
 ซ 

สารบาญ 
 

หนา 
 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 4 
 แนวคดิและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรม 8 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 12 
 การรวบรวมขอมูล 13 
 การวิเคราะหขอมูล 13 
 ระยะเวลาในการศึกษา 13 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 
 
บทท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 14 
 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  15 
 สวนที่ 2    พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค 24 
  จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 
 สวนที่ 3    ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ 85 
  คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอของผูบริโภค 
 สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ 92 
  คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา   
  อาชีพ รายได และแหลงที่มาของตรายี่หอ 
 สวนที่ 5 ปญหาในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค 167  
  จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ  
บทท่ี 5 สรุป ผลการศกึษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 172 
 สรุปผลการศึกษา 172 
 อภิปรายผลการศกึษา 181 
 ขอคนพบ  184 
 ขอเสนอแนะ  184 
บรรณานุกรม  186 
ภาคผนวก   187 
              แบบสอบถาม  188 
ประวัติผูเขียน  197 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบาญตาราง 
   

ตารางที่  หนา
1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 15
2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 15
3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 16
4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศกึษา 16
5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 17
6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 
17

7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
ของคอมพิวเตอร 

18

8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา 
ของคอมพิวเตอร 

18

9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอของคอมพิวเตอร 

19

10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอตางๆ  
ของคอมพิวเตอร 

19

11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลูที่
พิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร 

20

12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ 

21

13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะ 
การชําระเงิน 

21

14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 

22

15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ 
ในการพจิารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร 

22

16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวัตถุประสงค 
ในการเลือกซือ้คอมพิวเตอร 

23



 ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    

ตารางที่  หนา 
17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 

ของคอมพิวเตอรที่ใชอยู และเพศ 
24

18  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา   
และเพศ 

25

19  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอคอมพิวเตอร และเพศ 

26 

20  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ 
ของคอมพิวเตอร และเพศ 

27

21  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลู 
ที่พิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และเพศ 

28

22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และเพศ 

29

23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะ 
การชําระเงิน และเพศ 

30

24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และเพศ 

31

25  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ 
ในการพจิารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร และเพศ 

32

26  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
ของคอมพิวเตอรที่ใชอยู และอาย ุ

33

27  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา 
ของคอมพิวเตอร และอาย ุ

34

28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอคอมพิวเตอร และอาย ุ

35

29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ 
ของคอมพิวเตอร และอาย ุ

37

    



 ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    

ตารางที่  หนา 
30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลู 

ที่พิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาย ุ
39

31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และอาย ุ

40

32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระ
เงิน และอาย ุ

41

33  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และอาย ุ

42

34  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการ
พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาย ุ

44

35  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
ของคอมพิวเตอรที่ใชอยู และการศึกษา 

45 

36  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา 
ของคอมพิวเตอร และการศกึษา 

46 

37  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอคอมพิวเตอร และการศึกษา 

47 

38  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ 
ของคอมพิวเตอร และการศกึษา 

49 

39  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลู 
ที่พิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และการศึกษา 

51 

40  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และการศึกษา 

52 

41  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระ
เงิน และการศกึษา 

53 

42  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และการศึกษา 

55 

    



 ฐ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
   

ตารางที่  หนา 
43  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ 

ในการพจิารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร และการศึกษา 
56 

44  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
ของคอมพิวเตอรที่ใชอยู และอาชีพ 

57 

45  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา 
ของคอมพิวเตอร และอาชีพ 

59 

46  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอคอมพิวเตอรและอาชีพ 

60 

47  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ 
ของคอมพิวเตอร และอาชีพ 

62 

48  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลู 
ที่พิจารณาประกอบการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาชีพ 

64 

49  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และอาชีพ 

65 

50  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระ
เงิน และอาชีพ 

67 

51  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และอาชพี 

68 

52  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการ
พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาชีพ 

70 

53  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 
ของคอมพิวเตอรที่ใชอยู และรายได 

71 

54  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา 
ของคอมพิวเตอร และรายได 

73 

55  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มา 
ของตรายี่หอคอมพิวเตอรและรายได 

74 

    



 ฑ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    

ตารางที่  หนา 
56  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอ 

ของคอมพิวเตอร และรายได 
76 

57  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมลูที่
พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และรายได 

78 

58  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคา 
ของคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และรายได 

79 

59  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะ 
การชําระเงิน และรายได 

81 

60  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอ 
ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และรายได 

82 

61  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ 
ในการพจิารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร และรายได 

83 

62  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร 
ที่มีตรายี่หอ 

85 

63  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มี
ตรายี่หอ 

86 

64  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ 
คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอ 

87 

65  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอ 

88 

66  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานบคุลากรผูใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อ
คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอ 

89 



 ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    

ตารางที่  หนา 
67  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 

ความสําคัญของปจจัยดานลกัษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อ
คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอ 

90 

68  แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรทีม่ีตรายี่หอ 

91 

69  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑ มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

92 

70  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

93 

71  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

94 

72  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

96 

73  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

97 

74  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

98 

75  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

99 

76  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑ มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

100 

77  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

102 

78  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

104

    



 ณ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    

ตารางที่  หนา 
79  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ
106

80  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

108

81  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

110

82  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาย ุ

111

83  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑ มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

113

84  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

115

85  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

117

86  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

119

87  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสาํคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

121

88  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

123

89  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จาํแนกตาม
การศึกษา 

124



 ด 

สารบาญตาราง (ตอ) 
   

ตารางที่  หนา 
90  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑ มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 
126

91  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

128

92  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
อาชีพ 

130

93  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

133

94  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

135

95  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

137

96  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
อาชีพ 

139

97  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

141

98  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

143 

99  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
รายได 

145 

100  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

148 

101  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

151 



 ต 

สารบาญตาราง (ตอ) 
   

ตารางที่  หนา 
102  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 
153 

103  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
รายได 

155 

104  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภณัฑมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มา
ของตรายี่หอ 

156 

105  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มาของตรา
ยี่หอ 

158 

106  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

159 

107  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

161 

108  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

163 

109  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

164 

110  แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

166 

    



 ถ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
    
ตารางที่  หนา 
111  แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับปญหาที่พบในการตดัสินใจ

เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 
167 

112  แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับปญหาที่พบในการตดัสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 

169 

113  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบปญหาที่พบในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ 

171 

    
    
    
    

 


