
 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการมีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ ตามแนวคิดและทฤษฎีสวนประสม
การตลาดและแนวคิดเกี่ยวกับตรายี่หอ รวมทั้งมกีารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 

แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ 
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ตามทฤษฎีของ      

คอลเลอร (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547 : Kotler, 2002) ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้นโดยผลิตภัณฑที่เสนอขายแกลูกคาตองมี
คุณประโยชนหลัก (Core Benefit)  ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกิน
ความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential Product) 
เพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัย 
ตอไปนี้ 

 1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตาง
ทางดานการแขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เหนือกวาคูแขงขัน  
ประกอบดวย 

 1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานการบริการที่เหนือกวาคูแขงขันและลูกคาพึงพอใจ หรืออาจเรียกวา ผลิตภัณฑควบ     
ซ่ึงประกอบดวย การติดตั้ง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การซอมแซม     
และบริการอื่นๆ  
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 1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรมการ
ออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขันและสามารถสนองความพึงพอใจ      
ของลูกคา 

 1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personnel Differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากร จากการฝกฝนพนักงานใหมีคุณภาพเหนือกวาคูแขงขัน 

 1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยา หรืออารมณ 
หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑตางๆ จะสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคได
เหมือนกันแตผูบริโภคจะรูสึกถึงความตองการในภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

 1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) ซ่ึงประกอบดวย
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ไดแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

 1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 

 1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได เปนตัวเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณหรือเชิญชวนใหใช   
มากยิ่งขึ้น 

 1.2.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลระโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผูบริโภคจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคา ประกอบดวย การบริการกอนและหลังการขาย 
เชน การติดตั้ง การขนสง   

 1.2.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ 
และเงื่อนไขที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา 

2. ราคา (Price) คือ ตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือ
บริการ รวมถึงเวลาความพยายามในการใชความคิดและกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอมราคาของ
สินคาที่เปนตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซื้อผลิตภัณฑหรือไม รวมทั้งมี
อิทธิพลตอความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑดวย ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธดานราคา 
(Price Policies Strategies) มีดังนี้ 

 2.1 การใหสวนลด (Discounts) คือ สวนที่ลดใหจากราคาที่กําหนดไวในรายการ 
เพื่อใหผูบริโภคกระทําหนาที่ทางการตลาดบางอยางที่เปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลดปริมาณ 
สวนลดการคา สวนลดเงินสด   
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 2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ       
ตั้งราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคามากยิ่งขึ้น เชน การตั้งราคาลอใจ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ      
การขายแบบคิดดอกเบี้ยต่ําหรือศูนยเปอรเซ็นต สัญญาการรับประกันและการใหบริการ  

 2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตจะกําหนดราคาสินคา
ตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจตั้งราคา ณ ระดับราคาที่เทากัน 
ต่ํากวาหรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะตั้งราคาแบบไหนก็ตาม จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ในดานราคาเสมอ 

 2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาสินคา ชนิด
หนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณที่เหมือนกัน นโยบายราคาเดียวไมได
หมายความวา ราคาที่ตั้งไวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตราคาที่ตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลาที่ตองการ 

 2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กําหนด
ไว ทั้งนี้ไมไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน หรือส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนไป 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือบริการ
ไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการที่ตองการ โดยตองพิจารณาถึงทําเล ที่ตั้ง 
เพื่อใหอยูในพื้นที่ที่จะเขาถึงลูกคาได รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีซ่ึงจะสนับสนุนการสง
มอบบริการจากผูผลิตไปยังลูกคาไดงายขึ้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธี 
คือ 

 3.1 การใหบริการผานราน (Outlet) เปนลักษณะการใหบริการดวยการเปดรานคา
ตามแหลงชุมชนหรือหางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยมี       
วัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการและผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปดรานคา
ขึ้นมา 

 3.2 การใหบริการถึงที่บานผูบริโภคหรือสถานที่ที่ผูบริโภคตองการเปนลักษณะการ
ใหบริการโดยการจัดสงพนักงานไปใหบริการถึงที่ 

 3.3 การใหบริการผานตัวแทนเปนลักษณะการใหบริการแบบขยายธุรกิจดวยการขาย 
แฟรนไชสหรือการจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการ  

 3.4 การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนลักษณะการใหบริการ โดยอาศัย
เทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนเพื่อทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารการตลาดที่ตองแนใจวาตลาด
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงที่ เสนอขาย โดยสวนประสมของการสงเสริมการตลาด
ประกอบดวย 

 4.1 การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและ
บริการ   ทําใหเกิดการขายรวดเร็ว 

 4.2 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนการสื่อขาวสารที่อาจนําลูกคาไปยัง
ผลิตภัณฑ หรือเปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาตอลูกคา ประกอบไปดวยเครื่องมือมากมาย เชน คูปอง การ
แจก การแถม เปนตน 

 4.3 การประชาสัมพันธและการพิมพเผยแพร (Public Relations) เปนการสรางความ
เชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ หรือการดําเนินงานของบริษัทใหเขาถึงลูกคาที่ชอบหลีกเลี่ยง พนักงานขาย  
และโฆษณา 

 4.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ      
ความเชื่อและตัดสินใจเลือกและการกอปฏิกิริยาซื้อโดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 

 4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหนึ่ง 
โดยเฉพาะ ไดอยางรวดเร็ว ผานเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ เชน จดหมายตรง ทางโทรศัพท 

5. บุคคล (People) คือ ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคา การ
จัดเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ตั้งแต การสรรหา รับเขาทํางาน ฝกอบรม
และการกระตุนพนักงาน และเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ตองติดตอกับผูบริโภคโดยตรง บุคลากรเปน
สวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ บุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจ ดึงลูกคากลับมา 
หรือไลลูกคาไปจากการปฎิสัมพันธ (Interaction) กับลูกคาเพียงครั้งเดียว ดังนั้นการเลือก การ
ฝกอบรมและการจูงใจพนักงาน ทําใหเกิดความแตกตางในการทําใหลูกคาพอใจไดเปนอยางมาก 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนองคประกอบของธุรกิจที่ผูบริโภค
สามารถมองเห็นใชเปนเกณฑในการพิจารณา และตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ตัวอยางของสิ่งที่
มองเห็นได เชน อาคาร สํานักงาน รถยนตของบริษัท การตกแตงสํานักงาน สัญลักษณของบริษัท 
ส่ิงพิมพ   ที่บริษัทจัดทําหรือเลือกใช และในบางครั้งผูบริโภคอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปน
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด การไดรับ
บริการนาจะมีคุณภาพสูงตามไปดวย 

7. กระบวนการ (Process) เปนสวนประสมทางการตลาดที่อาศัยการสรางสรรคและ
การสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี ตองอาศัย
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บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการสงมอบบริการที่มี
คุณภาพ เพื่อจัดสงสินคาหรือบริการใหกับผูบริโภคเกิดความประทับใจ  

แนวคิดเกี่ยวกับตรายี่หอ 
แนวคิดเกี่ยวกับตรายี่หอ (อุไรวรรณ แยมนิยม, 2547 : Kotler, 2003) ไดใหแนวคิดไว

วา ตรายี่หอเปนตัวใหคํานิยามแกสินคาหรือผูผลิต ซ่ึงตรายี่หออาจจะเปน ช่ือ เครื่องหมายการคา 
สัญลักษณ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไดคิดออกแบบมา เพื่อสรางความแตกตางใหกับสินคาหรือบริการ
ของผูคาและจะไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายใหใชช่ือตรายี่หอตลอดไป ตรายี่หอที่ดีจะสามารถ 
ส่ือความหมายถึง การรับประกันคุณภาพที่ดีของสินคาและบริการนั้นๆ แตในขณะเดียวกันตรายี่หอ
มีความซับซอนมากกวาความเปนสัญลักษณของสินคาเทานั้น ตราสินคายังสามารถกระจาย
ความหมายของตัวมันเองออกไปเปนความหมายใน 6 ระดับ 

1. คุณสมบัติ  (Attribute) ตรายี่หอสามารถทําใหผูบริโภคนึกถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่แนชัดของสินคา 

2. คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาที่
และคุณประโยชนทางอารมณได เชน ความทนทาน แสดงใหเห็นคุณประโยชนตามหนาที่การใชงาน  

3. คุณคา (Value) ตรายี่หอยังสามารถนิยามไดถึงคุณคาหรือมาตรฐานของผูผลิต ซ่ึงจะ
เปนการเจาะกลุมฐานของลูกคาไดงายขึ้น 

4. วัฒนธรรม (Culture) ตรายี่หอสามารถบงบอกถึงวัฒนธรรมของผูผลิตไดอยาง
ชัดเจน 

5. บุคลิกภาพ (Personality) ตรายี่หอสามารถแสดงถึงบุคลิกภาพที่ชัดเจนของสินคา คือ 
การสรางบุคลิกของสินคาและบริการของตัวเอง เพื่อใหผูบริโภคเลือกใชใหกับลักษณะของตนเอง 

6. ผูใช (User) ตรายี่หอสามารถเปนตัวกําหนดกลุมผูใชสินคาและบริการ จากการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑในทองตลาด ผูบริโภคจะเปนผูยอมรับคุณคาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของ
สินคา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

ชัยสิทธิ์ ศิลมัย (2540) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร   
สวนบุคคลของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใหความสําคัญในเรื่องการบริการหลังการขาย การมีศูนยบริการ
ตรวจซอม ระยะเวลาการรับประกัน การบริการสงและติดตั้ง รุนของหนวยประมวลผลกลาง ขนาด
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ของหนวยความจํา ปจจัยดานราคาใหความสําคัญในเรื่อง ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร คาบริการ
หลังการขาย ราคาอุปกรณตอพวง สวนลดและเงื่อนไขการชําระเงิน และระยะเวลาการใหสินเชื่อ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญในเรื่อง การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง รานคาที่
จําหนายมีช่ือเสียงนาเชื่อถือ รานคาที่จําหนายมีทําเลที่ตั้งที่ติดตอสะดวก มีสินคาขายหลายยี่หอและ
มีรุนใหเลือกมาก มีจํานวนตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ บรรยากาศในรานและการตกแตงรานที่
สวยงาม ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในเรื่อง การไดชมหรือทดลองใชสินคา
ตัวอยาง พนักงานขายมีความรูและอัธยาศัยดี การลดราคา การแจกหรือแถมสินคาที่นาสนใจ  

กัลยา ศรีสถิตย (2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ประกอบใน
ประเทศ เปนประเภท (รุน) Pentium ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร
มากที่สุด โดยใหความสําคัญดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร ความปลอดภัยในการใชงาน 
ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในเรื่อง การบริการหลัง
การขาย รูปแบบการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ใหความสําคัญในเรื่อง สถานที่จอดรถ สถานที่ตั้งราน ความสัมพันธกับผูขายและการจัดหนาราน 
ปจจัยดานราคาใหความสําคัญในเรื่อง ความเหมาะของราคาเครื่องคอมพิวเตอร ราคาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ราคาขายตอ โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อใชทํางาน และมีหนวยงานเปนผูจัดซื้อ 
แหลงขาวสารขอมูลที่ใชประกอบในการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน โดยมีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
ภายใน 1 เดือน สวนใหญซ้ือเปนเงินสด ชําระเงินงวดเดียวและหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจากศูนย
รวมอุปกรณคอมพิวเตอร 

พงษศักดิ์ ดีเสมอ (2545) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุคที่หางพันธุทิพยพลาซาของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่  
ไมเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-
40,000 บาท ปจจัยดานราคามีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด โดยใหความสําคัญในเรื่องของ
ความคุมคาของราคาของเครื่องคอมพิวเตอร มีการกําหนดราคาจําหนายอยางชัดเจนสามารถตอรอง
ราคาได ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญในเรื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ความ
สวยงามในการออกแบบ ชนิดของตัวประมวลผล ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอรรูปทรง น้ําหนักของ
เครื่องและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดใหความสําคัญในเรื่อง การไดรับการบริการที่ดีหลังการขาย มีการกําหนด ระยะเวลา
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รับประกันหลังการขาย การลด แลก แจก แถม ในบางโอกาส พนักงานขายมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนํา ใหความรูและสามารถชี้แจงขอสงสัยได ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายให
ความสําคัญในเรื่อง สถานที่ตั้งรานตองมีความสะดวกในการเขาถึงเอกลักษณรานมีความโดดเดน
และมีความสะดวกในการจอดรถ  

อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง     
25-34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และมี
รายไดตอเดือนระหวาง 11,801-17,100 บาท ตองการซื้อคอมพิวเตอรราคาประมาณ 26,987 บาท
และเปนตรายี่หอที่เคยซื้อหรือเปนตรายี่หอของตางประเทศ ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาในการซื้อคอมพิวเตอรมากที่สุด โดยเลือกซื้อจากราคาที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร มีการติดปายบอกราคาที่ชัดเจนเพื่อลดการสับสนและคอมพิวเตอรที่ประกอบใน
ประเทศราคาถูกกวาประกอบจากตางประเทศ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน
เร่ือง การลดราคาในชวงโอกาสพิเศษ มีศูนยบริการที่ครอบคลุม พนักงานยิ้มแยมแจมใสและ
อัธยาศัยดี มีการแถมชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ต หรือบริการลงโปรแกรมตางๆ และใชเวลาในการ
ซอมเร็ว  ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญในเรื่อง  ความเร็วในการประมวลผลขอมูล 
จอคอมพิวเตอรตองถนอมสายตา คมชัด และมีความละเอียดสูง ความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได
และมีความเหมาะสมในการใชงานประจํา โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อใชในการทํางาน
สวนตัว ไดรับขอมูลการแนะนําจากเพื่อนและเปนการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง มีลักษณะการซื้อใน
รูปเงินสด และเลือกซื้อจากสถานที่ที่เปนศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร  
 


