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บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

                 การวิจยั เร่ือง การศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูลของประชาชน ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน  
และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 384 ชุด คิดเปน 100 %  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และ 
นําเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 5 ตอน ตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
                     ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได  ระดับการศกึษา  
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย พื้นที่อาศัย ใชการวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ  

 ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการจูงใจ ดานการรับรู ดานสังคมโดยใชการวิเคราะห 

คาความถี่  คารอยละ 

                  ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด จําแนกเปนรายขอและโดยรวม ใชการ 
วิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ตอนที่   4   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด จําแนกเปนรายขอและ
โดยรวมใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนที่   5   การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 

แบบทางเดียว  ไคสแควร และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 ตอนที่   6   ผลการวิเคราะหขอมูลปลายเปด ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 

 
65 

4.1   สัญลักษณอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 

 n        แทน    กลุมตัวอยาง 
 X̅       แทน      คาเฉลี่ย 
 S.D.   แทน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา  t-distribution 
 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F-distribution 
 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Sum  squares) 
 MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Mean  squares) 

 df แทน ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degree  of  freedom) 

 * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 p แทน คา Significance  ของสถิติทดสอบ 

 χ² แทน คาไคสแควร 

 r แทน      คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่  1    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ  อายุ อาชีพ รายได  ระดับการศึกษา   

                             จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย  พื้นที่อาศัย โดยใชคาความถี่  คารอยละ  

 ผลการวิเคราะห ดังตาราง 2 

 

ตาราง  2    คาความถี่ คารอยละของกลุมตัวอยาง  

 

  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล   จํานวน รอยละ                                        

    n = 384  

1.  เพศ 

 ชาย 198    51.60 
 หญิง  186   48.40  
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ตาราง 2   (ตอ)  คาความถี่ คารอยละของกลุมตัวอยาง  

  

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล    จํานวน                       รอยละ 

       n = 384 

   2.  อายุ 

 21 – 30 ป 140  36.50 

 31 – 40 ป 119  31.00 

 41 – 50 ป  85  22.10 

 51 ปขึ้นไป  40  10.40 

3.  อาชีพ 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  49  12.80 

 ประกอบธุรกจิสวนตวั/คาขาย  61  15.90 

 แมบาน/พอบาน  61  15.90 

 รับจาง  56  14.60  

              พนักงานบริษัท/ลูกจาง 115  29.90 

 เกษตรกร  42 10.90 

4.  รายได 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 4,000 บาท  60 15.60 

 4,001- 8,000 บาท 159 41.40 

 8,001-12,000 บาท  90 23.40 

 12,001- 16,000 บาท  38  9.90 

 16,001- 20,000 บาท  10  2.60 

 มากกวา 20,000 บาท  27  7.00 
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ตาราง  2    (ตอ)  คาความถี่ คารอยละของกลุมตัวอยาง  

 

                  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล                                       จํานวน               รอยละ 

  n = 384 

5.  ระดับการศกึษา 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา   86 22.40 

 มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทยีบเทา 102 26.60 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   77 20.10 

 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.   41 10.70 

 ปริญญาตรี   74 19.30 

 ปริญญาโทหรือสูงกวา     4     1.00  

6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 1- 2 คน   89  23.20 

 3- 5 คน 233  60.70 

 6- 10 คน   56  14.60 

 มากกวา 10 คน     6     1.60 

7.  ลักษณะที่อยูอาศัย 

 บานเดี่ยว 214  55.70 

 คอนโดมิเนียม     3      0.80 

 ทาวนเฮาส   47  12.20 

 บานเชา   76  19.80 

 หอพัก/แฟลต/อพารตเมนท   31     8.10 

 ตึกแถว/อาคารพาณิชย   13     3.40 
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ตาราง  2    (ตอ)  คาความถี่ คารอยละของกลุมตัวอยาง  

 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล      จํานวน                      รอยละ 

                                                                       n = 384 

8.  ตําบล 

 หนาเมือง   94  24.50 

 ทาไข   26   6.80 

 บานใหม   10   2.60 

 คลองนา 10  2.60 

 บางตีนเปด 28   7.30 

 บางไผ 16   4.20 

 คลองจุกเฌอ  8   2.10 

 บางแกว 18   4.70 

 บางขวัญ 16   4.20 

 คลองนครเนื่องเขต 18   4.70 

 วังตะเคยีน 14   3.60 

 โสธร 12  3.10 

 บางพระ 14  3.60 

 บางกระไห 10   2.60 

 หนามแดง  8   2.10 

 คลองเปรง 28  7.30 

 คลองอุดมชลจร 16  4.20 

 คลองหลวงแพง 24  6.30 

 บางเตย 14  3.60 

               รวม                                                   384         100 
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            ตาราง 2   กลุมตัวอยางทั้งหมด  384 คน เมือ่นําผลการศึกษามาวิเคราะห  พบวา 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.60   

และเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 48.40  สวนใหญอยูในชวงอายุ 21 - 30  ป  คิดเปนรอยละ 36.50   

รองลงมา คืออายุ 31 - 40 ป  คิดเปนรอยละ 31.00  อายุ  41 -50 ป คิดเปนรอยละ  22.10  อายุ 51 ป 

ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 10.40 ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนพนักงานบริษัท/ลูกจางคิดเปนรอยละ  29.90  รองลงมา  คือ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย และแมบาน/พอบาน โดยคิดเปนรอยละ 15.90  รับจาง  คิดเปน 

รอยละ 14.60   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 12.80  และเกษตรกรคิดเปนรอยละ 

10.90  ตามลําดับ  สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,001- 8,000 บาท  คิดเปนรอยละ  41.40  

รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,001 - 12,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.40  มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 4,000 บาท  คิดเปนรอยละ 15.60  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 12,001 -16,000  บาท คิดเปน

รอยละ  9.90  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.00  และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 16,001- 20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 2.60  ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา        

คิดเปนรอยละ  26.60  รองลงมา  คือ  การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา  คิดเปนรอยละ22.40   

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  คิดเปนรอยละ 20.10  ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 19.30   อนุปริญญา/

ปวส./ปวท.  คิดเปนรอยละ 10.70  ปริญญาโทหรือสูงกวา  คิดเปนรอยละ  1.00  ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวคือ 3-5 คน คิดเปนรอยละ  60.70 

รองลงมา  คือ 1-2 คน คิดเปนรอยละ  23.20   6-10 คน คิดเปนรอยละ 14.60  และมากกวา 10 คน 

คิดเปนรอยละ 1.60 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูบานเดี่ยว  คิดเปนรอยละ 55.70    

รองลงมา คือ  บานเชา  คิดเปนรอยละ 19.80  ทาวนเฮาส  คิดเปนรอยละ 12.20  หอพัก/แฟลต/ 

อพารตเมนท  คิดเปนรอยละ  8.10  ตึกแถว/อาคารพาณิชย คิดเปนรอยละ 3.40 คอนโดมิเนียม   

คิดเปนรอยละ 0.80 และสวนใหญอาศัยอยูตําบลหนาเมือง คิดเปนรอยละ 24.50 รองลงมา  คือ  

คลองเปรง และบางตีนเปด คิดเปนรอยละ 7.30 ทาไข คิดเปนรอยละ 6.80  คลองหลวงแพง  คิดเปน

รอยละ 6.30  นครเนื่องเขตและบางแกว  คิดเปนรอยละ  4.70  คลองอุดมชลจร บางไผ และบางขวัญ 

คิดเปนรอยละ 4.20 วังตะเคียน บางพระ และบางเตย  คดิเปนรอยละ 3.60 โสธร คิดเปนรอยละ 3.10  

บางกระไห  บานใหม และคลองนา  คิดเปนรอยละ 2.60   หนามแดง และคลองจุกเฌอ คิดเปน 

รอยละ 2.10 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการจงูใจ ดานการรบัรู  ดานสังคม โดยใช 
                   คาความถี่  คารอยละ  ผลการวิเคราะห  ดังตาราง 3-7 
 
ตาราง  3   คาความถี่ คารอยละ ของปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้าํดื่ม) 
 
 ประเภทน้ําดื่ม            จํานวน     รอยละ 
  n = 384 
 1.  น้ําฝน 154 40.10 
 2.  น้ําบอ  23  6.00 
 3.  น้ําประปา  23  6.00 

4.  น้ําบรรจุขวด 184 47.90 
               รวม                                 384         100 
 
 ตาราง 3  พบวา ประชาชนสวนใหญ ดื่มน้ําบรรจุขวด  คิดเปนรอยละ 47.90 รองลงมา 
ดื่มน้ําฝน  คิดเปนรอยละ  40.10  ดื่มน้ําบอและดื่มน้ําประปาเทากนั  คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
 
ตาราง  4   คาความถี่ คารอยละ ของปจจัยดานการจูงใจ (เหตุผลการเลอืกบริโภคน้ําดื่ม) 
 
เหตุผลที่เลือกบรโิภคน้ําดื่ม(ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล) คาความถี่ รอยละ 
  
1.     มั่นใจในคุณภาพ ความสะอาด 192 26.30 
2.     จัดซื้อ/จดัหาไดสะดวก 123 16.90 
3.     รสชาติดี  89 12.20 
4.     ไมเสียคาใชจาย  79 10.80 
5.     ประหยดัเงิน  67  9.20 
6.     บริการจัดสงถึงที่พักอาศัย  54  7.40 
7.     มีตรารับรองมาตรฐานการผลิต  37  5.10 
8.     บรรจุภัณฑสะดวกใช ทนัสมัย  31  4.30 
9.     ราคายุติธรรม  15  2.10 
10.    ความรีบเรงในการไปทํางาน  13  1.80 
11.    ตรา/ยี่หอเปนที่รูจักแพรหลาย  11  1.50 
12.    ช่ือเสียงของบริษัทผูผลิต   7  1.00 
13.    ตามเพื่อนบาน   6  0.80 
14.    มีของสมนาคุณ/ของแถม   5  0.70 
 
                                                   รวม 729 100 
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                 ตาราง 4  พบวา ประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามกําหนดเปนเหตุผลในการเลือกบริโภค 

น้ําดื่มมากที่สุด ไดแก ความมั่นใจในคุณภาพ ความสะอาด คิดเปนรอยละ 26.30  รองลงมาไดแก 

จัดซื้อ/จัดหาไดสะดวก  คิดเปนรอยละ 16.90  รสชาติดี  คิดเปนรอยละ 12.20  ประเดน็ที่ผูตอบ

แบบสอบถามกําหนดเปนเหตุผลในการเลือกบริโภคน้ําดื่มนอยที่สุด ไดแก  ช่ือเสยีงของผูผลิต   

คิดเปนรอยละ 1.00 ตามเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 0.80  และมีของสมนาคุณ/ของแถม  คิดเปน 

รอยละ 0.70  ตามลําดับ 

 
ตาราง  5    คาความถี่ คารอยละของปจจยัดานจิตวิทยา (การรับรู)  
 

 การบริโภคน้ําดื่มตอวัน               จํานวน        รอยละ 

   n = 384 

 1.  1-2  แกว   6   1.60 

 2.  3-4  แกว 53 13.80 

 3.  5-6  แกว 127 33.10 

4.  7-8  แกว 198 51.60 

                     รวม 384   100 

 
 ตาราง 5    พบวา  ใน 1 วันประชาชนสวนใหญบริโภคน้ําดื่มปริมาณ  7-8  แกว คดิเปน 

รอยละ 51.60  รองลงมาคือ ปริมาณ 5-6  แกว  คิดเปนรอยละ 33.10  ปริมาณ 3-4 แกว คิดเปน 

รอยละ 13.80  และ 1-2 แกว คิดเปนรอยละ 1.60 ตามลําดับ 
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ตาราง  6   คาความถี่ คารอยละของปจจยัดานสังคม (การตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดื่ม)  
  

   ปจจัยที่มีความสําคัญ   จํานวน     รอยละ 
   n = 384 
1.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคน้ําดื่ม 
   ตัดสินใจเอง 296 77.10 
   สมาชิกในครอบครัว  80 20.80 
   เพื่อนรวมงาน   4   1.00 
   เพื่อนบาน   4   1.00 
2.  ภาชนะบรรจุที่ทานเลือก  
 ถัง/ขวดขาวขุน 66 17.20 
 ถัง/ขวดใส 318 82.80 
3.  ทานซื้อน้ําดื่มขนาด 
         500  ซีซี 59 15.40 
  600  ซีซี 41 10.70 
  750  ซีซี 42 10.90 
           950  ซีซี 22  5.70 
          1500 ซีซี 22  5.70 
              5  ลิตร 29  7.60 
          18.9 ลิตร 45 11.70 
              20  ลิตร 124 32.30 
                                          รวม 384 100  

 

 ตาราง 6  พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคน้ําดื่มคอื  ตัดสินใจเอง  คิดเปนรอยละ 

77.10  รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว  คิดเปนรอยละ  20.80   เพื่อนรวมงานและเพื่อนบาน

เทากัน  คิดเปนรอยละ  1.00  ตามลําดับ   สวนใหญเลือกภาชนะบรรจนุ้ําดื่มถัง/ขวดใส  คิดเปน 

รอยละ 82.80  และ ถัง/ขวดขาวขุน  คิดเปนรอยละ 17.20 ตามลําดับ  และสวนใหญเลือก น้ําดื่ม

ขนาด  20 ลิตร  คิดเปนรอยละ 32.30  รองลงมาคือ  ขนาด  500 ซีซี  คิดเปนรอยละ 15.40  ขนาด 

18.9  ลิตร  คิดเปนรอยละ  11.70   ขนาด 750 ซีซี  คิดเปนรอยละ  10.90  ขนาด 600 ซีซี  คิดเปน 

รอยละ 10.70  ขนาด 5 ลิตร คิดเปนรอยละ 7.60   ขนาด 950 ซีซี และ 1500 ซีซี  คิดเปนรอยละ 5.70  

ตามลําดับ  
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ตาราง  7    คาความถี่ ของระบบประปาของอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา 
 

       ตําบล                                  ระบบประปา    จํานวน       

                                      มี           ไมมี                    n = 384 
1. หนาเมือง  87 5 92  
2. ทาไข 21 7 28    
3. บานใหม 2 8 10   
4. คลองนา    10 - 10   
5. บางตีนเปด  19 9 28   
6. บางไผ  16 - 16    
7. คลองจุกเฌอ  - 8  8    
8. บางแกว   8 10 18   
9. บางขวัญ  10 6 16    
10. คลองนครเนื่องเขต  14 4 18   
11. วังตะเคยีน   8 6 14   
12. โสธร   4 8 12  
13. บางพระ  14 - 14    
14. บางกระไห  - 10 10    
15. หนามแดง   7 1   8    
16. คลองเปรง  15 13 28    
17. คลองอุดมชลจร  12 4 16    
18. คลองหลวงแพง  16 8 24    
19. บางเตย   9 5 14    

      รวม  272 112 384   
  
 ตาราง  7    พบวา  ประชาชนตําบลหนาเมอืงสวนใหญมรีะบบประปาใช จํานวน 87 ราย  

และไมมีระบบประปาใชจํานวน  5 ราย  ประชาชนตําบลทาไขสวนใหญมีระบบประปาใชจํานวน 

21 ราย และไมมีระบบประปาใชจํานวน 7 ราย  ประชาชนตําบลบานใหมสวนใหญมีระบบประปา

ใชจํานวน 2 ราย และไมมีระบบประปาใชจํานวน 8 ราย  ประชาชนตําบลคลองนาสวนใหญมีระบบ

ประปาใชจํานวน 10 ราย  ประชาชนตําบลบางตีนเปดสวนใหญมีระบบประปาใชจํานวน 19 ราย 

และไมมีระบบประปาใชจํานวน 9 ราย ตามลําดับ 
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ตอนที่  3   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยทางการตลาด 
 โดยจําแนกเปนรายขอและโดยรวม  ผลการวิเคราะห  ดังตาราง 8-12 
 
ตาราง 8     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยดานการตลาด 
 

                                                                               n =384 
         ปจจัยทีใ่ชพิจารณา X̅         S.D.  ระดับความสาํคัญ ลําดับที่  

1.  ดานผลิตภัณฑ      4.07 0.70 มาก    2 
2.  ดานราคา      3.78   1.02 มาก  3  
3.  ดานสถานที่                                    4.15 0.85 มาก          1 
4.  ดานการสงเสริมการตลาด 3.29 1.08 ปานกลาง               4  
                     รวม 3.82 0.74 มาก  

 
 ตาราง 8 พบวา  ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกบริโภคน้ําดื่มโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.82)  ดานการจัดจําหนาย/สถานที่  อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.15) ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  = 4.07)  และดานราคา อยูใน
ระดับมาก   (คาเฉลี่ย = 3.78)   สวนดานสงเสรมิการตลาด  อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.29)   
 
ตาราง  9     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

                                   
 ตาราง 9  พบวา  ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ
มาก   (คาเฉลี่ย = 4.07)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา   ปจจัยดานความสะอาด อยูในระดับมากที่สุด     
(คาเฉลี่ย = 4.49)   ที่เหลือทั้ง 4 ดาน  คือ  ความปลอดภยั อยูในระดับมาก   (คาเฉลี่ย  =4.43)  ความ
สะดวก  อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.18)  ปริมาณที่บรรจุมีใหเลือกหลายขนาด  อยูในระดับมาก     

                                                      n=384 
        ปจจัยดานผลิตภัณฑ                            X̅      S.D.     ระดบัความสําคัญ    ลําดับที่   

1. ความสะอาด  4.49 0.77   มากที่สุด 1  
2. ความปลอดภยั 4.43 0.78      มาก  2 
3. ความสะดวก  4.18 0.87           มาก  3 
4. รูปแบบบรรจุภัณฑแปลกใหม ทันสมัย 3.54 1.13              มาก 5 
5. ปริมาณที่บรรจุมีใหเลือกหลายขนาด 3.71 1.03              มาก  4  
                                               รวม                      4.07         0.70  มาก 
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(คาเฉลี่ย = 3.71)  และรูปแบบบรรจุภัณฑแปลกใหม ทันสมัย อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย =  3.54)  
ตามลําดับ 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา 
  

                                                                   n=384 
         ปจจัยดานราคา X̅ S.D. ระดับความสําคัญ ลําดับที่   
1. ไมเสียคาใชจาย 3.54     1.37   มาก   3 
2. ราคาถูก   3.80 1.16 มาก   2 
3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.02  0.99 มาก 1 

                       รวม 3.78 1.02 มาก 

                                                   
 ตาราง 10  พบวา  ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย = 3.78)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ทั้ง 3 ดาน คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 4.02)  ราคาถูก อยูในระดบัมาก  (คาเฉลีย่ = 3.80)   ไมเสียคาใชจาย อยูในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย = 3.54)     
 
ตาราง 11    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสาํคัญของปจจัยดานสถานที่ 
  

                                                                             n=384 
           ปจจัยดานสถานที่            X̅         S.D.   ระดับความสาํคัญ      ลําดับที่      
1. ใกลบาน   4.29 0.87                มาก       1 
2. มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที ่ 4.08 0.99                มาก         3 
3. มีบริการสงถึงบาน 4.09         1.09 มาก         2 

                       รวม             4.15        0.85        มาก 

                                                
 ตาราง 11  พบวา  ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญดานสถานที่ โดยรวมอยูในระดับมาก  
(คาเฉลี่ย = 4.15)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ทั้ง 3 ดาน คือ ใกลบาน อยูในระดับมาก    
(คาเฉลี่ย = 4.29)   มีบริการสงถึงบาน อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย = 4.09)   มีบริการครอบคลุมทุก 
พื้นที่ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.08)   ตามลําดับ  
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ตาราง 12    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 

                                                                           n=384 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด                 X̅          S.D.   ระดับความสาํคัญ      ลําดับที่      
1. การโฆษณาประชาสัมพันธ 3.55 1.17   มาก  1 
2. มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม  3.52 1.32 มาก               2 
3. มีการชิงโชคแจกรางวัล 2.88 1.41              ปานกลาง 4 
4. ใชเปนของแถมในการเติมน้าํมันรถ 3.23 1.31 ปานกลาง     3            

                                   รวม                               3.29           1.08           ปานกลาง 
                        

 ตาราง 12  พบวา  ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   (คาเฉลี่ย = 3.29)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  มี 2 ดาน คือ  
การโฆษณาประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย = 3.55)  มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม อยูใน
ระดับมาก  (คาเฉลี่ย = 3.52)   และอีก 2 ดาน คือ ใชเปนของแถมในการเติมน้ํามันรถ อยูในระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย = 3.23) และ มีการชิงโชคแจกรางวัล อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =  2.88)  
ตามลําดับ 
 
ตอนที่  4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด  เกี่ยวกับคาเฉลี่ย   
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจําแนกเปนรายขอและโดยรวม 
 
ตาราง 13    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม 
 
                                                                                 n=384  
         พฤติกรรมการบริโภค       X̅     S.D.       ระดับความสําคัญ      ลําดับที่   
1.  การรับรูปญหา   0.83 0.41 เปนบางครั้ง 5 
2.  การคนหาขอมูล  0.90 0.53 เปนบางครั้ง 4  
3.  การประเมินผลทางเลือก 1.42 0.41 เปนประจํา 1 
4.  การตัดสินใจ  1.21 0.38 เปนบางครั้ง 3 
5.  พฤติกรรรมภายหลังการตัดสินใจ 1.36 0.40 เปนประจํา 2 
                      รวม 1.13 0.25 เปนบางครั้ง 
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 ตาราง 13 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวม 
ปฏิบัติเปนบางครั้ง  (คาเฉลี่ย = 1.13)  และ เมือ่พิจารณารายขอ พบวา พฤติกรรมการบริโภคที่ปฏิบัติเปน
ประจํา  คือ  การประเมินผลทางเลือก (คาเฉลี่ย = 1.42)  พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  (คาเฉลี่ย = 
1.36)   สวนที่เหลืออีก 3 ดาน อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง  คือ  การตัดสินใจ  (คาเฉลี่ย = 1.21)   
การคนหาขอมูล  (คาเฉลี่ย =  0.90) และการรับรูปญหา (คาเฉลี่ย = 0.83) ตามลําดับ 
 

ตาราง 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกเปนรายขอดานการรับรูปญหา 

 

                                                                  n=384  

         ดานการรับรูปญหา      X̅   S.D.      ระดับความสําคัญ      ลําดับที่   

1.  ทานพบวาน้ําดื่มมีกล่ินคลอรีน  0.78 0.62 เปนบางครั้ง 3  

2.  ทานพบวาน้ําดื่มมีสีขุนและรสชาติกรอย  1.01 0.66 เปนบางครั้ง 2 

3.  ทานพบวาน้ําดื่มมีตะกอนปนมาดวย  1.05 0.72 เปนบางครั้ง 1  

4.  ทานตมน้ํากอนดื่มเพื่อความมั่นใจ  0.66 0.66 ไมเคย 4 

5.  ทานกรองน้ํากอนดื่มเพื่อความมั่นใจ  0.66 0.74 ไมเคย         4 

                      รวม  0.83 0.41 เปนบางครั้ง 

 

           ตาราง 14 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดในดานการ
รับรูปญหา 3  ดาน อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง คือ ทานพบวาน้ําดื่มมีตะกอนปนมาดวย  (คาเฉลี่ย = 1.05)  
ทานพบวาน้ําดื่มมีสีขุนและรสชาติกรอย (คาเฉลี่ย = 1.01)  ทานพบวาน้ําดื่มมีกล่ินคลอรีน (คาเฉลี่ย = 0.78)   
สวนที่เหลืออีก 2 ดาน อยูในระดับไมเคยปฏิบัติ  คือ  ทานตมน้ํากอนดื่ม (คาเฉลี่ย =  0.66)  ทาน
กรองน้ํากอนดื่ม  (คาเฉลี่ย = 0.66) ตามลําดับ 
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ตาราง 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกเปนรายขอดานการคนหาขอมูล 

 

                                                                 n=384 

 ดานการคนหาขอมูล      X̅   S.D.      ระดับความสําคัญ      ลําดับที่   

1.  กอนเลือกบริโภคทานจะศึกษาจาก 

     นิตยสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน  

     แผนพับ  และวิทยุกอน 0.92 0.63 เปนบางครั้ง 2 

2.  ทานสอบถามจากสมาชิกในครอบครัว 

     กอนเลือกบรโิภค  1.02 0.69 เปนบางครั้ง 1 

3.  ทานสอบถามจากเพื่อนบาน 

     กอนเลือกบริโภค    0.78 0.67 เปนบางครั้ง 3 

  รวม 0.90 0.53 เปนบางครั้ง 

                       

           ตาราง 15 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวม 
เปนบางครั้ง (คาเฉลี่ย = 0.90)  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  พฤติกรรมการบริโภค ในดานการ
คนหาขอมูล  ทั้ง  3  ดาน อยูในระดับปฏิบัติเปนบางครั้ง  คือ  ทานสอบถามจากสมาชิกใน
ครอบครัวกอนเลือกบริโภค (คาเฉลี่ย = 1.02)   กอนเลือกบริโภคทานจะศึกษาจากนิตยสาร 
หนังสือพิมพ โทรทัศน แผนพับ และวิทยุกอน (คาเฉลี่ย = 0.92)  และทานสอบถามจากเพื่อนบาน
กอนเลือกบริโภค (คาเฉลี่ย = 0.78) ตามลําดับ 
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ตาราง 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกเปนรายขอดานการประเมินผลทางเลือก 

 

                                                                     n=384 

 ดานการประเมินผลทางเลือก           X̅      S.D.      ระดับความสําคัญ      ลําดับที่   

1.  ทานเลือกน้ําดื่มที่มีความสะอาด ปลอดภัย 1.65 0.58 เปนประจํา 1  

2.  ทานเลือกความสะดวกในการบริโภค 1.57 0.56 เปนประจํา 2 

3.  ทานเลือกเพราะประหยัดเวลา 1.37 0.58 เปนประจํา 3 

4.  ทานทดลองดื่มน้ํากอนตัดสินใจเลือก 1.11 0.72 เปนบางครั้ง 4 

  รวม 1.42 0.41 เปนประจํา  

 

 ตาราง 16 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวม 
เปนประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.42)  และเมือ่พจิารณารายขอ พบวา พฤตกิรรมการบริโภค  ดานการประเมินผลทางเลือก    
คือ ทานเลือกน้ําดื่มที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปฏิบัติเปนประจํา  (คาเฉล่ีย = 1.65)   ทานเลือกความ
สะดวกในการบริโภค ปฏิบัติเปนประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.57)  ทานเลือกเพราะประหยัดเวลา ปฏิบัติ
เปนประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.37)  และ ทานทดลองดื่มน้ํากอนตัดสินใจเลือก  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  
(คาเฉลี่ย = 1.11) ตามลําดับ 
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ตาราง 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกเปนรายขอดานการตัดสินใจเลือก 

 

                                                                                n=384 

 ดานการตัดสินใจเลือก           X̅      S.D.      ระดับความสําคัญ      ลําดับที่   

1.  ทานบริโภคน้ําดื่มตามที่เพื่อนบานแนะนํา 0.83 0.69 เปนบางครั้ง       4 

2.  ทานบริโภคน้ําดื่มตามที่สมาชิก 

     ในครอบครัวแนะนํา 1.08 0.69 เปนบางครั้ง 3 

3.  ทานตัดสินใจเลือกน้ําดื่มดวยตัวทานเอง 

     ทุกครั้ง   1.52 0.56 เปนประจํา 1 

4.  ทานตัดสินใจดื่มน้ําบรรจุขวดเมื่ออยู 

     นอกบานเทานั้น  1.45 0.58 เปนประจํา 2 

  รวม 1.21 0.38 เปนบางครั้ง 
 
                 ตาราง 17 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวม 
เปนบางครั้ง (คาเฉลี่ย = 1.21)  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา พฤติกรรมการบริโภค ดานการ
ตัดสินใจเลือก  ม ี2  ดาน คือ  ทานตัดสินใจเลือกน้ําดื่มดวยตัวทานเองทุกครั้ง ปฏิบัติเปนประจํา (คาเฉลี่ย = 1.52)   
ทานตัดสินใจดื่มน้ําบรรจุขวดเมื่ออยูนอกบานเทานั้น ปฏิบัติเปนประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.45)  ที่เหลืออีก 2  
ดาน  คือ ทานบริโภคน้ําดื่มตามที่สมาชิกในครอบครัวแนะนํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง  (คาเฉลี่ย = 1.08)  
และ ทานบริโภคน้ําดื่มตามเพื่อนบานแนะนํา ปฏิบัติเปนบางครั้ง  (คาเฉลี่ย = 0.83)  ตามลําดับ 
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ตาราง 18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน 

 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกเปนรายขอดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 

 

                                                                                n=384 

 ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ                X̅           S.D.        ระดบัความสําคัญ      ลําดับที่ 

1.  ทานพอใจในการบริโภคน้ําดื่ม 

     ที่ทานเลือกดวยตัวทานเอง    1.62 0.52 เปนประจํา 1 

2.  หากทานพบวาน้ําดื่มมีรสชาติดี สะอาด  

     ทานจะดื่มน้ําชนิดนั้นตอและบอกกับผูอ่ืน 

    ใหบริโภคตาม 1.51 0.57 เปนประจํา 2 

3.  หากทานพบวามีปญหาไมสะอาด  

     ทานจะเลิกบริโภค และบอกกับผูอ่ืน 

    ใหเลิกบริโภค  0.96 0.80 เปนบางครั้ง 3 

  รวม 1.36 0.40 เปนประจํา 

 

 ตาราง 18 พบวา  ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดโดยรวม 
เปนประจํา (คาเฉลี่ย = 1.36) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา พฤติกรรมการบริโภค ดานพฤติกรรม
ภายหลังการตัดสินใจ   คือ  ทานพอใจในการบริโภคน้ําดื่มที่ทานเลือกดวยตัวทานเอง ปฏิบัติเปน
ประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.62)   หากทานพบวาน้ําดื่มมีรสชาติดี สะอาด ทานจะดื่มน้ําชนิดนั้นตอและ
บอกกับผูอ่ืนใหบริโภคตาม ปฏิบัติเปนประจํา  (คาเฉลี่ย = 1.51)   และ หากทานพบวามีปญหาไม
สะอาด  ทานจะเลิกบริโภคและบอกกับผูอ่ืนใหเลิกบริโภค  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  (คาเฉลี่ย = 0.96) 
ตามลําดับ  
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ตอนที่  5  การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว   

 ไคสแควรและการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ                    

 5.1 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม

บรรจุขวดแตกตางกัน 

 5.1.1  ดานเพศ 

 สมมติฐาน  :  เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน

  

ตาราง  19     การวิเคราะหสถิติทดสอบที   เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภค 

 น้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามเพศ  

             

   ชาย        หญิง       

 พฤติกรรมการบริโภค   n = 198      n = 186         t            p 

                               X̅          S.D.            X̅          S.D.     

1.  การรับรูปญหา  0.83      0.40       0.82       0.41      0.10       0.85  

2.  การคนหาขอมูล  0.86      0.51      0.95       0.55           -1.60       0.11 

3.  การประเมินผลทางเลือก 1.39      0.39      1.45       0.43           -1.45       0.14 

4.  การตัดสินใจ  1.21      0.37      1.22       0.39           -0.07       0.93 

5.  พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 1.32      0.39      1.40       0.41           -1.77       0.07 

               รวม 1.11      0.24          1.15       0.27           -1.46       0.14 

   

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

           ตาราง  19  ผลการวิเคราะห  พบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคทั้ง 5  ดาน  คือ   

การรับรูปญหา  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจ พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ   

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 

 
83 

 5.1.2   ดานอายุ 
 สมมติฐาน : อายุที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน   
 
ตาราง 20    การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชน ในเขต อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามอายุ 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ df SS MS F   p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา  ระหวางกลุม 3 1.21 0.40 2.40 0.06 

        ภายในกลุม 380 63.72 0.16 

    รวม  383 64.93 

2. การคนหาขอมูล  ระหวางกลุม 3 2.36 0.78 2.75* 0.04 

    ภายในกลุม 380 108.92   0.28  

    รวม  383 111.29 

3. การประเมนิผล  ระหวางกลุม 3 1.17 0.39 2.28 0.07 

    ภายในกลุม 380 64.86 0.17 

    รวม  383 66.03 

4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม 3 0.25 0.08 0.57 0.63 

    ภายในกลุม 380 55.49 0.14 

    รวม  383 55.74 

5.  พฤติกรรรมภายหลัง  ระหวางกลุม 3 1.91 0.63 3.97* 0.00 

    การตัดสินใจ   ภายในกลุม 380 60.95 0.16 

    รวม  383 62.86  

           พฤติกรรมโดยรวม ระหวางกลุม 3 0.20 0.06 1.01 0.38 

                ภายในกลุม 380 25.39 0.06 

                 รวม  383 25.59 
 
*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  20  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตาง ของอายุ

กับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา 

 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา ดานการประเมินผล ดานการตัดสินใจ และพฤติกรรมการ
บริโภคโดยรวม ของประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  ของประชาชนที่มี
อายุแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการบริโภค แตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว  จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏผล
ดังตาราง  21-22 
 

ตาราง  21   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมดานการคนหาขอมูลจําแนกตาม 

 สถานภาพดานอายุเปนรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

            อายุ                      1 2 3 4 

                         X̅  0.84  0.86  1.01 1.01 

1. 21-30 ป 0.84 - -0.01 -0.17                -0.17 

2. 31-40 ป  0.86    - -0.15                -0.15  

3. 41-50 ป  1.01      -                    0.00 

4. 51 ปขึ้นไป  1.01   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 21  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการคนหาขอมูล จําแนกตาม

สถานภาพดานอายุ เปนรายคู ไมพบความแตกตาง  
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ตาราง  22   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจจําแนกตาม 

 สถานภาพดานอายุเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

            อายุ                      1 2 3 4 

                            X̅ 1.45  1.34 1.29   1.26 

1. 21-30 ป 1.45 -  0.10 0.15*   0.18 

2. 31-40 ป  1.34    - 0.05   0.08 

3. 41-50 ป  1.29      -   0.02 

4. 51 ปขึ้นไป  1.26   - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 22  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม

สถานภาพดานอายุ เปนรายคู พบวา กลุมอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี

จํานวน 1 คู ไดแก กลุมที่มีอายุ 21-30 ป ใหความสําคัญตอพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกตาง

จาก กลุมที่มีอายุ 41-50 ป 
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 5.1.3   ดานอาชีพ 
 สมมติฐาน : อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน   

 
ตาราง 23    การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการ  บริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชน ในเขต  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามอาชีพ 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ df SS MS F p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา  ระหวางกลุม 5 1.99 0.39 2.38* 0.03 

        ภายในกลุม 378 62.94 0.16 

    รวม  383 64.93 

2. การคนหาขอมูล  ระหวางกลุม 5 3.34 0.66 2.34* 0.04 

    ภายในกลุม 378 107.94 0.28  

    รวม  383 111.29 

3. การประเมนิผล  ระหวางกลุม 5 3.42 0.68 4.13* 0.00 

    ภายในกลุม 378 62.61 0.16 

    รวม  383 66.03 

4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม 5 0.49 0.09 0.67 0.64 

    ภายในกลุม 378 55.25 0.14 

    รวม  383 55.74 

5. พฤติกรรรมภายหลัง  ระหวางกลุม 5 3.02 0.60 3.82* 0.00 

    การตัดสินใจ   ภายในกลุม 378 59.84 0.15 

    รวม  383 62.86  

พฤติกรรมโดยรวม ระหวางกลุม 5 0.39 0.07 1.17 0.31 

   ภายในกลุม 378 25.20 0.06 

   รวม  383 25.59 

*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  23  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตางของอาชีพ

กับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา 

 พฤติกรรมดานการตัดสินใจ และพฤติกรรมการบริโภคโดยรวม  ของประชาชนที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค ไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  พฤติกรรมดานการ
ประเมินผล  และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ ของประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การบริโภค แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด
ไว  จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ   ปรากฏผลดังตาราง  24-27 
 
ตาราง  24   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤตกิรรมการรับรูปญหาจําแนกตามสถานภาพ 
 ดานอาชีพเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 
                    อาชีพ     1 2   3     4        5               6                                    
 
                                                 X  0.78     0.83 0.97 0.82 0.76 0.88 
1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 0.78   -       -0.04 -0.18   -0.03        0.02         -0.09 
2.  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย           0.83              -           -            -0.13        0.01        0.07         -0.04 
3.  แมบาน/พอบาน  0.97         -    0.14      0.21          0.08     
4.  รับจาง    0.82                                                           -           0.06         -0.06   
5.  พนักงานบริษัท/ลูกจาง        0.76                                                  -            -0.12 
6.  เกษตรกร                           0.88                                                                                          - 
 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                 ตาราง 24  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการรับรูปญหา จําแนกตาม
สถานภาพดานอาชีพ เปนรายคู  ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง  25  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการคนหาขอมูลจําแนกตาม  
   สถานภาพดานอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 
 
                    อาชีพ     1 2   3     4        5               6                                    
 
                                                 X  0.86     1.01 1.06 0.83 0.83 0.84 
1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  0.86  -       -0.15 -0.20    0.02        0.02           0.02 
2.  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย           1.01              -           -            -0.04        0.17        0.17           0.17 
3.  แมบาน/พอบาน  1.06  -    0.22     0.22           0.22     
4.  รับจาง  0.83 - 0.00 -0.00   
5.  พนักงานบริษัท/ลูกจาง     0.83 - -0.00 
6.  เกษตรกร  0.84  - 
                                                         
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                 ตาราง 25  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการคนหาขอมูลจําแนกตาม
สถานภาพดานอาชีพ เปนรายคู  ไมพบความแตกตาง 

 
ตาราง  26   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการประเมินผล จําแนกตาม 
 สถานภาพดานอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 
 
                    อาชีพ     1 2   3     4        5               6                                    
 
                                                 X  1.52     1.41 1.36 1.41 1.50 1.20 
1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1.52   -        0.11  0.16    0.11        0.02          0.31*      
2.  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย            1.41              -           -            0.04       -0.00       -0.09          0.20 
3.  แมบาน/พอบาน  1.36      -  -0.05    -0.13          0.15     
4.  รับจาง    1.41                                                           -         -0.08          0.20     
5.  พนักงานบริษัท/ลูกจาง        1.50                                                  -             0.29* 
6.  เกษตรกร                           1.20                                                                                          - 
 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตาราง 26  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการประเมินผล จําแนกตาม

สถานภาพดานอาชีพ เปนรายคู พบวา กลุมอาชีพที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการประเมินผล

แตกตางจาก กลุมอาชีพเกษตรกร  และ กลุมอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง  ใหความสําคัญตอ

พฤติกรรมการประเมินผล แตกตางจาก กลุมอาชีพเกษตรกร 

 
ตาราง  27  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม  

     สถานภาพดานอาชีพเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

                    อาชีพ     1 2   3     4        5               6                                    

 

                                                 X  1.52     1.27 1.26 1.39 1.41 1.26 

1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 1.52   -         0.24   0.25*     0.12        0.11          0.26      
2.  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย            1.27              -           -              0.01       -0.12       -0.13         0.01 
3.  แมบาน/พอบาน  1.26         -    -0.13      -0.14         0.00     

4.  รับจาง    1.39                                                           -           -0.01         0.13     

5.  พนักงานบริษัท/ลูกจาง        1.41                                                   -             0.14 

6.  เกษตรกร                           1.26                                                                                          - 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 27  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม

สถานภาพดานอาชีพ เปนรายคู พบวา กลุมอาชีพที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอพฤติกรรมภายหลังการ

ตัดสินใจ แตกตางจาก กลุมอาชีพแมบาน/พอบาน   
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 5.1.4   ดานรายได 
 สมมติฐาน : รายไดที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน   
 
ตาราง 28 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามรายได 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ df SS MS F p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา  ระหวางกลุม 5 0.58 0.11 0.68 0.63 

        ภายในกลุม 378 64.34 0.17 

    รวม  383 64.93 

2. การคนหาขอมูล  ระหวางกลุม 5 2.84 0.57 1.98 0.08 

    ภายในกลุม 378 108.44 0.28  

    รวม  383 111.29 

3. การประเมนิผล  ระหวางกลุม 5 2.46 0.49 2.93* 0.01 

    ภายในกลุม 378 63.56 0.16 

    รวม  383 66.03 

4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม 5 1.39 0.28 1.93 0.08 

    ภายในกลุม 378 54.35 0.14 

    รวม  383 55.74 

5. พฤติกรรรมภายหลัง  ระหวางกลุม 5 2.32 0.46 2.90* 0.01 

    การตัดสินใจ   ภายในกลุม 378 60.54 0.16 

    รวม  383 62.86  

พฤติกรรมโดยรวม ระหวางกลุม 5 0.84 0.16 2.57* 0.02 

   ภายในกลุม 378 24.75 0.06 

   รวม  383 25.59 

*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  28  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตาง ของรายได

กับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา 

 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล และ พฤติกรรมดานการ
ตัดสินใจ  ของประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค ไมแตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   ซ่ึงไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤติกรรมดานการประเมินผล  พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ และพฤติกรรมการ
บริโภคโดยรวม  ของประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภค แตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู  ดวยวิธีของเชฟเฟ  ปรากฏผลดังตาราง  29-31 
 
ตาราง  29   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการประเมินผล จําแนกตาม    สถานภาพดาน 

 รายไดเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

                    รายได     1 2   3     4        5               6                                    

 

                                                 X  1.26     1.42 1.47 1.51 1.32 1.52 

1.  นอยกวาหรือเทากับ 4,000   1.26   -       -0.16 -0.20   -0.25       -0.06         -0.26 
2.   4,001 - 8,000 บาท 1.42              -           -            -0.04       -0.08        0.10         -0.10 
3.  8,001 - 12,000  บาท 1.47         -   -0.04      0.14         -0.05     

4.  12,001 - 16,000 บาท 1.51                                                           -           0.18         -0.01     

5.  16,001 - 20,000 บาท          1.32                                                  -            -0.20 

6.  มากกวา 20,000  บาท          1.52                                                                                -     

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตาราง 29  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการประเมินผลจําแนกตาม

สถานภาพดานรายได เปนรายคู ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง  30   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม สถานภาพดาน 
                         รายไดเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 
 
                    รายได     1 2   3     4        5               6                                    
 
                                                 X  1.24     1.34 1.40 1.36 1.40 1.58 
1.  นอยกวาหรือเทากับ 4,000   1.24   -         0.10   0.15     0.12        0.15          0.33*      
2.   4,001 - 8,000    บาท 1.34              -           -              0.05        0.02        0.05          0.23 
3.  8,001 - 12,000   บาท 1.40         -     0.03      0.00          0.17     
4.  12,001 - 16,000 บาท 1.36                                                           -            0.03         0.21     
5.  16,001 - 20,000 บาท         1.40                                                  -             0.05 
6.  มากกวา 20,000 บาท           1.58                                                                                -     
 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 30  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตามสถานภาพดาน
รายได เปนรายคู พบวา กลุมรายไดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุม
รายไดต่ํากวาหรือเทากับ 4,000 บาท ใหความสําคัญตอพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกตางจาก กลุมรายได
มากกวา 20,000 บาท 
 
ตาราง  31 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมโดยรวม จําแนกตามสถานภาพดานรายไดเปนรายคู     

         โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 
 
                    รายได     1 2   3     4        5               6                                    
 
                                                 X  1.02     1.15 1.15 1.16 1.09 1.14 
1.  นอยกวาหรือเทากับ 4,000   1.02   -        -0.12 -0.12    -0.13      -0.07         -0.11 
2.   4,001 - 8,000    บาท 1.15              -           -            -0.00        -0.01       0.05          0.00 
3.  8,001 - 12,000    บาท 1.15         -    -0.00      0.05          0.01     
4.  12,001 - 16,000 บาท 1.16                                                           -           0.06          0.21     
5.  16,001 - 20,000  บาท         1.09                                                  -            -0.04 
6.  มากกวา 20,000  บาท          1.14                                                                                -     
 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตาราง 31  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมโดยรวมจําแนกตามสถานภาพดาน
รายได เปนรายคู ไมพบความแตกตาง 
 
 5.1.5  ดานระดับการศึกษา 
 สมมติฐาน : ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน    

 
ตาราง 32  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ  df      SS        MS           F           p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา ระหวางกลุม 5   3.04 0.61 3.71*     0.00   

       ภายในกลุม 378      61.88 0.16  

     รวม   383    64.93 
2.  การคนหาขอมูล ระหวางกลุม 5   1.81 0.36 1.25       0.28 

     ภายในกลุม  378        109.47        0.29 
     รวม   383 111.29 
3.  การประเมินผล   ระหวางกลุม      5     1.67        0.33        1.97         0.08 
     ภายในกลุม  378   64.35        0.17 
     รวม   383   66.03 
4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม     5    1.53       0.30         2.13         0.06 
     ภายในกลุม  378   54.21       0.14 
     รวม   383   55.74 
5.  พฤติกรรมภายหลัง   ระหวางกลุม    5    2.32       0.46         2.90*       0.01 
      การตัดสินใจ   ภายในกลุม  378   60.54       0.16 
     รวม   383   62.86 
     พฤติกรรมโดยรวม   ระหวางกลุม    5    0.29       0.06        0.88         0.48 
     ภายในกลุม  378   25.30       0.06 
     รวม   383   25.59 
*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  32  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตาง ของระดับ 

การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา  

 พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล พฤติกรรมดานการประเมินผล  พฤติกรรมดานการตัดสินใจ และ
พฤติกรรมการบริโภคโดยรวม  ของประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ
บริโภค ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ ของประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี
ของเชฟเฟ   ปรากฏผลดังตาราง  33-34 
 

ตาราง  33   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมดานการรับรูปญหา จําแนกตามสถานภาพดาน 

 ระดับการศึกษาเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

     ระดับการศกึษา    1 2   3     4        5               6                                    

 

                                                 X  0.87     0.94 0.69 0.79 0.78 0.90 

1.  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา    0.87   -        -0.07   0.17     0.07        0.09        -0.02      
2.  มัธยมศึกษาตอนตนหรือ 0.94              -           -              0.24*      0.14        0.16         0.44 
    เทียบเทา 
3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 0.69         -   -0.09     -0.08        -0.20     

4.  อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 0.79                                                           -            0.01       -0.10     

5.  ปริญญาตรี          0.78                                                  -           -1.11 

6.  ปริญญาโทหรือสูงกวา        0.90                                                                -     

 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 33  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการรับรูปญหา จําแนกตาม
สถานภาพดานระดับการศึกษา เปนรายคู พบวา กลุมระดับการศึกษาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอ
พฤติกรรมการรับรูปญหา แตกตางจาก กลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 

ตาราง  34  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม 

 สถานภาพดานระดับการศึกษาเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

          1 2   3     4        5               6                                    

       ระดับการศึกษา 

                                                 X  1.29     1.28 1.46 1.39 1.41 1.58 

1.  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  1.29   -        0.03  -0.17    -0.09      -0.12        -0.29      
2.  มัธยมศึกษาตอนตนหรือ 1.28              -           -             -0.18       -0.10      -0.13        -0.29 
   เทียบเทา 
3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 1.46         -     0.07        0.04        -0.11  

4.  อนุปริญญา/ปวส./ปวท.   1.39                                                           -          -0.02        -0.19     

5.  ปริญญาตรี          1.41                                                  -            -1.16 

6.  ปริญญาโทหรือสูงกวา        1.58                                                                               - 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 34  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม

สถานภาพดานระดับการศึกษา เปนรายคู ไมพบความแตกตาง 

 

 5.1.6   ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
                        สมมติฐาน : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกนั มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

น้ําดื่มบรรจุขวดแตกตางกัน   
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ตาราง 35  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามจํานวน 
 สมาชิกในครอบครัว 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ df SS MS F p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา  ระหวางกลุม 3 1.99 0.66 4.01* 0.00 

        ภายในกลุม 380 62.93 0.16 

    รวม  383 64.93 

2. การคนหาขอมูล  ระหวางกลุม 3 3.41 1.13 4.01* 0.00 

    ภายในกลุม 380 107.87 0.28  

    รวม  383 111.29 

3.  การประเมนิผล  ระหวางกลุม 3 0.14 0.04 0.27 0.84 

    ภายในกลุม 380 65.89 0.17 

    รวม  383 66.03 

4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม 3 1.20 0.40 2.78* 0.04 

    ภายในกลุม 380 54.4 0.14 

    รวม  383 55.74 

5. พฤติกรรรมภายหลัง  ระหวางกลุม 3 0.83 0.27 1.70 0.16 

    การตัดสินใจ   ภายในกลุม 380 62.03 0.16 

    รวม  383 62.86  

พฤติกรรมโดยรวม ระหวางกลุม 3 0.64 0.21 3.26* 0.02 

   ภายในกลุม 380 24.95 0.06 

   รวม  383 25.59 

*นัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ตาราง  35  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตาง ของ

จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา 
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 พฤติกรรมดานการประเมินผล  และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ ของประชาชนที่มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภค ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  พฤติกรรมดานการ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมการบริโภคโดยรวม  ของประชาชนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภค แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ    ปรากฏผลดังตาราง  36-39 
 

ตาราง  36   แสดงคาเฉลี่ยเปรยีบเทียบความแตกตางพฤติกรรมดานการรับรูปญหา จําแนกตาม 

 สถานภาพจํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

     จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 2 3 4 

   X̅ 0.72 0.84 0.95 0.96 

 1.  1-2  คน 0.72       -  -0.11      -0.23*  -0.24 

 2.  3-5  คน 0.84         -  -0.11  -0.12 

 3.  6-10  คน 0.95         -  -0.01 

 4.  มากกวา 10 คน 0.96         -  

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง  36  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการรับรูปญหา  จําแนกตาม

สถานภาพดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู พบวา กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 1-2 คน ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการรับรูปญหา แตกตางจาก กลุมจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 6-10 คน 

 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 

 
98 

ตาราง  37   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมดานการคนหาขอมูล จําแนกตาม 
 สถานภาพจํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 
     จํานวนสมาชิกในครอบครัว                 1              2            3      4 
    X̅      0.79              0.90       1.10       0.83 
 1. 1-2 คน  0.79 - -0.10 -0.31*        -0.03 
 2. 3-5 คน 0.90      - -0.20  0.06 
 3. 6-10 คน 1.10      -  0.27 
 4. มากกวา 10 คน 0.83       - 
 
*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 37  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการคนหาขอมูล จําแนกตาม
สถานภาพดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู พบวา กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1-2 คน ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการคนหาขอมูล แตกตางจาก กลุมจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 6-10 คน 
 
ตาราง  38   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการตัดสินใจ จําแนกตามสถานภาพ 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 
     จํานวนสมาชิกในครอบครัว               1             2           3     4 
    X̅      1.18       1.19           1.35   1.25 
 1. 1-2 คน 1.18    -            -0.00            -0.16  0.06 
 2. 3-5 คน 1.19    -               -0.15        -0.05 
 3. 6-10 คน 1.35     -  0.10 
 4. มากกวา 10 คน 1.25       - 
 
*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 38  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจ จําแนกตามสถานภาพ
ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู  ไมพบความแตกตาง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 

 
99 

ตาราง  39   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมโดยรวม จําแนกตามสถานภาพ 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

     จํานวนสมาชิกในครอบครัว    1   2   3   4 

      X̅ 1.09 1.13 1.22 1.13 

 1.  1-2  คน 1.09    -    -0.03 -0.13*  -0.03  
 2.  3-5  คน 1.13   - -0.09  -0.00                 

 3.  6-10  คน 1.22        -   0.09                  

 4.  มากกวา 10 คน 1.13         -                 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 39  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมโดยรวม จําแนกตามสถานภาพดาน

จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู พบวา กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน ให

ความสําคัญตอพฤติกรรมโดยรวม แตกตางจาก กลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6-10 คน 
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 5.1.7   ดานลักษณะที่อยูอาศัย 
                     สมมติฐาน : ลักษณะที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด

แตกตางกัน    

 
ตาราง 40    การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
 บรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย 
 

 พฤติกรรมการบริโภค แหลงความ  df      SS        MS           F           p 

    แปรปรวน 

1. การรับรูปญหา ระหวางกลุม 5   2.98 0.59 3.63*     0.00   

       ภายในกลุม 378      61.94 0.16  

     รวม   383    64.93 
2.  การคนหาขอมูล ระหวางกลุม 5   3.15 0.63 2.20      0.05 

     ภายในกลุม  378        108.14        0.28 
     รวม   383 111.29 
3.  การประเมินผล   ระหวางกลุม      5     0.41        0.08        0.48         0.79 
     ภายในกลุม  378   65.61        0.17 
     รวม   383   66.03 
4.  การตัดสินใจ   ระหวางกลุม     5    1.25       0.25         1.73         0.12 
     ภายในกลุม  378   54.49       0.14 
     รวม   383   55.74 
5.  พฤติกรรมภายหลัง   ระหวางกลุม    5    2.41       0.48          3.01*       0.01 
      การตัดสินใจ   ภายในกลุม  378   60.45       0.16 
     รวม   383   62.86 
พฤติกรรมโดยรวม   ระหวางกลุม    5    0.33       0.06         1.00         0.41 
     ภายในกลุม  378   25.26       0.06 
     รวม   383   25.59 
*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง 40 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบความแตกตาง ของ

ลักษณะที่อยูอาศัยกับพฤติกรรมการบริโภค  พบวา  

 พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล พฤติกรรมดานการประเมินผล  พฤติกรรมดานการตัดสินใจ และ
พฤติกรรมการบริโภคโดยรวม  ของประชาชนที่มีลักษณะที่อยูอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ
บริโภค ไมแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 พฤติกรรมดานการรับรูปญหา และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ ของประชาชนที่มี
ลักษณะที่อยูอาศัย แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว  จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
ดวยวิธีของเชฟเฟ   ปรากฏผลดังตาราง  41-42 
 
ตาราง  41   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการรับรูปญหาจําแนกตามสถานภาพ 
 ดานลักษณะที่อยูอาศัยเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 

       ลักษณะที่อยูอาศัย   1 2   3     4        5               6 
   X̅  0.89     0.93 0.81 0.75 0.60 0.78 
1.  บานเดี่ยว       0.89   -       -0.03   0.07     0.14        0.29*        0.11     
2.  คอนโดมิเนียม  0.93              -           -              0.11        0.17        0.32          0.14 
3.  ทาวนเฮาส   0.81         -     0.06      0.21          0.03     
4.  บานเชา    0.75                                                           -           0.14          0.02     
5.  หอพัก/แฟลต/อพารตเมนท 0.60                                                  -            -0.17 
6.  ตึกแถว/อาคารพาณิชย         0.78                                                                                -     
 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 41  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการรับรูปญหา จําแนกตาม
สถานภาพดานลักษณะที่อยูอาศัย เปนรายคู พบวา กลุมลักษณะที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมบานเดี่ยวใหความสําคัญตอพฤติกรรมการ
รับรูปญหา/การรับรูความตองการ แตกตางจาก กลุมหอพัก/แฟลต/อพารตเมนต 
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ตาราง  42   แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม 

 สถานภาพดานลักษณะที่อยูอาศัยเปนรายคู  โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ 

 
     ลักษณะที่อยูอาศัย   1 2   3     4         5                6 
              X̅ 1.32      1.55  1.29     1.40       1.58          1.46 
 
1.  บานเดี่ยว       1.32   -       -0.23   0.02   -0.08       -0.25*       -0.13     

2.  คอนโดมิเนียม  1.55              -           -              0.25        0.14       -0.02          0.09 
3.  ทาวนเฮาส   1.29         -   -0.11     -0.28         -0.16     

4.  บานเชา    1.40                                                           -          -0.17         -0.05     

5.  หอพัก/แฟลต/อพารตเมนท 1.58                                                  -              0.11 

6.  ตึกแถว/อาคารพาณิชย         1.46                                                                                -     

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
            ตาราง 42  เมื่อทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จําแนกตาม
สถานภาพดานลักษณะที่อยูอาศัย เปนรายคู พบวา กลุมลักษณะที่อยูอาศัย ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมบานเดี่ยว ใหความสําคัญตอพฤติกรรม
ภายหลังการตัดสินใจ แตกตางจาก กลุมหอพัก/แฟลต/อพารตเมนต 
 
 5.2  สมมติฐานขอที่ 2  ปจจยัดานการจูงใจ  ดานการรับรูและดานสังคม มีความสัมพนัธกบั

พฤติกรรมการบริโภคน้ําดืม่บรรจุขวด 

       5.2.1  พฤตกิรรมดานการรับรูปญหา 

       สมมตฐิาน : ปจจยัดานการจงูใจ  ดานการรบัรูและดานสังคม มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม

ดานการรับรูปญหา 
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ตาราง  43    ความถี่ รอยละและ คาไคสแควร ของปจจัยที่มีความสําคัญกับพฤติกรรมดานการรับรูปญหา 
 
                                                                                      พฤติกรรมดานการรับรูปญหา  
              ปจจัยทีม่ีความสําคัญ                                           (n=384)                χ²       p 

เปนประจํา    เปนบางครั้ง        ไมเคย 
1.  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)           40.88*        0.00 
          น้ําฝน                                                   31(8.10) 90(23.40) 33(8.60)  
          น้ําบอ  3(0.80) 15(3.90) 5(1.30) 
          น้ําประปา 3(0.80) 15(3.90) 5(1.30) 
          น้ําบรรจุขวด 7(1.80) 90(23.40) 87(22.70) 
2.  ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม)         16.93*          0.01 
          1-2  แกว 1(0.30) 1(0.30) 3(0.80) 
          3-4  แกว 13(3.40) 27(7.00) 13(3.40) 
          5-6  แกว 13(3.40) 78(20.30) 37(9.60) 
          7-8  แกว 17(4.40) 104(27.10) 77(20.10) 
3.  ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธิพลการเลือก)          12.14         0.05 
          ตัดสินใจเอง 30(7.80) 159(41.40) 107(27.90) 
          สมาชกิในครอบครวั 12(3.10) 46(12.00) 22(5.70) 
          เพื่อนรวมงาน       - 4(1.00)     - 
          เพื่อนบาน 2(0.50) 1(0.30) 1(0.30) 
4.  ปจจยัดานสังคม (ภาชนะทีบ่รรจ)ุ            0.07        0.96                   
          ถัง/ขวดขาวขุน 7(1.80) 36(9.40) 23(6.00) 
          ถัง/ขวดใส 37(9.60) 174(45.30) 107(27.90) 
5.  ปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภค)                                                                       15.38        0.35 
          500     ซีซี 7(1.80) 33(8.60) 19(4.90) 
          600      ซีซี 6(1.60) 24(6.30) 11(2.90) 
          750      ซีซี 6(1.60) 20(5.20) 16(4.20) 
          950      ซีซี 4(1.00) 11(2.90) 7(1.80) 
          1,500   ซีซี 2(0.50) 16(4.20) 4(1.00) 
          5           ลิตร 6(1.60) 14(3.60) 9(2.30) 
          18.9      ลิตร 3(0.80) 30(7.80) 12(3.10) 
          20         ลิตร 10(2.60) 62(16.10) 52(13.50) 
*นยัสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  43  พบวา ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมดานการ

รับรูปญหา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว โดยพฤตกิรรม

ดานการรับรูปญหาเปนประจาํ ไดแก ดื่มน้าํฝน คดิเปนรอยละ 8.10  ดื่มน้าํบอและน้าํประปา คิดเปนรอยละ 

0.80  ดืม่น้ําบรรจุขวด คิดเปนรอยละ 1.80   

 ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม)  มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมดานการรับรูปญหา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกบัสมมตฐิานทีก่ําหนดไว โดยพฤติกรรมดานการรับรูปญหา

เปนประจํา ไดแก ผูที่ดื่มน้าํ 7-8 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 4.40  ผูที่ดืม่น้ํา 3-4 แกวและผูที่ดืม่น้ํา 5-6  แกว 

คิดเปนรอยละ 3.40  ผูที่ดื่มน้ํา 1-2 แกว คดิเปนรอยละ 0.30 

 ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธพิลการเลือก) ไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมดานการรับรูปญหา 

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว  โดยพฤตกิรรมดานการ

รับรูปญหาเปนประจํา ไดแก  ผูที่ตัดสินใจเอง  คดิเปนรอยละ 7.80  สมาชกิในครอบครัว คดิเปนรอยละ 

3.10 และในขณะที่เพื่อนบานมอิีทธิพลในการเลือกเพยีง รอยละ 0.50    

 ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการรับรูปญหา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว  โดยพฤตกิรรมดานการรับรู

ปญหาเปนประจํา ไดแก การเลอืกถังใสหรือขวดใส คิดเปนรอยละ 9.60 และการเลือกถังขาวขุนหรือขวด

ขาวขุน  คิดเปนรอยละ 1.80  

 ปจจยัดานสังคม (ขนาดทีบ่ริโภค) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการรับรูปญหา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว โดยพฤติกรรมดานการรับรู

ปญหาเปนประจํา ไดแก ขนาดบรรจุ 20 ลิตร  คิดเปนรอยละ 2.60   ขนาดบรรจุ 500  ซีซี  คิดเปนรอยละ 

1.80  และขนาดบรรจุ 600 ซีซี, 750 ซีซี, 5 ลิตร คิดเปนรอยละ 1.60 เปนตน 

 

    5.2.2  พฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล 

    สมมติฐาน : ปจจยัดานการจงูใจ  ดานการรบัรูและดานสังคม มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม

ดานการคนหาขอมูล 
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ตาราง  44    ความถี่ รอยละ และ คาไคสแควรของ ปจจัยที่มีความสําคัญกับพฤติกรรมดานการคนหาขอมูล 
 
                      พฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  
              ปจจัยทีม่ีความสําคัญ                                           (n=384)                χ²       p 

เปนประจํา    เปนบางครั้ง           ไมเคย 
1.  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)         18.61*         0.00 
          น้ําฝน  31(8.10)  95(24.70) 28(7.30)  
          น้ําบอ  4(1.00) 9(2.30)  10(2.60) 
          น้ําประปา 1(0.30) 15(3.90) 7(1.80) 
          น้ําบรรจุขวด 16(4.20) 118(30.70) 50(13.00) 
2.  ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) 6.78 0.34 
          1-2  แกว       - 4(1.00) 1(0.30) 
          3-4  แกว 11(2.90) 33(8.60) 9(2.30) 
          5-6  แกว 17(4.40) 83(21.60) 28(7.30) 
          7-8  แกว 24(6.30) 117(30.50) 57(14.80) 
3.  ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธิพลการเลือก) 4.96 0.54 
          ตัดสินใจเอง 39(10.20) 179(46.60) 78(20.30) 
          สมาชกิในครอบครวั 12(3.10) 51(13.30) 17(4.40) 
          เพื่อนรวมงาน 1(0.30) 3(0.80)      - 
          เพื่อนบาน      - 4(1.00)      - 
4.  ปจจยัดานสังคม(ภาชนะทีบ่รรจ)ุ            3.93         0.14 
          ถัง/ขวดขาวขุน 10(2.60) 46(12.00) 10(2.60) 
          ถัง/ขวดใส 42(10.90)           191(49.70) 85(22.10) 
5.  ปจจยัดานสังคม  (ขนาดทีบ่ริโภค)  28.61* 0.01 
          500       ซีซี 4(1.00) 38(9.90) 17(4.40) 
          600       ซีซี 8(2.10) 23(6.00) 10(2.60) 
          750       ซีซี 9(2.30) 27(7.00) 6(1.60) 
          950       ซีซี 2(0.50) 18(4.70) 2(0.50) 
          1,500    ซีซี 6(1.60) 14(3.60) 2(0.50) 
          5            ลิตร 3(0.80) 13(3.40) 13(3.40) 
         18.9        ลิตร 1(0.30) 30(7.80) 14(3.60) 
          20          ลิตร 19(4.90) 74(19.30) 31(8.10) 
*นยัสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  44  พบวา ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)  มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมดานการ

คนหาขอมูล  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว  โดยพฤติกรรม

ดานการคนหาขอมูล เปนประจํา ไดแก ดื่มน้ําฝน คดิเปนรอยละ 8.10    ดืม่น้าํบอ  คดิเปนรอยละ 1.00   

ดื่มน้ําประปา  คิดเปนรอยละ 0.30   และดืม่น้าํบรรจขุวด คดิเปนรอยละ 30.70  

 ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม)ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการคนหาขอมูล อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมติฐานที่กําหนดไว โดยพฤติกรรมดานการคนหา

ขอมูลเปนประจํา ไดแก  ผูที่ดืม่น้ํา 7-8 แกวตอวนั  คดิเปนรอยละ 6.30  ผูทีด่ื่มน้ํา 5-6 แกวตอวนั คดิเปน

รอยละ 4.40  และผูที่ดื่มน้ํา 3-4 แกวตอวัน คดิเปนรอยละ 2.90  

 ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธพิลการเลือก) ไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรรมดานการคนหา

ขอมูล อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดยพฤติกรรม

ดานการคนหาขอมูลเปนประจํา ไดแก ผูที่ตัดสินใจเลือกเอง คิดเปนรอยละ 10.20  สมาชกิในครอบครวั คิด

เปนรอยละ 3.10 และในขณะทีเ่พื่อนรวมงานมอิีทธิพลในการเลือกเพยีง รอยละ 0.30   

 ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการคนหาขอมูล  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤตกิรรมดานการคนหา

ขอมูลเปนประจํา ไดแก การเลอืกถังใสหรือขวดใส คิดเปนรอยละ 10.90 และการเลือกถังขาวขุนหรือขวด

ขาวขุน  คิดเปนรอยละ 2.60 

 ปจจยัดานสังคม (ขนาดทีบ่ริโภค) มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมดานการคนหาขอมูล  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกบัสมมตฐิานทีก่ําหนดไว โดยพฤติกรรมดานการคนหา

ขอมูลเปนประจํา ไดแก  ขนาดบรรจุ 20 ลิตร คิดเปนรอยละ 4.90 ขนาดบรรจุ 750 ซีซี คิดเปนรอยละ 2.30 

และขนาดบรรจุ 600 ซีซี คิดเปนรอยละ 2.10 เปนตน 

 

    5.2.3  พฤตกิรรมดานการประเมินผลทางเลือก 

    สมมติฐาน : ปจจยัดานการจงูใจ  ดานการรบัรูและดานสังคม มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม

ดานการประเมนิผลทางเลือก 
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ตาราง  45    ความถี่ รอยละและ คาไคสแควรของ ปจจัยที่มีความสําคัญกับพฤติกรรมดานการประเมินผลทางเลือก 
 
              พฤตกิรรมดานการประเมนิผลทางเลือก 
              ปจจัยทีม่ีความสําคัญ             (n=384)                          χ²        p 
 เปนประจํา      เปนบางครั้ง    ไมเคย 
1.  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)                                                                36.81* 0.00 
          น้ําฝน  73(19.00) 78(20.30) 3(0.80) 
          น้ําบอ  7(1.80) 12(3.10) 4(1.00) 
          น้ําประปา 10(2.60) 12(3.10) 1(0.30) 
          น้ําบรรจุขวด 125(32.60) 55(14.30) 4(1.00) 
2.  ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) 3.93 0.68 
          1-2  แกว 2(0.50) 3(0.80)    - 
          3-4  แกว 27(7.00) 24(6.30) 2(0.50) 
          5-6  แกว 78(20.30) 48(12.50) 2(0.50) 
          7-8  แกว 108(28.10) 82(21.40) 8(2.10) 
3.  ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธิพลการเลือก) 3.44 0.75 
          ตัดสินใจเอง 160(41.70) 125(32.60) 11(2.90) 
          สมาชกิในครอบครวั 50(13.00) 29(7.60) 1(0.30) 
          เพื่อนรวมงาน 2(0.50) 2(0.50)      - 
          เพื่อนบาน 3(0.80) 1(0.30)      - 
4.  ปจจยัดานสังคม   (ภาชนะที่บรรจ)ุ 3.88 0.14 
          ถัง/ขวดขาวขุน 44(11.50) 21(5.50) 1(0.30) 
          ถัง/ขวดใส 171(44.50) 136(35.40) 12(3.10) 
     5.  ปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภค) 22.69 0.06 
          500       ซีซี 25(6.50) 32(8.30) 2(0.50) 
          600       ซีซี 25(6.50) 14(3.60) 2(0.50) 
          750       ซีซี 21(5.50) 20(5.20) 1(0.30) 
          950       ซซีี 12(3.10) 10(2.60)      - 
          1,500    ซีซี 17(4.40) 4(1.00) 1(0.30) 
          5            ลิตร 11(2.90) 15(3.90) 3(0.80) 
         18.9       ลิตร 30(7.80) 14(3.60) 1(0.30) 
          20         ลิตร 74(19.30) 48(12.50) 2(0.50) 
*นยัสําคัญทางสถิต .05 
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 ตาราง  45  พบวา ปจจัยดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดื่ม)  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการ

ประเมินผลทางเลือก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานทีก่ําหนดไว โดย

พฤติกรรมดานการประเมนิผลทางเลือกเปนประจาํ ไดแก ดื่มน้ําบรรจุขวด คดิเปนรอยละ 32.60  ดื่มน้ําฝน 

คิดเปนรอยละ 19.00  ดื่มน้าํประปา คดิเปนรอยละ 2.60  ดืม่น้าํบอ คดิเปนรอยละ 1.80   

  ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม)  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมนิผลทางเลือก 

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว  โดยพฤตกิรรมดานการ

ประเมนิผลทางเลือกเปนประจาํ ไดแก ผูที่ดืม่น้ํา 7-8 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 28.10 ผูที่ดืม่น้ํา 5-6 แกวตอ

วัน คิดเปนรอยละ 20.30 ผูที่ดืม่น้ํา 3-4 แกวตอวนั คิดเปนรอยละ 7.00  ผูที่ดืม่น้ํา 1-2 แกวตอวนั คิดเปน

รอยละ 0.50  

 ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธพิลการเลือก) ไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมดานการประเมนิผล

ทางเลือก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว  โดยพฤติกรรม

ดานการประเมนิผลทางเลือกเปนประจาํ ไดแก ผูที่ตัดสนิใจเลือกเอง คดิเปนรอยละ 41.70 สมาชิกใน

ครอบครวั คดิเปนรอยละ 13.00  เพื่อนบาน คดิเปนรอยละ 0.80 และในขณะที่เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลใน

การเลือกเพยีง รอยละ 0.50   

 ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ)   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมนิผล

ทางเลือก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว  โดยพฤติกรรม

ดานการประเมนิผลทางเลือกเปนประจาํ ไดแก การเลือกถังใสหรือขวดใส คดิเปนรอยละ 44.50 และการ

เลือกถังขาวขุนหรือขวดขาวขุน  คดิเปนรอยละ 11.50 

  ปจจยัดานสังคม (ขนาดทีบ่ริโภค) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการประเมนิผล

ทางเลือก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤตกิรรม

ดานการประเมนิผลทางเลือกเปนประจาํ ไดแก ขนาดบริโภค 20 ลิตร คิดเปนรอยละ 19.30  ขนาดบรรจ ุ 

18.9 ลิตร คดิเปนรอยละ 7.80 และขนาดบรรจุ 500 ซีซี,  600 ซีซี คิดเปนรอยละ 6.50 เปนตน 

 

    5.2.4  พฤตกิรรมดานการตดัสินใจ 

    สมมติฐาน : ปจจยัดานการจงูใจ  ดานการรบัรูและดานสังคม มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม

ดานการตัดสนิใจ 
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ตาราง  46    ความถี่ รอยละ และ คาไคสแควรของ ปจจัยที่มีความสําคัญกับพฤติกรรมดานการตัดสินใจ 
 
                               พฤตกิรรมดานการตดัสินใจ 
              ปจจัยทีม่ีความสําคัญ            (n=384)                           χ² p 

เปนประจํา  เปนบางครั้ง      ไมเคย 
1.  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) 9.15 0.16 
          น้ําฝน  47(12.20) 100(26.00) 7(1.80) 
          น้ําบอ  4(1.00) 16(4.20) 3(0.80) 
          น้ําประปา 6(1.60) 16(4.20) 1(0.30) 
          น้ําบรรจุขวด 68(17.70) 111(28.90) 5(1.30) 
2.  ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) 10.15 0.11 
          1-2  แกว 1(0.30) 4(1.00)     - 
          3-4  แกว 12(3.10) 36(9.40) 5(1.30) 
          5-6  แกว 51(13.30) 72(18.80) 5(1.30) 
          7-8  แกว 61(15.90) 131(34.10) 6(1.60) 
3.  ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธิพลการเลือก) 8.59 0.19 
          ตัดสินใจเอง 92(24.00) 188(49.00) 16(4.20) 
          สมาชกิในครอบครวั 31(8.10) 49(12.0)       - 
          เพื่อนรวมงาน 2(0.50) 2(0.50)       - 
          เพื่อนบาน      - 4(1.00)       - 
4.  ปจจยัดานสังคม (ภาชนะทีบ่รรจ)ุ 1.16 0.55 
          ถัง/ขวดขาวขุน 25(6.50) 39(10.20) 2(0.50) 
          ถัง/ขวดใส 100(26.00) 204(53.10) 14(3.60) 
5.  ปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภค) 18.89 0.16 
          500       ซีซี 15(3.90) 41(10.70) 3(0.80) 
          600       ซีซี 13(3.40) 25(6.50) 3(0.80) 
          750       ซีซี 12(3.10) 29(7.60) 1(0.30) 
          950       ซีซี 4(1.00) 16(4.20) 2(0.50) 
          1,500    ซีซี 11(2.90) 11(2.90)       - 
          5            ลิตร 5(1.30) 22(5.70) 2(0.50) 
         18.9        ลิตร 21(5.50) 24(6.30)       - 
          20          ลิตร 44(11.50) 75(19.50) 5(1.30) 
 
*นยัสําคัญทางสถิต .05 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
 
 

 
110 

 ตาราง  46  พบวา ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่)  ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมดานการ

ตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤตกิรรม

ดานการตัดสนิใจเปนประจาํ ไดแก ดืม่น้ําฝน คิดเปนรอยละ 12.20  ดื่มน้าํบอ คิดเปนรอยละ 1.00  ดื่ม

น้ําประปา คดิเปนรอยละ 1.60 ดื่มน้าํบรรจุขวด คดิเปนรอยละ 17.70  

 ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการตัดสินใจ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว โดยพฤติกรรมดานการตดัสินใจ

เปนประจํา ไดแก ผูที่ดื่มน้าํ 7-8 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 15.90  ผูที่ดื่มน้าํ 5-6 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 

13.30 ผูที่ดื่มน้ํา 3-4 แกวตอวนั คิดเปนรอยละ 3.10  ผูที่ดื่มน้ํา 1-2 แกวตอวนั คิดเปนรอยละ 0.30  

 ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธพิลการเลือก) ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมดานการตัดสินใจ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤติกรรมดานการ

ตัดสินใจเปนประจาํ ไดแก ผูที่ตัดสินใจเลือกเอง คดิเปนรอยละ 24.00 สมาชกิในครอบครวั คิดเปนรอยละ 

8.10 และในขณะที่เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลในการเลือกเพยีง รอยละ 0.50   

 ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ)  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการตัดสินใจ  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไวโดยพฤติกรรมดานการตดัสินใจ

เปนประจํา ไดแก การเลือกถังใสหรือขวดใส คิดเปนรอยละ 26.00  และการเลือกถังขาวขุนหรือขวดขาวขุน  

คิดเปนรอยละ 6.50 

 ปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภคเปนประจํา)  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการตัดสินใจ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤติกรรมดานการ

ตัดสินใจเปนประจาํ ไดแก ขนาด 20 ลิตร คิดเปนรอยละ 11.50  ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร คิดเปนรอยละ 5.50 

ขนาดบรรจุ 500 ซีซี คิดเปนรอยละ 6.50 และขนาดบรรจุ 600 ซีซี คิดเปนรอยละ 3.40 เปนตน 

 

    5.2.5  พฤตกิรรมภายหลังการตัดสินใจ 

    สมมติฐาน : ปจจยัดานการจงูใจ  ดานการรบัรูและดานสังคม มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม

ภายหลังการตดัสินใจ 
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ตาราง  47    ความถี่ รอยละ และ คาไคสแควรของ ปจจัยที่มคีวามสําคัญกับพฤติกรรมภายหลังการตดัสินใจ 
 
                                             พฤติกรรมภายหลังการตดัสินใจ 
        ปจจัยที่มีความสําคัญ                                    (n=384)                      χ²          p 

  เปนประจํา   เปนบางครั้ง   ไมเคย 
1.  ปจจยัดานการจูงใจ (ประเภทน้ําดืม่) 12.89* 0.04 
          น้ําฝน  38(9.90) 115(29.90) 1(03.0) 
          น้ําบอ  6(1.60) 17(4.40)      - 
          น้ําประปา 5(1.30) 18(4.70)      - 
          น้ําบรรจุขวด 74(19.30) 107(27.90) 3(0.80) 
2.  ปจจยัดานการรับรู  (ปริมาณน้าํดื่ม) 3.72 0.71 
          1-2  แกว 2(0.50) 3(0.80)    - 
          3-4  แกว 12(3.10) 41(10.70)    - 
          5-6  แกว 43(11.20) 83(21.60) 2(0.50) 
          7-8  แกว 66(17.20) 130(33.90) 2(0.50) 
3.  ปจจยัดานสังคม  (ผูมีอิทธพิลการเลือก) 4.21 0.64 
          ตัดสินใจเอง 97(25.30) 197(51.30) 2(0.50) 
          สมาชกิในครอบครวั 25(6.50) 53(13.80) 2(0.50) 
          เพื่อนรวมงาน 1(0.30) 3(0.80)     - 
          เพื่อนบาน     - 4(1.00)     - 
4.  ปจจยัดานสังคม  (ภาชนะทีบ่รรจ)ุ 1.95 0.37 
          ถัง/ขวดขาวขุน 25(6.50) 41(10.70)     - 
          ถัง/ขวดใส 98(25.50) 216(56.30) 4(1.00) 
5.  ปจจยัดานสังคม (ขนาดที่บริโภค) 27.17* 0.01 
          500       ซีซี 21(5.50) 38(9.90)      - 
          600       ซีซี 12(3.10) 29(7.60)      - 
          750       ซีซี 21(5.50) 21(5.50)      - 
          950       ซีซี 11(2.90) 10(2.60) 1(0.30) 
          1,500    ซีซี 8(2.10) 14(3.60)      - 
          5            ลิตร 6(1.60) 23(6.00)      - 
         18.9        ลิตร 6(1.60) 39(10.20)      - 
          20          ลิตร 38(9.90) 83(21.60) 3(0.80) 
*นยัสําคัญทางสถิติ .05 
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 ตาราง  47  พบวา ปจจยัดานการจูงใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมภายหลงัการตัดสนิใจ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว  โดยพฤตกิรรมภายหลังการ

ตัดสินใจเปนประจาํ ไดแก ดื่มน้ําบรรจุขวด คดิเปนรอยละ 19.30  ดื่มน้ําฝน คดิเปนรอยละ 9.90  ดื่มน้าํบอ 

คิดเปนรอยละ 1.60  ดืม่น้ําประปา คดิเปนรอยละ 1.30   

 ปจจยัดานการรับรู (ปริมาณน้าํดื่ม) ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมภายหลงัการตัดสนิใจ  

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤติกรรมภายหลัง

การตดัสินใจเปนประจาํ ไดแก ผูที่ดื่มน้ํา 7-8 แกวตอวนั คดิเปนรอยละ 17.20  ผูที่ดื่มน้ํา 5-6 แกวตอวนั  

คิดเปนรอยละ 11.20  ผูที่ดืม่น้าํ 3-4 แกวตอวนั คดิเปนรอยละ 3.10  ผูที่ดืม่น้ํา 1-2 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 

0.50  

 ปจจยัดานสังคม (ผูมีอิทธพิลการเลือก) ไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมภายหลังการตดัสินใจ  

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤติกรรมภายหลัง

การตดัสินใจเปนประจาํ ไดแก ผูที่ตัดสินใจเลอืกเอง คดิเปนรอยละ 25.30 สมาชิกในครอบครัว คดิเปน 

รอยละ 6.50 และในขณะทีเ่พื่อนรวมงานมีอิทธิพลในการเลือกเพียง รอยละ 0.30   

  ปจจยัดานสังคม (ภาชนะที่บรรจุ)  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมภายหลงัการตัดสนิใจ  

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กาํหนดไว โดยพฤติกรรมภายหลัง

การตดัสินใจเปนประจาํ ไดแก การเลือกถังใสหรือขวดใส คิดเปนรอยละ 25.50 และการเลือกถังขาวขุน

หรือขวดขาวขุน  คดิเปนรอยละ 6.50 

 ปจจยัดานสังคม  มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมภายหลังการตดัสินใจ อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมตฐิานที่กําหนดไว  โดยพฤตกิรรมภายหลังการตดัสนิใจเปนประจํา 

ไดแก ขนาดบรรจุ 20 ลิตร คิดเปนรอยละ 9.90  และขนาดบรรจุ 500 ซีซี, 750 ซีซี คิดเปนรอยละ 5.50 เปนตน 

 

5.3   สมมติฐานขอที่ 3  ปจจยัดานการตลาด ไดแก ผลิตภณัฑ ราคา  สถานที่ การสงเสริมการตลาด 

มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 
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ตาราง 48  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยดานการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค 

 
                      ปจจัยดานการตลาด                                          พฤติกรรมการบริโภค                          
     X1                    X2                    X3                     X4                       X5         
     1.  ดานผลิตภัณฑ   0.02 0.10* 0.29* 0.23* 0.13* 
     2.  ดานราคา            -0.01 0.03 0.16* 0.11* 0.08* 
     3.  ดานสถานที่    -0.12*   0.08 0.25* 0.16* 0.10* 
     4.  ดานการสงเสริมการตลาด    0.01 0.15* 0.19* 0.24* 0.12* 
   
*นัยสําคัญทางสถิติ .05 
X1 =   ดานการรับรูปญหา 
X2 =   ดานการคนหาขอมูล 
X3 =   ดานการประเมินผลทางเลือก 
X4 =   ดานการตัดสินใจ 
X5 =   ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 
 
 ตาราง 48  พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรม
การบริโภคน้ําดื่ม ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดาน
พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่
กําหนดไว  แตไมมคีวามสัมพันธกับดานการรับรูปญหา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม ดาน
การประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว   แตไมมีความสัมพันธกับดานการรับรูปญหา ดานการคนหาขอมูล  ดาน
พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่กําหนดไว 
 ปจจัยดานสถานที่  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่ม 
ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว สวนดานการรับรูปญหา มี
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ความสัมพันธกันทางลบในระดับต่ํา แตไมมีความสัมพันธกับดานการคนหาขอมูล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําดื่ม ดานการคนหาขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจ  ดาน
พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว  แตไมมีความสัมพันธกับดานการรับรูปญหา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 
 
ตอนที่ 6    ผลการวิเคราะหขอมูลปลายเปด  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
  
 จากคําถามปลายเปดที่ใหประชาชนเสนอปญหาและแนวทางขอเสนอแนะเกี่ยวกับน้ําดื่ม
จากการวิเคราะหเนื้อหาพบวา  
 1.  ปญหาในการบริโภคน้ําดื่มที่ประสบ  มีดังนี้ 
  1.1  น้ํามีกล่ินคลอรีน/มีตะกอน ไมสะอาด  รอยละ  21.60 
  1.2  ไมมีประปา  ขาดแคลนน้ําดื่ม  รอยละ 3.10 
     1.3  ภาชนะบรรจุไมสะอาด รอยละ 1.60 
     1.4  ราคาแพง  รอยละ 1.30 
  1.5  น้ําประปาดื่มไมไดและหยุดไหลบอย  รอยละ 1.30 
  1.6  มลพษิในอากาศ ทําใหดื่มน้ําฝนไมได รอยละ 1.00 
 2.  คําแนะนําที่ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนชวยเหลือ มีดังนี้ 
  2.1  ควบคุมคุณภาพในการผลิต รอยละ 16.70 
  2.2  ปรับปรุงน้ําประปาใหสะอาดดื่มไดและมีน้ําประปาใหทั่วถึง  รอยละ  7.80 
  2.3  ราคาไมสูงเกินไป รอยละ 2.30 
     2.4  ใหภาครัฐและผูผลิตเขามาแนะนําใหความรูเกี่ยวกับน้ําดื่ม รอยละ 2.30 
  2.5  อยากใหจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนยามที่น้ําขาดแคลนและไมตองการใหใส
คลอรีน รอยละ  2.10           


