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ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้5,001 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
พนกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุดคือ การแต่งกายพนกังาน
และรถขนน ้าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) รองลงมาคือพนกังานขายแต่ง
กายดว้ยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.02) และการให้ข้อมูลน ้ าด่ืมโดยพนักงานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.97) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
พนกังานขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้าด่ืมบรรจุขวดมากท่ีสุดคือ การแต่งกายพนกังานและ
รถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) รองลงมาคือพนกังานขาย
แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโก้ของบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) และการให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.92) 
ผูต้อบแบบสอบถามรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชพ้นกังานขาย ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวด มากท่ีสุดคือ การให้ขอ้มูลน ้ าด่ืมโดยพนกังานขาย โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) เท่ากนั ตามล าดบั รองลงมาคือพนกังานขายแต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบท่ีมีสัญลกัษณ์หรือโลโกข้องบริษทัผูผ้ลิต โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.32) และการแต่งกายพนักงานและรถขนน ้ าด่ืมสะอาด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) 
 
 


