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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามจํานวน 300 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-34 ป     
สถานภาพโสด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนและหางราน         
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 22,401 บาท ขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ ประเภทตั้งโตะ มาก
ที่สุด เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด และคิดวาเปนราคาที่เหมาะสมในการเลือกซือ้ โดย
พิจารณาเลือกซื้อจากประสิทธิภาพดี และความทนทาน จากศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร มี
วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ เพื่อใชทํางานสวนตัว และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิม หากตอง
ทําการซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม  

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรา
ยี่หอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมใน
ระดับมาก ไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก มีดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร  ปจจัยดานราคา ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ปจจัยดานชอง



 จ 

ทางการจัดจําหนาย ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ  ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  ไดแก   การบริการหลังการขาย   ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการไดแก  ความรู 
ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก มีศูนยบริการ
กระจายอยูทั่วไป  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก การใหบริการตรงตามเวลาตามที่นัดหมาย  

ปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
ไดแกคอมพิวเตอรตางประเทศ  ปญหาที่พบ ไดแก การบริการหลังการขาย ศูนยบริการ คาใชจายใน
การซอม ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และระยะเวลาในการรับประกัน ตามลําดับ 
คอมพิวเตอรในประเทศ ปญหาที่พบ ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการหลังการขาย ระยะเวลาในการรับประกัน และคาใชจายในการซอม  
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ฉ 

Independent Study Title Service Marketing Mix Factors Affecting Consumers Buying 
Decisions of Brand Name Computers in Bangkok Metropolitan 

 
Author Ms. Maneerat Kokaittrakul 
 
Degree Master of Business Administration 
 
Independent Study Advisory Committee 
 Assistant Professor Chittraporn Pongpaibul Chairperson 
 Lecturer Wisuttorn Chitaree Member 
  

ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to investigate the mixed factors of service 
marketing that affect the Bangkok consumers’ choice of branded computer purchase. The data 
were collected from 300 samples by questionnaire. Data were analyzed by the form of descriptive 
statistics : frequency, percentage and arithmetic mean. 

From the study, it was found that most respondents were single female and aged 
between 25-34 years old, had a bachelor degree, worked as employees of private sectors. They 
earned approximately 22,401 baht per month or higher. They chose to buy imported desk top 
computer the most, were self-purchased and paid in cash. They thought that purchasing choice 
depended on reasonable price. The choice also relied on its effectiveness, durability and centre of 
computer accessories. The purpose of computer purchase was for personal use and was the doubt 
about their existing computer brand if they wanted to buy a new computer. 

It was founded that the respondents gave much importance on the mixed factors of 
service marketing that affect their choice of branded computer purchase with the means at high 
level : process, people, price, physical evidence, product, place, and promotion. 

It was also indicated that there were seven sub-factors that have the highest means. 
They are product factor: computer effectiveness; price factor: reasonable price in comparison to 
quality; place factor: proliferation of outlets around Bangkok area; promotion factor: post-
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purchasing service; people factor: knowledge, ability and expertise; physical evidence factor: 
proliferation of service centers around Bangkok area; process factor: punctual service as indicated 

As for the problems in choosing to buy computer according to it sources, it was 
revealed that respondents had problems with mixed factors of service marketing. Imported 
computer had the highest means. Its problems were post-purchasing service, service center, fixing 
cost, computer effectiveness and guarantee period respectively. As for local computer, it was 
found that it had the problems with computer effectiveness, ability to increase effectiveness, post 
purchasing service, guarantee period and fixing cost respectively. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


