
 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาวาปจจัยดานใดมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 
300 ชุด จากผูบริโภคที่มีคอมพิวเตอรและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และนําขอมูลที่ไดมา
ทําการศึกษาโดยสามารถแบงการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลจากขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร  

สวนที่ 2 พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค 
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค 
จําแนกตาม ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
บุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร
ที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได และแหลงที่มาของตรายี่หอ 

สวนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ  
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 112 37.33 
หญิง 188 62.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.33 และเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ  

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
15 – 24 ป  34 11.33 
25 – 34 ป 147 49.00 
35 – 44 ป 77 25.67 
45 – 54 ป 38 12.67 
55 ป ขึ้นไป 4 1.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 25-34 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.00 
รองลงมา ไดแก อายุ 35-44 ป คิดเปนรอยละ 25.67 อายุ 45-54 ป คิดเปนรอยละ 12.67 อายุ 15-24 ป 
คิดเปนรอยละ 11.33 และอายุ 55 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 182 60.67 
สมรส 113 37.67 
หมาย 3 1.00 
หยาราง / แยกกันอยู 2 0.66 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 60.67     
รองลงมา ไดแก สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 37.67 สถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ 1.00              
และสถานภาพหยาราง / แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 3 1.00 
มัธยมศึกษาตอนตน / ตอนปลาย 13 4.33 
ปวช. / ปวส. / อนุปริญญาหรือเทียบเทา 37 12.33 
ปริญญาตรี 203 67.67 
ปริญญาโท 44 14.67 
สูงกวาปริญญาโท 0 0.00 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด      

คิดเปนรอยละ 67.67 รองลงมาไดแก ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 14.67 ระดับ ปวช. / ปวส. / 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 12.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน / ตอนปลาย คิดเปน     
รอยละ 4.33 และระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 12 4.00 
ขาราชการ 7 2.33 
พนักงานบริษัทเอกชน / หางราน 188 62.66 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 22.67 
ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 20 6.67 
อื่นๆ 5 1.67 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราว และพนักงานองคกรอิสระ 

 
จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / หางราน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.67 รองลงมาไดแก พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 22.67 ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 6.67 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.00  
ขาราชการ คิดเปนรอยละ 2.33 และอื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราว และพนักงานองคกรอิสระ คิดเปน
รอยละ 1.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ยังไมมีรายได 11 3.67 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 6,500 บาท 3 1.00 
6,501 – 11,800 บาท 54 18.00 
11,801 – 17,100 บาท 57 19.00 
17,101 – 22,400 บาท 44 14.67 
22,401 บาทขึ้นไป 131 43.66 

รวม 300  100.00 
 
จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 22,401 บาทขึ้นไป       

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.67 รองลงมาไดแก มีรายไดตั้งแต 11,801–17,100 บาท คิดเปนรอยละ 
19.00 มีรายไดตั้งแต 6,501–11,800 บาท คิดเปนรอยละ 18.00 มีรายไดตั้งแต 17,101–22,400 บาท 
คิดเปนรอยละ 14.67 ยังไมมีรายได คิดเปนรอยละ 3.67 มีรายไดต่ํากวาหรือเทียบเทา 6,500 บาท คิด
เปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
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ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในการตดัสนิใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร 
ประเภทคอมพิวเตอร จํานวน (คน) รอยละ 

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 247 82.33 
โนตบุกคอมพิวเตอร 85 28.33 
แลปท็อปคอมพิวเตอร 2 0.67 
ปาลมท็อปคอมพิวเตอร 2 0.67 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 82.33 รองลงมาไดแก ประเภทโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 28.33 ปาลมท็อป
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 แลปท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมาของ
คอมพิวเตอร        

ลักษณะการไดมา จํานวน (คน) รอยละ 
ผูปกครองซื้อให 51 17.00 
ซื้อเอง 205 68.34 
หนวยงานจัดซื้อให 13 4.33 
เปนสินทรัพยของหนวยงาน 31 10.33 

รวม 300  100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอรจากการ 
ซ้ือเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.33 รองลงมาไดแก ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 17.00       
เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 10.33 หนวยงานจัดซื้อให คิดเปนรอยละ 4.33           
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ    
คอมพิวเตอร 

แหลงที่มาของตรายี่หอ จํานวน (คน) รอยละ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  165 55.00 
คอมพิวเตอรในประเทศ  115 38.33 
คอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ 20 6.67 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ มีคอมพิวเตอร

ตางประเทศ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา ไดแก มีคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปน    
รอยละ 38.33 และมีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 6.67 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่  10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอตางๆ                      
ของคอมพิวเตอร      

ตรายี่หอ จํานวน (คน) รอยละ 
เอเซอร (Acer) 86 28.67 
เอชพี (Hewlett-Packard) 55 18.33 
โตชิบา (Toshiba) 11 3.67 
เลอโนโว (Lenovo) 6 2.00 
เดลล (Dell) 42 14.00 
โพเวล (Powell) 8 2.67 
เลเซอร (Laser) 27 9.00 
เอสวีโอเอ (SVOA) 26 8.67 
ลิเบอรตา (Liberta) 10 3.33 
เบลตา (Belta) 5 1.67 
เอเทค (Atec) 11 3.67 
โซนี่ (Sony) 15 5.00 
อื่นๆ     - ยี่หออื่นๆ 20 6.67 
             - ประกอบเอง 29 9.67 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีคอมพิวเตอรยี่หอเอเซอร มากที่สุด       
คิดเปนรอยละ 28.67 รองลงมา ไดแก ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 18.33 ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ
14.00 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 9.67 ยี่หอเลเซอร คิดเปนรอยละ 9.00 ยี่หอเอสวีโอเอ คิดเปน  
รอยละ 8.67 ยี่หออ่ืนๆ ไดแก ยี่หอคอมแพค ยี่หอไอบีเอ็ม ยี่หอแมคอินทอช ยี่หอแฮนซอน         
ยี่หอแอลจี และยี่หอเอ็นอีซี คิดเปนรอยละ 6.67 ยี่หอโซนี่ คิดเปนรอยละ 5.00 ยี่หอโตชิบา          
และยี่หอเอเทค คิดเปนรอยละ 3.67  ยี่หอลิเบอรตา คิดเปนรอยละ 3.33 ยี่หอเลอโนโว คิดเปน     
รอยละ 2.00 และยี่หอเบลตา คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร 

แหลงขอมูลพิจารณา จํานวน (คน) รอยละ 
มั่นใจในตราสินคา 96 32.00 
ราคาเหมาะสม 147 49.00 
รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 48 16.00 
ประสิทธิภาพดีและทนทาน 149 49.67 
มีศูนยบริการมาก 46 15.33 
ใชงานงาย 41 13.67 
พนักงานแนะนํา 37 12.33 
เพื่อนแนะนํา 35 11.67 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรจาก
ประสิทธิภาพดีและทนทาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.67 รองลงมา ไดแก พิจารณาจากราคาที่
เหมาะสม   คิดเปนรอยละ 49.00 พิจารณาจากความมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 32.00 
พิจารณาจากรูปลักษณสวยงาม ทันสมัย คิดเปนรอยละ 16.00 พิจารณาจากมีศูนยบริการมาก คิดเปน
รอยละ 15.33 พิจารณาจากใชงานงาย คิดเปนรอยละ 13.67 พิจารณาจากพนักงานแนะนํา คิดเปน
รอยละ 12.33 และพิจารณาจากเพื่อนแนะนํา คิดเปนรอยละ 11.67 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ   

ราคาของคอมพิวเตอร จํานวน (คน) รอยละ 
ราคาถูก 9 3.00 
ราคาแพงเกินไป 57 19.00 
ราคาเหมาะสม 229 76.33 
อื่นๆ  5 1.67 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาลักษณะราคาของเครื่องคอมพิวเตอร

ที่เลือกซื้อเปนราคาที่เหมาะสม มากที่สุด คิดเปน รอยละ 76.33 รองลงมาไดแก เห็นวาเปนราคา     
ที่แพงเกินไป คิดเปนรอยละ 19.00 เห็นวาเปนราคาที่ถูก คิดเปนรอยละ 3.00 และอื่นๆ ไดแก    
หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระเงิน 

ลักษณะการชําระ จํานวน (คน) รอยละ 
ชําระเงินสด 189 63.00 
ชําระผานบัตรเครดิต 46 15.33 
ผอนชําระ 46 15.33 
อื่นๆ 19 6.34 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ อื่น ๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 

 
จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะการชําระดวยเงินสด มากที่สุด       

คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมาไดแก การชําระผานบัตรเครดิต การผอนชําระ คิดเปนรอยละ 15.33   
และอื่นๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ คิดเปนรอยละ 6.34 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอใน
การเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 

ซื้อคอมพิวเตอรเคร่ืองใหม จํานวน (คน) รอยละ 
ยี่หอเดิม 52 17.33 
ยี่หอใหม 54 18.00 
ประกอบเอง 51 17.00 
ยังไมแนใจ 143 47.67 

รวม 300 100.00 

  
จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ยังไมแนใจในตรายี่หอหากตองการซื้อ

คอมพิวเตอรเครื่องใหม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.67 รองลงมาไดแก ซ้ือยี่หอใหม คิดเปน       
รอยละ 18.00 ซ้ือยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 17.33 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 17.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร   

สถานที่ในการเลือกซื้อ จํานวน (คน) รอยละ 
ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 119 39.67 
หางสรรพสินคา 76 25.33 
รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร 56 18.67 
งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร 35 11.67 
อื่นๆ  14 4.66 

รวม 300 100.00 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เลือกซื้อคอมพิวเตอรจาก ศูนยรวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.67 รองลงมาไดแก หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 25.33   
รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 18.67 งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร    
คิดเปนรอยละ 11.67 และอื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 4.66 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวัตถุประสงคในการเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคในการเลือกซื้อ จํานวน (คน) รอยละ 
เพื่อใชงานสวนตัว 231 77.00 
เพื่อการเรียนรูคอมพิวเตอร 130 43.33 
เพื่อใชตออินเตอรเน็ต 171 57.00 
เพื่อความบันเทิง 136 45.33 
เพื่อประกอบการศึกษาของบุตรหลาน 96 32.00 
อื่นๆ (ไมระบุ) 10 3.33 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงคในการซื้อคอมพิวเตอรเพื่อ

ใชทํางานสวนตัว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.00 รองลงมาไดแก เพื่อใชตออินเตอรเน็ต คิดเปน             
รอยละ 57.00 เพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 45.33 เพื่อการเรียนรูคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
43.33 เพื่อประกอบการศึกษาของบุตรหลาน คิดเปนรอยละ 32.00 และอ่ืนๆ (ไมระบุ) คิดเปน      
รอยละ 3.33 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 : พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรท่ีมีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

 
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร    
ที่ใชอยู และเพศ  

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ประเภทของคอมพิวเตอร 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 93 154 247 
 (31.00) (51.33) (82.33) 
โนตบุกคอมพิวเตอร 35 49 84 
 (11.67) (16.33) (28.00) 
แลปท็อปคอมพิวเตอร 1 1 2 
 (0.33) (0.33) (0.66) 
ปาลมท็อปคอมพวิเตอร 1 1 2 
 (0.33) (0.33) (0.66) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
  

จากตารางที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตาม
ประเภทของคอมพิวเตอร ดังนี้  

เพศชาย เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก  คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 31.00 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 11.67 แล็ปท็อป
คอมพิวเตอร และปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

เพศหญิง เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 51.33 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 16.33 แล็ปท็อป
คอมพิวเตอร และปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมา และเพศ  
เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ลักษณะการไดมา 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ผูปกครองซื้อให 11 40 51 
 (3.67) (13.33) (17.00) 
ซ้ือเอง 84 120 204 
 (28.00) (40.00) (68.00) 
หนวยงานจัดซ้ือให 4 9 13 
 (1.33) (3.00) (4.33) 
เปนสินทรัพยของหนวยงาน 13 19 31 
 (4.33) (6.34) (10.67) 

รวม 112 188 300 
รอยละ (37.33) (62.67) (100) 

 
จากตารางที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ มีลักษณะการไดมาของ

คอมพิวเตอร ดังนี้ 
เพศชาย มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 

28.00 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 4.33 และผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 3.67 
ตามลําดับ 

เพศหญิง มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 
40.00 ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 13.33 และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 6.34 
ตามลําดับ  
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ
คอมพิวเตอร และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

แหลงที่มาของตรายี่หอ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  64 101 165 
 (21.33) (33.67) (55.00) 
คอมพิวเตอรในประเทศ  37 78 115 
 (12.33) (26.00) (38.33) 
คอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ 11 9 20 
 (3.67) (3.00) (6.67) 

รวม 112 118 300 
รอยละ (37.33) (62.67) (100) 

 
จากตารางที่ 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตาม

แหลงที่มาของตรายี่หอคอมพิวเตอร ดังนี้ 
เพศชาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ        

คิดเปนรอยละ 21.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 12.33  มีทั้ง
คอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 3.67 เปนอันดับถัดไป 

เพศหญิง  เลือกซื้อคอมพิวเตอร  ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ  คือ  คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 33.67 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
26.00 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 3.00 เปนอันดับ
ถัดไป 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร  
และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ตรายี่หอ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
เอเซอร (Acer) 36 50 86 
 (12.00) (16.67) (28.67) 
เอชพี (Hewlett-Packard) 22 33 55 
 (7.33) (11.00) (18.33) 
โตชิบา (Toshiba) 3 8 11 
 (1.00) (2.67) (3.67) 
เลอโนโว (Lenovo) 3 3 6 
 (1.00) (1.00) (2.00) 
เดลล (Dell) 17 25 42 
 (5.67) (8.33) (14.00) 
โพเวล (Powell) 3 5 8 
 (1.00) (1.67) (2.67) 
เลเซอร (Laser) 10 17 27 
 (3.33) (5.67) (9.00) 
เอสวีโอเอ (SVOA) 8 18 26 
 (2.67) (6.00) (8.67) 
ลิเบอรตา (Liberta) 4 6 10 
 (1.33) (2.00) (3.33) 
เบลตา (Belta) 1 4 5 
 (0.33) (1.33) (1.66) 
เอเทค (Atec) 4 7 11 
 (1.33) (2.33) (3.66) 
โซนี่ (Sony) 2 13 15 
 (0.67) (4.33) (5.00) 
อื่นๆ - ยี่หออื่นๆ 6 14 20 
 (2.00) (4.67) (6.67) 
         - ประกอบเอง 17 12 29 
 (5.67) (4.00) (9.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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จากตารางที่ 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรา
ยี่หอของคอมพิวเตอร ดังนี้  

เพศชาย เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปน   
รอยละ 12.00 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 7.33 ยี่หอเดลล และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 5.67      
ตามลําดับ 

เพศหญิง เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปน   
รอยละ 16.67 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 11.00 และยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

แหลงขอมูลพิจารณา 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
มั่นใจในตราสินคา 39 57 96 
 (13.00) (19.00) (32.00) 
ราคาเหมาะสม 55 92 147 
 (18.33) (30.67) (49.00) 
รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 19 29 48 
 (6.33) (9.67) (16.00) 
ประสิทธิภาพดี และทนทาน 69 80 149 
 (23.00) (26.67) (49.67) 
มีศูนยบริการมาก 15 31 46 
 (5.00) (10.33) (15.33) 
ใชงานงาย 12 29 41 
 (4.00) (9.67) (13.67) 
พนักงานแนะนํา 12 25 37 
 (4.00) (8.33) (12.33) 
เพื่อนแนะนํา 13 22 35 
 (4.33) (7.33) (11.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตาม

แหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
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เพศชาย เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ           
3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 23.00 ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 
18.33 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ 

เพศหญิง เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ         
3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.67 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
26.67 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 19.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ราคาของคอมพิวเตอร 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ราคาถูก 3 6 9 
 (1.00) (2.00) (3.00) 
ราคาแพง 25 32 57 
 (8.33) (10.67) (19.00) 
ราคาเหมาะสม 83 146 229 
 (27.67) (48.67) (76.34) 
อื่นๆ  1 4 5 
 (0.33) (1.33) (1.66) 

รวม 112 188 300 
รอยละ (37.33) (62.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ มีคอมพิวเตอรตามลักษณะ

ราคาที่เลือกซื้อ ดังนี้ 
เพศชาย มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปนราคาที่

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 27.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 8.33 และเปนราคาที่ถูก คิดเปน    
รอยละ 1.00 ตามลําดับ 

เพศหญิง มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปนราคาที่
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 48.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 10.67 และเปนราคาที่ถูก คิดเปน  
รอยละ 2.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระเงิน    
และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ลักษณะการชําระเงิน 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ชําระเงินสด 68 121 189 
 (22.67) (40.33) (63.00) 
ชําระผานบัตรเครดิต 18 28 46 
 (6.00) (9.33) (15.33) 
ผอนชาํระ 16 30 46 
 (5.33) (10.00) (15.33) 
อื่นๆ  10 9 19 
 (3.33) (3.00) (6.33) 

รวม 112 188 300 
รอยละ (37.33) (62.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 

 

จากตารางที่ 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ มีลักษณะการชําระเงิน ดังนี้ 
เพศชาย มีลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด คิดเปนรอยละ 22.67       

ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 6.00 และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 5.33 ตามลําดับ 
เพศหญิง มีลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด คิดเปนรอยละ 40.33 

ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 10.00 และชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 9.33 ตามลําดับ          
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ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอ   
ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ย่ีหอเดิม 15 37 52 
 (5.00) (12.33) (17.33) 
ย่ีหอใหม 22 32 54 
 (7.33) (10.67) (18.00) 
ประกอบเอง 24 27 51 
 (8.00) (9.00) (17.00) 
ยังไมแนใจในตรายี่หอ 51 92 143 
 (17.00) (30.67) (47.67) 

รวม 112 188 300 
รอยละ (37.33) (62.67) (100) 

 
จากตารางที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ มีความมั่นใจตอตรายี่หอใน

การเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ดังนี้ 
เพศชาย มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับแรก 

คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 17.00 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 8.00 และซื้อยี่หอใหม   
คิดเปนรอยละ 7.30 ตามลําดับ 

เพศหญิง มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับแรก 
คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 30.70 ซ้ือยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 12.30 และซื้อยี่หอใหม
คิดเปนรอยละ 10.70 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร และเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

สถานที่ในการเลือกซื้อ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ศูนยรวมอปุกรณคอมพิวเตอร 38 81 119 
 (12.70) (27.00) (39.70) 
หางสรรพสินคา 29 47 76 
 (9.70) (15.60) (25.20) 
รานตัวแทนจาํหนายคอมพิวเตอร 23 33 56 
 (7.70) (11.00) (18.70) 
งานนิทรรศการและจําหนายคอมพวิเตอร 14 21 35 
 (4.70) (7.00) (11.70) 
อื่นๆ 8 6 14 
 (2.60) (2.00) (4.60) 

รวม 112 188 300 

รอยละ (37.40) (62.60) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามสถานที่ ดังนี้ 
เพศชาย พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 12.70 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 9.70 และรานตัวแทนจําหนาย 
คิดเปนรอยละ 7.70 ตามลําดับ 

เพศหญิง พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ คือ ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 
คิดเปนรอยละ 27.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 15.60 และรานตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 
11.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร    
ที่ใชอยูและอายุ   

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ประเภทของคอมพิวเตอร 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 30 114 65 35 3 247 
 (10.00) (38.00) (21.67) (11.67) (1.00) (82.34) 
โนตบุกคอมพิวเตอร 7 49 20 7 2 85 
 (2.33) (16.33) (6.67) (2.33) (0.67) (28.33) 
แลปท็อปคอมพิวเตอร 0 0 2 0 0 2 
 (0) (0) (0.67) (0) (0) (0.67) 
ปาลมท็อปคอมพวิเตอร 1 0 0 1 0 2 
 (0.33) (0) (0) (0.33) (0) (0.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 

จากตารางที่ 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามประเภทของคอมพิวเตอร ดังนี้  

อายุ 15-24 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 10.00 มากที่สุด รองลงมา คือโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.33
และปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

อายุ 25-34 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 38.00 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 16.33 
เปนอันดับถัดไป 

อายุ 35-44 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 21.67 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 6.67 และ      
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 11.67 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.33 และ    
ปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 
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อายุ 55 ปขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67     
เปนอันดับถัดไป 

 
ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมาของ
คอมพิวเตอร และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ลักษณะการไดมา 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ผูปกครองซื้อให 21 28 2 0 0 51 
 (7.00)   (9.33) (0.67) (0) (0) (17.00) 
ซ้ือเอง 12 100 62 28 3 205 
 (4.00) (33.33) (20.67) (9.33) (1.00) (68.33) 
หนวยงานจัดซ้ือให 0 5 4 4 0 13 
 (0) (1.67) (1.33) (1.33) (0) (4.33) 
เปนสินทรัพย 1 14 9 6 1 31 
ของหนวยงาน (0.33) (4.67) (3.00) (2.00) (0.33) (10.33) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.67) (12.67) (1.33) (100) 

   
จากตารางที่ 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ มีลักษณะการไดมาของ

คอมพิวเตอร ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ผูปกครองซื้อให 

คิดเปนรอยละ 7.00 ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 4.00 และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 0.33
ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปน   
รอยละ 33.33 ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 9.33 และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 
4.67 ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปน   
รอยละ 20.67 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 3.00 และหนวยงานจัดซื้อให คิดเปน   
รอยละ 1.33 ตามลําดับ 



 35  

อายุ 45-54 ป มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปน   
รอยละ 9.33 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 2.00 และหนวยงานจัดซื้อให คิดเปน    
รอยละ 1.33 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไป มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 1.00 
เปนอันดับแรก และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
 
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ
คอมพิวเตอร และอายุ  

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

แหลงที่มาของตรายี่หอ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 13 81 42 27 2 165 
 (4.33) (27.00) (14.00) (9.00) (0.67) (55.00) 
คอมพิวเตอรในประเทศ 19 54 31 9 2 155 
 (6.33) (18.00) (10.33) (3.00) (0.67) (38.33) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 2 12 4 2 0 20 
และคอมพิวเตอรในประเทศ (0.67) (4.00) (1.33) (0.67) (0) (6.67) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.66) (12.67) (1.34) (100) 

 
จากตารางที่ 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามแหลงที่มาของตรายี่หอคอมพิวเตอร ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอรใน

ประเทศ คิดเปนรอยละ 6.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 4.33               
มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 

อายุ 25-34 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 27.00 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
18.00 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 4.00 เปนอันดับ
ถัดไป 

อายุ 35-44 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 14.00 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
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10.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.33 เปนอันดับ
ถัดไป 

อายุ 45-54 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 9.00 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
3.00    มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับ
ถัดไป  

อายุ 55 ปขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 0.67 เทากัน 
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร  
และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ตรายี่หอ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
เอเซอร  10 39 28 8 1 86 
(Acer) (3.33) (13.00) (9.33) (2.67) (0.33) (28.67) 
เอชพี  5 25 12 12 1 55 
(Hewlett-Packard) (1.67) (8.33) (4.00) (4.00) (033) (18.33) 
โตชิบา  2 6 1 2 0 11 
(Toshiba) (0.67) (2.00) (0.33) (0.67) (0) (3.67) 
เลอโนโว  0 5 1 0 0 6 
(Lenovo) (0) (1.67) (0.33) (0) (0) (2.00) 
เดลล 2 13 13 13 1 42 
(Dell) (0.67) (4.33) (4.33) (4.33) (0.33) (14.00) 
โพเวล  2 3 3 0 0 8 
(Powell) (0.67) (1.00) (1.00) (0) (0) (2.67) 
เลเซอร 3 12 7 4 1 27 
(Laser) (1.00) (4.00) (2.33) (1.33) (0.33) (9.00) 
เอสวีโอเอ  2 17 7 0 0 26 
(SVOA) (0.67) (5.67) (2.33) (0) (0) (8.67) 
ลิเบอรตา  3 3 1 2 1 10 
(Liberta) (1.00) (1.00) (0.33) (0.67) (0.33) (3.33) 
เบลตา  0 4 1 0 0 5 
(Belta) (0) (1.33) (0.33) (0) (0) (1.67) 
เอเทค  1 7 2 1 0 11 
(Atec) (0.33) (2.33) (0.67) (0.33) (0) (3.67) 
โซนี่  3 5 7 0 0 15 
(Sony) (1.00) (1.67) (2.33) (0) (0) (5.00) 
อื่นๆ - ย่ีหออื่นๆ 2 13 2 3 0 20 
 (0.67) (4.33) (0.67) (1.00) (0) (6.67) 
         - ประกอบเอง 4 18 6 1 0 29 
 (1.33) (6.00) (2.00) (0.33) (0) (9.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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จากตารางที่ 29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร ดังนี้ 

อายุ 15-24 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปน
รอยละ 3.33 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 1.67 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปน
รอย 13.00 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 8.33 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปน
รอยละ 9.33 ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 4.33 และยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเดลล คิดเปน
รอยละ 4.33 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 4.00 และยี่หอเลเซอร คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 

อายุ  55 ปขึ้นไป  เลือกซื้อคอมพิวเตอร  ตรายี่หอเอเซอร  ยี่หอเอชพี  ยี่หอเดลล            
ยี่หอเลเซอร ยี่หอลิเบอรตา คิดเปนรอยละ 0.33 เทากัน 
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ตารางที่ 30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

แหลงขอมูลพิจารณา 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
มั่นใจในตราสินคา 8 50 27 9 2 96 
 (2.67) (16.67) (9.00) (3.00) (0.67) (32.01) 
ราคาเหมาะสม 12 82 32 20 1 147 
 (4.00) (27.33) (10.67) (6.67) (0.33) (49.00) 
รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย  6 21 14 6 1 48 
 (2.00) (7.00) (4.67) (2.00) (0.33) (16.00) 
ประสิทธิภาพดี และทนทาน 20 72 39 17 1 149 
 (6.67) (24.00) (13.00) (5.67) (0.33) (49.67) 
มีศูนยบริการมาก 0 25 13 8 0 46 
 (0) (8.33) (4.33) (2.67) (0) (15.33) 
ใชงานงาย 3 18 12 5 3 41 
 (1.00) (6.00) (4.00) (1.67) (1.00) (13.67) 
พนักงานแนะนํา 4 18 9 5 1 37 
 (1.33) (6.00) (3.00) (1.67) (0.33) (12.33) 
เพื่อนแนะนํา 3 17 9 6 0 35 
 (1.00) (5.67) (3.00) (2.00) (0) (11.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ  

3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 6.67 ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 
4.00 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ  
3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 27.33 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
24.00 และมั่นใจในตราสินคา 16.67 ตามลําดับ 



 40  

อายุ 35-44 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ  
3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 13.00 ราคาเหมาะสม 10.67 และมั่นใจ
ในตราสินคา 9.00 ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ   
3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 6.67 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
5.67 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ         
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ใชงานงาย คิดเปนรอยละ 1.00 มั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 0.67 
ราคาเหมาะสม รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย ประสิทธิภาพดี ทนทาน และพนักงานแนะนํา คิดเปน
รอยละ 0.33 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และอายุ    

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ราคาของคอมพิวเตอร 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ราคาถูก 1 5 2 1 0 9 
 (0.33) (1.67) (0.67) (0.33) (0) (3.00) 
ราคาแพง 5 28 14 7 3 57 
 (1.67) (9.33) (4.67) (2.33) (1.00) (19.00) 
ราคาเหมาะสม 27 113 59 29 1 229 
 (9.00) (37.67) (19.67) (9.67) (0.33) (76.34) 
อื่นๆ  1 1 2 1 0 5 
 (0.33) (0.33) (0.67) (0.33) (0) (1.66) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.68) (12.66) (1.33) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 
 

จากตารางที่ 31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ มีคอมพิวเตอรตาม
ลักษณะราคาที่เลือกซื้อ ดังนี้ 
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อายุ 15-24 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 9.00 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 1.67 เปนราคาที่ถูกและอื่นๆ 
ไดแก หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 37.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 9.33 และเปนราคาที่ถูก        
คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 19.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 4.67 เปนราคาที่ถูกและอื่นๆ 
ไดแก หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 9.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 2.33 เปนราคาที่ถูกและอื่นๆ 
ไดแก หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ คือ เปนราคาที่แพง   
คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และเปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
 
ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระเงิน   
และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ลักษณะการชําระเงิน 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ชําระเงินสด 26 91 41 29 2 189 
 (8.67) (30.33) (13.67) (9.67) (0.67) (63.00) 
ชําระผานบัตรเครดิต 1 25 18 2 0 46 
 (0.33) (8.33) (6.00) (0.67) (0) (15.33) 
ผอนชาํระ 7 24 11 3 1 46 
 (2.33) (8.00) (3.67) (1.00) (0.33) (15.33) 
อื่นๆ  0 7 7 4 1 19 
 (0) (2.33) (2.33) (1.33) (0.33) (6.33) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.67) (12.67) (1.33) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 
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จากตารางที่ 32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละอายุ มีลักษณะการชําระเงิน ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด 

คิดเปนรอยละ 8.67 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 2.33 และชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 0.33 
ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด 
คิดเปนรอยละ 30.33 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 8.33 และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 8.00 
ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด 
คิดเปนรอยละ 13.67 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 6.00 และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 3.67 
ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเงินสด 
คิดเปนรอยละ 9.67 อ่ืนๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ คิดเปนรอยละ 1.33 และผอนชําระ คิดเปน
รอยละ 1.00 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระ คือ ชําระเงินสด คิดเปน รอยละ 
0.67 เปนอันดับแรก ผอนชําระและหนวยงานเปนผูชําระ คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
 
ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอใน
การเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

ซื้อคอมพิวเตอร 
เครื่องใหม จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ย่ีหอเดิม 6 22 17 6 1 52 
 (2.00) (7.33) (5.67) (2.00) (0.33) (17.33) 
ย่ีหอใหม 7 30 13 4 0 54 
 (2.33) (10.00) (4.33) (1.33) (0) (18.00) 
ประกอบเอง 8 22 12 9 0 51 
 (2.67) (7.33) (4.00) (3.00) (0) (17.00) 
ยังไมแนใจ 13 73 35 19 3 143 
 (4.33) (24.33) (11.67) (6.33) (1.00) (47.67) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.67) (12.67) (1.33) (100) 
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จากตารางที่ 33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ มีความมั่นใจตอตรา
ยี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ดังนี้ 

อายุ 15-24 ป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับ
แรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 4.33 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 2.67 และซื้อยี่หอ
ใหม คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับ
แรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 24.33 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 10.00 ซ้ือยี่หอเดิม 
และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 7.33 ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับ
แรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 11.67 ซ้ือยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 5.67 และซื้อยี่หอ
ใหม คิดเปนรอยละ 4.33 ตามลําดับ 

อายุ 45-54 ป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับ
แรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 6.33 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 3.00 และซื้อยี่หอ
เดิม คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม คือ 
ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 0.33  
เปนอันดับถัดไป 
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ตารางที่ 34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร และอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ข้ึนไป 
รวม 

สถานที่ในการเลือกซื้อ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ศูนยรวมอปุกรณ 14 63 31 10 1 119 
คอมพิวเตอร (4.67) (21.00) (10.33) (3.33) (0.33) (39.66) 
หางสรรพสินคา 12 35 20 7 2 76 
 (4.00) (11.67) (6.67) (2.33) (0.67) (25.34) 
รานตัวแทนจาํหนาย 4 26 13 13 0 56 
 (1.33) (8.67) (4.33) (4.33) (0) (18.66) 
งานนิทรรศการและจําหนาย 3 17 11 4 0 35 
คอมพิวเตอร (1.00) (5.67) (3.67) (1.33) (0) (11.67) 
อื่นๆ  1 6 2 4 1 14 
 (0.33) (2.00) (0.67) (1.33) (0.33) (4.67) 

รวม 34 147 77 38 4 300 
รอยละ (11.33) (49.00) (25.67) (12.67) (1.33) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอายุ พิจารณาเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตามสถานที่ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวม

อุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 4.67 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 4.00 และรานตัวแทน
จําหนาย คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 

อายุ 25-34 ป พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวม
อุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 21.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 11.67 และรานตัวแทน
จําหนาย คิดเปนรอยละ 8.67 ตามลําดับ 

อายุ 35-44 ป พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวม
อุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 10.33 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 6.67 และรานตัวแทน
จําหนาย คิดเปนรอยละ 4.33 ตามลําดับ 
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อายุ 45-54 ป พิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ รานตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 4.33 ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 3.33 และ
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

อายุ 55 ปขึ้นไปพิจารณาเลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามสถานที่ คือ หางสรรพสินคา        
คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร และหนวยงานจัดหาให คิดเปน
รอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
 
ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร    
ที่ใชอยูและการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ประเภทของ
คอมพิวเตอร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

คอมพิวเตอรแบบ 3 13 32 166 33 0 247 
ตั้งโตะ (1.00) (4.33) (10.67) (55.33) (11.00) (0) (82.33) 
โนตบุกคอมพิวเตอร 2 1 9 52 21 0 85 
 (0.67) (0.33) (3.00) (17.33) (7.00) (0) (28.33) 
แลปท็อป 0 0 0 1 1 0 2 
คอมพิวเตอร (0) (0) (0) (0.33) (0.33) (0) (0.67) 
ปาลมท็อป 0 0 1 1 0 0 2 
คอมพิวเตอร (0) (0) (0.33) (0.33) (0) (0) (0.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา  เลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตามประเภทของคอมพิวเตอร ดังนี้  
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ 

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปน    
รอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย  เลือกซื้อคอมพิวเตอร  ตามประเภทของ
คอมพิวเตอรคือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 4.33 เปนอันดับแรก และโนตบุก
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
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ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร      
3 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 10.67 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
3.00 และปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 55.33 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 17.33 แลปท็อป
คอมพิวเตอรและปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก   
คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 11.00 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.00 
และแลปท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมาของ
คอมพิวเตอร และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ลักษณะการไดมา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

ผูปกครองซื้อให 0 4 11 34 2 0 51 
 (0) (1.33) (3.67) (11.33) (0.67) (0) (17.00) 
ซ้ือเอง 3 6 20 142 34 0 205 
 (1.00) (2.00) (6.67) (47.33) (11.33) (0) (68.33) 
หนวยงานจัดซ้ือให 0 2 3 7 1 0 13 
 (0) (0.67) (1.00) (2.33) (0.33) (0) (4.33) 
เปนสินทรัพยของ 0 1 3 20 7 0 31 
หนวยงาน (0) (0.33) (1.00) (6.67) (2.33) (0) (10.33) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.34) (67.67) (14.66) (0) (100) 

 
จากตารางที่ 36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา มีลักษณะการ

ไดมาของคอมพิวเตอร ดังนี้ 
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ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ ซ้ือเอง คิดเปน
รอยละ 1.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับ
แรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 2.00 ผูปกครองซื้อให 1.33 หนวยงานจัดซื้อให คิดเปนรอยละ 0.67 
ตามลําดับ 

ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา มีลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก คือ 
ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 6.67 ผูปกครองซื้อให 3.67 หนวยงานจัดซื้อใหและเปนสินทรัพยของ
หนวยงาน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก 
คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 47.33 ผูปกครองซื้อให 11.33 และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปน
รอยละ 6.67 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 3 อันดับแรก 
คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 11.33 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 2.33 ผูปกครองซื้อให 
คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ
คอมพิวเตอร และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา 
โท 

สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
แหลงที่มาของ 

ตรายี่หอ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ)

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

คอมพิวเตอรตางประเทศ 2 5 14 116 28 0 165 
 (0.67) (1.67) (4.67) (38.67) (9.33) (0) (55.00) 
คอมพิวเตอรในประเทศ 1 7 20 74 13 0 115 
 (0.33) (2.33) (6.67) (24.67) (4.33) (0) (38.33) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 0 1 3 13 3 0 20 
และในประเทศ (0) (0.33) (1.00) (4.33) (1.00) (0) (6.67) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.33) (67.67) (14.67) (0) (100) 
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จากตารางที่ 37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา  เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอคอมพิวเตอรดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปน
รอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 
คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 2.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ 
คิดเปนรอยละ 1.67 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 0.33 
เปนอันดับถัดไป 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรา คือ 
คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 6.67 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ      
คิดเปนรอยละ 4.67 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.00 
เปนอันดับถัดไป 

ระดับปริญญาตรี เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 38.67 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
24.67 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 4.33 เปนอันดับ   
ถัดไป 

ระดับปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร
ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 9.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 
4.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับ     
ถัดไป 
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ตารางท่ี 38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร   
และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ตรายี่หอ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

เอเซอร  2 2 8 60 14 0 86 
(Acer) (0.67) (0.67) (2.67) (20.00) (4.67) (0) (28.67) 
เอชพ ี(Hewlett- 0 4 9 31 11 0 55 
Pcckard) (0) (1.33) (3.00) (10.33) (3.67) (0) (18.33) 
โตชิบา  0 0 1 8 2 0 11 
(Toshiba) (0) (0) (0.33) (2.67) (0.67) (0) (3.67) 
เลอโนโว  0 0 0 5 1 0 6 
(Lenovo) (0) (0) (0) (1.67) (0.33) (0) (2.00) 
เดลล  0 3 9 24 6 0 42 
(Dell) (0) (1.00) (3.00) (8.00) (2.00) (0) (14.00) 
โพเวล  0 2 3 1 2 0 8 
(Powell) (0) (0.67) (1.00) (0.33) (0.67) (0) (2.67) 
เลเซอร  1 0 3 20 3 0 27 
(Laser) (0.33) (0) (1.00) (6.67) (1.00) (0) (9.00) 
เอสวีโอเอ 0 1 7 11 7 0 26 
 (SVOA) (0) (0.33) (2.33) (3.67) (2.33) (0) (8.67) 
ลิเบอรตา  1 1 4 3 1 0 10 
(Liberta) (0.33) (0.33) (1.33) (1.00) (0.33) (0) (3.33) 
เบลตา  0 1 0 3 1 0 5 
(Belta) (0) (0.33) (0) (1.00) (0.33) (0) (1.67) 
เอเทค  0 0 0 8 3 0 11 
(Atec) (0) (0) (0) (2.67) (1.00) (0) (3.67) 
โซนี่  0 2 1 11 1 0 15 
(Sony) (0) (0.67) (0.33) (3.67) (0.33) (0) (5.00) 
อื่นๆ - ย่ีหออื่น 0 0 0 16 4 0 20 
            (0) (0) (0) (5.33) (1.33) (0) (6.67) 
อื่นๆ -ประกอบเอง 0 1 0 27 1 0 29 
 (0) (0.33) (0) (9.00) (0.33) (0) (9.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางที่ 38 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา  เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ คือ ยี่หอเอเซอร     
คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก ยี่หอเลเซอรและลิเบอรตา คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก 
คือ ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 1.33 ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 1.00 ยี่หอเอเซอร ยี่หอโพเวล และยี่หอ
โซนี่ คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ
เอชพี ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 3.00 ยี่หอเอเซอร คิดเปนรอยละ 2.67 และยี่หอเอสวีโอเอ คิดเปน
รอยละ 2.33 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร     
คิดเปนรอยละ 20.00 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 10.33 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 9.00 
ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร    
คิดเปนรอยละ 4.67 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 3.67 และยี่หอเอสวีโอ คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
แหลงขอมูลพิจารณา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

มั่นใจในตราสินคา 0 3 9 66 18 0 96 
 (0) (1.00) (3.00) (22.00) (6.00) (0) (32.00) 
ราคาเหมาะสม 1 4 12 107 23 0 147 
 (0.33) (1.33) (4.00) (35.67) (7.67) (0) (49.00) 
รูปลักษณสวยงาม 2 2 3 33 8 0 48 
ทันสมัย (0.67) (0.67) (1.00) (11.00) (2.67) (0) (16.00) 
ประสิทธิภาพด ี 2 9 17 102 19 0 149 
และทนทาน (0.67) (3.00) (5.67) (34.00) (6.33) (0) (49.67) 
มีศูนยบริการมาก 0 1 4 31 10 0 46 
 (0) (0.33) (1.33) (10.33) (3.33) (0) (15.33) 
ใชงานงาย 1 0 7 29 4 0 41 
 (0.33) (0) (2.33) (9.67) (1.33) (0) (13.67) 
พนักงานแนะนํา 1 3 5 22 6 0 37 
 (0.33) (1.00) (1.67) (7.33) (2.00) (0) (12.33) 
เพื่อนแนะนํา 0 2 2 25 6 0 35 
 (0) (0.67) (0.67) (8.40) (2.00) (0) (11.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา  เลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณา

ประกอบการตัดสินใจ คือ รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
0.67 เปนอันดับแรก ราคาเหมาะสม ใชงานงายและพนักงานแนะนํา คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับ
ถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 3.00 ราคา
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เหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.33 มั่นใจในตราสินคาและพนักงานแนะนํา คิดเปนรอยละ 1.00 
ตามลําดับ 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 5.67 ราคา
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 4.00 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 35.67 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปน
รอยละ 34.00 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 22.00 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ มั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 7.67 ประสิทธิภาพดีและทนทาน     
คิดเปนรอยละ 6.33 และมั่นใจในตราสินคา คิดรอยละ 6.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และการศกึษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ราคาของ

คอมพิวเตอร 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ)

ราคาถูก 0 0 2 4 3 0 9 
 (0) (0) (0.67) (1.33) (1.00) (0) (3.00) 
ราคาแพง 2 5 5 38 7 0 57 
 (0.67) (1.67) (1.67) (12.67) (2.33) (0) (19.00) 
ราคาเหมาะสม 1 8 30 158 32 0 229 
 (0.33) (2.67) (10.00) (52.67) (10.67) (0) (76.30) 
อื่นๆ 0 0 0 3 2 0 5 
 (0) (0) (0) (1.00) (0.67) (0) (1.70) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.33) (67.67) (14.67) (0) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา มีคอมพิวเตอรตาม

ลักษณะของราคาคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ ดังนี้ 
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ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ คือ เปน
ราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และเปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 0.33 เปน
อันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 
คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 2.67 เปนอันดับแรก และเปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 
1.67 เปนอันดับถัดไป 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับ
แรก คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 10.00 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 1.67 และเปน
ราคาที่ถูก คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ    
เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 52.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 12.67 และเปนราคาที่ถูก     
คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคาที่เลือกซื้อ 3 อันดับแรก คือ    
เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 10.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 2.33 และเปนราคาที่ถูก 
คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกลักษณะการชําระเงิน          
และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย 

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ลักษณะการชําระเงนิ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

ชําระเงินสด 2 7 28 130 22 0 189 
 (0.67) (2.33) (9.33) (43.33) (7.33) (0) (63.00) 
ชําระผานบัตรเครดิต 0 2 2 28 14 0 46 
 (0) (0.67) (0.67) (9.33) (4.67) (0) (15.33) 
ผอนชําระ 1 3 4 32 6 0 46 
 (0.33) (1.00) (1.33) (10.67) (2.00) (0) (15.33) 
หนวยงานเปนผูชําระ 0 1 3 13 2 0 19 
 (0) (0.33) (1.00) (4.33) (0.67) (0) (6.33) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.33) (67.67) (14.67) (0) (100) 
หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 
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จากตารางที่ 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา มีคอมพิวเตอรตาม
ลักษณะการชําระเงิน ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน คือ ชําระเปน
เงินสด คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน            
3 อันดับแรก คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 2.33 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 1.00 และชําระผาน
บัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก 
คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 9.33 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 1.33 และหนวยงานเปนผูชําระ 
คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเปน
เงินสด คิดเปนรอยละ 43.33 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 10.67 และชําระผานบัตรเครดิต คิดเปน   
รอยละ 9.33 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระเปน
เงินสด คิดเปนรอยละ 7.33 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 4.67 และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 
2.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอ   
ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
ซื้อคอมพิวเตอร 
เครื่องใหม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

ย่ีหอเดิม 0 2 8 37 5 0 52 
 (0) (0.67) (2.67) (12.33) (1.67) (0) (17.33) 
ย่ีหอใหม 0 3 11 28 12 0 54 
 (0) (1.00) (3.67) (9.33) (4.00) (0) (18.00) 
ประกอบเอง 1 1 2 40 7 0 51 
 (0.33) (0.33) (0.67) (13.33) (2.33) (0) (17.00) 
ยังไมแนใจ 2 7 16 98 20 0 143 
 (0.67) (2.33) (5.33) (32.67) (6.67) (0) (47.67) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.33) (67.67) (14.67) (0) (100) 

 
จากตารางที่ 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได มีความมั่นใจตอ    

ตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร

เครื่องใหม คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และประกอบเอง คิดเปน
รอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 2.33 ซ้ือยี่หอใหม 
คิดเปนรอยละ 1.00 และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 5.33 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 
3.67 และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี ความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม          
3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 32.67 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 13.33 
และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 12.33 ตามลําดับ 
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ระดับปริญญาโท ความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม          
3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 6.67 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 4.00 และ
ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร และการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

มัธยมศึกษา
ตน/ปลาย

ปวช./ปวส. 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา 
โท 

สูงกวา 
ปริญญาโท 

รวม 
สถานที ่

ในการเลือกซื้อ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน
(รอยละ)

ศูนยรวมอปุกรณ 0 5 8 90 16 0 119 
คอมพิวเตอร (0) (1.67) (2.67) (30.00) (5.33) (0) (39.67) 
หางสรรพสินคา 2 6 18 42 8 0 76 
 (0.67) (2.00) (6.00) (14.00) (2.67) (0) (25.33) 
รานตัวแทนจาํหนาย 0 2 5 38 11 0 56 
คอมพิวเตอร (0) (0.67) (1.67) (12.67) (3.67) (0) (18.67) 
งานนิทรรศการและ 1 0 3 24 7 0 35 
จําหนายคอมพวิเตอร (0.33) (0) (1.00) (8.00) (2.33) (0) (11.67) 
อื่นๆ 0 0 3 9 2 0 14 
 (0) (0) (1.00) (3.00) (0.67) (0) (4.67) 

รวม 3 13 37 203 44 0 300 
รอยละ (1.00) (4.33) (12.33) (67.67) (14.67) (0) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา พิจารณาเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตามสถานที่ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ คือ หางสรรพสินคา 

คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 
เปนอันดับถัดไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก 
คือ หางสรรพสินคา คิดรอยละ 2.00 ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 1.67 และราน
ตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
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ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ 
หางสรรพสินคา คิดรอยละ 6.00 ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.67 และรานตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาตรี เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 30.00 หางสรรพสินคา คิดรอยละ 14.00 และรานตัวแทนจําหนาย
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 12.67 ตามลําดับ 

ระดับปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 5.33 รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 3.67 และ
หางสรรพสินคา คิดรอยละ 2.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร    
ที่ใชอยูและอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ  
 

รวม 
ประเภทของ 
คอมพิวเตอร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 12 7 153 55 17 3 247 
 (4.00) (2.33) (51.00) (18.33) (5.67) (1.00) (82.30) 
โนตบุกคอมพิวเตอร 0 0 54 22 7 2 85 
 (0) (0) (18.00) (7.33) (2.33) (0.67) (28.30) 
แลปท็อปคอมพิวเตอร 0 0 2 0 0 0 2 
 (0) (0) (0.67) (0) (0) (0) (0.70) 
ปาลมท็อปคอมพวิเตอร 0 0 2 0 0 0 2 
 (0) (0) (0.67) (0) (0) (0) (0.70) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ ,อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ 

 

จากตารางที่ 44 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามประเภทของคอมพิวเตอร ดังนี้  

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  เลือกซื้อคอมพิวเตอร  ตามประเภทของคอมพิวเตอร              
คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 4.00 มากที่สุด  
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ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 2.33 มากที่สุด 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร     
3 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 51.00 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
18.00 แลปท็อปคอมพิวเตอรและปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เ ลือกซื้อคอมพิว เตอร  ตามประเภทของคอมพิว เตอร                  
คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 18.33 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปน
รอยละ 7.33 เปนอันดับถัดไป 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของ
คอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 5.67 เปนอันดับแรก และโนตบุก
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.33 เปนอันดับถัดไป 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของ
คอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และโนตบุก
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 
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ตารางที่ 45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมาของ
คอมพิวเตอร และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
ลักษณะการไดมา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

ผูปกครองซื้อให 11 0 28 8 2 2 51 
 (3.67) (0) (9.33) (2.67) (0.67) (0.67) (16.33) 
ซ้ือเอง 1 6 125 52 18 3 205 
 (0.33) (2.00) (41.67) (17.33) (6.00) (1.00) (67.33) 
หนวยงานจัดซ้ือให 0 1 12 0 0 0 13 
 (0) (0.33) (4.00) (0) (0) (0) (4.33) 
เปนสินทรัพยของ 0 0 23 8 0 0 31 
หนวยงาน (0) (0) (7.67) (2.67) (0) (0) (10.33) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ 

 
จากตารางที่ 45 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ มีคอมพิวเตอรตาม

ลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ 

ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 3.67 เปนอันดับแรก และซื้อเอง คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับ
ถัดไป  

ขาราชการ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ ซ้ือเอง คิดเปน
รอยละ 2.00 เปนอันดับแรก และหนวยงานจัดซื้อให คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร 
3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 41.67 ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 9.33 และเปน
สินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 7.67 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ ซ้ือเอง 
คิดเปนรอยละ 17.33 เปนอันดับแรก ผูปกครองซื้อใหและเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปน    
รอยละ 2.67 เปนอันดับถัดไป 
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ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ      
ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 6.00 เปนอันดับแรก และผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับ
ถัดไป 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ 
ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับ
ถัดไป 
 
ตารางที่ 46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ
คอมพิวเตอร และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
แหลงที่มาของ 

ตรายี่หอ 

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
  (รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

คอมพิวเตอรตางประเทศ 4 1 103 43 12 2 165 
 (1.33) (0.33) (34.33) (14.33) (4.00) (0.67) (55.00) 
คอมพิวเตอรในประเทศ 8 5 72 22 5 3 115 
 (2.67) (1.67) (24.00) (7.33) (1.67) (1.00) (38.33) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 0 1 13 3 3 0 20 
และคอมพิวเตอรในประเทศ (0) (0.33) (4.33) (1.00) (1.00) (0) (6.67) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ 

 
จากตารางที่ 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามแหลงที่มาของตรายี่หอคอมพิวเตอร ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 

คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 2.67 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ      
คิดเปนรอยละ 1.30 เปนอันดับถัดไป 

ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอรใน
ประเทศ คิดเปนรอยละ 1.67 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรใน
ประเทศ คิดเปนรอยละ 0.367 เทากัน 
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พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ       
คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 34.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คิดเปนรอยละ 24.00 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 4.33 
เปนอันดับถัดไป 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เ ลือกซื้อคอมพิวเตอร  ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ  คือ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 14.33 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ     
คิดเปนรอยละ 4.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.00 
เปนอันดับถัดไป 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรา
ยี่หอ คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 4.00 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอร           
ในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.67 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปน   
รอยละ 1.00 เปนอันดับถัดไป 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรา
ยี่หอ คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก และคอมพิวเตอรตางประเทศ 
คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 
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ตารางที่ 47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร   
และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน 
อกชน หางราน

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของกิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
ตรายี่หอ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

เอเซอร  4 0 51 22 8 1 86 
(Acer) (1.33) (0) (17.00) (7.33) (2.67) (0.33) (28.67) 
เอชพ ี(Hewlett- 4 1 25 18 4 3 55 
Packard) (1.33) (0.33) (8.33) (6.00) (1.33) (1.00) (18.33) 
โตชิบา  0 0 8 2 1 0 11 
(Toshiba) (0) (0) (2.67) (0.67) (0.33) (0) (3.67) 
เลอโนโว  0 0 5 1 0 0 6 
(Lenovo) (0) (0) (1.67) (0.33) (0) (0) (2.00) 
เดลล  1 0 32 8 1 0 42 
(Dell) (0.33) (0) (10.67) (2.67) (0.33) (0) (14.00) 
โพเวล  0 0 4 2 2 0 8 
(Powell) (0) (0) (1.33) (0.67) (0.67) (0) (2.67) 
เลเซอร  2 2 15 7 1 0 27 
(Laser) (0.67) (0.67) (5.00) (2.33) (0.33) (0) (9.00) 
เอสวีโอเอ  1 3 14 4 3 1 26 
(SVOA) (0.33) (1.00) (4.67) (1.33) (1.00) (0.33) (8.67) 
ลิเบอรตา  2 0 5 1 2 0 10 
(Liberta) (0.67) (0) (1.67) (0.33) (0.67) (0) (3.33) 
เบลตา  0 0 3 1 1 0 5 
(Belta) (0) (0) (1.00) (0.33) (0.33) (0) (1.67) 
เอเทค  0 0 7 4 0 0 11 
(Atec) (0) (0) (2.33) (1.33) (0) (0) (3.67) 
โซนี่  1 0 6 5 3 0 15 
(Sony) (0.33) (0) (2.00) (1.67) (1.00) (0) (5.00) 
อื่นๆ - ย่ีหออื่น 0 0 14 5 1 0 20 
            (0) (0) (4.67) (1.70) (0.33) (0) (6.67) 
อื่นๆ -ประกอบเอง 1 1 21 6 0 0 29 
 (0.33) (0.33) (7.00) (2.00) (0) (0) (9.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางที่ 47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร ดังนี้ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ      
เอเซอร และยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 1.33  ยี่หอเลเซอร และยี่หอลิเบอรตา คิดเปนรอยละ 0.67 
ยี่หอเดลล ยี่หอเอสวีโอเอ ยี่หอโซนี่ และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ  

ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอสวีโอเอ คิดเปน
รอยละ 1.00 ยี่หอเลเซอร คิดเปนรอยละ 0.67 ยี่หอเอชพี และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33
ตามลําดับ  

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก       
คือ ยี่หอเอเซอร คิดเปนรอยละ 17.00 ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 10.67 และยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 
8.33 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ้ือคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร       
คิดเปนรอยละ 7.33 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 6.00 และยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ซ้ือคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ
ยี่หอเอเซอร คิดเปนรอยละ 2.67 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 1.33 ยี่หอเอสวีโอเอ และยี่หอโซนี่       
คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ซ้ือคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ คือ ยี่หอเอชพี 
คิดเปนรอยละ 1.33 เปนอันดับแรก ยี่หอเอเซอร และยี่หอเอสวีโอเอ คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับ
ถัดไป 
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ตารางที่ 48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
แหลงขอมูล 
พิจารณา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
  (รอยละ)

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
 (รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

มั่นใจในตราสินคา 4 0 56 28 7 1 96 
 (1.33) (0) (18.67) (9.33) (2.33) (0.33) (32.00) 
ราคาเหมาะสม 2 3 100 34 4 4 147 
 (0.67) (1.00) (33.33) (11.33) (1.33) (1.33) (49.00) 
รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 1 0 31 13 3 0 48 
 (0.33) (0) (10.33) (4.33) (1.00) (0) (16.00) 
ประสิทธิภาพด ี 8 5 90 31 13 2 149 
และทนทาน (2.67) (1.67) (30.00) (10.33) (4.33) (0.67) (49.67) 
มีศูนยบริการมาก 0 1 29 12 2 2 46 
 (0) (0.33) (9.67) (4.00) (0.67) (0.67) (15.33) 
ใชงานงาย 2 2 29 4 3 1 41 
 (0.67) (0.67) (9.67) (1.33) (1.00) (0.33) (13.67) 
พนักงานแนะนํา 0 3 18 8 7 1 37 
 (0) (1.00) (6.00) (2.67) (2.33) (0.33) (12.33) 
เพื่อนแนะนํา 1 0 21 11 1 1 35 
 (0.33) (0) (7.00) (3.67) (0.33) (0.33) (11.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ , อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ 
 

จากตารางที่ 48 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 2.67 มั่นใจในตราสินคา      
คิดเปนรอยละ 1.33 ราคาเหมาะสมและใชงานงาย คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ      
3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 1.67 ราคาเหมาะสม และพนักงาน
แนะนํา คิดเปนรอยละ 1.00 และใชงานงาย คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 
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พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ       
3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 33.33 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
30.00 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 18.67 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก 
คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 11.33 ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 10.33          
และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 9.33 ตามลําดับ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 4.33 มั่นใจในตราสินคา    
และพนักงานแนะนํา คิดเปนรอยละ 2.33 และราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.33 ประสิทธิภาพดีและทนทาน             
มีศูนยบริการมาก คิดเปนรอยละ 0.67 มั่นใจในตราสินคา ใชงานงาย พนักงานแนะนํา และเพื่อน
แนะนํา คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
ราคาของ 

คอมพิวเตอร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ)

ราคาถูก 0 0 7 1 1 0 9 
 (0) (0) (2.33) (0.33) (0.33) (0) (3.00) 
ราคาแพง 2 0 31 16 8 0 57 
 (0.67) (0) (10.33) (5.33) (2.67) (0) (19.00) 
ราคาเหมาะสม 10 7 146 51 11 4 229 
 (3.33) (2.33) (48.67) (17.00) (3.67) (1.33) (76.33) 
อื่นๆ 0 0 4 0 0 1 5 
 (0) (0) (1.33) (0) (0) (0.33) (1.67) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให  
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จากตารางที่ 49 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ มีคอมพิวเตอรตาม
ลักษณะของราคาคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ ดังนี้ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา คือ เปนราคาที่เหมาะสม 
คิดเปนรอยละ 3.33 เปนอันดับแรก และเปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 

ขาราชการ มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปน     
รอยละ 2.33 มากที่สุด 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก คือ
เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 48.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 10.33 และเปนราคาที่ถูก 
คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก คือ เปนราคาที่
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 17.00 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 5.33 และเปนราคาที่ถูก คิดเปน    
รอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับ
แรก คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 3.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 2.67 และเปนราคา
ที่ถูก คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา คือ   
เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.33 เปนอันดับแรก และหนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 
0.33 เปนอันดับถัดไป 
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ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระเงิน          
และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
ลักษณะการชําระเงิน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

ชําระเงินสด 10 2 120 40 12 5 189 
 (3.33) (0.67) (40.00) (13.33) (4.00) (1.67) (63.00) 
ชําระผานบัตรเครดิต 0 0 26 14 6 0 46 
 (0) (0) (8.67) (4.67) (2.00) (0) (15.33) 
ผอนชาํระ 2 5 27 10 2 0 46 
 (0.67) (1.67) (9.00) (3.33) (0.67) (0) (15.33) 
อื่นๆ 0 0 15 4 0 0 19 
 (0) (0) (5.00) (1.33) (0) (0) (6.33) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 

 
จากตารางที่ 50 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ มีคอมพิวเตอรตาม

ลักษณะการชําระเงิน ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน คือ ชําระเปนเงินสด 

คิดเปนรอยละ 3.33 เปนอันดับแรก และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 
ขาราชการ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน คือ ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 1.67 

เปนอันดับแรก และชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 
พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก 

คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 40.00 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 9.00 และชําระผานบัตรเครดิต 
คิดเปนรอยละ 8.67 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ ชําระ
เปนเงินสด คิดเปนรอยละ 13.33 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 4.67 และผอนชําระ คิดเปน
รอยละ 3.33 ตามลําดับ 
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ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน            
3 อันดับแรก คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 4.00 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 2.00 
และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน คือ 
ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 1.67 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอ   
ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
ซื้อคอมพิวเตอร 
เครื่องใหม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

ย่ีหอเดิม 2 0 32 12 5 1 52 
 (0.67) (0) (10.67) (4.00) (1.67) (0.33) (17.33) 
ย่ีหอใหม 4 4 23 15 7 1 54 
 (1.33) (1.33) (7.67) (5.00) (2.33) (0.33) (18.00) 
ประกอบเอง 2 1 33 14 1 0 51 
 (0.67) (0.33) (11.00) (4.67) (0.33) (0) (17.00) 
ยังไมแนใจ 4 2 100 27 7 3 143 
 (1.33) (0.67) (33.33) (9.00) (2.33) (1.00) (47.67) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ 

 
จากตารางที่ 51 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับอาชีพ มีความมั่นใจตอตรา

ยี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร       

เครื่องใหม คือ ซ้ือยี่หอใหม และยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 1.33 เปนอันดับแรก ซ้ือยี่หอ
เดิมและประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป  
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ขาราชการ มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับ
แรก คือ ซ้ือยี่หอใหม 1.33 ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 0.67 และประกอบเอง คิดเปน   
รอยละ 0.33 ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 33.33 ประกอบเอง คิดเปน     
รอยละ 11.00 และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 10.67 ตามลําดับ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 
3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 9.00 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 5.00      
และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 4.67 ตามลําดับ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ซ้ือยี่หอใหมและยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 
2.30 ซ้ือยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 1.67 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องใหม ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก ซ้ือยี่หอใหม
และซื้อยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 
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ตารางที่ 52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร และอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นิสิต

นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน
เอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 
 

รวม 
สถานที่ในการเลือกซื้อ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ)

ศูนยรวมอปุกรณ 6 2 78 28 4 1 119 
คอมพิวเตอร (2.00) (0.67) (26.00) (9.33) (1.33) (0.33) (39.67) 
หางสรรพสินคา 5 3 39 17 10 2 76 
 (1.67) (1.00) (13.00) (5.67) (3.33) (0.67) (25.33) 
รานตัวแทนจาํหนาย 0 1 40 10 4 1 56 
คอมพิวเตอร (0) (0.33) (13.33) (3.33) (1.33) (0.33) (18.67) 
งานนิทรรศการและ 1 0 21 10 2 1 35 
จําหนายคอมพวิเตอร (0.33) (0) (7.00) (3.33) (0.67) (0.33) (11.67) 
อื่นๆ 0 1 10 3 0 0 14 
 (0) (0.33) (3.33) (1.00) (0) (0) (4.67) 

รวม 12 7 188 68 20 5 300 
รอยละ (4.00) (2.33) (62.67) (22.67) (6.67) (1.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 

 
จากตารางที่ 52 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได พิจารณาเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตามสถานที่ ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวม

อุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 1.67 งานนิทรรศการและ
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ หางสรรพสินคา คิดเปน
รอยละ 1.00 ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร
และหนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ 
ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 26.00 รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปน      
รอยละ 13.33 และหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวม
อุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 9.33 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 5.67 รานตัวแทนจําหนาย
คอมพิวเตอร งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก 
คือ หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 3.33 ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร รานตัวแทนจําหนาย
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 1.33 งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.67 
ตามลําดับ 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ คือ 
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร รานตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอร งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับ
ถัดไป 

 
ตารางที่ 53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของคอมพิวเตอร    
ที่ใชอยู และรายได 

รายได   

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-
11,800 บาท 

11,801- 
17,100 บาท 

17,101-
22,400 บาท

22,401 
บาท 

ข้ึนไป 
รวม 

ประเภทของคอมพิวเตอร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
 (รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 11 2 46 46 36 106 247 
 (3.67) (0.67) (15.33) (15.33) (12.00) (35.33) (82.33)
โนตบุกคอมพิวเตอร 0 1 12 14 14 44 85 
 (0) (0.33) (4.00) (4.67) (4.67) (14.67) (28.33)
แลปท็อปคอมพิวเตอร 1 0 0 0 0 1 2 
 (0.33) (0) (0) (0) (0) (0.33) (0.67) 
ปาลมท็อปคอมพวิเตอร 0 0 0 1 0 1 2 
 (0) (0) (0) (0.30) (0) (0.33) (0.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
จากตารางที่ 53 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามประเภทของคอมพิวเตอร ดังนี้  
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ผูที่ยังไมมีรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 3.67 เปนอันดับแรก และแลปท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33  
เปนอันดับถัดไป 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของ
คอมพิวเตอร คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และโนตบุก
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 6,501-11,800 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร คือ 
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 15.33 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปน  
รอยละ 4.00 เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 11,801-17,100 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร        
3 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 15.33 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
4.67 และปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายได 17,101-22,400 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร      
คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 12.00 เปนอันดับแรก และโนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปน
รอยละ 4.67 เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามประเภทของคอมพิวเตอร           
3 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 35.33 โนตบุกคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
14.67 แลปท็อปคอมพิวเตอรและปาลมท็อปคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการไดมาของ
คอมพิวเตอร และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-
11,800 บาท 

11,801-
17,100 บาท

17,101-
22,400 บาท 

22,401 
บาท 
ข้ึนไป 

รวม 
ลักษณะการไดมา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ผูปกครองซื้อให 9 1 20 11 3 7 51 
 (3.00) (0.33) (6.67) (3.67) (1.00) (2.33) (17.00) 
ซ้ือเอง 2 1 29 43 34 96 205 
 (0.67) (0.33) (9.67) (14.33) (11.33) (32.00) (68.33) 
หนวยงานจัดซ้ือให 0 0 2 1 2 8 13 
 (0) (0) (0.67) (0.33) (0.67) (2.67) (4.33) 
เปนสินทรัพยของหนวยงาน 0 1 3 2 5 20 31 
 (0) (0.33) (1.00) (0.67) (1.67) (6.67) (10.33) 

รวม 11 3 54 57 44 131 300 
รอยละ (3.67) (1.00) (18.00) (19.00) (14.67) (43.67) (100) 

 
จากตารางที่ 54 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได มีคอมพิวเตอรตาม

ลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร คือ ผูปกครอง

ซ้ือให คิดเปนรอยละ 3.00 เปนอันดับแรก และซื้อเอง คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป  
มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของ

คอมพิวเตอร คือ ผูปกครองซื้อให ซ้ือเอง และเปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 0.33 
เทากัน  

มีรายได 6,501-11,800 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร      
3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 9.67 ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 6.67 และเปนสินทรัพย
ของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร     
3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 14.33 ผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 3.67 และเปน
สินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ  
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มีรายได 17,101-22,400 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร     
3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 11.33 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 1.67    
และผูปกครองซื้อให คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการไดมาของคอมพิวเตอร       
3 อันดับแรก คือ ซ้ือเอง คิดเปนรอยละ 32.00 เปนสินทรัพยของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 6.67   
และหนวยงานจัดซื้อให คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ
คอมพิวเตอร และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-
11,800 บาท 

11,801-
17,100 บาท

17,101-
22,400 บาท 

22,401 
บาท 

ข้ึนไป 

รวม 
แหลงที่มา 
ของตรายี่หอ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คอมพิวเตอรตางประเทศ 5 0 22 30 29 79 165 
 (1.67) (0) (7.33) (10.00) (9.67) (26.33) (55.00) 
คอมพิวเตอรในประเทศ 6 3 27 22 13 44 115 
 (2.00) (1.00) (9.00) (7.33) (4.33) (14.67) (38.33) 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 0 0 5 5 2 8 20 
และคอมพิวเตอรในประเทศ (0) (0) (1.67) (1.67) (0.67) (2.67) (6.67) 

รวม 11 3 54 57 44 131 300 
รอยละ (3.67) (1.00) (18.00) (19.00) (14.67) (43.67) (100) 

 
จากตารางที่ 55 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามแหลงที่มาของตรายี่หอคอมพิวเตอร ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ คอมพิวเตอร

ในประเทศ คิดเปนรอยละ 2.00 เปนอันดับแรก และคอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 1.67 
เปนอันดับถัดไป 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรา
ยี่หอ คือ คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.00  
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มีรายได 6,501-11,800 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 
คอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 9.00 มากที่สุด รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตางประเทศ      
คิดเปนรอยละ 7.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 1.67 
เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 11,801-17,100 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 10.00 เปนอันดับแรก รองลงมา คือ คอมพิวเตอร             
ในประเทศ คิดเปนรอยละ 7.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปน
รอยละ 1.67 เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 17,101-22,400 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 9.67 เปนอันดับแรก รองลงมา คือ คอมพิวเตอรในประเทศ  
คิดเปนรอยละ 4.33 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปนรอยละ 0.67 
เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงที่มาของตรายี่หอ คือ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ คิดเปนรอยละ 26.33 เปนอันดับแรก รองลงมา คือ คอมพิวเตอร             
ในประเทศ คิดเปนรอยละ 14.67 มีทั้งคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ คิดเปน
รอยละ 2.67 เปนอันดับถัดไป 
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ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร   
และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501- 
11,800 บาท 

11,801- 
17,100 บาท 

17,101- 
22,400 บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

รวม 

ตรายี่หอ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

เอเซอร  3 0 19 14 15 35 86 
(Acer) (1.00) (0) (6.33) (4.67) (5.00) (11.67) (28.67) 
เอชพ ี 3 0 8 9 5 30 55 
(Hewlett-Packard) (1.00) (0) (2.67) (3.00) (1.67) (10.00) (18.33) 
โตชิบา  0 0 2 1 3 6 12 
(Toshiba) (0) (0) (0.67) (0.33) (1.00) (2.00) (4.00) 
เลอโนโว  0 0 0 1 1 4 6 
(Lenovo) (0) (0) (0) (0.33) (0.67) (1.33) (2.00) 
เดลล 0 0 8 3 7 24 42 
(Dell) (0) (0) (2.67) (1.00) (2.33) (8.00) (14.00) 
โพเวล  0 3 0 2 0 3 8 
(Powell) (0) (1.00) (0) (0.67) (0) (1.00) (2.67) 
เลเซอร  1 0 6 5 1 14 27 
(Laser) (0.33) (0) (2.00) (1.67) (0.33) (4.67) (9.00) 
เอสวีโอเอ  2 0 6 7 1 10 26 
(SVOA) (0.67) (0) (2.00) (2.33) (0.33) (3.33) (8.67) 
ลิเบอรตา 2 0 2 1 2 3 10 
(Liberta) (0.67) (0) (0.67) (0.33) (0.67) (1.00) (3.33) 
เบลตา  0 0 1 2 1 1 5 
(Belta) (0) (0) (0.33) (0.67) (0.33) (0.33) (1.67) 
เอเทค  0 0 0 5 5 1 11 
(Atec) (0) (0) (0) (1.67) (1.67) (0.33) (3.67) 
โซนี่  0 0 5 1 3 6 15 
(Sony) (0) (0) (1.67) (0.33) (1.00) (2.00) (5.00) 
อื่นๆ - ยี่หออื่นๆ 1 1 7 6 3 2 20 
            (0.33) (0.33) (2.33) (2.00) (1.00) (0.67) (6.67) 
อื่นๆ -ประกอบเอง 1 1 10 12 5 0 29 

 (0.33) (0.33) (3.33) (4.00) (1.67) (0) (9.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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จากตารางที่ 56 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตามตรายี่หอของคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ผูที่ยังไมมีรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอเอเซอร  
และยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 1.00 ลิเบอรตา คิดเปนรอยละ 0.67 ยี่หอเลเซอร ยี่หอเอสวีโอเอ      
ยี่หออ่ืนๆ และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ  

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ คือ          
ยี่หอโพเวล คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับแรก ยี่หออ่ืนๆ และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33   
เปนอันดับถัดไป 

มีรายได 6,501-11,800 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ  
เอเซอร คิดเปนรอยละ 6.33 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 3.33 ยี่หอเอชพี และยี่หอเดลล คิดเปน    
รอยละ 2.67 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ
เอเซอร คิดเปนรอยละ 4.67 ประกอบเอง คิดเปนรอยละ 4.00 และยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 3.00 
ตามลําดับ 

มีรายได 17,101-22,400 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ
เอเซอร คิดเปนรอยละ 5.00 ยี่หอเดลล คิดเปนรอยละ 2.33 ยี่หอเอชพี ยี่หอเอเทคและประกอบเอง 
คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามตรายี่หอ 3 อันดับแรก คือ ยี่หอ  
เอเซอร คิดเปนรอยละ 11.67 ยี่หอเอชพี คิดเปนรอยละ 10.00 และยี่หอเลเซอร คิดเปนรอยละ 4.67 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501- 
11,800 บาท 

    11,801-
17,100 บาท 

17,101-
22,400 บาท 

22,401 
บาท 
ข้ึนไป 

รวม 
แหลงขอมูลพิจารณา 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

มั่นใจในตราสินคา 4 0 11 17 16 48 96 
 (1.33) (0) (3.67) (5.67) (5.33) (16.00) (32.0) 
ราคาเหมาะสม 2 1 26 34 25 59 147 
 (0.67) (0.33) (8.67) (11.33) (8.33) (19.67) (49.00) 
รูปลักษณสวยงาม ทันสมัย 1 0 6 13 6 22 48 
 (0.33) (0) (2.00) (4.33) (2.00) (7.33) (16.00) 
ประสิทธิภาพดีและทนทาน 7 2 25 28 25 62 149 
 (2.33) (0.67) (8.33) (9.33) (8.33) (20.67) (49.67) 
มีศูนยบริการมาก 0 0 8 7 6 25 46 
 (0) (0) (2.67) (2.33) (2.00) (8.33) (15.33) 
ใชงานงาย 3 1 5 11 7 14 41 
 (1.00) (0.33) (1.67) (3.67) (2.33) (4.67) (13.67) 
พนักงานแนะนํา 0 1 9 12 2 13 37 
 (0) (0.33) (3.00) (4.00) (0.67) (4.33) (12.33) 
เพื่อนแนะนํา 1 0 7 5 6 16 35 
 (0.33) (0) (2.33) (1.67) (2.00) (5.33) (11.67) 
หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ  

 
จากตารางที่ 57 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร

ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 2.33 มั่นใจในตราสินคา      
คิดเปนรอยละ 1.33 และใชงานงาย คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก 
ราคาเหมาะสม ใชงานงาย และพนักงานแนะนํา คิดเปนรอยละ 0.33เปนอันดับถัดไป 
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มีรายได 6,501-11,800 บาท  เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 8.67 ประสิทธิภาพดีและ
ทนทาน คิดเปนรอยละ 8.33 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 3.67 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 11.33 ประสิทธิภาพดีและ
ทนทาน คิดเปนรอยละ 9.33 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 5.67 ตามลําดับ 

มีรายได 17,101-22,400 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ราคาเหมาะสม ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 
8.33 มั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 5.33 และใชงานงาย คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอร ตามแหลงขอมูลที่พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพดีและทนทาน คิดเปนรอยละ 20.67 ราคา
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 19.67 และมั่นใจในตราสินคา คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะราคาของ
คอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-
11,800 บาท 

   11,801-
17,100 บาท 

17,101-
22,400 บาท

22,401 
บาท 
ข้ึนไป 

รวม 
ราคาคอมพิวเตอร 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ราคาถูก 0 0 1 1 1 6 9 
 (0) (0) (0.33) (0.33) (0.33) (2.00) (3.00) 
ราคาแพง 3 0 6 16 7 25 57 
 (1.00) (0) (2.00) (5.33) (2.33) (8.33) (19.00) 
ราคาเหมาะสม 8 3 46 40 35 97 229 
 (2.67) (1.00) (15.33) (13.33) (11.67) (32.33) (76.33) 
อื่นๆ  0 0 1 0 1 3 5 
 (0) (0) (0.33) (0) (0.33) (1.00) (1.67) 

รวม 11 3 54 57 44 131 300 
รอยละ (3.67) (1.00) (18.00) (19.00) (14.67) (43.67) (100) 
หมายเหตุ อื่นๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 
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จากตารางที่ 58 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได มีคอมพิวเตอรตาม
ลักษณะของราคาคอมพิวเตอรที่เลือกซื้อ ดังนี้ 

ผูที่ยังไมมีรายได มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปน
รอยละ 2.67 เปนอันดับแรก และเปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 1.00 เปนอันดับถัดไป 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.00  

มีรายได 6,501-11,800 บาท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 15.33 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 2.00 เปนราคาที่ถูกและ
หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก        
คือ เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 13.33 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 5.33 และเปนราคา    
ที่ถูก คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายได 17,101-22,400 บาท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก คือ 
เปนราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 11.67 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 2.33 เปนราคาที่ถูกและ
หนวยงานจัดหาให คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป มีคอมพิวเตอรตามลักษณะของราคา 3 อันดับแรก คือ เปน
ราคาที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 32.33 เปนราคาที่แพง คิดเปนรอยละ 8.33 และเปนราคาที่ถูก        
คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการชําระเงิน           
และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-
11,800 บาท 

11,801-
17,100 บาท 

17,101- 
22,400 บาท 

22,401 
บาท 
ข้ึนไป 

รวม 
ลักษณะการชําระเงิน 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ชําระเงินสด 9 2 43 35 26 74 189 
 (3.00) (0.67) (14.33) (11.67) (8.67) (24.67) (63.00) 
ชําระผานบัตรเครดิต 0 0 1 8 9 28 46 
 (0) (0) (0.33) (2.67) (3.00) (9.33) (15.33) 
ผอนชาํระ 2 1 8 13 6 16 46 
 (0.67) (0.33) (2.67) (4.33) (2.00) (5.33) (15.33) 
อื่นๆ  0 0 2 1 3 13 19 
 (0) (0) (0.67) (0.33) (1.00) (4.33) (6.33) 
หมายเหตุ อื่น ๆ ไดแก หนวยงานเปนผูชําระ 

 
จากตารางที่ 59 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได มีคอมพิวเตอรตาม

ลักษณะการชําระเงิน ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได มีคอมพิวเตอรตามลักษณะการชําระเงิน คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปน     

รอยละ 3.00 เปนอันดับแรก และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับถัดไป 
มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน คือ 

ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 0.67 เปนอันดับแรก และผอนชําระ คิดเปนรอยละ 0.33 เปนอันดับ
ถัดไป 

มีรายได 6,501-11,800 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ 
ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 14.33 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 2.67 และอื่นๆ ไดแก หนวยงานเปน
ผูชําระ คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท มีคอมพิวเตอร ตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก 
คือ ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 11.67 ผอนชําระ คิดเปนรอยละ 4.33 และชําระผานบัตรเครดิต      
คิดเปนรอยละ 2.67 ตามลําดับ 
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มีรายได 17,101-22,400 บาท มีคอมพิวเตอรตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ 
ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 8.67 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 3.00 และผอนชําระ       
คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป มีคอมพิวเตอรตามลักษณะการชําระเงิน 3 อันดับแรก คือ 
ชําระเปนเงินสด คิดเปนรอยละ 24.67 ชําระผานบัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 9.33 และผอนชําระ      
คิดเปนรอยละ 5.33 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความมั่นใจตอตรายี่หอใน
การเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501- 
11,800 บาท 

     11,801-
17,100 บาท 

     17,101-
22,400 บาท 

22,401 
บาท 
ข้ึนไป 

รวม 
ซื้อคอมพิวเตอร 
เครื่องใหม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ย่ีหอเดิม 1 0 10 6 8 27 52 
 (0.33) (0) (3.33) (2.00) (2.67) (9.00) (17.33) 
ย่ีหอใหม 4 0 10 13 8 19 54 
 (1.33) (0) (3.33) (4.33) (2.67) (6.33) (18.00) 
ประกอบเอง 1 0 9 12 4 25 51 
 (0.33) (0) (3.00) (4.00) (1.33) (8.33) (17.00) 
ยังไมแนใจ 5 3 25 26 24 60 143 
 (1.67) (1.00) (8.33) (8.67) (8.00) (20.00) (47.67) 

รวม 11 3 54 57 44 131 300 
รอยละ (3.67) (1.00) (18.00) (19.00) (14.67) (43.67) (100) 

 
จากตารางที่ 60 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได มีความมั่นใจตอตรา

ยี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม        

3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 1.67 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 1.33      
ซ้ือยี่หอเดิมและประกอบเอง คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรเครื่องใหม คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 1.00  
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มีรายได 6,501-11,800 บาท มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 8.33 ซ้ือยี่หอเดิมและซื้อยี่หอ
ใหม คิดเปนรอยละ 3.33 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 8.67 ซ้ือยี่หอใหม คิดเปนรอยละ 
4.33 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ  

มีรายได 17,101-22,400 บาท มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 8.00 ซ้ือยี่หอเดิมและซื้อยี่หอ
ใหม คิดเปนรอยละ 2.67 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 1.33 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป มีความมั่นใจตอตรายี่หอในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหม 3 อันดับแรก คือ ยังไมแนใจในตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 20.00 ซ้ือยี่หอเดิม คิดเปนรอยละ 
9.00 และประกอบเอง คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 61 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ในการพิจารณา
เลือกซื้อคอมพิวเตอร และรายได 

รายได 

ยังไมมี
รายได 

ต่ํากวา 
หรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,501-11,800 
บาท 

11,801-
17,100 บาท 

17,101- 
22,400 บาท 

22,401 
บาท 
ขึ้นไป 

รวม 

สถานที่ในการเลอืกซื้อ 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 4 1 27 21 21 45 119 
 (1.33) (0.33) (9.00) (7.00) (7.00) (15.00) (39.67) 
หางสรรพสินคา 4 1 13 17 7 34 76 
 (1.33) (0.33) (4.33) (5.67) (2.33) (11.33) (25.33) 
รานตัวแทนจําหนาย 1 1 7 10 8 29 56 
 (0.33) (0.33) (2.33) (3.33) (2.67) (9.67) (18.67) 
งานนิทรรศการและจําหนาย 2 0 4 4 8 17 35 
คอมพิวเตอร (0.67) (0) (1.33) (1.33) (2.67) (5.67) (11.67) 
อื่นๆ  0 0 3 5 0 6 14 
 (0) (0) (1.00) (1.67) (0) (2.0) (4.67) 

รวม 11 3 54 57 44 131 300 
รอยละ (3.67) (1.00) (18.00) (19.00) (14.67) (43.67) (100) 
หมายเหตุ อ่ืน ๆ ไดแก หนวยงานจัดหาให 
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จากตารางที่ 61 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับรายได พิจารณาเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตามสถานที่ ดังนี้ 

ผูที่ยังไมมีรายไดเลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร และหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 1.33  งานนิทรรศการและจําหนายคอมพิวเตอร 
คิดเปนรอยละ 0.67 และรานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 0.33 ตามลําดับ 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ คือ ศูนยรวม
อุปกรณคอมพิวเตอร หางสรรพสินคา และรานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 0.33 
มากที่สุด 

มีรายได 6,501-11,800 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนย
รวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 9.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 4.33 และรานตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

มีรายได 11,801-17,100 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนย
รวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 5.67 และรานตัวแทน
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ 

มีรายได 17,101-22,400 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนย
รวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.00 รานตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร งานนิทรรศการและ
จําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 2.67 และหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลําดับ 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตามสถานที่ 3 อันดับแรก คือ ศูนย
รวมอุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 15.00 หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 11.33 และราน
ตัวแทนจําหนายคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 9.67 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 : ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรท่ีมีตรา
ยี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 62 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
คาเฉลี่ย 
แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

ยี่หอของเครื่อง 40 135 115 5 5 300 3.67 5 
 (13.33) (45.00) (38.33) (1.67) (1.67) (100) มาก  
รูปทรงของเครื่อง 46 126 116 11 1 300 3.68 4 
 (15.33) (42.00) (38.67) (3.67) (0.33) (100) มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 216 77 6 1 - 300 4.69 1 
 (72.00) (25.67) (2.00) (0.33)  (100) มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 165 118 17 - - 300 4.49 3 
 (55.00) (39.33) (5.67)   (100) มาก  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 175 109 12 4 - 300 4.52 2 
 (58.33) (36.33) (4.00) (1.33)  (100) มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 60 104 115 18 3 300 3.67 5 
 (20.00) (34.67) (38.33) (6.00) (1.00) (100) มาก  
เอกสารประกอบการใชงาน 38 114 105 32 11 300 3.45 6 
 (12.67) (38.00) (35.00) (10.67) (3.67) (100) ปานกลาง  

คาเฉลี่ยรวม 4.02  

แปลผล มาก  

 
จากตารางที่ 62 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02)   
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.69) และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.52) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉล่ีย 4.49) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.68) ยี่หอ
ของเครื่องคอมพิวเตอรและน้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.45) 
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ตารางที่ 63 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานราคา 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

ราคาจําหนาย 108 152 38 2 - 300 4.22 2 
 (36.00) (50.70) (12.70) (0.70)  (100) มาก  
การระบุราคามีไวที่ปายอยางชัดเจน 88 140 65 5 2 300 4.02 4 
 (29.30) (46.70) (21.70) (1.70) (0.70) (100) มาก  
สามารถตอรองราคาได 96 124 67 11 2 300 4.00 5 
 (32.00) (41.30) (22.30) (3.70) (0.70) (100) มาก  
ราคามีความเปนมาตรฐานเดียวกัน 106 129 56 8 1 300 4.10 3 
ทุกแหง (35.30) (43.00) (18.70) (2.70) (0.30) (100) มาก  
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 175 96 28 1 - 300 4.48 1 
 (58.30) (32.00) (9.30) (0.30)  (100) มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.16  

แปลผล มาก  

 
จากตารางที่ 63 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.48) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.22) 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.10) การระบุราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.02) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนด
สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.00) 
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ตารางที่ 64 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 100 148 44 6 2 300 4.13 2 
 (33.33) (49.33) (14.67) (2.00) (0.67) (100) มาก  
จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย 49 124 102 21 4 300 3.64 7 
 (16.33) (41.33) (34.00) (7.00) (1.33) (100) มาก  
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน 39 109 118 25 9 300 3.48 8 
 (13.00) (36.33) (39.33) (8.33) (3.00) (100) มาก  
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 77 135 71 10 7 300 3.88 4 
 (25.67) (45.00) (23.67) (3.33) (2.33) (100) มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง 55 127 95 17 6 300 3.69 5 
อินเตอรเน็ตได (18.33) (42.33) (31.67) (5.67) (2.00) (100) มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําจําหนายทาง 110 123 60 5 2 300 4.11 3 
โทรศัพทได (36.67) (41.00) (20.00) (1.67) (0.67) (100) มาก  
มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 111 149 36 3 1 300 4.22 1 
 (37.00) (49.67) (49.67) (1.00) (0.33) (100) มาก  
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ 53 127 95 18 7 300 3.67 6 
 (17.67) (42.33) (31.67) (6.00) (2.33) (100) มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.85  

แปลผล มาก  

   
จากตารางที่ 64 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.85) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.22) สถานที่มีความสะดวกในการ
เขาถึง (คาเฉลี่ย 4.13) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.11) มีบริการขอมูล
ทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.88) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.69) มีสถานที่
จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.67) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.64)   
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.48) 
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ตารางที่ 65 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 40 133 100 22 5 300 3.60 9 
 (13.33) (44.33) (33.33) (7.33) (1.67) (100) มาก  
สื่อ-วารสาร/แผนพับ/ โบชัวร 46 129 102 19 4 300 3.65 8 
 (15.33) (43.00) (34.00) (6.33) (1.33) (100) มาก  
สื่อ-โทรทัศน 57 115 101 19 8 300 3.65 8 
 (19.00) (38.33) (33.67) (6.33) (2.67) (100) มาก  
สื่อ-วิทย ุ 17 80 131 45 27 300 3.05 11 
 (5.67) (26.67) (43.67) (15.00) (9.00) (100) ปานกลาง  
สื่อ-เว็บไซต 68 134 79 16 3 300 3.83 5 
 (22.70) (44.67) (26.33) (5.33) (1.00) (100) มาก  
การเผยแพรขาวสารโดยตรงจาก 52 126 99 22 1 300 3.69 7 
ผูจัดจําหนาย (17.33) (42.00) (33.00) (7.33) (0.33) (100) มาก  
การสรางภาพพจน เชน การเขารวม 28 84 151 30 7 300 3.32 10 
กิจกรรมฯ (9.33) (28.00) (50.33) (10.00) (2.33) (100) ปานกลาง  
การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 71 136 83 8 2 300 3.89 4 
 (23.67) (45.33) (27.67) (2.67) (0.67) (100) มาก  
การลด แลก แจก แถม 115 110 64 9 2 300 4.09 3 
 (38.33) (36.67) (21.33) (3.00) (0.67) (100) มาก  
การกําหนดระยะเวลารับประกันหลัง 172 98 27 2 1 300 4.46 2 
การขาย (57.33) (32.70) (9.00) (0.67) (0.33) (100) มาก  
ระยะเวลาในการผอนชําระ 85 100 84 22 9 300 3.77 6 
 (28.33) (33.33) (28.00) (7.33) (3.00) (100) มาก  
การบริการหลังการขาย 202 81 15 1 1 300 4.61 1 
 (67.33) (27.00) (5.00) (0.33) (0.33) (100) มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.80 

แปลผล มาก 

 

 
จากตารางที่ 65 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุดไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.61) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.46) การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.09) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.89) การใชส่ือ
โฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.83) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.77) การเผยแพรขาวสาร
โดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.69) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.32) 
 
ตารางที่ 66 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

ความนาเชื่อถือของพนักงาน 129 135 32 4 - 300 4.30 5 
 (43.00) (45.00) (10.67) (1.33)  (100) มาก  
การใหบริการดวยความซื่อตรงของ 167 107 21 5 - 300 4.45 2 
พนักงาน (55.67) (35.67) (7.00) (1.67)  (100) มาก  
มีความรู ความสามารถและความชํานาญ 188 90 18 4 - 300 4.54 1 
 (62.67) (62.67) (6.00) (1.33)  (100) มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาท 137 136 25 2 - 300 4.36 4 
ที่ดี (45.67) (45.33) (8.33) (0.67)  (100) มาก  
การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค 146 124 25 5 - 300 4.37 3 
 (48.67) (41.33) (8.33) (1.67)  (100) มาก  
มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 106 134 47 13 - 300 4.11 6 
 (35.33) (44.67) (15.67) (4.33)  (100) มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.35  

แปลผล มาก  

 
จากตารางที่ 66 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร          

ผูใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.35) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุดไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.54) และปจจัยยอย       
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.45) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.37) มนุษย
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สัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.36) ความนาเชื่อถือของพนักงาน 
(คาเฉลี่ย 4.30) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.11) 
 
ตารางที่ 67 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

ตรายี่หอเปนที่รูจัก 86 149 62 3 - 300 4.05 4 
 (28.67) (49.67) (20.67) (1.00)  (100) มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียง 101 140 56 2 1 300 4.13 3 
 (33.67) (46.67) (18.67) (0.67) (0.33) (100) มาก  
มีการสาธิตวิธีการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร 86 134 69 8 3 300 3.97 5 
 (28.67) (44.67) (23.00) (2.67) (1.00) (100) มาก  
สามารถทดสอบใชเครื่องไดดวยตนเอง 120 133 44 3 - 300 4.23 2 
 (40.00) (44.33) (14.67) (1.00)  (100) มาก  
มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป 143 117 36 3 1 300 4.33 1 
 (47.67) (39.00) (12.00) (1.00) (0.33) (100) มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.14  

แปลผล มาก  

 
จากตารางที่ 67 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.14) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉล่ีย 4.33) สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอร    
ไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.23) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.13) ตรายี่หอเปนที่
รูจัก (คาเฉลี่ย 4.05) มีการสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.97) 
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ตารางที่ 68 แสดงจํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญ
ของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รวม รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน คาเฉลี่ย 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) แปลผล 

ลํา 
ดับท่ี 

ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว 178 100 20 2 - 300 4.51 1 
 (59.33) (33.33) (6.67) (0.67)  (100) มากที่สุด  
ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย 172 106 21 1 - 300 4.50 2 
 (57.33) (35.33) (7.00) (0.33)  (100) มากที่สุด  
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก 161 114 22 2 1 300 4.44 3 
ไมซับซอน (53.67) (38.00) (7.33) (0.67) (0.33) (100) มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.48  

แปลผล มาก  

 
จากตารางที่ 68 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.48) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา มีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.51) ใหบริการตรงเวลาตามที่         
นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92  

สวนท่ี 4 : ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรของ
ผูบริโภค จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และแหลงท่ีมาของตรายี่หอ 
 
ตารางท่ี 69 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ยี่หอของเครื่อง 3.74 3 3.63 6 
 มาก  มาก  
รูปทรงของเครื่อง 3.68 4 3.69 4 
 มาก  มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.72 1 4.68 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.52 2 4.48 3 
 มากที่สุด  มาก  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 4.52 2 4.52 2 
 มากที่สุด  มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 3.58 5 3.67 5 
 มาก  มาก  
เอกสารประกอบการใชงาน 3.24 6 3.45 7 
 ปานกลาง  ปานกลาง  

คาเฉลี่ยรวม 4.00 4.02 
แปลผล มาก มาก 

 
จากตารางที่ 69 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ดังนี้ 
เพศชาย  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  โดยรวมในระดับมาก         

(คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.72) ชนิดของตัวประมวลผลและ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 4.52) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.74) รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.68) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.58) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.24) 
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เพศหญิง  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  โดยรวมในระดับมาก        
(คาเฉลี่ย 4.02) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.68) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.52) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญั
ในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.48) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.69) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.67) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร   
(คาเฉลี่ย 3.63) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสาร
ประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.45) 
 
ตารางที่ 70 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานราคา 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ราคาจําหนายของเครื่อง 4.28 2 4.19 2 
 มาก  มาก  
การระบุราคามีไวที่ปายอยางชัดเจน 3.98 4 4.05 3 
 มาก  มาก  
สามารถตอรองราคาได 3.95 5 4.04 4 
 มาก  มาก  
ราคามีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 4.20 3 4.05 3 
 มาก  มาก  
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 4.42 1 4.52 1 
 มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.17 4.17 
แปลผล มาก มาก 

 
จากตารางที่ 70 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคา ดังนี้ 
เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17)  

ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.42) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.28) 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.20) การระบุราคาของ
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เครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.98) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนด
สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.95) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17)  
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก 
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.19) การระบุราคา
ของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.05) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได 
(คาเฉลี่ย 4.04) 
 
ตารางที่ 71 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 4.06 3 4.16 2 

 มาก  มาก  

จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย 3.49 7 3.73 5 

 ปานกลาง  มาก  

มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน 3.46 8 3.49 8 
 ปานกลาง  ปานกลาง  
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 3.88 4 3.88 4 
 มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ต 3.68 5 3.70 7 
 มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 4.11 2 4.12 3 
 มาก  มาก  
มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 4.20 1 4.23 1 
 มาก  มาก  
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ 3.59 6 3.72 6 
 มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.81 3.88 
แปลผล มาก มาก 
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จากตารางที่ 71 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81)  
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีราน
ตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.20) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได        
(คาเฉลี่ย 4.11) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.06) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 
(คาเฉลี่ย 3.88) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.68) มีสถานที่จอดรถอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.59) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก มีการจัดวางคอมพิวเตอรอยางเปนระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.49) มีเอกลักษณในการจัด
รานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.46) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88)  
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีราน
ตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ  (คาเฉลี่ย  4.23) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง        
(คาเฉลี่ย 4.16) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.12) มีบริการขอมูลทาง
เว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.88) มีการจัดวางคอมพิวเตอรอยางเปนระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.73)           
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.72) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลางไดแก สามารถตดิตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.70) มีเอกลักษณ
ในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.49) 
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ตารางที่ 72 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 3.60 9 3.61 9 

 มาก  มาก  

สื่อ-วารสาร/แผนพับ/โบชัวร 3.72 6 3.60 8 

 มาก  มาก  

สื่อ-โทรทัศน 3.72 6 3.60 8 
 มาก  มาก  
สื่อ-วิทย ุ 2.96 11 3.11 11 
 ปานกลาง  ปานกลาง  
สื่อ-เว็บไซต 3.91 5 3.78 6 
 มาก  มาก  
การเผยแพรขาวสารจากผูจัดจําหนาย 3.62 7 3.73 7 
 มาก  มาก  
การสรางภาพพจน 3.27 10 3.35 10 
 ปานกลาง  ปานกลาง  
การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ  3.92 4 3.87 4 
 มาก  มาก  
การลด แลก แจก แถม 4.10 3 4.09 3 
 มาก  มาก  
ระยะเวลารับประกนัหลังการขาย 4.44 2 4.47 2 
 มาก  มาก  
ระยะเวลาในการผอนชําระ 3.61 8 3.86 5 
 มาก  มาก  
การบริการหลังการขาย 4.59 1 4.62 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.80 3.81 
แปลผล มาก มาก 

 
จากตารางที่ 72 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด ดังนี้ 
เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
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ที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.59) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.44) การลดแลก แจก 
แถม (คาเฉลี่ย 4.10) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.92) การใชส่ือโฆษณาทาง
วารสาร แผนพับ โบชัวร และโทรทัศน (คาเฉลี่ย 3.72) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัด
จําหนาย (คาเฉลี่ย 3.62) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.61) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.27) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.81)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.62) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.47) การลด
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.09) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.87) ระยะเวลาใน
การผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.86) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.78) การเผยแพรขาวสาร
โดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.73) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.35) 

 
ตารางที่ 73 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 

แปลผล ที่ แปลผล ที่ 

ความนาเชื่อถือของพนักงาน 4.35 3 4.27 4 
 มาก  มาก  
การใหบริการดวยความซื่อตรง 4.52 1 4.41 2 
 มากที่สุด  มาก  
ความรู ความสามารถและความชํานาญ 4.52 1 4.55 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี 4.28 4 4.41 2 
 มาก  มาก  
การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค 4.39 2 4.36 3 
 มาก  มาก  
มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางพอ 4.04 5 4.15 5 
 มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.35 4.36 
แปลผล มาก มาก 
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จากตารางที่ 73 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
บุคลากรผูใหบริการ ดังนี้ 

เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.35)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่ สุด  ไดแก  การใหบริการดวยความซื่อตรง  ความรู  ความสามารถและความชํานาญ       
(คาเฉลี่ย 4.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การ
ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.39) ความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 4.35) มนุษยสัมพันธเปน
กันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.28) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.04) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.36)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญ (คาเฉลี่ย 4.55) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรง มนุษยสัมพันธเปน
กันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.41) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.36) ความ
นาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 4.27) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.15) 
 
ตารางที่ 74 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.13 4 4.00 5 
 มาก  มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียง 4.25 3 4.05 3 
 มาก  มาก  
สาธิตการใชเคร่ืองจากพนักงาน 3.91 5 4.01 4 
 มาก  มาก  
ทดสอบใชเคร่ืองไดดวยตนเอง 4.32 2 4.18 2 
 มาก  มาก  
มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป 4.34 1 4.32 1 
 มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.19 4.11 
แปลผล มาก มาก 
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จากตารางที่ 73 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.19)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.34) สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรได
ดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.32) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.25) ตรายี่หอเปนที่รูจัก 
(คาเฉลี่ย 4.13) มีการสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.91) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.11)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.32) สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรได
ดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.18) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.05) มีการสาธิตวิธีการใช
เครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.01) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.00) 
 
ตารางที่ 75 แสดงคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 

เพศ 

ชาย หญิง 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
บริการอยางถูกตอง และรวดเร็ว 4.51 1 4.52 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  
บริการตรงเวลาที่นัดหมาย 4.49 2 4.50 2 
 มาก  มากที่สุด  
ขั้นตอนติดตอไมยุงยาก  ไมซับซอน 4.38 3 4.47 3 
 มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.46 4.50 
แปลผล มาก มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 74 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในแตละเพศ ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ ดังนี้ 
เพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.46)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
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มาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.51) ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย 
(คาเฉลี่ย 4.49) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.38) 

เพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50)  ซึ่งในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.52) ใหบริการตรงเวลาตามที่
นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.47) 
 
ตารางที่ 76 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ   
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดาน 
ผลิตภัณฑ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ยี่หอของเครื่อง 3.71 4 3.65 6 3.64 4 3.68 4 4.25 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
รูปทรงของเครื่อง 3.71 4 3.83 4 3.51 7 3.42 6 4.00 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.62 1 4.78 1 4.61 1 4.58 1 5.00 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.44 2 4.56 3 4.44 2 4.34 3 4.75 2 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  
ความสามารถในการเพิ่ม 4.41 3 4.59 2 4.43 3 4.50 2 4.75 2 
ประสิทธิภาพ มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 3.53 5 3.75 5 3.61 5 3.55 5 4.00 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
เอกสารประกอบการใชงาน 3.03 6 3.48 7 3.58 6 3.42 6 3.75 5 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.92 4.10 4.00 3.93 4.36 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 76 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.92)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่ สุด  ไดแก  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  (คาเฉลี่ย  4.62) ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย  4.44) 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.41) ยี่หอและรูปทรงของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.71) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.53) และปจจัยยอย    
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน 
(คาเฉลี่ย 3.03) 

อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.78) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.59) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.56)          
และปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.83) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.75) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.65) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.48) 

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  (คาเฉลี่ย  4.61) และปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย  4.44) 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.43) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.64) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.61) เอกสารประกอบการใช
งาน (คาเฉลี่ย 3.58) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.51) 

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.93) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.58) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญั
ในระดับมาก  ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล  (คาเฉลี่ย 4.34) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร       
(คาเฉลี่ย 3.68) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.55) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอรและ
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.42) 

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.36) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 5.00) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.75) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.25) 
รูปทรงและน้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร  (คาเฉลี่ย  4.00) เอกสารประกอบการใชงาน         
(คาเฉลี่ย 3.75) 
 
ตารางที่ 77 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 
ปจจัยดานราคา 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ราคาจําหนาย 4.09 2 4.26 2 4.21 2 4.16 3 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
การระบุราคามีไวท่ีปายอยาง 3.79 4 4.07 5 4.01 4 4.03 4 4.50 2 
ชัดเจน มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
สามารถตอรองราคาได 3.79 4 4.10 4 3.90 5 3.95 5 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ราคาเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.03 3 4.12 3 4.04 3 4.18 2 4.50 2 
ทุกแหง มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ความเหมาะสมของราคากับ 4.47 1 4.56 1 4.38 1 4.39 1 4.50 2 
คุณภาพ มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.03 4.22 4.11 4.14 4.60 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 77 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานราคา ดังนี้ 
อายุ  15-24  ป  ใหความสําคัญตอปจจั ยยอยด านราคาโดยรวมในระดับมาก          

(คาเฉลี่ย 4.03)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.47) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.09) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 
(คาเฉลี่ย 4.03) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน และราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.79)  

อายุ  25-34  ป  ใหความสําคัญตอปจจั ยยอยด านราคาโดยรวมในระดับมาก          
(คาเฉลี่ย 4.22) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่ สุด  ไดแก  ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ  (คาเฉลี่ย  4.56) และปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร          
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(คาเฉลี่ย 4.26) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.12) 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.10) การระบุราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยาง (คาเฉลี่ย 4.07)  

อายุ  35-44 ป  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา  โดยรวมในระดับมาก          
(คาเฉลี่ย 4.11)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก  ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ  (คาเฉลี่ย  4.38) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.21) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 
(คาเฉลี่ย 4.04) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยาง (คาเฉลี่ย 4.01) ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.90)  

อายุ  45-54 ป  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา  โดยรวมในระดับมาก         
(คาเฉลี่ย 4.14)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.39) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความ
เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.18) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.16) 
การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยาง (คาเฉลี่ย 4.03) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร          
ที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.95)  

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา โดยรวมในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.60)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากที่สุด ไดแก ราคาจําหนายและราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได          
(คาเฉลี่ย 4.75) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยาง ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมี
ความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหงและความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.50) 
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ตารางที่ 78 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการ    
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดาน 
ชองทางการจัดจําหนาย 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

สถานที่มีความสะดวกในการ 3.85 4 4.16 2 4.08 1 4.29 1 4.50 2 
เขาถึง มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
จัดวางคอมพิวเตอรเปน 3.38 6 3.59 6 3.77 5 3.82 5 4.00 4 
ระเบียบ ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีเอกลักษณในการจัดราน 3.35 7 3.45 7 3.55 8 3.55 7 3.75 5 
อยางโดดเดน ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 3.88 3 3.87 3 3.88 4 3.92 4 4.00 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 3.82 5 3.64 5 3.68 7 3.76 6 4.25 3 
ทางอินเตอรเน็ตได มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 3.91 2 4.16 2 4.01 3 4.26 2 4.75 1 
ทางโทรศัพทได มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
มีรานตัวแทนจําหนายกระจาย 4.21 1 4.28 1 4.05 2 4.29 1 4.75 1 
ท่ัวกรุงเทพ มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
มีสถานที่จอดรถอยาง 3.15 8 3.65 4 3.74 6 4.03 3 4.00 3 
เพียงพอ ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.70 3.85 3.84 4.00 4.25 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 78 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.21) สามารถติดตอผูจัด
จําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉล่ีย 3.91) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.88) สถานที่มีความ
สะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 3.85) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.82) 
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การจัดวางคอมพิวเตอร
เปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.38) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.35)          
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.15) 

อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
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ในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.28) สถานที่มีความ
สะดวกในการเขาถึงและสามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.16) มีบริการขอมูล
ทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.87) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.65) สามารถติดตอผูจัด
จําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.64) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย      
(คาเฉลี่ย 3.59) เอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.45) 

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.84)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.08) มีรานตัวแทนจําหนาย
กระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.05) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.01)        
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.88) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย       
(คาเฉลี่ย 3.77) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.74) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.68) เอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.55) 

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึงและมีรานตัวแทนจําหนายกระจาย           
ทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.29) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.26) มีสถานที่
จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.03) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.92) การจัดวาง
คอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.82) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได 
(คาเฉลี่ย 3.76) เอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.55) 

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.25)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทไดและมีรานตัวแทนจําหนาย
กระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.75) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 4.25) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย มีบริการขอมูลทาง
เว็บไซตและมีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.00) เอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน 
(คาเฉลี่ย 3.75) 
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ตารางที่ 79 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม   
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 3.59 8 3.56 10 3.56 9 3.87 3 3.75 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วารสาร/แผนพับ/โบชัวร 3.53 9 3.73 8 3.55 10 3.58 8 4.00 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-โทรทัศน 3.68 7 3.62 9 3.61 7 3.76 5 4.00 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วิทยุ 2.74 12 3.03 12 3.14 12 3.16 9 3.50 5 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  
สื่อ-เว็บไซต 4.06 4 3.86 5 3.71 5 3.68 7 4.25 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การเผยแพรขาวสารจากผูจัด 3.38 10 3.75 7 3.64 8 3.76 5 4.25 2 
จําหนาย ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
การสราง ภาพพจน 3.15 11 3.30 11 3.27 11 3.58 8 4.00 3 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  
การออกบูทแสดงสินคาใน 3.88 5 3.92 4 3.81 4 3.87 3 4.50 1 
เทศกาลตางๆ มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
การลด แลก แจก แถม 4.15 3 4.22 3 3.97 3 3.74 6 4.50 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ระยะเวลารับประกันหลังการ 4.38 2 4.52 2 4.40 2 4.39 2 4.50 1 
ขาย มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  
ระยะเวลาในการผอนชําระ 3.76 6 3.80 6 3.65 6 3.79 4 4.50 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
การบริการหลังการขาย 4.53 1 4.69 1 4.52 1 4.55 1 4.50 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.74 3.83 3.74 3.81 4.20 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 79 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.74)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉล่ีย 4.53) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.38) การลด 
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แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.38) การใชส่ือโฆษณาเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.06) การออกบูทแสดงสินคาใน
เทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.88) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.76) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัด
จําหนาย (คาเฉลี่ย 3.38) การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.15)  

อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.83)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.69) การกําหนดระยะเวลารับประกันหลัง
การขาย (คาเฉลี่ย 4.52) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.22) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.92) การใชส่ือ
โฆษณาเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.86) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.80) การเผยแพรขาวสาร
โดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.75) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.30)  

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.74)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉล่ีย 4.52) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.40) การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 3.97) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.81) การใชส่ือ
โฆษณาเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.71) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.65) การเผยแพรขาวสาร
โดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.64) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.27)  

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.81) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.55) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.39) การ
ใชส่ือโฆษณาหนังสือพิมพ นิตยสารและการออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.87) 
ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย  3.79) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย      
(คาเฉลี่ย 3.76) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 3.74) การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.58)  

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ การลด แลก แจก แถม การ
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กําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย ระยะเวลาในการผอนชําระและการบริการหลังการขาย 
(คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใชส่ือ
โฆษณาเว็บไซตและการเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.25) การสราง
ภาพพจน (คาเฉลี่ย 4.00)  
 
ตารางที่ 80 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร           
ผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ความนาเชื่อถือของพนักงาน 4.12 4 4.35 3 4.21 4 4.39 3 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
การใหบริการดวยความซื่อตรง 4.41 2 4.46 2 4.40 2 4.53 2 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
ความรูความสามารถ  4.44 1 4.57 1 4.42 1 4.76 1 4.50 2 
ความชํานาญ มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและ 4.26 3 4.46 2 4.21 4 4.39 3 4.25 3 
มารยาทที่ดี มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การใหบริการลูกคาอยาง 4.06 5 4.46 2 4.31 3 4.37 4 4.75 1 
เสมอภาค มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
มีจํานวนพนักงานเพียงพอ 3.68 6 4.21 4 4.05 5 4.21 5 4.25 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.20 4.42 4.27 4.44 4.54 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 80 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานบุคลากรผูใหบริการ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.20)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.44) การใหบริการ
ดวยความซื่อตรงของพนักงาน  (คาเฉลี่ย  4.41) มนุษยสัมพันธ เปนกันเองและมารยาทที่ดี       
(คาเฉลี่ย 4.26) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.12) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.06) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.68) 
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อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.42) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.57) และ
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรง 
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน     
(คาเฉลี่ย 4.46) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.35) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.21) 

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.27) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.42) การใหบริการ
ดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.40) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.31) 
ความนาเชื่อถือของพนักงาน มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.21) มีจํานวน
พนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.05) 

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.44)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.76) การ
ใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.53) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความนาเชื่อถือ มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี    
(คาเฉลี่ย 4.39) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.37) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.21) 

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54)  ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความนาเชื่อถือ การใหบริการดวยความซื่อตรงและการใหบริการลูกคาอยาง
เสมอภาคของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.75) ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน       
(คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มนุษย
สัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.25) 
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ตารางที่ 81 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทาง   
กายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.03 4 4.02 4 4.06 5 4.08 5 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมี 4.06 3 4.12 3 4.12 3 4.16 4 4.75 1 
ช่ือเสียง มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
การสาธิตวิธีการใชเครื่อง 3.85 5 3.84 5 4.08 4 4.29 3 4.75 1 
คอมพิวเตอร มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ทดสอบใชเครื่องไดดวยตนเอง 4.09 2 4.22 2 4.26 2 4.32 2 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
มีศูนยบริการกระจายอยูท่ัวไป 4.15 1 4.35 1 4.32 1 4.37 1 4.75 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.08 4.11 4.17 4.24 4.75 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 81 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.08) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก  ไดแกมีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป  (คาเฉลี่ย 4.15) สามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.09) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.06) ตรา
ยี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.03) การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.85) 

อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.11) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.35) สามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.22) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.12) การ
สาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.84) 

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.17) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.32) สามารถทดสอบใชเครื่อง
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คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.26) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.13) การ
สาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.08) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.06) 

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.24) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.37) สามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.32) การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน 
(คาเฉลี่ย  4.29) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมี ช่ือเสียง  (คาเฉลี่ย  4.16) ตรายี่หอเปนที่ รูจัก           
(คาเฉลี่ย 4.08) 

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบั
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.75) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ตรายี่หอเปนที่รูจัก ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง มีการสาธิตการใช
เครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และมี
ศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.75) 
 
ตารางที่ 82 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ   
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอายุ 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ป ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานกระบวนการ 
ใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว 4.32 1 4.57 1 4.40 2 4.63 2 5.00 1 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
ใหบริการตรงเวลาที่นัดหมาย 4.18 2 4.54 2 4.44 1 4.71 1 4.50 3 

 มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก 4.18 2 4.50 3 4.44 1 4.42 3 4.75 2 
ไมซับซอน มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.23 4.54 4.43 4.59 4.75 
แปลผล มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 82 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับอายุ ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานกระบวนการใหบริการ ดังนี้ 
อายุ 15-24 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.23) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
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ระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.32) ใหบริการตรงเวลาตามที่         
นัดหมาย ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.18) 

อายุ 25-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.57) ใหบริการตรงเวลาตามที่
นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.54) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.50) 

อายุ 35-44 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.43) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย และขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน 
(คาเฉลี่ย 4.44) ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.40)  

อายุ 45-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.59) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.71) ใหบริการอยางถูกตองและ
รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.63) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.42) 

อายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.75) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 5.00) ขั้นตอนใน
การติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.75) ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.50) 
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ตารางที่ 83 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ   
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา   
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล   ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
  ดับที่ 

ยี่หอของเครื่อง 3.00 5 3.92 4 3.65 3 3.67 6 3.64 6 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
รูปทรงของเครื่อง 3.00 5 3.54 5 3.54 4 3.71 4 3.77 5 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.67 2 4.54 1 4.57 1 4.71 1 4.75 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.33 3 4.23 2 4.35 2 4.51 3 4.64 2 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิของเครื่อง 5.00 1 4.15 3 4.35 2 4.57 2 4.50 3 
 มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 3.33 4 3.23 7 3.41 5 3.70 5 3.89 4 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  
เอกสารประกอบการใชงาน 3.33 4 3.38 6 3.22 6 3.50 7 3.48 7 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  

คาเฉลี่ยรวม 3.81 3.85 3.87 4.05 4.10 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 83 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.81) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ          
ในระดับมากที่ สุด  ไดแก  ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร        
(คาเฉลี่ย  5.00) ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  (คาเฉลี่ย  4.67) ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.33) และปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.33) ยี่หอและรูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.00)  

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.54) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย  4.23) 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.15) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.92) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.54) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.38) 
น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.23) 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.57) ปจจัย
ยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผลและ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.35) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.65) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.54) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ไดแก  น้ํ าหนักของเครื่องคอมพิวเตอร         
(คาเฉลี่ย 3.41) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.22) 

ปริญญาตรี  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก     
(คาเฉลี่ย 4.05) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.71) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.57) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.51) และ
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.71) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.70) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร   
(คาเฉลี่ย 3.67) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.50) 

ปริญญาโท  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก    
(คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.75) ชนิดของตัวประมวลผล      
(คาเฉลี่ย 4.64) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉล่ีย 3.89) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.77) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร    
(คาเฉลี่ย 3.64) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.48) 
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ตารางท่ี 84 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผล  
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา     
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานราคา 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
 ดับที่ 

ราคาจําหนายของเครื่อง 3.67 2 4.15 2 4.05 2 4.23 2 4.36 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก    
การระบุราคาของเครื่องมีไวท่ีปายอยางชัดเจน 3.67 2 3.92 4 3.95 3 4.04 5 4.07 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องสามารถตอรองราคาได 3.33 3 3.77 5 3.68 5 4.08 4 4.02 5 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.67 1 4.08 3 3.76 4 4.13 3 4.25 3 
 มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 3.33 3 4.31 1 4.11 1 4.53 1 4.70 1 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.73 4.10 3.91 4.20 4.28 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 84 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานราคา ดังนี้ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.73) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนาย การระบุราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ราคาของเครื่องที่กําหนดสามารถตอรองราคาไดและความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.33) 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.31) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.15) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 
(คาเฉลี่ย 4.08) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.92) ราคาของ
เครื่องที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.77) 



 116  

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.91) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.11) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย  4.05) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน       
(คาเฉลี่ย 3.95) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 3.76) 
ราคาของเครื่องที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.68) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.20) 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก                
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.53) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.23) ราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.13) ราคาของเครื่องที่กําหนด
สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.08) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.04) 

ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.28) 
ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก 
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.70) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.36) ราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.25) การระบุราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.07) ราคาของเครื่องที่กําหนดสามารถตอรองราคาได 
(คาเฉลี่ย 4.02) 
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ตารางที่ 85 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
 ดับที่ 

สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 4.33 2 3.92 2 3.86 3 4.13 2 4.36 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 3.33 4 3.54 5 3.57 5 3.61 7 3.93 4 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน 3.33 4 3.38 6 3.35 7 3.48 8 3.64 6 
 ปานกลาง  ปานกลาง   ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 3.67 3 4.23 1 3.86 3 3.85 4 3.98 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง 4.33 2 3.85 3 3.73 4 3.65 6 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 4.67 1 3.69 4 4.05 2 4.09 3 4.36 1 
 มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 4.33 2 3.92 2 4.14 1 4.22 1 4.36 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ 3.67 3 3.54 5 3.38 6 3.66 5 4.00 2 
 มาก  มาก   ปานกลาง  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.95 3.76 3.74 3.84 4.05 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 85 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.95) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.67) 
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการ
เขาถึง สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตไดและมีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ
(คาเฉลี่ย 4.33) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การจัดวางคอมพิวเตอรเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.33) 
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มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการ            
จัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.23) 
สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 3.92) 
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.85) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
โทรศัพทได (คาเฉล่ีย 3.69) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอยและสถานที่จอดรถอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.54) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.38)  

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.74) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 
(คาเฉลี่ย 4.14) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.05) สถานที่มีความสะดวก
ในการเขาถึงและมีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.86) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.73) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.57) และ
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก สถานที่จอดรถอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.38) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.35) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.84) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.22) สถานที่มีความสะดวก
ในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.13) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.09) มีบริการ
ขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 3.85) สถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.66) สามารถติดตอผูจัด
จําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.65) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย      
(คาเฉลี่ย 3.61) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก           
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.48) 

ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.05) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 
และมีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.36) สถานที่จอดรถอยางเพียงพอ   
(คาเฉลี่ย 4.00) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.98) การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ
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เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.94) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.80) มีเอกลักษณ
ในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.64) 
 
ตารางที่ 86 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานการ 
สงเสริมการตลาด 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
ดับที่

สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 4.00 2 3.46 5 3.51 10 3.64 9 3.55 9 
 มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วารสาร/แผนพับ/โบชัวร 4.00 2 3.23 7 3.59 9 3.65 8 3.77 6 
 มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-โทรทัศน 4.00 2 3.69 4 3.78 7 3.63 10 3.57 8 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วิทยุ 3.00 4 2.62 9 3.00 12 3.06 12 3.16 11 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง   ปานกลาง  ปานกลาง  
สื่อ-เว็บไซต 4.00 2 3.69 4 3.86 5 3.83 5 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ขาวสารทางตรงจากผูจัดจําหนาย 3.00 4 3.23 7 3.76 8 3.72 7 3.66 7 
 ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  
การสรางภาพพจน 3.00 4 3.15 8 3.38 11 3.30 11 3.43 10 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 3.67 3 3.92 3 3.81 6 3.91 4 3.84 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การลด แลก แจก แถม 3.67 3 4.08 2 3.97 4 4.13 3 4.05 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลารับประกันหลังการขาย 4.00 2 4.31 1 4.49 2 4.45 2 4.55 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก    มากที่สุด  
ระยะเวลาผอนชําระ 3.00 4 3.31 6 4.03 3 3.75 6 3.80 5 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการหลังการขาย 4.33 1 4.08 2 4.54 1 4.62 1 4.77 1 
 มาก  มาก    มากที่สุด    มากที่สุด    มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.64 3.60 3.81 3.80 3.83 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 86 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 
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ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.33) การใชส่ือโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสาร/แผนพับ/โบชัวร/โทรทัศน/เว็บไซต และการกําหนดระยะเวลา
รับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.00) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ การลด แลก แจก 
แถม (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
การเผยแพรขาวสารทางตรงจากผูจัดจําหนาย การสรางภาพพจน ระยะเวลาในการผอนชําระ 
(คาเฉลี่ย 3.00) 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.60) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.31) การลด 
แลก แจก แถม และการบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.08) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 
(คาเฉลี่ย 3.92) การใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน/เว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.69) ระยะเวลาในการผอนชําระ 
(คาเฉลี่ย 3.31) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก       
การเผยแพรขาวสารทางตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.23) การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.15) 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.54) ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลัง
การขาย (คาเฉลี่ย 4.49) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 4.03) การลด แลก แจก แถม    
(คาเฉลี่ย 3.97) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.86) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาล
ตางๆ (คาเฉลี่ย 3.81) การเผยแพรขาวสารทางตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.78) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.38) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉล่ีย 4.62) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.45) การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.13) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.91) การใชส่ือ
โฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.83) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.75) การเผยแพรขาวสาร
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ทางตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.72) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.33) 

ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.83) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.77) การกําหนดระยะเวลารับประกันหลัง
การขาย (คาเฉลี่ย 4.55) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.05) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.84) การใชส่ือ
โฆษณาทางเว็บไซต การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 3.80) การเผยแพรขาวสารทางตรงจากผูจัด
จําหนาย (คาเฉลี่ย 3.66) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.43) 
 
ตารางที่ 87 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร     
ผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
 ดับที่ 

ความนาเชื่อถือ 4.33 1 4.31 2 4.16 4 4.31 4 4.34 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
บริการดวยความซื่อตรง 4.33 1 4.23 3 4.38 1 4.45 2 4.59 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
ความรู ความสามารถและความชํานาญ 4.33 1 4.31 2 4.35 2 4.58 1 4.59 1 
 มาก  มาก  มาก   มากที่สุด  มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดี 3.67 3 4.23 3 4.19 3 4.39 3 4.45 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการอยางเสมอภาค 4.00 2 4.38 1 4.11 5 4.39 3 4.50 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  
มีจํานวนพนักงานเพียงพอ 3.00 4 3.62 4 4.00 6 4.12 5 4.39 4 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.94 4.18 4.20 4.37 4.50 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 87 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการดังนี้ 
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ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความนาเชื่อถือ การบริการดวยความซื่อตรง ความรู ความสามารถ
และความชํานาญของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.33) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.00) 
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.00) 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.18) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.38) ความนาเชื่อถือ
ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.31) การบริการดวยความซื่อตรง
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.23) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 3.62) 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากร           
ผูใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการดวยความซื่อตรง (คาเฉลี่ย 4.38) 
ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.35) มนุษยสัมพันธเปนกันเองและ
มารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.19) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.16) การใหบริการลูกคาอยาง
เสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.11) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.00) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.37) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.58) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแกการบริการดวยความซื่อตรง (คาเฉลี่ย 4.45) 
มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.39) ความ
นาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.31) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.12) 

ปริญญาโทใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก การบริการดวยความซื่อตรง ความรู ความสามารถและความชํานาญของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.59) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี   



 123  

(คาเฉลี่ย 4.45) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.39) ความนาเชื่อถือของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.34) 
 
ตารางที่ 88 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
ดับที่ 

ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.00 3 3.85 4 4.11 2 4.05 4 4.05 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 4.33 2 4.00 3 4.22 1 4.08 3 4.27 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สาธิตการใชเครื่องจากพนักงาน 4.00 3 4.31 1 3.92 3 3.94 5 4.07 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ทดสอบใชเครื่องไดดวยตนเอง 4.00 3 4.15 2 4.11 2 4.22 2 4.43 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีศูนยบริการกระจายอยูท่ัวไป 4.67 1 4.31 1 4.22 1 4.33 1 4.41 2 
 มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.20 4.12 4.11 4.12 4.25 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 88 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.67) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 
(คาเฉลี่ย 4.33) ตรายี่หอเปนที่รูจัก การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน และสามารถ
ทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.00) 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน สามารถ
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ทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.15) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 
(คาเฉลี่ย 4.00) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 3.85) 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  4.11) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง มีศูนยบริการ
กระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.22) ตรายี่หอเปนที่รูจักและสามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรได
ดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.11) การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.92) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.12) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.33) สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวย
ตนเอง (คาเฉลี่ย 4.22) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.08) ตรายี่หอเปนที่รูจัก           
(คาเฉลี่ย 4.05) การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.94) 

ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.25) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.43) มีศูนยบริการกระจาย    
อยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.41) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.27) การสาธิตวิธีการใช
เครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.07) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.05) 
 
ตารางที่ 89 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน / ปลาย 

ปวช / ปวส  
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย 

ปจจัยกระบวนการ 
ใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล 

ลํา 
  ดับที่ 

บริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 5.00 1 4.54 1 4.49 1 4.47 2 4.70 1 
 มากที่สุด   มากที่สุด  มาก  มาก    มากที่สุด  
บริการตรงเวลานัดหมาย 4.67 2 4.46 2 4.46 2 4.48 1 4.61 3 
 มากที่สุด  มาก  มาก  มาก   มากที่สุด  
ขั้นตอนติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน 4.00 3 4.23 3 4.22 3 4.45 3 4.66 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก   มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.56 4.41 4.39 4.50 4.66 
แปลผล มากที่สุด มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด 
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จากตารางที่ 89 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดังนี้ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.56) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 5.00) ใหบริการ
ตรงเวลาที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.00) 

มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว(คาเฉลี่ย 4.54) 
และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการตรงเวลาที่นัด
หมาย (คาเฉลี่ย 4.46) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.23) 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.39) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.49) 
ใหบริการตรงเวลาที่นัดหมาย  (คาเฉลี่ย  4.46) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก  ไมซับซอน        
(คาเฉลี่ย 4.22) 

ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ใหบริการตรงเวลาที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.48) ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 
(คาเฉลี่ย 4.47) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยากและไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.45) 

ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.66) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.70) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก
ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.66) ใหบริการตรงเวลาที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.61) 
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ตารางที่ 90 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ  
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ยี่หอของเครื่อง 3.83 4 3.86 5 3.58 6 3.85 4 3.60 5 4.00 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

รูปทรงของเครื่อง 3.75 5 3.71 6 3.64 4 3.82 5 3.35 7 4.40 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  ปานกลาง  มาก  

ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.67 1 5.00 1 4.67 1 4.71 1 4.75 1 4.80 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.33 2 4.57 3 4.47 3 4.54 3 4.50 3 4.80 1 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ความสามารถในการเพิ่ม 4.25 3 4.86 2 4.48 2 4.60 2 4.55 2 4.60 2 
ประสิทธิภาพของเครื่อง มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 3.50 6 4.14 4 3.63 5 3.74 6 3.65 4 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
เอกสารประกอบการ 3.00 7 3.57 7 3.47 7 3.44 7 3.45 6 4.00 4 
ใชงาน ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.90 4.24 4.00 4.10 4.00 4.34 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 90 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.90) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย  4.33) 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.25) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.83) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.75) น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.00) 

ขาราชการ  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก      
(คาเฉลี่ย 4.24) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
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ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 5.00) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.86) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.57) และ
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 4.14) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.86) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร     
(คาเฉลี่ย 3.71) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.57) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย  4.48) ชนิดของตัวประมวลผล  (คาเฉลี่ย  4.47) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร          
(คาเฉลี่ย 3.64) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.63) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร   
(คาเฉลี่ย 3.58) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.47) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.71) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.60) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉล่ีย 4.54) ปจจัย
ยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร    
(คาเฉลี่ย 3.85) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.82) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.74) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.44) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.75) ความสามารถในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.55) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.50)          
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.65) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.60) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.45) รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.35) 
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ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.34) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและชนิดของตัว
ประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.80) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร    
(คาเฉลี่ย 4.60) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปทรงของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 4.40) ) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอรและเอกสารประกอบการใชงาน 
(คาเฉลี่ย 4.00) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.80) 
 
ตารางที่ 91 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานราคา 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ราคาจําหนาย 3.92 2 4.57 1 4.22 2 4.32 2 4.00 2 3.80 3 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมีไวท่ีปาย 3.58 3 4.57 1 4.05 3 3.99 5 3.95 3 4.00 2 
อยางชัดเจน มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องสามารถ 3.58 3 4.57 1 3.97 5 4.16 4 3.85 4 3.80 4 
ตอรองราคาได มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมีความเปน 3.92 2 4.57 1 4.02 4 4.29 3 4.15 1 4.20 1 
มาตรฐานเดียวกันทุกแหง มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ความเหมาะสมของราคา 4.33 1 4.57 1 4.52 1 4.57 1 4.00 2 4.20 1 
กับคุณภาพ มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.87 4.57 4.16 4.30 4.00 4.00 
แปลผล มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 91 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานราคา ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.87) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.33) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน (คาเฉลี่ย 3.92) ราคาของเครื่อง
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คอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได 
(คาเฉลี่ย 3.58) 

ขาราชการ  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมากที่ สุด       
(คาเฉลี่ย 4.57) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปาย
อยางชัดเจน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได ราคาของเครื่องมีความ
เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง และความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.57) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.16) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด 
ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.22) การระบุราคา
ของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.05) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความ
เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.02) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรอง
ราคาได (คาเฉลี่ย 3.97) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.30) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.57) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร          
(คาเฉลี่ย 4.32) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.29) 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.16) การระบุราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.99) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.15) 
ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอรและความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.00) การ
ระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.95) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร
ที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.85) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคา
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง
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และความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.20) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่
ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.00) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอรและราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.80) 
 
ตารางที่ 92 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

สถานที่มีความสะดวกใน 4.00 4 4.43 2 4.14 3 4.22 2 3.70 5 4.00 2 
การเขาถึง มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
จัดวางคอมพิวเตอรเปน 3.25 6 4.00 4 3.64 6 3.65 6 3.60 6 4.20 1 
ระเบียบ เรียบรอย  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
เอกลักษณในการจัดราน 3.00 8 3.57 6 3.51 8 3.53 8 3.25 7 3.60 4 
อยางโดดเดน  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก   ปานกลาง  มาก  
บริการขอมูลทางเว็บไซต 4.08 3 4.29 3 3.80 4 4.03 4 3.90 3 3.80 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 4.17 2 4.43 2 3.66 5 3.62 7 3.75 4 3.40 5 
ทางอินเตอรเน็ตได มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 3.75 5 4.57 1 4.15 2 4.09 3 4.05 2 3.60 4 
ทางโทรศัพทได มาก   มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีรานตัวแทนจําหนาย 4.33 1 4.43 2 4.20 1 4.28 1 4.10 1 4.00 2 
กระจายทั่วกรุงเทพ มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีสถานที่จอดรถอยาง 3.17 7 3.86 5 3.62 7 3.90 5 3.60 6 3.80 3 
เพียงพอ  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.72 4.20 3.84 3.91 3.74 3.80 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 92 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.72) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.33) สามารถ
ติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉล่ีย 4.17) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.08) 
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สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.00) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 
(คาเฉลี่ย 3.75) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก จัดวาง
คอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.25) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.17)      
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.00) 

ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.57) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได และมีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 
(คาเฉลี่ย 4.43) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.29) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย 
(คาเฉลี่ย 4.00) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.86) มีเอกลักษณในการจัดรานอยาง       
โดดเดน (คาเฉลี่ย 3.57) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.84) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.20) สามารถติดตอผูจัด
จําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.15) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.14)            
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.80) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได    
(คาเฉลี่ย 3.66) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.64) มีสถานที่จอดรถอยาง
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.62) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.51) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.91) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.28) สถานที่มี
ความสะดวกในการเขาถึง  (คาเฉลี่ย  4.22) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได           
(คาเฉลี่ย 4.09) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.03) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ      
(คาเฉลี่ย 3.90) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.65) สามารถติดตอผูจัดจําหนาย
ทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.62) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.53) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.10) สามารถ
ติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.05) ) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.90) 
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สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 4.75) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 
(คาเฉลี่ย 3.70)จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอยและมีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ    
(คาเฉลี่ย 3.60) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก           
มเีอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.25) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย  
(คาเฉลี่ย 4.20) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึงและมีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 
(คาเฉลี่ย 4.00) มีบริการขอมูลทางเว็บไซตและมีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.80)            
มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดนและสามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได       
(คาเฉลี่ย 3.60) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.40) 
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ตารางที่ 93 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงานองคกร

อิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานการสงเสริม 
การตลาด 

แปลผล ดับที ่ แปลผล ดับที ่ แปลผล ดับที ่ แปลผล ดับที ่ แปลผล ดับที ่ แปลผล ดับที ่

ส่ือ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 3.25 10 3.71 6 3.64 7 3.57 10 3.45 6 4.00 2 
 ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ส่ือ-วารสาร/แผนพับ/ 3.42 9 4.14 4 3.60 8 3.81 7 3.40 7 4.00 2 
โบชัวร ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ส่ือ-โทรทัศน 3.67 7 4.29 3 3.58 9 3.72 8 3.70 4 4.00 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ส่ือ-วิทยุ 2.50 12 3.57 7 3.08 11 3.15 12 2.45 10 3.60 4 
 ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  
ส่ือ-เว็บไซต 4.08 4 4.14 4 3.81 4 3.91 5 3.50 5 3.60 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ขาวสารโดยตรงจาก 3.58 8 3.86 5 3.67 6 3.85 6 3.30 8 3.60 4 
ผูจัดจําหนาย มาก  มาก  มาก  มาก  ปานกลาง  มาก  

การสรางภาพพจน 2.75 11 3.86 5 3.31 10 3.47 11 3.15 9 3.00 5 
 ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  
การออกบูทแสดงสินคา 3.92 5 4.29 3 3.76 5 4.06 4 4.05 3 3.60 4 
ในเทศกาลตางๆ มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การลด แลก แจก แถม 4.25 3 4.57 2 4.03 3 4.24 3 4.05 3 3.60 4 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลารับประกันหลัง 4.58 1 4.86 1 4.46 2 4.46 2 4.40 2 4.00 2 
การขาย มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลาผอนชาํระ 3.83 6 4.29 3 3.81 4 3.65 9 3.50 5 3.80 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการหลงัการขาย 4.42 2 4.57 2 4.63 1 4.65 1 4.45 1 4.20 1 
 มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.69 4.18 3.78 3.88 3.62 3.75 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 93 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.58) 
ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการหลังการขาย  
(คาเฉลี่ย 4.42) การลด แลก แจก แถม (คาเฉล่ีย 4.25) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต การออกบูท
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แสดงสินคาในเทศกาลตางๆ  (คาเฉลี่ย  4.08) (คาเฉลี่ย  3.92) ระยะเวลาในการผอนชําระ        
(คาเฉล่ีย 3.83) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.58) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 2.75) 

ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.86) การลด แลก แจก แถม การ
บริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.57) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก การใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ และระยะเวลาใน
การผอนชําระ (คาเฉลี่ย 4.29) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนายและการสรางภาพพจน 
(คาเฉลี่ย 3.86) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.63) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.46) การลด 
แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.03) ระยะเวลาในการผอนชําระและการใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต 
(คาเฉลี่ย 3.81) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาล (คาเฉลี่ย 3.76) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจาก 
ผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.31) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.65) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย 
(คาเฉลี่ย 4.46) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.24) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 
(คาเฉลี่ย 4.06) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.91) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัด
จําหนาย (คาเฉลี่ย 3.85) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.65) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.47) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.62) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.45) การกําหนดระยะเวลา
รับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.40) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ การลด แลก แจก 
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แถม (คาเฉลี่ย 4.05) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.70) ระยะเวลาในการผอนชําระ 
(คาเฉลี่ย 3.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การ
เผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.30) การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.15) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.20) การใชส่ือ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสาร/แผนพับ/โบชัวร/โทรทัศน และการกําหนดระยะเวลา
รับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.00) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.80) การเผยแพร
ขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ และการลด แลก แจก 
แถม (คาเฉลี่ย 3.60) การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.0) 
 
ตารางที่ 94 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร     
ผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ความนาเชื่อถือ 4.08 3 4.57 3 4.34 5 4.24 5 4.25 4 4.00 2 
 มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
บริการดวยความซื่อตรง 4.33 1 4.43 4 4.51 2 4.41 2 4.25 4 4.00 2 
 มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  
ความรู ความสามารถ 4.17 2 4.71 2 4.59 1 4.53 1 4.40 2 4.20 1 
และความชํานาญ มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  
มนุษยสัมพันธและมารยาท 4.17 2 4.86 1 4.40 3 4.29 4 4.30 3 3.80 3 
ท่ีดี มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการอยางเสมอภาค 3.92 4 4.43 4 4.39 4 4.40 3 4.45 1 4.00 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีจํานวนพนักงานเพียงพอ 3.83 5 3.86 5 4.18 6 4.19 6 3.55 5 3.80 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.08 4.48 4.40 4.34 4.20 3.97 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 94 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ดังนี้ 
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นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.08) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.33) ความรู 
ความสามารถและความชํานาญ มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.17) ความ
นาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.08) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 3.92) มีจํานวน
พนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.85) 

ขาราชการศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดบั
มาก (คาเฉลี่ย 4.48) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.86) ความรู 
ความสามารถและความชํานาญ มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.71) ความ
นาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.57) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงานและการใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค 
(คาเฉลี่ย 4.43) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.86) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.40) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญ มนุษยสัมพันธเปนกันเองและ
มารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.59) การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.51) และปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาท
ที่ดีของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.40) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.39) ความนาเชื่อถือ
ของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.34) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.18) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.34) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญ (คาเฉลี่ย 4.53) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.41) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.40) มนุษยสัมพันธเปน
กันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.29) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.24) มีจํานวน
พนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.19) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.45) ความรู 
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ความสามารถและความชํานาญ (คาเฉลี่ย 4.40) มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 
4.30) ความนาเชื่อถือของพนักงานและการใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.25) 
มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.55) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผู
ใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญ      
(คาเฉลี่ย 4.20) ความนาเชื่อถือของพนักงาน การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน การ
ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค (คาเฉลี่ย 4.00) มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี มีจํานวน
พนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.80) 
 
ตารางที่ 95 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.00 3 4.14 4 4.01 4 4.16 4 4.05 4 4.20 1 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับ 4.00 3 4.43 2 4.08 3 4.22 3 4.20 2 4.20 1 
และมีช่ือเสียง มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สาธิตการใชเครื่องจาก 3.75 4 4.14 4 3.93 5 4.03 5 4.25 1 4.00 2 
พนักงาน มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ทดสอบใชเครื่องไดดวย 4.17 2 4.29 3 4.20 2 4.32 2 4.25 1 4.20 1 
ตนเอง มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีศูนยบริการกระจายอยู 4.25 1 4.57 1 4.30 1 4.49 1 4.10 3 4.00 2 
ท่ัวไป มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.03 4.31 4.10 4.24 4.17 4.12 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 95 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.25) สามารถทดสอบใช
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เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.17) ตรายี่หอเปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 
(คาเฉลี่ย 4.00) มีการสาธิตใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.75) 

ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.31) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแกมีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.57) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.43) สามารถ
ทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.29) ตรายี่หอเปนที่รูจัก มีการสาธิตใชเครื่อง
คอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.14) 

พนักงานเอกชนขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.30) สามารถทดสอบใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.20) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.08) 
ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.01) มีการสาธิตใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.93) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉล่ีย 4.49) สามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.32) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.22)     
ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.16) มีการสาธิตใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.03) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีการสาธิตใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงานและสามารถทดสอบ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง  (คาเฉลี่ย  4.25) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมี ช่ือเสียง       
(คาเฉลี่ย 4.20) มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.10) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.05) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  4.12) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรายี่หอเปนที่รูจัก เปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 
สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.20) มีการสาธิตใชเครื่อง
คอมพิวเตอรจากพนักงานและมีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.00) 
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ตารางที่ 96 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

ขาราชการ พนักงานเอกชน 
หางราน 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว
เจาของกิจการ 

ลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน

องคกรอิสระ 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานกระบวน 
การใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

บริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 4.50 1 4.57 2 4.52 1 4.59 1 4.35 2 4.00 2 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  
บริการตรงเวลานัดหมาย 4.08 2 4.57 2 4.51 2 4.59 1 4.40 1 4.20 1 
 มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  มาก  
ขั้นตอนติดตอไมยุงยาก 4.08 2 4.71 1 4.45 3 4.47 2 4.35 2 4.40 2 
ไมซับซอน มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.22 4.62 4.50 4.55 4.40 4.20 
แปลผล มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก 

 
จากตารางที่ 96 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดังนี้ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมายและ
ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.08) 

ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.71) ใหบริการอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.57) 

พนักงานเอกชน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.52) ใหบริการตรง
เวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.51) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ไดแก ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.45) 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวม
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.55) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงเวลาตามที่นัดหมาย 
(คาเฉลี่ย 4.50) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ขั้นตอนใน
การติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.47) 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.40) ใหบริการอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.35) 

ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ  ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.20) 
ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว และขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.00) 
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ตารางที่ 97 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ยี่หอของเครื่อง 4.00 3 3.67 4 3.52 6 3.72 5 3.57 6 3.71 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

รูปทรงของเครื่อง 3.73 4 4.33 2 3.61 4 3.91 4 3.57 6 3.63 6 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.64 1 4.33 2 4.63 1 4.75 1 4.75 1 4.69 1 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.36 2 4.33 2 4.44 3 4.58 2 4.50 3 4.49 2 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  
ความสามารถในการเพิ่ม 4.36 2 4.67 1 4.56 2 4.54 3 4.61 2 4.47 3 
ประสิทธิภาพของเครื่อง มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  
น้ําหนักของเครื่อง 3.45 5 3.33 5 3.57 5 3.63 6 3.66 4 3.75 4 
 ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
เอกสารประกอบการใช 3.18 6 4.00 3 3.46 7 3.19 7 3.59 5 3.53 7 
งาน ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.96 4.09 3.97 4.04 4.03 4.04 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 97 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับการศึกษา ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.96) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.64) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.36) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.00) รูปทรงของ
เครื่องคอมพิวเตอร(คาเฉลี่ย 3.73) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ   
ปานกลาง ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.45) เอกสารประกอบการใชงาน      
(คาเฉลี่ย 3.18) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปทรงของ
เครื่องคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.33) 
เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉล่ีย 4.00) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.33) 

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.63) ความสามารถในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.56) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.44) รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.61) น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.57) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.46) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 4.75) ชนิดของตัว
ประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.58) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร    
(คาเฉลี่ย 4.54) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก รูปทรงของ
เครื่องคอมพิวเตอร(คาเฉลี่ย 3.91) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.72) น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.63) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
ไดแก เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.19) 

มีรายได 17,101 – 22,400 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.75) ความสามารถในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.61) ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.50) 
และปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.66) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.59) ยี่หอและรูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.57) 
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มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑโดยรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.69) และปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉล่ีย 4.49) 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.47) น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.75) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.71) รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร(คาเฉลี่ย 3.63) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.53) 

 
ตารางที่ 98 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานราคา 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ราคาจําหนาย 4.00 3 4.00 2 4.11 2 4.35 2 4.09 2 4.27 2 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมีไวท่ีปาย 3.73 4 4.33 1 3.98 4 4.26 3 3.95 4 3.98 4 
อยางชัดเจน มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องสามารถ 3.73 4 4.00 2 3.94 5 4.18 5 4.00 3 3.98 4 
ตอรองราคาได มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมีความเปน 4.18 2 4.00 2 4.07 3 4.23 4 4.00 3 4.09 3 
มาตรฐานเดียวกันทุกแหง มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ความเหมาะสมของราคา 4.36 1 4.33 1 4.39 1 4.67 1 4.52 1 4.44 1 
กับคุณภาพ มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.00 4.13 4.10 4.40 4.11 4.15 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 98 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานราคา ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.36) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.18) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.00)    
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การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนด
สามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.73) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.13) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ การระบุราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.33) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร ราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.00) 

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.39) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.11) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 
(คาเฉลี่ย 4.07) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.98) ราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.94) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.40) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.67) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร          
(คาเฉลี่ย 4.35) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.26) ราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.23) ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.18) 

มีรายได 17,101 – 22,400 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.11) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 
4.09) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได และราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.00) การระบุราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.95) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.15) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
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ระดับมาก ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.44) ราคาจําหนายของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.27) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 
(คาเฉลี่ย 4.09) การระบุราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.98) 
 
ตารางที่ 99 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการ     
จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

สถานที่มีความสะดวกใน 4.09 2 3.33 4 4.06 2 3.95 3 4.30 1 4.20 2 
การเขาถึง มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
จัดวางคอมพิวเตอรเปน 3.36 4 3.67 3 3.61 6 3.56 6 3.70 6 3.69 7 
ระเบียบ เรียบรอย ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
เอกลักษณในการจัดราน 3.18 6 3.33 4 3.41 8 3.46 8 3.50 8 3.54 8 
อยางโดดเดน ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  
บริการขอมูลทางเว็บไซต 4.09 2 4.33 1 3.80 4 3.74 4 3.98 4 3.92 4 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 4.09 2 3.67 3 3.67 5 3.53 7 3.59 7 3.78 6 
ทางอินเตอรเน็ตได มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนาย 3.82 3 3.67 3 3.85 3 4.21 2 4.11 3 4.21 1 
ทางโทรศัพทได มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีรานตัวแทนจําหนาย 4.27 1 4.00 2 4.17 1 4.32 1 4.25 2 4.19 3 
กระจายทั่วกรุงเทพ มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีสถานที่จอดรถอยาง 3.27 5 3.00 5 3.44 7 3.60 5 3.77 5 3.81 5 
เพียงพอ ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.77 3.62 3.75 3.80 3.90 3.92 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 99 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.27) สถานที่มีความ
สะดวกในการเขาถึง มีบริการขอมูลทางเว็บไซตและสามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได
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(คาเฉลี่ย 4.09) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 3.82) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 
(คาเฉลี่ย 4.09) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก มี
สถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.27) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.18) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.62) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 4.09) มีราน
ตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.00) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 
(คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 4.09)            
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.00) 

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ (คาเฉลี่ย 4.10) สถานที่มี
ความสะดวกในการเขาถึง  (คาเฉลี่ย  4.06) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได          
(คาเฉลี่ย 3.85) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.80) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.67) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ (คาเฉลี่ย 3.61) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ไดแก  มีสถานที่จอดรถอยาง เพียงพอ          
(คาเฉลี่ย 3.44) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.33) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 
(คาเฉลี่ย 4.32) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.21) สถานที่มีความสะดวก
ในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 3.95) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.74) มีสถานที่จอดรถอยาง
เพยีงพอ (คาเฉลี่ย 3.60) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ (คาเฉลี่ย 3.56) สามารถติดตอผูจัดจําหนาย
ทางอินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.53) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.46) 

มีรายได 17,101 – 22,400 ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง (คาเฉลี่ย 4.30) มีรานตัวแทน
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จําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ  (คาเฉลี่ย  4.25) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได        
(คาเฉลี่ย 4.11) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.98) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ      
(คาเฉลี่ย 3.77) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.70) สามารถติดตอผูจัดจําหนาย
ทางอินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.59) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.50) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.92) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.21) สถานที่
มีความสะดวกในการเขาถึง  (คาเฉลี่ย  4 .20) มีร านตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ            
(คาเฉลี่ย 4.19) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.92) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ      
(คาเฉลี่ย 3.81) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ต (คาเฉลี่ย 3.78) จัดวางคอมพิวเตอรเปน
ระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.69) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148  

ตารางท่ี 100 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
รายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานการสงเสริม 
การตลาด 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 3.55 7 3.33 4 3.59 8 3.47 9 3.52 8 3.70 8 
 มาก  ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  
สื่อ-วารสาร/แผนพับ/ 3.55 7 3.00 5 3.70 7 3.77 6 3.50 9 3.64 10 
โบชัวร มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-โทรทัศน 3.91 5 3.33 4 3.72 6 3.60 7 3.50 9 3.67 9 
 มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วิทยุ 2.82 10 3.33 4 3.13 11 2.93 11 2.80 11 3.17 12 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
สื่อ-เว็บไซต 3.82 6 4.00 2 3.85 5 3.84 5 3.80 5 3.82 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ขาวสารทางตรงจาก 3.45 8 3.33 4 3.56 9 3.77 6 3.66 7 3.74 7 
ผูจัดจําหนาย ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
การสรางภาพพจน 3.09 9 4.00 2 3.24 10 3.26 10 3.34 10 3.37 11 
 ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
การออกบูทแสดงสินคา 4.00 4 3.67 3 3.70 7 3.89 4 3.89 4 3.95 4 
ในเทศกาลตางๆ มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การลด แลก แจก แถม 4.27 3 4.00 2 4.07 3 4.23 3 4.11 3 4.02 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลารับประกันหลัง 4.64 1 4.00 2 4.39 2 4.51 2 4.45 2 4.47 2 
การขาย มากที่สุด  มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  
ระยะเวลาผอนชําระ 3.82 6 4.33 1 3.96 4 3.58 8 3.75 6 3.76 6 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการหลังการขาย 4.45 2 4.33 1 4.50 1 4.74 1 4.57 1 4.63 1 
 มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 3.78 3.72 3.78 3.80 3.74 3.81 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 100 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
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ในระดับมากที่สุด ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.64) มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.45) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.27) การ
ออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 4.00) การใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน (คาเฉลี่ย 3.91) 
ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.82) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.45) การสราง
ภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.09) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.72) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระและการบริการหลัง
การขาย (คาเฉลี่ย 4.33) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต การสรางภาพพจน การลด แลก แจก แถม 
การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.00) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาล
ตางๆ (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก        
การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.33) 

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย 
(คาเฉลี่ย 4.39) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.07) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.96)   
การใช ส่ือโฆษณาทางเว็บไซต  (คาเฉลี่ย  3.85) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ         
(คาเฉล่ีย 3.70) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.56) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.24) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.80) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.74) การกําหนดระยะเวลา
รับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.51) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก  การลด  แลก  แจก  แถม  (คาเฉลี่ย  4.23) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ          
(คาเฉลี่ย 3.89) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.84) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัด
จําหนาย (คาเฉลี่ย 3.77) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.58) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.26) การ
ออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.89) 
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มีรายได 17,101 – 22,400 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.57) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก กําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย   
(คาเฉลี่ย 4.45) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.11) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.80) 
ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย  4.75) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย      
(คาเฉลี่ย 3.66) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก        
การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.34) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.63) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก กําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย   
(คาเฉลี่ย 4.47) การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.02) ) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 
(คาเฉลี่ย 3.95) การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.82) ระยะเวลาในการผอนชําระ      
(คาเฉล่ีย 4.76) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.74) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.37) 
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ตารางที่ 101 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากร   
ผูใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานบุคลากร 
ผูใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ความนาเชื่อถือ 4.09 3 4.00 2 4.26 4 4.25 5 4.27 4 4.37 5 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
บริการดวยความซื่อตรง 4.27 1 4.33 1 4.41 3 4.51 2 4.43 2 4.47 2 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มาก  
ความรู ความสามารถ 4.00 4 4.33 1 4.52 1 4.61 1 4.55 1 4.56 1 
และความชํานาญ มาก  มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธและมารยาท 4.18 2 4.33 1 4.43 2 4.39 4 4.23 5 4.38 4 
ท่ีดี มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
การบริการอยางเสมอภาค 4.18 2 4.00 2 4.19 5 4.44 3 4.32 3 4.46 3 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีจํานวนพนักงานเพียงพอ 3.91 5 4.00 2 3.83 6 4.19 6 3.98 6 4.25 6 
 มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.10 4.16 4.27 4.40 4.30 4.41 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 101 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.27) มีมนุษยสัมพันธ
เปนกันเองและมารยาทที่ดี การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.18) ความ
นาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.09) ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน 
(คาเฉลี่ย 4.00) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.91) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผู
ใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน 
ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี 
(คาเฉลี่ย 4.33) ความนาเชื่อถือของพนักงาน การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน และมี
จํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.00) 
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มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน    
(คาเฉลี่ย 4.52) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีมนุษย
สัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.43) การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน 
(คาเฉลี่ย 4.41) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.26) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.19) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ(คาเฉลี่ย 3.83) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน    
(คาเฉลี่ย 4.61) การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.51) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน 
(คาเฉล่ีย 4.44) มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉล่ีย 4.36) ความนาเชื่อถือของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.25) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ(คาเฉลี่ย 4.19) 

มีรายได 17,101 – 22,400 บาท บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากร             
ผูใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.30) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.55) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.43) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.32) ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.27) มีมนุษยสัมพันธเปนกันเอง
และมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.23) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ(คาเฉลี่ย 3.98) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรผูใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน    
(คาเฉลี่ย 4.56) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การ
ใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.47) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.46) มีมนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.38) ความนาเชื่อถือ
ของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.37) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.25) 
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ตารางที่ 102 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.18 2 3.33 3 3.89 3 4.18 4 4.07 4 4.06 4 
 มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับ 4.27 1 3.33 3 4.00 2 4.21 3 4.09 3 4.16 3 
และมีช่ือเสียง มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
สาธิตการใชเครื่องจาก 3.91 3 3.33 3 3.83 4 4.00 5 4.00 5 4.03 5 
พนักงาน มาก  ปานกลาง  มาก  มาก  มาก  มาก  
ทดสอบใชเครื่องไดดวย 4.27 1 3.67 2 4.00 2 4.26 2 4.16 2 4.35 1 
ตนเอง มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  
มีศูนยบริการกระจายอยู 4.18 2 4.33 1 4.19 1 4.40 1 4.41 1 4.34 2 
ท่ัวไป มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 4.16 3.60 3.98 4.21 4.15 4.20 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 102 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรได
ดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.27) ตรายี่หอเปนที่รูจักและมีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.18)      
มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.91) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.60) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉล่ีย 4.33) 
สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ตรายี่หอเปนที่รูจักตรายี่หอเปนที่ยอมรับ
และมีช่ือเสียง มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงานและสามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 3.33) 



 154  

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.19) ตรายี่หอเปนที่
ยอมรับและมีช่ือเสียง สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.00) ตรายี่หอ
เปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 3.89) มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.83) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  4.21) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉล่ีย 4.40) 
สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.26) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมี
ช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.21) ตรายี่หอเปนที่รูจัก (คาเฉลี่ย 4.18) มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอร
จากพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.00) 

มีรายได 17,101 – 22,400 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.15) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.41) สามารถทดสอบใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.16) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.09) 
ตรายี่หอเปนที่ รูจัก  (คาเฉลี่ย  4.07) มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน       
(คาเฉลี่ย 4.00) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.35) 
มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.34) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.16) 
ตรายี่หอเปนที่ รูจัก  (คาเฉลี่ย  4.06) มีการสาธิตวิธีการใหเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน       
(คาเฉลี่ย 4.03) 
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ตารางที่  103 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนก
ตามรายได 

รายได 

ยังไมมีรายได ตํ่ากวาหรือเทากับ 
6,500 บาท 

6,500-11,800 
บาท 

11,801-17,100 
บาท 

17,101-22,400 
บาท 

22,401 บาท 
ขึ้นไป 

คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา คาเฉลี่ย ลํา 

ปจจัยดานกระบวน 
การใหบริการ 

แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ แปลผล ดับที่ 

บริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 4.36 1 4.00 1 4.41 1 4.51 3 4.45 1 4.60 1 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
บริการตรงเวลานัดหมาย 4.18 2 4.00 1 4.26 3 4.60 1 4.45 1 4.60 1 
 มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
ขั้นตอนติดตอไมยุงยาก 4.18 2 4.00 1 4.28 2 4.54 2 4.34 2 4.53 2 
ไมซับซอน มาก  มาก  มาก  มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.24 4.00 4.32 4.55 4.41 4.58 
แปลผล มาก มาก มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 103 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละระดับรายได ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดังนี้ 
ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.36) ใหบริการตรงเวลาตามที่    
นัดหมายและขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.18) 

มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการ
ใหบริการโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว ใหบริการตรง
เวลาตามที่นัดหมายและขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.00) 

มีรายได 6,501 – 11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.32) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.41) ขั้นตอนในการ
ติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.28) ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.53) 

มีรายได 11,801 – 17,100 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.55) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
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ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.60) ขั้นตอน
ในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.54) ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.51) 

มีรายได 17,101 – 22,400 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย 
(คาเฉลี่ย 4.45) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.34) 

มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.58) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว ใหบริการตรงเวลาตามที่  
นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.60) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน (คาเฉลี่ย 4.34) 
 
ตารางที่ 104 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ         
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มาของ    
ตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ยี่หอของเครื่อง 3.83 4 3.49 7 3.35 5 

 มาก  ปานกลาง  ปานกลาง  
รูปทรงของเครื่อง 3.79 5 3.56 4 3.50 4 

 มาก  มาก  มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 4.73 1 4.61 1 4.85 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
ชนิดของตัวประมวลผล 4.52 2 4.45 3 4.50 3 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 4.47 3 4.53 2 4.80 2 
 มาก  มากที่สุด  มากที่สุด  
น้ําหนักของเครื่อง 3.79 5 3.51 6 3.50 4 
 มาก  มาก  มาก  
เอกสารประกอบการใชงาน 3.47 6 3.54 5 2.85 6 
 ปานกลาง  มาก  ปานกลาง  

คาเฉลี่ยรวม 4.08 3.95 3.89 
แปลผล มาก มาก มาก 
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จากตารางที่ 104 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให
ความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมในระดบั
มาก (คาเฉลี่ย 4.08) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.73) ชนิดของตัวประมวลผล     
(คาเฉลี่ย  4.52) และปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก 
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.47) ยี่หอของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.83) รูปทรงและน้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร(คาเฉลี่ย 3.79) เอกสาร
ประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.47) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.95) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด ไดแกประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.61) ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.53) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ชนิดของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.45) รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.56) เอกสารประกอบการใชงาน (คาเฉลี่ย 3.54) น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร(คาเฉลี่ย 3.51) ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.49) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 4.85) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.80) ชนิด
ของตัวประมวลผล (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก รูปทรงและน้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.50) เอกสารประกอบการใชงาน 
(คาเฉลี่ย 2.85) 
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ตารางที่ 105 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานราคามีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานราคา 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ราคาจําหนาย 4.26 2 4.21 2 3.95 4 
 มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมไีวที่ปายอยางชัดเจน 4.04 4 4.01 3 3.95 4 
 มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องสามารถตอรองราคาได 4.02 5 3.97 5 4.00 3 
 มาก  มาก  มาก  
ราคาของเครื่องมคีวามเปนมาตรฐาน 4.15 3 3.98 4 4.45 2 
เดียวกันทุกแหง มาก  มาก  มาก  
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 4.57 1 4.36 1 4.50 1 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.20 4.10 4.17 
แปลผล มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 105 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานราคา ดังนี้ 
ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ที่ สุด  ไดแก  ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ  (คาเฉลี่ย  4.57) และปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร          
(คาเฉลี่ย 4.26) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.15) 
ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีการระบุไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.04) ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.02) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.10) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.36) ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 4.21) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีการระบุไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.01) ราคาของ
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เครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 3.98) ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 3.97) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ   
(คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง (คาเฉลี่ย 4.45) ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่
กําหนดสามารถตอรองราคาได (คาเฉลี่ย 4.00) ราคาจําหนายและราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีการ
ระบุไวที่ปายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.95) 
 
ตารางที่ 106 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงที่มาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ 

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

แปลผล ที่ แปลผล ที่ แปลผล ที่ 

สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง 4.17 2 4.07 2 4.10 3 
 มาก  มาก  มาก  
จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 3.64 7 3.64 5 3.70 5 
 มาก  มาก  มาก  
เอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน 3.45 8 3.51 8 3.50 7 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
บริการขอมูลทางเว็บไซต 3.95 4 3.79 4 3.85 4 
 มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได 3.80 5 3.55 7 3.65 6 
 มาก  มาก  มาก  
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 4.16 3 4.01 3 4.35 2 
 มาก  มาก  มาก  
มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ 4.27 1 4.10 1 4.55 1 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ 3.69 6 3.61 6 3.85 4 
 มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.89 3.78 3.90 
แปลผล มาก มาก มาก 
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จากตารางที่ 106 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให
ความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.27) สถานที่มี
ความสะดวกในการเขาถึง  (คาเฉลี่ย  4.17) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได          
(คาเฉลี่ย 4.16) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.95) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.80) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.69) จัดวางคอมพิวเตอร
เปนระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.64) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง ไดแก มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.45) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.10) สถานที่มี
ความสะดวกในการเขาถึง  (คาเฉลี่ย  4.07) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได          
(คาเฉลี่ย 4.01) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.79) จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 
(คาเฉลี่ย 3.64) มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.61) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตได (คาเฉลี่ย 3.55) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.51) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอย
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายกระจายอยู
ทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.55) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได (คาเฉลี่ย 4.35) สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง        
(คาเฉลี่ย 4.10) มีบริการขอมูลทางเว็บไซต มีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.85) จัดวาง
คอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย (คาเฉลี่ย 3.70) สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได 
(คาเฉลี่ย 3.65) มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.50) 
 
 
 
 
 
 



 161  

ตารางท่ี 107 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
สื่อ-หนังสือพิมพ/นิตยสาร 3.61 10 3.62 8 3.45 7 
 มาก  มาก  ปานกลาง  
สื่อ-วารสาร/แผนพับ/โบชัวร 3.70 7 3.54 9 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  
สื่อ-โทรทัศน 3.63 9 3.63 7 3.90 4 
 มาก  มาก  มาก  
สื่อ-วิทยุ 3.02 12 3.17 11 2.65 10 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
สื่อ-เว็บไซต 3.84 5 3.82 4 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  
ขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย 3.67 8 3.75 6 3.45 7 
 มาก  มาก  มาก  
การสรางภาพพจน 3.35 11 3.28 10 3.30 8 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ 3.99 4 3.79 5 3.60 6 
 มาก  มาก  มาก  
การลด แลก แจก แถม 4.12 3 4.04 3 4.10 3 
 มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลารับประกันหลังการขาย 4.50 2 4.37 2 4.65 2 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
ระยะเวลาผอนชําระ 3.79 6 3.82 4 3.25 9 
 มาก  มาก  ปานกลาง  
การบริการหลังการขาย 4.65 1 4.50 1 4.85 1 
 มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด  
คาเฉลี่ยรวม 3.82 3.78 3.73 
แปลผล มาก มาก มาก 

 
จากตารางที่ 107 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 



 162  

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.65) ระยะเวลารับประกัน
หลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การ
ลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.12) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉล่ีย 3.99) การใช
ส่ือโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉลี่ย 3.84) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.79) การเผยแพร
ขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.67) และปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.55) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.50) ปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.37) 
การลด แลก แจก แถม (คาเฉลี่ย 4.04) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.82) การออกบูทแสดง
สินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.79) การเผยแพรขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.75) 
การใชส่ือโฆษณาทางโทรทัศน (คาเฉลี่ย 3.63) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.28) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.85) 
ระยะเวลารับประกันหลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.65) ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมาก  ไดแก  การลด  แลก  แจก  แถม  (คาเฉลี่ย  4.10) การใช ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน        
(คาเฉลี่ย 3.90) การออกบูทแสดงสินคาในเทศกาลตางๆ (คาเฉลี่ย 3.60) การเผยแพรขาวสารโดยตรง
จากผูจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 3.45) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ     
ปานกลาง การสรางภาพพจน (คาเฉลี่ย 3.30) ระยะเวลาในการผอนชําระ (คาเฉลี่ย 3.25) 
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ตารางที่ 108 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผู
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มา
ของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ความนาเชื่อถือ 4.28 5 4.27 4 4.55 3 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
บริการดวยความซื่อตรง 4.44 2 4.44 2 4.65 2 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
ความรู ความสามารถและความชํานาญ 4.55 1 4.49 1 4.75 1 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
มนุษยสัมพันธและมารยาทที่ดี 4.35 4 4.36 3 4.45 5 
 มาก  มาก  มาก  
การบริการอยางเสมอภาค 4.42 3 4.27 4 4.50 4 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
มีจํานวนพนักงานเพียงพอ 4.15 6 4.07 5 4.05 6 
 มาก  มาก  มาก  
คาเฉลี่ยรวม 4.36 4.31 4.50 
แปลผล มาก มาก มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 108 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ดังนี้ 
ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ

โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน   
(คาเฉลี่ย 4.55) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การ
ใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.44) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.42) มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.35) ความนาเชื่อถือ
ของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.28) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.15) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.31) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.49) 
การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.44) มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาท
ที่ดี (คาเฉลี่ย 4.36) ความนาเชื่อถือของพนักงานและการใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของ
พนักงาน (คาเฉลี่ย 4.27) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.07) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ความรู ความสามารถและความ
ชํานาญของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.75) การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน (คาเฉล่ีย 4.65) 
ความนาเชื่อถือของพนักงาน (คาเฉลี่ย 4.55) การใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน         
(คาเฉลี่ย 4.42) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มนุษย
สัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดี (คาเฉลี่ย 4.45) มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ 
(คาเฉลี่ย 4.05) 
 
ตารางที่ 109 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม
แหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ตรายี่หอเปนที่รูจัก 4.16 4 3.90 4 4.05 3 
 มาก  มาก  มาก  
ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง 4.23 3 3.96 3 4.25 2 
 มาก  มาก  มาก  
สาธิตการใชเครื่องจากพนักงาน 4.03 5 3.90 4 3.90 4 
 มาก  มาก  มาก  
ทดสอบใชเครื่องไดดวยตนเอง 4.32 2 4.07 2 4.50 1 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
มีศูนยบริการกระจายอยูท่ัวไป 4.39 1 4.21 1 4.50 1 
 มาก  มาก  มากที่สุด  
คาเฉลี่ยรวม 4.22 4.00 4.24 
แปลผล มาก มาก มาก 
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จากตารางที่ 109 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให
ความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.39) สามารถทดสอบใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.32) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 4.23) 
ตรายี่หอเปนที่ รูจัก(คาเฉลี่ย  4.16) การสาธิตวิ ธีการใช เครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน           
(คาเฉลี่ย 4.03) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.21) สามารถทดสอบใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.07) ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง (คาเฉลี่ย 3.96)     
ตรายี่หอเปนที่รูจักและการสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.90) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.24) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอร
ไดดวยตนเองและมีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป  (คาเฉลี่ย  4.50) และปจจัยยอยที่ ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมี ช่ือเสียง          
(คาเฉลี่ย 4.25) ตรายี่หอเปนที่รูจัก(คาเฉลี่ย 4.05) การสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจาก
พนักงาน (คาเฉลี่ย 3.90) 
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ตารางท่ี 110 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับความสําคัญของปจจัยกระบวนการ
ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตามแหลงที่มา
ของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
บริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 4.53 1 4.46 1 4.70 1 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
บริการตรงเวลานัดหมาย 4.53 1 4.43 2 4.65 2 
 มากที่สุด  มาก  มากที่สุด  
ขั้นตอนติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน 4.45 2 4.40 3 4.60 3 
 มาก  มาก  มากที่สุด  

คาเฉลี่ยรวม 4.50 4.43 4.65 
แปลผล มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 110 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให

ความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดังนี้ 
ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงเวลาตามที่นัดหมาย 
(คาเฉลี่ย 4.53) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ขั้นตอนใน
การติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน  (คาเฉลี่ย 4.45) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.46) ใหบริการตรงตาม
เวลาที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.43) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก ไมซับซอน  (คาเฉลี่ย 4.40) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.65) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 
(คาเฉลี่ย 4.70)ใหบริการตรงตามเวลาที่นัดหมาย (คาเฉลี่ย 4.65) ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยาก    
ไมซับซอน  (คาเฉลี่ย 4.60) 
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สวนท่ี 5 : ปญหาในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรท่ีมีตรายี่หอของผูบริโภค จําแนกตาม 
แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 
 
ตารางที่ 111 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตางประเทศ จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปญหาท่ีพบใน 
คอมพิวเตอรตางประเทศ 

(Inter Brand) 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ความมีชื่อเสียงของตรายี่หอ 3.11 9 3.23 9 3.20 8 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 3.07 10 3.26 7 3.40 7 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 3.64 4 3.90 1 3.90 4 
 มาก  มาก  มาก  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 3.60 6 3.85 2 3.80 5 
 มาก  มาก  มาก  
น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 3.22 7 3.07 11 3.20 8 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
เงื่อนไขการชําระเงิน 2.92 11 3.12 10 2.75 10 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
ราคาขายตอ 3.18 8 3.25 8 3.05 9 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
คาใชจายในการซอม 3.70 3 3.74 5 3.65 6 
 มาก  มาก  มาก  
ระยะเวลาในการรับประกัน 3.61 5 3.81 4 4.10 3 
 มาก  มาก  มาก  
ศูนยบริการ 3.71 2 3.70 6 4.15 2 
 มาก  มาก  มาก  
การบริการหลังการขาย 3.76 1 3.84 3 4.30 1 
 มาก  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.41 3.52 3.60 
แปลผล ปานกลาง มาก มาก 

 
จากตารางที่ 111 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ ให

ความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ ดังนี้ 
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ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตางประเทศ โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.41) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัย
ยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  การบริการหลังการขาย           
(คาเฉลี่ย 3.76) ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 3.71) คาใชจายในการซอม (คาเฉลี่ย 3.70) ประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.64) ระยะเวลาในการรับประกัน (คาเฉลี่ย 3.61) ความสามารถในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.60) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.22) ราคาขายตอ 
(คาเฉลี่ย 3.18) ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ (คาเฉลี่ย 3.11) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร    
(คาเฉลี่ย 3.07) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉลี่ย 2.92) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตางประเทศ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.90) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร   (คาเฉลี่ย 3.85) การ
บริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 3.84) ระยะเวลาในการรับประกัน (คาเฉลี่ย 3.81) คาใชจายในการซอม 
(คาเฉลี่ย 3.74) ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 3.70) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.06) ราคาขายตอ (คาเฉลี่ย 3.25) 
ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ (คาเฉลี่ย 3.23) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉลี่ย 3.12) น้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.07) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่
พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.60) ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริการ
หลังการขาย (คาเฉลี่ย 4.30) ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 4.15) ระยะเวลาในการรับประกัน (คาเฉลี่ย 4.10) 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.90) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.80) คาใชจายในการซอม (คาเฉลี่ย 3.65) และปจจัยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  ไดแก  รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร         
(คาเฉลี่ย 3.40) ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอและน้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.20)   
ราคาขายตอ (คาเฉลี่ย 3.05) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉลี่ย 2.75) 
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ตารางที่ 112 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามตามระดับปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรในประเทศ จําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ 

แหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ คอมพิวเตอรในประเทศ 
คอมพิวเตอรตางประเทศ  
และคอมพิวเตอรในประเทศ

คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ คาเฉลี่ย ลําดับ 

ปญหาท่ีพบใน 
คอมพิวเตอรในประเทศ 

(Local Brand) 

แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี แปลผล ท่ี 
ความมีชื่อเสียงของตรายี่หอ 3.13 6 3.20 7 3.25 9 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 2.96 8 3.17 8 3.45 7 
 ปานกลาง  ปานกลาง  มาก  
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 3.29 3 3.70 2 4.20 1 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ 3.34 2 3.70 2 4.10 3 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร 2.84 10 3.08 10 3.35 8 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
เงื่อนไขการชําระเงิน 2.70 11 3.10 9 2.75 11 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
ราคาขายตอ 2.90 9 3.21 6 3.20 10 
 ปานกลาง  ปานกลาง  ปานกลาง  
คาใชจายในการซอม 3.10 7 3.56 4 3.55 6 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
ระยะเวลาในการรับประกัน 3.21 5 3.65 3 4.15 2 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
ศูนยบริการ 3.24 4 3.54 5 3.90 5 
 ปานกลาง  มาก  มาก  
การบริการหลังการขาย 3.35 1 3.71 1 3.95 4 
 ปานกลาง  มาก  มาก  

คาเฉลี่ยรวม 3.09 3.42 3.62 
แปลผล ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 
จากตารางที่ 112 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  ในแตละแหลงที่มาของตรายี่หอ            

ใหความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ ดังนี้ 
ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรในประเทศ โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัย
ยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การบริการหลังการขาย   
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(คาเฉลี่ย 3.35) ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.34) 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉล่ีย 3.29) ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 3.24) ระยะเวลาในการ
รับประกัน (คาเฉลี่ย 3.21) ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ (คาเฉลี่ย 3.13) คาใชจายในการซอม 
(คาเฉลี่ย 3.10) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 2.96) ราคาขายตอ (คาเฉลี่ย 2.92) น้ําหนัก
ของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 2.84) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉลี่ย 2.70) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรในประเทศ โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา ปจจัย
ยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  การบริการหลังการขาย            
(คาเฉลี่ย 3.71) ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.70) ระยะเวลาในการรับประกัน (คาเฉลี่ย 3.65) คาใชจายในการซอม 
(คาเฉลี่ย 3.56) ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 3.54) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง ไดแก ราคาขายตอ (คาเฉลี่ย 3.21) ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ (คาเฉล่ีย 3.20) 
รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.17) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.10) น้ําหนักของ
เครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.08) 

ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่
พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.62) ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา ปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.20) ระยะเวลาในการรับประกัน (คาเฉลี่ย 4.15) ความสามารถใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 4.10) การบริการหลังการขาย (คาเฉลี่ย 3.95) 
ศูนยบริการ (คาเฉลี่ย 3.90) คาใชจายในการซอม (คาเฉลี่ย 3.55) รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร 
(คาเฉลี่ย 3.45) และปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก 
น้ําหนักของเครื่องคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.35) ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ (คาเฉลี่ย 3.25)         
ราคาขายตอ (คาเฉลี่ย 3.20) เงื่อนไขการชําระเงิน (คาเฉลี่ย 2.75) 
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ตารางที่ 113 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ตอบปญหาที่พบในการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ (Inter Brand) และคอมพิวเตอรในประเทศ (Local Brand) 

ลักษณะการตอบ จํานวน รอยละ 
ไมตอบ 2 0.66 
ตอบเฉพาะคอมพิวเตอรตางประเทศ (Inter Brand) 23 7.67 
ตอบเฉพาะคอมพิวเตอรในประเทศ (Local Brand) 3 1.00 
ตอบทั้งหมด 272 90.67 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางที่  113 พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  ตอบปญหาที่พบในการเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรตางประเทศและคอมพิวเตอรยี่หอในประเทศ มีจํานวน 272 ราย คิดเปนรอยละ 90.67 
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ผูตอบแบบสอบถามตอบเฉพาะปญหาคอมพิวเตอรยี่หอ
ตางประเทศ  มีจํานวน 23 ราย  คิดเปนรอยละ  7.67 ผูตอบแบบสอบถามตอบเฉพาะปญหา
คอมพิวเตอรยี่หอในประเทศ มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.00 


