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59 

4.48 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี LSD 

60 

4.49 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ภาพรวม จาํแนกตามประเภทของแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี LSD 

61 

 
 

  



ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตาราง  หน้า 
4.50 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็ค
แบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี One-way ANOVA 

62 

4.51 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ผลิตภณัฑ ์จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี LSD 

63 

4.52 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ราคา จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี LSD 

64 

4.53 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีรถยนต ์
โดยวิธี LSD 

65 

4.54 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีรถยนต ์โดย
วิธี LSD 

66 

4.55 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ภาพรวม จาํแนกตามการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยวิธี LSD 

67 

4.56 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ จาํแนกตามความถ่ีในการเปล่ียน
แบตเตอร่ี โดยวิธี One-way ANOVA 

68 

4.57 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ผลิตภณัฑ ์จาํแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ี โดยวิธี LSD 

69 

4.58 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ี โดยวิธี LSD 

70 

4.59 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ส่งเสริมการตลาด จาํแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ี โดยวิธี LSD 

71 

4.60 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัของปัจจยัในดา้น
ภาพรวม จาํแนกตามความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ี โดยวิธี LSD 

72 



ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตาราง  หน้า 
5.1 แสดงค่าเฉล่ีย 10 อนัดบัแรก ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 75 
5.2 แสดงผลการทดสอบและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
78 

5.3 แสดงการอภิปรายผล ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 81 
   
 


