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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลย ี
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        อุปสรรค จ าแนกตามระดบัการศึกษา      35 
ตารางที่ 4.21 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบความความแตกต่างพฤติกรรม 

        การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามรายได ้    36 
ตารางที่ 4.22 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 

       วตัถุประสงค ์จ  าแนกตามรายได ้      37 
ตารางที่ 4.23 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 

        อุปกรณ์ จ าแนกตามรายได ้       37 
ตารางที่ 4.24 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 
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ตารางที่ 4.25 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 
                      ประโยชน์ จ  าแนกตามรายไดต้ารางที่ 16 ตารางขอ้มูลการแปรรูปล าไย  38 
ตารางที่ 4.26 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 
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ตารางที่ 4.28 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 

        วตัถุประสงค ์จ  าแนกตามอาชีพ      41 
ตารางที่ 4.29 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น 

        อุปกรณ์ จ าแนกตามอาชีพ       42 
ตารางที่ 4.30 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น     
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ตารางที่ 4.31 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น     
                     ประโยชน์ จ  าแนกตามอาชีพ       44 
ตารางที่ 4.32 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น     
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