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สารบาญตาราง 
 
ตาราง                                หนา 

1 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพศ      14 
2 แสดงรอยละผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอาย ุ    14 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 15 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   15 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน 16 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 16 

ที่เคยดื่ม 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประเภทเบยีรที่ช่ืนชอบ            17 
8    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตรายี่หอเบียรที่ดื่มประจํา       18 
9     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขนาดบรรจุภัณฑ                   19 
10   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเหตุผลในเลือกซื้อเบียร        19 
11   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับบุคคลที่มีสวนในการ  20 
       ตัดสินใจเลือกซื้อเบียร 
12   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการเลือกซื้อเบียร20 
13   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานที่ในการเลือกซือ้เบียร   21 
14   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับจํานวนเงินในการซื้อเบียร      21 

           ในแตละครั้ง 
15   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการเลือกซื้อเบียร         22 
16   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะการเลือกซื้อเบียร     22 
17   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะการเลือกเบียรยี่หอ    23 

อ่ืนทดแทน 
18   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ   23 
19   แสดงจํานวนรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามและคาเฉลี่ยของปจจยัดานผลิตภณัฑ    24 

ที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร 
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20   แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามและคาเฉลี่ยของปจจยัดานราคา  25 
       ที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร 
21 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามและคาเฉลี่ยของปจจัยดานสถานที่ 26 

จัดจําหนายที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร 
22 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามและคาเฉลี่ยของปจจัยดานสงเสริม 27 

การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร 
23 ผลที่ไดจากการทดสอบ t-test และ F-test ปจจัยดานผลิตภณัฑ ที่มีผลตอการเลือกซื้อ 28 

เบียร  จําแนกตามขอมูลทางประชากรศาสตร 
24 ผลที่ไดจากการทดสอบ t-test และ F-test ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร 29 

จําแนกตามขอมูลทางประชากรศาสตร 
25 ผลที่ไดจากการทดสอบ t-test และ F-test ปจจัยสถานที่จดัจําหนาย ที่มีผลตอ  30 

การเลือกซื้อเบียรจําแนกตามขอมูลทางประชากรศาสตร 
26 ผลที่ไดจากการทดสอบ t-test และ F-test ปจจัยดานสงเสริมการขาย ที่มีผลตอ  31 

การเลือกซื้อเบียรจําแนกตามขอมูลทางประชากรศาสตร 
27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตรายี่หอเบยีรที่ดื่มเปน 32 

ประจํา  จําแนกตามอาย ุ
28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกซื้อเบียร  34 

จําแนกตามอาย ุ
29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการเลือกซื้อ  35 

เบียร จําแนกตามอาย ุ
30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลที่มีสวนรวมในการ 36 

ตัดสินใจเลือกซื้อเบียร จําแนกตามอาย ุ
31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ในเลือกซื้อเบียร 37 

จําแนกตามอาย ุ
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการเลอืกซื้อเบียร 39 

ในแตละครั้ง จําแนกตามอาย ุ
33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการซื้อเบียรแตละ 40 

คร้ัง  จําแนกอาย ุ
34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับแหลงขอมูลขาวสารเบียร 41 

ที่ไดรับ จําแนกตามอาย ุ
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35   แสดงคาเฉลี่ย และระดบัการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มี  43 
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามอาย ุ

36   แสดงคาเฉลี่ย และระดบัการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจยั 45 
ดานราคา ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียรจําแนกตามอาย ุ

37   แสดงคาเฉลี่ย และระดบัการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจยั 46 
ดานสถานที่จดัจําหนายที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามอาย ุ

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตรายี่หอเบยีรดื่มเปนประจํา  47 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกซื้อเบียร  48 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการเลือกซื้อ 50 
เบียร จําแนกตามระดับการศกึษา 

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลที่มีสวนรวมในการ 51 
เลือกซื้อเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ซ้ือเบียร จําแนก 52 
ตามระดับการศึกษา 

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการซื้อเบียรใน 53 
แตละครั้ง จําแนกตามระดับการศึกษา 

44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกซื้อ 54 
เบียร จําแนกตามระดับการศกึษา 

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแหลงขอมูลขาวที่ไดรับ  55 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

46   แสดงคาเฉลี่ย และระดบัการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจยัดาน 56 
ผลิตภัณฑ ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 

47 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยดาน 58 
ราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 

48 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 59 
ดานสถานที่จดัจําหนาย ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 

49 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 60 
ดานสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 
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50 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 61 
ดานสถานที่จดัจําหนาย ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามเพศ 

51 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ  62 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามอาชีพ 

52 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 63 
ดานราคา ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามอาชีพ 

53 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 64 
ดานราคา ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามรายได 

54 แสดงคาเฉลี่ย และระดับการใหความสําคญัของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย 65 
ดานสถานที่จดัจําหนาย ที่มผีลตอการเลือกซื้อเบียร จําแนกตามรายได 

 
 
 
 
 


