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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 19 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด 
19 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 20 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 
20 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน  

21 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
ของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง 
เส้ือผาเคร่ืองสําอาง  

22 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ
ไปซ้ือของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา 

23 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจัก        
แคตตาล็อกจําหนายสินคา 

24 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงส่ือท่ีทําให
ทราบหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา 

25 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเคยซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก 

26 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริษัทท่ีซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด 

27 

14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางท่ีส่ังซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด 

27 

   



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชใน

การตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก 
28 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นตอ
องคประกอบในการออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจ 

29 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
เคยซ้ือผานแคตตาล็อก 

30 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
ซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด 

31 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละครั้ง 

31 

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลท่ีมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุด 

32 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก  

33 

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกโดยเฉล่ีย 

33 

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก 

34 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช
ซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย 

34 

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกวธีิการ
ชําระคาสินคา 

35 

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาท่ี
ในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

35 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีพบใน
การส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

36 

   



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับพอใจใน

คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ 
37 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือสินคาผาน
แคตตาล็อกในคร้ังตอไป 

37 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีจะซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไป 

38 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีไมซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไป 

39 

32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจยัดานผลิตภณัฑ 

40 

33 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจยัดานราคา 

42 

34 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย 

43 

35 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจยัดานการสงเสริมการตลาด 

44 

36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการให
ความสําคัญปจจัยในการส่ังซ้ือสินคา  

45 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน  และ
จําแนกตามระดับการศึกษา 

46 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
ของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง เส้ือผา
เคร่ืองสําอาง  และจําแนกตามระดับการศึกษา 

47 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการไป
ซ้ือของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา และจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

48 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการรูจัก   

แคตตาล็อกจําหนายสินคา และจําแนกตามระดับการศึกษา 
49 

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงส่ือท่ีทําให
ทราบหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา และจําแนกตามระดับการศึกษา 

50 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเคยซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก และจําแนกตามระดับการศึกษา 

51 

43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริษัทท่ีซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด และจําแนกตามระดับการศึกษา 

52 

44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางท่ีส่ังซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด และจําแนกตามระดับการศึกษา 

53 

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชใน
การตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก และจําแนกตามระดับการศึกษา 

54 

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นตอ
องคประกอบในการออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจ และจําแนก
ตามระดับการศึกษา 

55 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
เคยซ้ือผานแคตตาล็อก และจําแนกตามระดับการศึกษา 

56 

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
ซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด และจําแนกตามระดับการศึกษา 

57 

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง และจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

58 

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลท่ีมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุด และจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

59 

 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ

สินคาผานแคตตาล็อก  และจําแนกตามระดับการศึกษา 
60 

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกโดยเฉล่ีย และจําแนกตามระดับการศึกษา 

61 

53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกตามระดับการศึกษา 

62 

54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช
ซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย และจําแนกตามระดับการศึกษา 

62 

55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกวิธีการ
ชําระคาสินคา และจําแนกตามระดับการศึกษา 

63 

56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาท่ี
ในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกตามระดบัการศึกษา 

63 

57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาท่ี
ในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกตามระดับการศึกษา 

64 

58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับพอใจใน
คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ และจําแนกตามระดับการศึกษา 

65 

59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือสินคาผาน
แคตตาล็อกในคร้ังตอไป  และจําแนกตามระดับการศึกษา 

65 

60 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามระดับการศึกษา 

66 

61 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานราคา  จําแนกตามระดับการศึกษา 

67 

62 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดจําหนาย จําแนกตามระดับการศึกษา 

68 

63 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานการจัดจําหนาย จําแนกตามระดับการศึกษา 

69 

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ

สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน  และ
จําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

70 

65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
ของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง เส้ือผา
เคร่ืองสําอาง  และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

71 

66 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการไป
ซ้ือของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา และจําแนกรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

72 

67 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจัก 
แคตตาล็อกจําหนายสินคา และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

73 

68 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงส่ือท่ีทําให
ทราบหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

74 

69 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเคยซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก  และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

75 

70 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริษัทท่ีซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด  และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

76 

71 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางท่ีส่ังซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด  และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

77 

72 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชใน
การตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

78 

73 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นตอ
องคประกอบในการออกแบบท่ีทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจ และจําแนก
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

79 

74 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
เคยซ้ือผานแคตตาล็อก และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

80 

   



 ณ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
75 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี

ซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 
81 

76 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง และจําแนกรายได
เฉล่ียตอเดือน 

82 

77 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลท่ีมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุด และจําแนกรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 

83 

78 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก  และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

84 

79 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกโดยเฉล่ีย และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

85 

80 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

86 

81 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช
ซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

87 

82 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกวิธีการ
ชําระคาสินคา และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

87 

83 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาท่ี
ในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

88 

84 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีในการ
ส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

89 

85 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับพอใจใน
คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

90 

86 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือสินคาผาน
แคตตาล็อกในคร้ังตอไป และจําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 

90 

 



 ด

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
87 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม

ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามรายได 
92 

88 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานราคา จําแนกตามรายได 

93 

89 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดจําหนาย จําแนกตามรายได 

94 

90 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามรายได 

95 

91 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ และจําแนก
ตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

97 

92 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ และจําแนก
ตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

97 

93 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ และ
จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

98 

94 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

99 

95 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ และและ
จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

100 

96 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได และ
จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

101 

97 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
สินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน  

102 

98 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานท่ีไปซ้ือ
ของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง เส้ือผา
เคร่ืองสําอาง  และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

103 

 



 ต

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
99 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการไป

ซ้ือของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา และจําแนกตามชองทาง
การส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

104 

100 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักแคตตา 
ล็อกจําหนายสินคา และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

105 

101 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงส่ือท่ีทําให
ทราบหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก 

106 

102 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเคยซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

107 

103 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีใชใน
การตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก 

108 

104 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นตอ
องคประกอบในการออกแบบท่ีทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจ และจําแนก
ตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

109 

105 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
เคยซ้ือผานแคตตาล็อก และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

110 

106 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทสินคาท่ี
ซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผาน 
แคตตาล็อก 

111 

107 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชระยะเวลา
โดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง และจําแนกตาม
ชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

112 

 



 ถ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
108 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลท่ีมีสวน

รวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุด และจําแนกตามชองทาง
การส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

113 

109 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก  และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

114 

110 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายการซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกโดยเฉลี่ย และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

115 

111 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

115 

112 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช
ซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

116 

113 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเลือกวิธีการ
ชําระคาสินคา และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

117 

114 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการพบปญหาท่ี
ในการสั่งซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก 

117 

115 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีในการ
ส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

118 

116 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับพอใจใน
คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

119 

117 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือสินคาผาน
แคตตาล็อกในครั้งตอไป และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อก 

119 



 ท

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
118 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม

ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 
120 

119 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานราคา  และจําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

121 

120 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการจัดจําหนาย จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

122 

121 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญท่ีมีผลตอตัดใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยดานการจัดจําหนาย จําแนกตามชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

123 

122 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

126 

123 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน  

129 

124 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามชองทาง
ส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 

132 

 


