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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอื

เคยซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบวา่: 

 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน / รบัจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001– 20,000 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW โดยรวมอยู่

ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัผลติภณัฑ์ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัด ี

 3.  พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าใชจ้่าย

โดยเฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพิวเตอร์จํานวน 1,861.87 บาทต่อครัง้ ระยะเวลาโดยประมาณในการตดัสนิใจซื้อเคส

คอมพวิเตอร์เฉลี่ยประมาณ 9 วนั ความถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอรเ์ฉลีย่อยู่ที ่3 ปีต่อเครื่อง เหตุผลที่

สาํคญัทีส่ดุในการเลอืกซือ้เคสคอมพวิเตอร ์คอื ผลติภณัฑม์รีาคาทีไ่ม่สงูนกั บุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจ

ซือ้เคสคอมพวิเตอร ์คอื ตวัเอง โดยปกตแิล้วจะซื้อเคสคอมพวิเตอร์เมื่อต้องการซื้อคอมพวิเตอรช์ุดใหม่ และซือ้เคส

คอมพวิเตอรจ์ากศนูยร์วมสนิคา้ไอท ี

 4.  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้าน

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 5.  ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอรแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05  

 6.  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกัโดยรวมและดา้นผลติภณัฑ์

ควบโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 7.  ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวม ด้าน

ผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม และด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร GVIEW ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคส

คอมพวิเตอร ์โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: ผลติภณัฑ ์พฤตกิรรม เคสคอมพวิเตอร ์ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 This research was aimed at studying perception of integrated marketing communication tools 

affecting decision behavior and behavior trends toward usage of SCB UP2ME credit card among consumers 

in Bangkok Metropolitan. The samples consisted of 400 consumers using SCB UP2ME credit card. Statistics 

used for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of 

variance, pair differences analyzed by LSD and Brown-forsythe and Pearson product moment correlation 

coefficient.  

 Results were shown as follows: 

 1. Most research samples were male aged 21 – 30 ,held bachelor degree and worked in a private 

company with monthly income between 15,000 – 30,000 Baht.  

 2. Most consumers overall awareness of IMC tools at the high level. Considering each category, 

consumer awareness of sale promotions in field of annual fee except was at highest level, consumer 

awareness of direct marketing in field of providing information and suggestion of SCB UP2ME credit card via 

telephone was at moderate level. 

 3. Consumer behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card was based on purpose of 

use Mostly, used it for buying consumer products and the main reason for using SCB UP2ME credit card 

was for monthly installments with 0% interest rate. 

 4. Most consumers behavior trends toward usage of SCB UP2ME credit card was using SCB 

UP2ME credit card even with change of format (size, color) in the future. 

 The hypothesis testing results were concluded as follows: 

 1. Consumers with different gender, age, marital status, personal income and education level had 

difference in consumer behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency 

based on different purposes of use.  

 2. Awareness of IMC tools including advertising and sales staff shows relationship with consumer 

behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency based on purpose of use 

while sales promotion, PR, direct marketing and internet marketing have correlated with consumer behavior 

towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of main reason to use SCB UP2ME credit card. 

 3. Behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency based on 

purpose of use and main reason to use SCB UP2ME credit card have correlated with potential to continue 

using SCB UP2ME credit card in the future, recommendation to others to use SCB UP2ME credit card and 

use of SCB UP2ME credit card in other formats. 
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บทนํา 

 การใชง้านคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลในปจัจบุนันัน้ ผูบ้รโิภคจาํนวนมากไดห้นัมาใชค้อมพวิเตอรแ์บบประกอบ

เอง เน่ืองมาจากสามารถเลอืกใชส้ว่นประกอบหรอือุปกรณ์ฮารด์แวรค์อมพวิเตอรต่์างๆ มาประกอบเป็นคอมพวิเตอรใ์ช้

งานไดต้รงตามความต้องการมากกว่าคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รูป โดยคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการทํางานทีด่แีละมี

อายุการใช้งานจะยาวนานได้นัน้ นอกจากพฤติกรรมการใช้งานและการดูแลรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ดแีล้ว การ

เลอืกใชส้ว่นประกอบหรอือุปกรณ์ฮารด์แวรค์อมพวิเตอรต่์างๆ ทีม่คีุณภาพมาประกอบเป็นคอมพวิเตอรใ์ชง้าน กถ็อืว่า

เป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีค่วรไมค่วรมองขา้ม ทัง้น้ีเคสคอมพวิเตอรก์เ็ป็นอกีหน่ึงอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีถ่อืไดว้า่มคีวามสาํคญั 

และเป็นอกีหน่ึงสว่นประกอบทีจ่ะช่วยใหค้อมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพในการใชง้านทีด่ ีอกีทัง้ยงัช่วยเพิม่อายุการใชง้าน

ของอุปกรณ์ฮารด์แวรภ์ายในเคสและเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หย้าวนานขึน้ได ้ผูบ้รโิภคในปจัจบุนัจงึหนัมาใหค้วามสาํคญัใน

การเลือกซื้อเคสคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเพิม่มากขึ้น โดยในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคนัน้อาจจะมาจาก

หลากหลายปจัจยั ทัง้ในเรื่องตวัประโยชน์หลกัและคุณภาพของผลติภณัฑท์ีจ่ะไดร้บัแลว้ นอกจากนัน้กย็งัมปีจัจยัอื่นๆ 

อกีมากมายทีผู่บ้รโิภคอาจนํามาใชใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้เคสคอมพวิเตอรไ์ด ้เชน่ การออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ 

การรบัประกนั เป็นตน้  

 ปจัจบุนัผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการเลอืกซือ้เคสคอมพวิเตอรท์ีค่อ่นขา้งมาก อนัเน่ืองมาจากมตีราสนิคา้ทีเ่ขา้

มาวางจําหน่ายผลติภณัฑ์ในประเทศไทยอยู่หลากหลายตราสนิค้า โดยนอกจากการมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริม

การตลาดเพื่อทาํโปรโมชัน่ในการดงึดูดใจผูบ้รโิภคและประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ รวมไป

ถึงการกระจายช่องทางการจดัจําหน่ายให้เขา้ถึงผู้บริโภค เพื่อทําตลาดและเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่สิง่ที่ผู้ผลติควรให้

ความสําคัญมากที่สุดก็คือ การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประโยชน์และ

ประสทิธภิาพในการใชง้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ยอมรบัในตวั

ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ รวมไปถงึเป็นผลติภณัฑเ์คสคอมพวิเตอรท์ีผู่บ้รโิภคนึกถงึ และสามารถครองใจผูบ้รโิภคได ้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW กบัพฤตกิรรม

การซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

   1.  ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการวจิยั (Independent Variables) คอื 

      1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

       1.1.2  อายุ  

       1.1.3  สถานภาพ  

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.1.5  อาชพี 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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     1.2  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

   2.  ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการวจิยั (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW แตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ได้แก่ ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์

ผลติภณัฑ์ ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั ด้านผลิตภณัฑ์ควบ ด้านศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์เพญ็พร ธรีะสวสัดิ ์(2540)[1] กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์

หมายถงึ กระบวนการศกึษาเกีย่วกบัประชากรและการเปลีย่นแปลงของประชากร ทาํใหท้ราบขนาดหรอืจาํนวนคนทีม่ี

อยูใ่นแต่ละสงัคม แต่ละภมูภิาค และระดบัโลก รวมทัง้ศกึษาการกระจายตวัในดา้นพืน้ทีข่องประชากร และองคป์ระกอบ

ทางประชากร  ส่วนอดุลย์ จาตุรงคกุ์ล (2545)[2] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติ

ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดงักล่าวมีความสําคญัต่อนักการตลาดเพราะ เกี่ยวพันกับอุปสงค ์

(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่และตลาด

อืน่กจ็ะหมดไปหรอืลดความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีส่าํคญั 

 ความหมายของผลิตภณัฑ์ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2541: 109)[3] ผลติภณัฑ ์ (Product) หมายถงึ องค ์

ประกอบหลายๆ อยา่งทีร่วมกนัแลว้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ ใหเ้กดิความพอใจบางประการจากการใช้

ผลติภณัฑน์ัน้หรอืผลตอบแทนใดๆ ทีผู่ซ้ือ้คาดวา่จะไดร้บัจากการซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component)  หมายถงึ การพจิารณาถงึคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ 

ทีส่ามารถจูงใจตลาดได  โดยถอืเกณฑคุ์ณสมบตั ิ4 ประการ องค ์ประกอบผลติภณัฑน์ัน้เป็นแนวทางกําหนดนโยบาย

ผลติภณัฑ ์ ซึง่จะตอ้งคาํนึงถงึคุณสมบตั ิกล าวคอืความสามารถของผลติภณัฑ ์ในการจูงใจตลาด ลกัษณะและคุณภาพ

ของผลติภณัฑ์  ส วนประสมบรกิารและคุณภาพการบรกิาร ขณะเดยีวกนัการตัง้ราคานัน้ถอืเกณฑ์คุณค่าที่ลูกค้ารบัรู ้

(Value-based price) (Kotler. 1997: 430)[4] การกาํหนดองค ์ประกอบผลติภณัฑ ์ต องคาํนึงถงึประเดน็ ๆ 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค สวุทิย ์เปียผ่อง และจรสัศร ีนวกุลศรินิารถ (2530: 28)[5] กล่าวว่า 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระทาํของบคุคลใดบคุคลหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ้ึง่

สนิคา้และบรกิารทัง้น้ีหมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจซึง่มอียู่ก่อนแลว้ และเป็นสิง่มสี่วนในการกําหนดใหเ้กดิการ

กระทาํดงักล่าว 

 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 128-130)[6] กล่าวว่า โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(Consumer behavior model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่าํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีดุเริม่ตน้จากการ

ทีเ่กดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํใหเ้กดิความตอ้งการ สิ่งกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black 

box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องดําซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิล

จากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ือ้ แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s 

purchase decision) 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีเป็นผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึไดก้ําหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการคํานวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 26)[7] ได้

จาํนวนตวัอย่าง 385 คน และยอมใหม้คี่าความคลาดเคลื่อน %5±  เพิม่จํานวนตวัอย่างประมาณ 4% ได ้15 คน รวม

ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืก

ศนูยก์ารคา้ทีเ่ป็นศูนยร์วมและขายสนิค้าด้านไอทขีนาดใหญ่ในมาจํานวน 5 แห่ง จากนัน้ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ

โควต้า (Quota Sampling) โดยกําหนดโควต้าของศูนยก์ารคา้ไอททีัง้ 5 แห่ง ซึ่งจะแบ่งในสดัส่วนเท่าๆกนั และใช้

วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาเรื่องปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW 

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยแสดงผลจากการวเิคราะหก์ารแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ กลุ่ม

ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ี จาํนวน 400 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 323 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.75 รองลงมา

เป็นเพศหญงิ 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.25  

 อายุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 21-30 ปี จาํนวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.75 รองลงมา

คอื กลุ่มทีม่อีายุ 31-40 ปี จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 กลุ่มทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จํานวน 70 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 และกลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 

 สถานภาพ ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง จํานวน 306 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 รองลงมาคอื กลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส จาํนวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 

 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 219 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 รองลงมาคอื กลุ่มทีม่รีะดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 และกลุ่มทีม่ี

ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50  

 อาชีพ ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน / รบัจ้าง จํานวน 139 คน          

คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 รองลงมาคอื กลุ่มทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.25 

กลุ่มทีม่อีาชพีนักเรยีน / นักศกึษา จํานวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 20.75 กลุ่มทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 และกลุ่มทีม่อีาชพีอื่นๆ เช่น แม่บา้น อาชพีอสิระ ว่างงาน จํานวน            

22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

จํานวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมาคอื กลุ่มทีม่รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท จํานวน 

100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 กลุ่มทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 กลุ่มทีม่รีายได ้

30,001-40,000 บาท และกลุ่มทีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 41 คนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 10.25  
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 ส่วนท่ี 2 ผลวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น ด้านประโยชน์หลกั ด้านรูปลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ โดยแสดงผลจากการ

วเิคราะหก์ารแจกแจงระดบัความพงึพอใจเฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

 ด้านประโยชน์หลกั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกัอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.96 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ภายในเคสคอมพวิเตอรม์ชีอ่งบรรจุอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีม่ ี

มาตรฐาน จงึทาํใหส้ามารถบรรจอุุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24 และขอ้ทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ีไดแ้ก่ เคสคอมพวิเตอรม์รีะบบระบายความรอ้นทีด่ ีชว่ยลดอุณหภมูคิวาม

รอ้นภายในเคสได ้, เคสคอมพวิเตอร ์ชว่ยป้องกนัอนัตรายจากการ ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ ป้องกนัไฟดดู ไฟรัว่ 

และเคสคอมพวิเตอรส์ามารถป้องกนัการสง่คลืน่รบกวนการทาํงานของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 3.78 และ 3.61 ตามลาํดบั  

 ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.02 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

แต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี เคสคอมพวิเตอรม์ใีห้

เลอืกหลายหลากรุ่นและหลากหลายรปูแบบ , เคสคอมพวิเตอรม์กีารเกบ็รายละเอยีดเครื่องทีด่ ีช่วยป้องกนัอนัตรายใน

การใชง้านได ้เช่น ไม่มขีอบคม ไม่มเีหลีย่มคมทีอ่าจบาดมอืได ้, เคสคอมพวิเตอรม์กีารออกแบบทีท่นัสมยัและสวยงาม 

และตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืและมัน่ใจไดใ้นเรือ่งคณุภาพของเคสคอมพวิเตอร ์โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13 4.06 4.02 

และ 3.88 ตามลาํดบั  

 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ เคสคอมพวิเตอรม์คีวามแขง็แรง ทนทาน ในการใชง้าน 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อย 

ดงัน้ี เคสคอมพวิเตอรม์คุีณภาพทีด่เีมื่อเทยีบกบัราคา , มกีารใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขายทีด่ ีและเคสคอมพวิเตอร์

ชว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการทาํงานของคอมพวิเตอรท์ีด่ขี ึน้ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 3.90 และ 3.85 ตามลาํดบั  

 ด้านผลิตภณัฑค์วบ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.14 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ สามารถนําไปใชร่้วมกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

เชน่ หฟูงั แฟลชไดรฟ์ ต่อพดัลมเพือ่ระบบระบายความรอ้นเพิม่เตมิได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และขอ้ทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ีโดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี เคสคอมพวิเตอรไ์ดร้บัมาตรฐาน

ผลติภณัฑท์ีด่ ีผ่านมาตรฐานสากล และเคสคอมพวิเตอรม์กีารรบัประกนัทีด่แีละมอีายุการรบัประกนัทีย่าวนาน โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และ 3.99 ตามลาํดบั  

 ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง

เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.08 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า แต่ละข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี เคส

คอมพวิเตอรม์อีายกุารใชง้านของทีย่าวนาน , เคสคอมพวิเตอรช์ว่ยรกัษาคณุภาพของอุปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายในไดเ้ป็นอยา่งด ีและเคสคอมพวิเตอรช์่วยใหส้ามารถใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรต่์อเน่ืองไดย้าวนาน

ยิง่ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 4.05 และ 4.00 ตามลาํดบั  
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 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEWของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารแจกแจงเป็นความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงั

รายละเอยีดต่อไปน้ี  

 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซ้ือเคสคอมพิวเตอรจ์าํนวน (บาท / ครัง้) น้อยทีสุ่ดคอื 1,000 บาท / ครัง้ 

และมากทีส่ดุคอื 3,200 บาท / ครัง้ โดยมจีาํนวนค่าใชจ้่ายเฉลีย่ 1,861.87 บาท / ครัง้ 

 ระยะเวลาโดยประมาณในการตดัสินใจซ้ือเคสคอมพิวเตอร ์(วนั)  น้อยทีสุ่ดคอื 1 วนั และมากทีสุ่ดคอื 

45 วนั โดยมจีาํนวนวนัเฉลีย่ประมาณ 9 วนั 

 ความถ่ีโดยประมาณในการซ้ือเคสคอมพิวเตอร ์(ปี / เครื่อง)  น้อยทีสุ่ดคอื 0.5 ปี / เครื่อง มากทีสุ่ดคอื 

10 ปี / เครือ่ง โดยมจีาํนวนความถีเ่ฉลีย่ ประมาณ 3 ปี / เครือ่ง 

 เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือเคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW  ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามเลอืก

ซือ้ดว้ยเหตุผล ผลติภณัฑม์รีาคาทีไ่มส่งูนกั จาํนวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 รองลงมาคอื มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั

เหมาะกบัการใช้งาน จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 , มกีารออกแบบที่ด ีมรีูปลกัษณ์ที่ทนัสมยัและสวยงาม 

จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 , มผีลติภณัฑห์ลายรุ่นและมรีูปแบบทีห่ลากหลาย จํานวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

15.75 , อื่นๆ เช่น ซือ้ตามคําแนะนําของคนรูจ้กัหรอืพนักงานขาย และดูขอ้มูลหรอืคําแนะนําตามเวบ็ไซต์ จํานวน 23 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 และชืน่ชอบในตราสนิคา้ GVIEW จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 

 บุคคลใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตดัสินใจซ้ือเคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW  ส่วนมากผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ดคอื ตวัท่านเอง จํานวน 305 คน คดิเป็นร้อยละ 6.25 

รองลงมาคอื เพื่อน / คนรูจ้กั จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75 , แฟน / คนรกั จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 , 

สมาชกิในครอบครวั จํานวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4.00 , พนักงานขาย จํานวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 2.75 , อื่นๆ 

เชน่ ผูท้ีม่คีวามรูด้า้นคอมพวิเตอรต์ามเวบ็ไซตห์รอืเวบ็บอรด์ต่างๆ จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 และพรเีซนเตอร ์

จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 

 โดยปกติแล้ว ท่านจะซ้ือเคสคอมพิวเตอรเ์มือ่ใด  ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถาม ซื้อเมื่อต้องการซื้อ

คอมพวิเตอรช์ุดใหม่ จาํนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมาคอื เมื่อเคสคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านเริม่เก่าหรอืเกดิ

การชํารุด จํานวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 35.00 , เมื่อพบเคสคอมพิวเตอร์หรอืมกีารออกรุ่นใหม่ที่มรีูปแบบหรือ

คณุสมบตัทิีน่่าสนใจ จาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 , เมื่อมกีารออกโปรโมชัน่ มสี่วนลด หรอืของแถมทีด่งึดูดใจ 

จํานวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4.00 , เมื่อไดร้บัโบนัสหรอืค่าตอบแทนพเิศษ จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 2.25 และ

อืน่ๆ เชน่ ซือ้ไปเป็นของขวญั จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 

 โดยปกติแล้ว ท่านจะซ้ือเคสคอมพิวเตอรจ์ากแหล่งใด  ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถาม ซือ้จากศูนยร์วม

สนิคา้ไอท ีเชน่ บานาน่าไอท ี, Hardware House จาํนวน 235 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.75 รองลงมาคอื รา้นขายอุปกรณ์

คอมพวิเตอรโ์ดยทัว่ไปหรอืตามหา้งสรรพสนิคา้ จาํนวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 , สัง่ซือ้จากทางเวบ็ไซต ์จาํนวน 

32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และอื่นๆ เช่น ซือ้ต่อจากคนรูจ้กั จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW แตกต่างกนั 

ผลการวจิยั พบวา่  

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW แตกต่างกนั 

ผลการวจิยั พบวา่ 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายตุํ่ากวา่หรอื

เท่ากบั 20 ปี , ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21-30 ปี และ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31-40 ปี มพีฤตกิรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอรต์รา 

GVIEW ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ41 ปีขึน้ไป   

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW 

แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่  

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่

ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านระยะเวลา

โดยประมาณในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี

สถานภาพโสด / หมา้ย / หยา่รา้ง มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้

เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่  

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้่ายโดย

เฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ดา้นระยะเวลา

โดยประมาณในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW               

แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่ 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณ

ในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/

นักศกึษา , ผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/รบัจ้าง และผูบ้รโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ เช่น แม่บ้าน อาชพีอสิระ 

ว่างงาน มพีฤติกรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ (ปี/

เครือ่ง) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย   

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา 

GVIEW แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่  

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพิวเตอร์จํานวน (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท , ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 

บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อเคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดผู้บ้รโิภคทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้าน

ระยะเวลาโดยประมาณในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มพีฤตกิรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ดา้นความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001–40,000 บาท, 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) น้อยกว่าผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 

และน้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001–40,000 บาท  

 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้น

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 

ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 2.1 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านประโยชน์หลัก มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผ ล ก า ร วิ จั ย 

พบว่า 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคส

คอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.103 

แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางตรงกนัเดยีว กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกัทีด่ขี ึน้ พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/

ครัง้) จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย  
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 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพ-   มหานคร ด้านระยะเวลาโดยประมาณในการ

ตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกั ไมม่คีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้เคส

คอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สมมติฐานท่ี 2.2 ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั 

พบว่า 

 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้

เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั 

พบว่า 

 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ    มหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ    มหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซื้อเคสคอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 

0.105 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางตรงกนัเดยีว กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัทีด่ขี ึน้ พฤตกิรรมการซือ้

เคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคส

คอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 สมมติฐานที่ 2.4 ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั 

พบว่า 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคส
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คอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.099 

แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางตรงกนัเดยีว กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านด้านผลิตภัณฑ์ควบที่ดีขึ้น พฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์

จาํนวน (บาท/ครัง้) จะเพิ่มขึน้เลก็น้อย  

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาโดยประมาณในการตดัสนิใจ

ซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบ มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้เคส

คอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เทา่กบั 0.133 แสดงว่า 

ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางตรงกนัเดยีว กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบทีด่ขี ึน้ พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา 

GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ (ปี/เครื่อง) จะ

เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 สมมติฐานท่ี 2.5 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั 

พบว่า 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครื่อง) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.125 

แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางตรงกนัเดยีว กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็

ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีด่ขี ึน้ พฤตกิรรมการซือ้

เคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคส

คอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ ปจัจัยด้านผลิตภณัฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา 

GVIEW ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW แตกต่างกนั 

 ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ปจัจบุนัผูห้ญงิออกมาทาํงานนอกบา้นไมต่่างกบัผูช้าย จงึอาจจะทาํให้

ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายสามารถหารายได้เพื่อนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและซื้อของที่จําเป็นได้ไม่ต่างกนั ซึ่งในปจัจุบัน

คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์างๆ กถ็อืไดว้่าเป็นอกีสิง่หน่ึงทีม่คีวามจําเป็นกบัชวีติของคนเราทัง้ผูห้ญงิและ

ผูช้าย ไมว่า่จะใชเ้พือ่การศกึษา การทาํงาน หรอืใชเ้พือ่ความบนัเทงิกต็าม 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก โดยปกติ

แลว้ผูห้ญงิอาจจะมคีวามละเอยีดในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ และใชเ้วลาในการเลอืกคอ่นขา้งนานกวา่ผูช้าย แต่อาจ

เป็นเพราะผูบ้รโิภคมองวา่เคสคอมพวิเตอรเ์ป็นเพยีงแคบ่รรจอุปุกรณ์คอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ จงึอาจทาํใหผู้ห้ญงิไม่ไดต้้อง

ใหค้วามละเอยีดหรอืใหค้วามสาํคญัในการเลอืกซือ้หรอืตดัสนิใจมากเท่าใดนัก หรอือกีปจัจยัหน่ึงอาจมาจากในปจัจุบนั

ไม่ใช่แค่ผูช้ายเท่านัน้ทีใ่หค้วามสนใจหรอืศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยหีรอืคอมพวิเตอร ์ผูห้ญงิเองกห็นัมาใหค้วามสนใจ 

จงึทําให้ผูห้ญิงกม็คีวามรูใ้นเรื่องดงักล่าวดว้ยเช่นกนั และดว้ยเทคโนโลยใีนปจัจุบนัจงึทําใหท้ัง้หญงิและชายสามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลต่างๆ ไดโ้ดยง่าย ทัง้สามารถคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ ์สามารถสอบถามขอ้มูลหรอืรายละเอยีด

ต่างๆ จากผูท้ีม่คีวามรู้เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑไ์ด้โดยง่าย เมื่อมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีซ่ือ้

อยา่งละเอยีด จงึอาจสง่ผลใหผู้ห้ญงิใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดไ้มต่่างกนักบัผูช้าย  

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก แมว้่า

สําหรับผู้หญิงและผู้ชายอาจจะมีลกัษณะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามแต่ละบุคคลที่ต่างกนั แต่อาจมองว่าเคส

คอมพวิเตอรเ์ป็นเพยีงอุปกรณ์ทีใ่ชบ้รรจอุุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์างๆ ซึง่น่าจะไม่ไดม้ผีลกบัการทํางานของคอมพวิเตอร์

มากเท่าใดนักและไม่ได้ชํารุดได้โดยง่าย จึงอาจทําให้ผู้บริโภคทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย เลือกจะทําการเปลี่ยนเคส

คอมพวิเตอรต์ามสภาพหรอืตามอายกุารใชง้านของเคส จงึทาํใหม้รีะยะเวลาในการซือ้เคสคอมพวิเตอรไ์มแ่ตกต่างกนั  

 ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ในปจัจบุนัคอมพวิเตอรเ์ป็นสิง่จําเป็นสาํหรบัชวีติประจําวนัของคนเรา

ในทุกดา้นไม่ว่าจะใชเ้พื่อการศกึษา การทํางาน หรอืเพื่อความบนัเทงิ โดยคอมพวิเตอรห์น่ึงเครื่องกส็ามารถใชง้านได้

ครอบคลุมทัง้ด้านการทํางานทัว่ไปและใช้เพื่อความบนัเทิง ซึ่งครอบคลุมได้ทุกกลุ่มอายุ สามารถใช้ได้ทุกวยั และ

เน่ืองจากเป็นสิง่จําเป็นของทุกวัยจึงอาจส่งผลให้มีการใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่

แตกต่างกนั  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณใน

การตดัสนิใจซื้อเคสคอมพวิเตอร์ (วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ใน

ปจัจุบนัคอมพวิเตอรถ์อืไดว้่าเป็นสิง่จาํเป็นของผูบ้รโิภคในทุกกลุ่มอายุ โดยไม่ว่าจะเป็นเดก็ วยัรุ่น วยัทํางาน ส่วนใหญ่

จะมคีวามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้นกนัอยู่แลว้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากมกีารเปิดสอนวชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งต้น

ตามโรงเรยีนโดยทัว่ไปซึ่งอาจจะมกีารสอนการตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา รวมไปถึงมแีหล่งเรยีนรูท้างอนิเตอร์เน็ตอกี

มากมาย จงึทําให้คนในปจัจุบนัมคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์คอมพวิเตอร์ และสามารถใช้งาน

คอมพวิเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างด ีอาจส่งผลไม่ว่าจะคนกลุ่มใด ทัง้เดก็หรอืผู้ใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อ

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์มต่่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้หญ่หรอืผูท้ี่

มอีายุมากอาจมรีปูแบบการใชง้านคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ซบัซอ้นมากนัก เช่น การใชง้านแค่โปรแกรมพืน้ฐาน รวมไปถงึใช้

ระยะเวลาในการใชง้านคอมพวิเตอรน้์อยหรอืมกีารดูแลรกัษาทีเ่ป็นอย่างด ีซึง่อาจส่งผลต่ออายุการใชง้านของอุปกรณ์
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คอมพวิเตอรท์ี่ยาวนาน และใช้ระยะเวลานานกว่าจะทําการเปลี่ยนหรอืซื้อเคสคอมพวิเตอรใ์หม่ จงึทําใหผู้้บรโิภคที่มี

อายุมากมคีวามถี่โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครื่อง) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อย โดยผูบ้รโิภคทีม่ ี

อาย ุ41 ปีขึน้ไปมคีวามความถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอื

เทา่กบั 20 ปี, ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ21-30 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ31-40 ปี 

 ด้านสถานภาพ จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก เคสคอมพวิเตอรม์รีาคาทีไ่มไ่ดส้งูนกั จงึทาํใหผู้บ้รโิภคไม่ว่าจะ

มสีถานภาพใด จะสถานภาพโสดหรอืสถานภาพสมรสที่ต้องมคี่าใชจ้่ายภายในครอบครวัทีค่่อนขา้งสงู กน่็าจะมกีําลงั

พอทีจ่ะสามารถซือ้เคสคอมพวิเตอรไ์ดไ้มแ่ตกต่างกนั 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านระยะเวลา

โดยประมาณในการตดัสนิใจซื้อเคสคอมพวิเตอร์ (วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจาก ปจัจุบนัคอมพวิเตอรถ์อืว่าเป็นสิง่จําเป็นสาํหรบัชวีติประจําวนัของผูบ้รโิภคไม่ว่าจะสถานภาพใด และใน

การตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากตนเอง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ไม่สูงนักจึงอาจ             

ไม่กระทบต่อการเงินของผู้บริโภคมากเท่าใด จึงทําให้ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อเคสคอมพิวเตอร ์             

ไมแ่ตกต่างกนั 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก 

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส อาจจะมแีผนในการใชจ้า่ยหรอืมภีาระดา้นครอบครวัทีม่ากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/ 

หมา้ย/ หยา่รา้ง จงึทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสเลอืกทีจ่ะใชง้านคอมพวิเตอรเ์ป็นระยะเวลาทีย่าวนาน รวมไปถงึมี

โอกาสทีจ่ะใชร้ะยะเวลานานกว่าซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์หม่และมคีวามถี่โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/

เครื่อง) มาก โดยผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่สีถานภาพสมรสมคีวามความถี่โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ (ปี/เครื่อง) 

มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด / หมา้ย / หยา่รา้ง  

 ด้านระดบัการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) 

ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ถึงแม้ในการศึกษาในระดับที่สูง อาจขึ้น

จาํเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอรใ์นการทาํทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใชป้ระกอบการเรยีน หรอืเมื่อทาํงานกอ็าจจะมหีน้าทีใ่นงานที่

รบัผดิชอบ หรอืมรีปูแบบการทํางานทีต่้องใชโ้ปรแกรม ใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพทีด่ใีนการทํางาน แต่ผูบ้รโิภค

อาจมองวา่เคสคอมพวิเตอรอ์าจจะเพยีงอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบับรรจอุปุกรณ์คอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ เพยีงเท่านัน้ โดยมองว่าไม่

น่าสง่ผลมากกบัประสทิธภิาพในการทํางานของคอมพวิเตอรเ์ท่าใด จงึไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัและไม่จําเป็นต้องซือ้เคส

คอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมรีาคา ซึง่อาจทําใหผู้บ้รโิภคในระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคี่าใชจ้่ายทีใ่นการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอรไ์มแ่ตกต่างกนั  

 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ดา้นระยะเวลา

โดยประมาณในการตัดสนิใจซื้อเคสคอมพิวเตอร์ (วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจ

เน่ืองมาจาก ในปจัจบุนัคอมพวิเตอรเ์ป็นสิง่จาํเป็นในชวีติประจาํวนัและมกีารเรยีนการสอนเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ทบจะ

ทกุชัน้เรยีน ทาํใหผู้บ้รโิภคในทกุระดบัการศกึษา มขีอ้มลูหรอืรูว้ธิหีาขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้คอมพวิเตอร ์

จงึอาจทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ไมต่่างกนั  

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านความถี่

โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ (ปี/เครื่อง) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ

เน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษา อาจจะมรีูปแบบการใชง้านคอมพวิเตอรใ์นการศกึษา การทํางาน และใชเ้พื่อ
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ความบนัเทงิ โดยมรีปูแบบการใชง้านโดยพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่อาจจะใกลเ้คยีงกนั และผูบ้รโิภคอาจมองวา่เคสคอมพวิเตอร์

เป็นแค่อุปกรณ์ทีใ่ชบ้รรจุอุปกรณ์คอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ไม่จําเป็นต้องทําการปรบัเปลีย่นบ่อยๆ โดยอาจจะซือ้ดว้ยเหตุผล

ด้านระยะเวลาต่างๆ ดงัน้ี ออกเวอร์ชัน่ใหม่ หรอืมีการพฒันารุ่นใหม่ ในทุกๆ ช่วงเวลา เช่น ทุก 6 เดอืน ทุก 2 ปี               

จงึอาจจะทําใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามถี่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรไ์ม่ต่างกนัมคีวามใกลเ้คยีง

กนัได ้ 

 ด้านอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคส

คอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์จํานวน (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อาจ

เน่ืองมาจาก ถงึแมว้่าผู้บรโิภคในแต่ละอาชพีอาจจะมรีูปแบบในการใชง้านคอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนั แต่โดยพืน้ฐาน

แล้วกต็้องการเคสคอมพิวเตอร์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั คอื ต้องการเคสคอมพวิเตอร์ที่ช่วยระบายความร้อนของ

อุปกรณ์ภายในเคสคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งต้องการเคส

คอมพวิเตอร์ที่มคีุณสมบตัิพื้นฐานโดยทัว่ไป จึงอาจส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างมกีารใช้จ่ายในการซื้อเคส

คอมพวิเตอรไ์มต่่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นระยะเวลาโดยประมาณ

ในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ใน

ปจัจุบนัคอมพวิเตอรเ์ขา้มามบีทบาทในการทาํงานและถอืว่าเป็นสิง่จําเป็นของบุคคลในหลายๆ อาชพี ซึง่คอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานแทบจะทุกสายงาน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะมองแค่

คุณสมบตัิพืน้ฐานของเคสคอมพวิเตอร์คอื ระบายความรอ้นภายในตวัเคสไดเ้ป็นอย่างดแีละมองว่าเคสคอมพวิเตอร์

โดยทัว่ไปกม็คีณุสมบตัน้ีิ ซึง่อาจไมต่อ้งใหค้วามสาํคญัในการเลอืกซือ้มากเทา่ใดนกั จงึทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่าง

กนัมรีะยะเวลาในการตดัสนิซือ้ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่โดยประมาณใน

การซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคแต่ละ

กลุ่มอาชพีอาจจะมลีกัษณะและรุปแบบในการใชง้านเคสคอมพวิเตอร์ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการ

ปรบัเปลีย่นชุดคอมพวิเตอรใ์หม่และมผีลต่ออายุการใชง้านของชุดคอมพวิเตอร์ ซึง่ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีทีไ่ม่จําเป็นต้อง

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทํางานนัก เช่น ทําธุรกจิเดมิใชโ้ปรแกรมแบบเดมิๆ หรอืผูบ้รโิภคทีไ่ม่ไดใ้ชง้านคอมพวิเตอรท์ี่

ซบัซ้อนนัก ก็อาจจะเลอืกซื้ออุปกรณ์ที่มคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัรูปแบบในการทํางานไว้ตัง้แต่ต้นอยู่แล้ว เพื่อให้

สามารถใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดย้าวนานๆ ต่างจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี มรีปูแบบในการใชง้านคอมพวิเตอรท์ีห่ลากหลาย 

จงึทําให้ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมคีวามถี่โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ (ปี/เครื่อง) ที่ต่างกนั โดย

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย มคีวามถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) มากกวา่

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีนนกัศกึษา , ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ 

ไดแ้ก่ อาชพีอสิระ วา่งงาน  

 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั

มพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั 

มรีาคาใหเ้ลอืกทีห่ลากหลาย อุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ีด่มีปีระสทิธภิาพอาจจะมรีาคาทีส่งู ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่รีายรบัมากก็

อาจจะมอีาํนาจในการใชจ้า่ยเพือ่ซือ้สนิคา้และผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของตนเองไดม้ากกวา่ผูท้ีม่รีายไดต้ํ่า 

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท , ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-

20,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ใช้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคส

คอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 
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 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้าน

ระยะเวลาโดยประมาณในการตดัสนิใจซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(วนั) ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

อาจเน่ืองมาจาก เคสคอมพวิเตอรม์รีาคาทีไ่ม่สงูนัก จงึอาจทําใหผู้บ้รโิภคทัง้ทีม่รีายไดส้งูและรายไดต้ํ่าใชร้ะยะเวลาใน

การตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั เพราะไมม่ผีลกระทบต่อการใชจ้า่ยมากเทา่ใดนกั 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นความถี่

โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์(ปี/เครือ่ง) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจาก 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมอีํานาจในการใชจ้่ายไดซ้ือ้สนิคา้เพื่อตอบสนองความต้องการไดม้ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ํ่า 

จงึทําใหส้ามารถซือ้คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพที่ดใีนการใชง้านทีม่รีาคาสงูๆ 

ได ้ดว้ยความมปีระสทิธภิาพจงึอาจสง่ผลต่ออายุการใชง้านของอุปกรณ์คอมพวิเตอรไ์ดย้าวนานมากยิง่ขึน้ อาจทาํใหใ้ช้

ระยะเวลาเวลานานขึน้กว่าจะซือ้ชุดอุปกรณ์ใหม่ จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูมคีวามถี่โดยประมาณในการซือ้เคส

คอมพิวเตอร์ (ปี/เครื่อง) มากกว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่ํา โดยผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั       

10,000 บาท มคีวามถี่โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

30,001–40,000 บาท, ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท มคีวามถี่โดยประมาณในการซือ้เคส

คอมพวิเตอร ์ (ปี/เครื่อง) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท และน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001–40,000 บาท  

 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้น

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

 ด้านประโยชน์หลกั ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชน์หลกัโดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นั

ระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ด้านด้านประโยชน์หลกัโดยรวมที่ดขี ึน้ กจ็ะมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (บาท/ครัง้) เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

อาจเน่ืองมาจาก เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ไดถู้กออกแบบและพฒันามาเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์จากการใช้

งานไดอ้ย่างเตม็ที ่ เตม็ประสทิธภิาพ เช่น มรีะบบระบายความรอ้นภายในเคสทีด่ ีหรอืมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 

ป้องกนัไฟดดู ไฟรัว่ จงึอาจทาํใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความน่าใชง้าน และมคีวามคดิเหน็ต่อผลติภณัฑด์า้นประโยชน์หลกัทีด่ี

ขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมองเหน็ถึงประโยชน์ รู้สกึอยากใช้และยอมเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการซื้อเคส

คอมพวิเตอร ์ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ที่

คาดหวงัโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ- มหา

นคร ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์าํนวน (ปี/เครือ่ง) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย

มคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์อง

เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลติภณัฑท์ี่คาดหวงัโดยรวมที่ดขี ึน้กจ็ะมพีฤตกิรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ตรา 

GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (ปี/เครื่อง) 

เพิ่มขึน้เลก็น้อย อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่าเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW มคีวามแขง็แรง ทนทานในการใชง้าน 

รวมไปถงึยงัมบีรกิารหลงัการขายทีด่ ีจงึส่งผลให้เคสคอมพวิเตอรม์อีายุการใชง้านทีย่าวนาน จงึส่งผลใหม้พีฤตกิรรม

การซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW (ปี/เครือ่ง) ทีเ่พิ่มมากขึน้  
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 ด้านผลิตภณัฑค์วบ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบโดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ในการซือ้เคสคอมพวิเตอรจ์ํานวน (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นั

ระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอร์

ตรา GVIEW ดา้นผลติภณัฑค์วบโดยรวมทีด่ขี ึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์จํานวน (บาท/ครัง้) เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาจ

เน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่าเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW มกีารผลติทีม่มีาตรฐาน ผลติภณัฑไ์ดร้บัมาตรฐานสากล 

รวมไปถงึมอีายกุารรบัประกนัทีย่าวนาน จงึสง่ผลใหย้อมเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้เพื่อใหไ้ดร้บัผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ  

  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ของเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านผลติภณัฑค์วบโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการ

ซือ้เคสคอมพวิเตอร์จํานวน (ปี/เครื่อง) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัระดบัตํ่า ใน

ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW 

ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวมที่ดีขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์จํานวน (ปี/เครื่อง) เพิ่มขึน้เล็กน้อย อาจ

เน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคเหน็วา่ผลติภณัฑเ์คสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW มคีณุภาพสงู มมีาตรฐานสากล รวมไปถงึสามารถ

ใช้งานร่วมกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อมัน่ในประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่

ยาวนาน สง่ผลใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW (ปี/เครือ่ง) ทีเ่พิ่มมากขึน้  

 ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ ปจัจยัด้านผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ด้านศกัยภาพ

เกีย่วกบัผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เคสคอมพวิเตอร์ตรา GVIEW ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยประมาณในการซื้อเคสคอมพวิเตอร์จํานวน (ปี/เครื่อง) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัระดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑข์องเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์ดยรวมทีด่ขี ึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการ

ซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อเคส

คอมพวิเตอรจ์าํนวน (ปี/เครือ่ง) เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคเหน็ว่าเคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW มอีายุ

การใชง้านทีย่าวนานและสามารถรกัษาคุณภาพของอุปกรณ์ภายในเคสไดเ้ป็นอย่างด ีจงึไม่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งเปลีย่น

บ่อย สง่ผลให ้มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้เคสคอมพวิเตอรต์รา GVIEW (ปี/เครือ่ง) ทีเ่พิ่มมากขึน้  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาถงึความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัปจัจยัดา้นอื่นๆ อกี เช่น ปจัจยัทางดา้นการตลาด 

เพื่อทีไ่ดท้ราบว่า ปจัจยัดา้นใดอกีบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค และนําผลวจิยัที่

ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาต่อไปได ้

 2.  ควรมกีารศกึษาในดา้นความต้องการ หรอืความพงึพอใจทีม่ต่ีอพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอรต์รา 

GVIEW เพิม่เตมิ เพือ่นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้

 3.  ควรมีศกึษาพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพวิเตอร์ของผู้บรโิภค ของตรา GVIEW เปรยีบเทียบกบัเคส

คอมพวิเตอรข์องตราอื่นๆ เพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการนําผลติภณัฑเ์ขา้มาจดัจําหน่ายไดต้รงตามความต้องการของ

ผูบ้รโิภค 
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 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา อาจารยท์ีป่รกึษา 

ทีไ่ด้เสยีสละเวลาให้คําปรกึษา ให้ขอ้แนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยั นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู ทีไ่ดก้รุณา

เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดช้่วยแก้ไขเครื่องมอื พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่ 

และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกๆ ท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีค่อย

ใหค้วามชว่ยเหลอืและคาํแนะนํา ในการทาํวจิยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งด ี

ขอขอบคณุ เพือ่น ๆ นิสติ M.B.A. การจดัการนอกเวลาราชการ รุ่นที ่14 ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืและคาํแนะนํา ในการ

เรยีนและการทาํวจิยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งด ี

 ขอขอบคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่น ทีไ่ดก้รุณาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี 

 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของ

บดิา มารดา คณาจารย ์และผูม้พีระคุณทกุทา่น 
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