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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีใ่ ช้ ในการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN
BUYING NOTEBOOKS OF CONSUMERS IN BANGKOK)
พจมาน อภิเกษมสันติ์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์
แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ ประชาชนซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน สํา หรั บ การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติอนุ ม าน หรื อสถิ ติอ้า งอิ ง ใช้วิธี
Anova (T-test, F-test) และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท และการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเลื อกรู ปแบบการชําระเงินแบบเงิ นสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คที่
เลือกซื้ อมากที่สุด คือ Acer โดยซื้ อจากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อ
คือ เพื่อศึกษาหาความรู ้ ทํางาน / รายงาน แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อ คือ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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จากอินเตอร์ เน็ต โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง
20,001 – 30,000 บาท
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐานมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกับคุณภาพมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านสถานที่จดั จําหน่าย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
ในสถานที่จดั จําหน่ายมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการรับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่1 ปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ป ระกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะ
ในด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด นั้นมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ABSTRACT
The purposes of this research were to study demographic factors affecting
decision making in buying notebooks of consumers in Bangkok, to study behavior
of consumers in Bangkok in using notebooks, and to study the marketing mix
affecting the decision making process in buying notebooks of consumers in
Bangkok. The population used in this study comprised 400 consumers living in
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Bangkok. Questionnaires were used to gather data by convenience sampling. The
data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, Anova (T-test, F-test)
and Multiple Regression Analysis.
The findings revealed that most samples were single males aged between
20-30 years old. They were officers of private companies with a salary lower than
10,000 Baht per month. They were all educated to bachelor’s degree level.
Most of those sampled chose to pay for a notebook by cash. Acer was the
most frequently bought brand. It was found that those sampled made their purchases
from notebook agencies. The objective of buying was to seek knowledge, to work,
or to conduct reports. They decided to buy the notebooks by themselves after
studying and comparing notebook data on the Internet. The notebooks mostly
bought were priced around 20,001-30,000 Baht.
In terms of marketing mix, most respondents paid attention to the product.
When considering each aspect, It was found that standard and quality notebook
affected buying decision the most. At the same time, the price of the notebook in
relation to its quality affected the buying decision the most. Similarly, the location
that provided sample products for consumers to test affected buying decisions the
most. Lastly, promotions offering reliable guarantees also affected buying decisions
the most.
Results of hypothesis test showed as follows.
Hypothesis 1: Different personal factors covering sex, age, status,
occupation, income per month, and educational level did not affect decision making
in buying notebooks.
Hypothesis 2: Different behavior in buying notebooks affected different
decision making in buying at the statistically significant level of 0.05 only in terms
of payment method, location for buying, and price of the bought notebook.
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Hypothesis 3: The factor of marketing mix covering product, price, place,
and promotion related to decision making in buying notebooks.
KEY WORDS: MARKETING MIX FACTORS, NOTEBOOKS
บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน ความเจริ ญก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ข องคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการทํางานของมนุษย์มากขึ้น ซึ่ งมี
ผลต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ท้ ัง ในทางตรงและทางอ้อ ม ทํา ให้ค อมพิ ว เตอร์
กลายเป็ นสิ่ งของจําเป็ นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเลี่ยงได้ ในบางครั้งหรื อบางเวลา
มนุ ษย์อาจจะไม่ทนั ได้นึกถึง ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวติ จึงมีความสําคัญอย่างมากทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ทุกวันนี้ เป็ นยุคสมัยที่การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและไร้พรมแดน
เทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนสําคัญและเข้ามามีบทบาทกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเรามาก
ขึ้น ความเป็ นไปของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคการสื่ อสารที่ไร้ พรมแดนในปั จจุบนั อีกทั้งยังอํานวยความ
สะดวกให้กบั เราๆ ทุกคนได้อย่างมากมาย จึงอาจจะกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ เราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค)
เป็ นอี กหนึ่ งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และเริ่ มเข้ามามี
ความสําคัญกับเรามากขึ้นเรื่ อยๆ การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทาํ ให้
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุค๊ ) มีขีดความสามารถสู งขึ้นหลายๆด้าน
ในสมั ย ที่ มี ก ารนํ า คอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มากขึ้ น
คอมพิวเตอร์ แบบเดสก์ท็อปหรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า Personal Computer (PC) นั้น
เป็ นที่ นิย มอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชนหรื อ จะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ใช่องค์กร เช่น นักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์ เป็ นต้น ต่างล้วนมีไว้ใช้
กัน แทบทั้ง สิ้ น แต่ ย ัง ไม่ เ ป็ นที่ แ พร่ หลายมากนั ก ต่ อ มาได้ มี ก ารพัฒ นามาเป็ น
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา(โน๊ ต นุ๊ ค ) ซึ่ งมี ค วามสามารถเหมื อ นกับ คอมพิ ว เตอร์
เดสก์ ท็ อ ป ผู ้บ ริ โภคเริ่ มให้ ค วามสนใจในคอมพิ ว เตอร์ ท้ ัง 2 แบบมากขึ้ น แต่
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เนื่ องจากว่าในสมัยที่คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) เข้ามาในตลาดใหม่ๆ นั้นมี
ราคาที่ สู งกว่ า คอมพิ ว เตอร์ เ ดสก์ ท็ อ ปมาก ทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคก็ ย ัง ให้ ค วามนิ ย ม
คอมพิ ว เตอร์ แ บบเดสก์ ท็ อ ป จากความต้อ งการของตลาดที่ ม ากขึ้ น ประกอบกับ
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยมากขึ้นในปั จจุบนั ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตตํ่าลง
ส่ งผลให้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) สามารถขายได้ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับราคาในสมัยที่มีการนํามาขายในยุคแรกๆ เมื่อราคาของคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา (โน้ตบุ๊ค) ถูกลงและสวนทางกับประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภค
ก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้ นเพราะว่าสามารถพกพาไปที่ต่างๆได้ง่ ายต่อการใช้ มีความ
สะดวกมากขึ้ น และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคคอมพิ ว เตอร์ เ ปลี่ ย นไป ประกอบกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั จะเป็ นเทคโนโลยีไร้ สายมากขึ้ น ราคาของเครื อข่ายไร้ สายก็
ลดลง ทํา ให้ ส ามารถใช้อิน เตอร์ เ น็ ต โดยไม่ต้อ งเล่ น อยู่ก ับ ที่ ก็ ไ ด้ซ่ ึ งเป็ นจุ ดเด่ น ที่
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) สามารถทําได้ และเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่างหนึ่ งใน
การเพิ่มยอดขาย จนทําให้ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) กลายเป็ น
ตลาดคอมพิวเตอร์ ที่สาํ คัญตลาดหนึ่งที่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การไม่อาจมองข้ามได้
ซึ่ ง ตลาดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คกํา ลัง ขยายตัวสู ง ขึ้น เนื่ องจากใน
ระบบธุ รกิ จปั จจุ บนั มีการแข่งขันกันสู ง ทางด้านข้อมูลข่าวสารจึงจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่
องค์กรธุ รกิจจะต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บ
ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หรื อนํ า เสนอข้ อ มู ล ซึ่ งความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการ
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ ง คอมพิ วเตอร์ โน้ตบุ๊คเป็ นไปอย่า งรวดเร็ วและการทํา งานของ
เครื่ องโน้ตบุค๊ จะมีการพัฒนาด้านประสิ ทธิ ภาพและความเร็ วแล้ว ปั จจุบนั ยังมีน้ าํ หนัก
เครื่ อ งเบาของเครื่ อ งลงมาก เมื่ อ เที ย บกับ สมัย ก่ อ นๆ จึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ท าํ ให้ต ลาด
คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค มี ก ารขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนอกจากยุ ค ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค
โลกาภิวฒั น์มีการนิยมใช้อินเตอร์ เน็ทและคามแพร่ หลายของ การค้าอิเล็คทรอนิค( Ecommerces) ส่ วนประกอบต่างๆ เหล่านี้จึงส่ งผลให้ตลาดเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมี
การแข่งขันกันรุ นแรงขึ้น ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา
และราคาลดลงมากจึงทําให้ไม่เพียงแต่ภาพธุ รกิจจะนิ ยมใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมาก
ขึ้น
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ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ที่ ข ายโน้ตบุ๊ค จํา เป็ นจะต้องมี ก ารปรั บ ตัวให้เหมาะสม เพื่อ
ความอยู่รอดและสามารถแข่งขันในตลาดได้ จากเหตุผลนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คของ
ผูบ้ ริ โภค อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูป้ ระกอบการเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โ ภค และทราบถึ ง ปั จ จัย ใช้ ใ นการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ต บุ๊ ค ของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
รายได้ ระดับ การศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของคนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มธุ รกิจคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาและนําไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ทราบพฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุ รกิจคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
3. ทราบปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลที่ได้จาก
การวิจยั ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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เขตกรุ งเทพมหานคร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน ลดความเสี่ ยงใน
การทําธุ รกิจและจะทําให้ประสบความสําเร็ จในการทําธุ รกิจต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
2.พฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
3.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ, อายุ, อาชี พ , รายได้,
การศึกษา, สถานภาพ

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
- วิธีชาํ ระเงิน, ยีห่ อ้ ที่ซ้ือ,
สถานที่ซ้ือ, วัตถุประสงค์ใน
การซื้อ, แหล่งข้อมูล, ผูม้ ีส่วน
ในการตัดสิ นใจ, ราคาที่
ต้องการ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

-Product, Price,
Place, Promotion
วิธีการดําเนินงานวิจัย

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา
-โน้ตบุ๊คมีฟังก์ชนั่ การใช้งานตรงตาม
ต้องการ
-ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็ นที่
ยอมรับ
-ราคาขายต่อมือสองของโน้ตบุค๊ ได้รา
คาดี
-ร้านค้าที่จาํ หน่ายอยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้า
-มีการรับประกันคุม้ ครองหลายปี และ
หลายความเสี่ ยง

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในก ารวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ตอ้ งการซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 400 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท และการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเลื อกรู ปแบบการชําระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คที่
เลือกซื้ อมากที่สุด คือ Acer โดยซื้ อจากตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อ
คือ เพื่อศึกษาหาความรู ้ ทํางาน / รายงาน แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อ คือ
จากอินเตอร์ เน็ต โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง
20,001 – 30,000 บาท
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐานมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกับคุณภาพมี
อิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านสถานที่จดั จําหน่าย มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
ในสถานที่จดั จําหน่ ายมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการรับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่1 ปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ป ระกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
รายได้ ต่ อ เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะ
ในด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ป ระกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์
ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด นั้นมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

79
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลกับ ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
Sig.
สมมติฐาน
เพศ
0.248
อายุ
0.549
สถานภาพ
0.369
อาชีพ
0.875
รายได้ต่อเดือน
0.116
ระดับการศึกษา
0.428
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบพฤติกรรมในการใช้ ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
Sig.
สมมติฐาน
วิธีการชําระเงิน
0.046*
X
ยีห่ อ้ ที่จะซื้ อ
0.104
สถานที่ซ้ื อ
0.000*
X
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
0.436
แหล่งข้อมูลประกอบการเลือกซื้ อ
0.201
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
0.508
ราคาโน๊ตบุค๊ ที่จะซื้ อ
0.031*
X
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
ค่านัยสําคัญ
ยอมรับ
การตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อโน๊ตบุ๊ค
Sig.
สมมติฐาน
ผลิตภัณฑ์
0.00*
X
ราคา
0.00*
X
สถานที่จดั จําหน่าย
0.00*
X
การส่ งเสริ มทางการตลาด
0.00*
X
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ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
X
X
X
X
X
X
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
X
X
X
X
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่เลื อกรู ป แบบการชํา ระเงิ น แบบเงิ นสดยกเว้นกลุ่ ม
อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของวสันต์ กนิ ฏ ฐะกุ ล
(ออนไลน์, 2550) ที่พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมชําระด้วยเงินสด เพียงครั้งเดียว
ยี่ห้อโน๊ตบุ๊คที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อ คือ Acer และรองลงมาคือ
Apple, Asus ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ),
วสันต์ กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550), ปิ ติพฒั น์ อัฑฒ์ธนหิรัญกุล(บทคัดย่อ, 2551), ศุภ
ลักษณ์ ทวีเปล่ง(บทคัดย่อ, 2553), จักรชัย จีวรสุ วรรณกุล(ออนไลน์, 2551), ภัทรา
ภรณ์ น่วมดี(บทคัดย่อ, 2551) ที่พบว่า ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความนิยมมากที่สุด คือ Acer
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะซื้ อโน๊ตบุ๊ค จากตัวแทนจําหน่าย และรองลงมาคือ
ซื้ อ ที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า วัตถุ ป ระสงค์ใ นการซื้ อ คื อ เพื่อ ศึ ก ษาหาความรู้ ทํา งาน /
รายงาน ซึ่ งแตกต่างจากผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), วสันต์
กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550) ที่พบว่าวัตถุประสงค์ในการใช้โน๊ตบุ๊คส่ วนใหญ่คือ เพื่อ
เล่นอินเตอร์ เน็ต
โดยตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และราคาของโน๊ตบุ๊คที่จะซื้ ออยูใ่ นช่วง 20,001 –
30,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจักรชัย จีวรสุ วรรณกุล(ออนไลน์, 2551),
ภัทราภรณ์ น่ วมดี (บทคัดย่อ, 2551), ธนพล อนันต์ปัญญาวงศ์(บทคัดย่อ, 2553) ที่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คในราคาเฉลี่ยระหว่าง 20,001 – 30,000
บาท แต่จะแตกต่างจากผลงานวิจยั ของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), ศุภลักษณ์
ทวีเปล่ง(บทคัดย่อ, 2553) ที่พบว่าราคาของโน๊ตบุ๊คที่ซ้ื อส่ วนใหญ่จะซื้ ออยู่ในช่ วง
30,001 – 40,000 บาท
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการเลือกซื้ อส่ วนใหญ่ คือ จากอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งหาก
พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของแหล่ ง ข้อ มู ล ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ จะเห็ น ได้ว่า
อิ นเตอร์ เน็ ต เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล สํ า คัญ อันดับ แรกที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอมพิ วเตอร์ ส่วนบุ ค คลแบบพกพา สะท้อนให้เห็ นว่า ปั จจุ บนั การรั บ
ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งอิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ นช่ อ งทางสํ า คัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา เนื่ องจากผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
ใช้เวลาส่ วนใหญ่ท้ งั ในการทํางานและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
การรับรู ้ขอ้ มูลทางการตลาดในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆจึงดําเนินการผ่านคอมพิวเตอร์
ด้วย โดยอิ นเตอร์ เน็ ตซึ่ งเป็ นสื่ อที่ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเปิ ดรั บจึ งมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ อย่างสําคัญต่อผูใ้ ช้งานไปด้วย
เมื่อพิจารณาในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีทศั นคติเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา โดยให้ความสําคัญสู งสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ซึ่ งเน้นความสําคัญที่โน้ตบุค๊ มีคุณภาพได้มาตรฐาน แต่ถึงแม้วา่ ด้านผลิตภัณฑ์จะมีผล
ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อคอมพิ ว เตอร์ ส่ วนบุ ค คลแบบพกพาของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด แต่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่น ๆ ก็เป็ นสิ่ งที่ผู้
จัดจําหน่ ายจะมองข้ามไปไม่ได้เช่นเดี ยวกัน ทั้งนี้ หากมองการค้นพบของการศึกษา
ครั้งนี้ยงั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ก็ยงั มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบ
พกพาในระดับสู งเช่นกัน ดังนั้นการทําตลาดของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
จึงไม่ควรที่จะเน้นด้านใดด้านหนึ่งจนละเลยความสําคัญของการตลาดด้านอื่น ๆ ไป
จนหมด ทั้งนี้เพราะตามความหมายของส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ดังที่
รศ. ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวไว้ คือ การประสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ของผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จดั จําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ ม
การขาย (Promotion) นัน่ เอง
เมื่ อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานแล้วซึ่ งพบว่า สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน สมมติฐานที่2 พฤติกรรมการ
เลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน
ในด้านวิธีการชําระเงิ น สถานที่ ซ้ื อ และราคาโน๊ตบุ๊คที่จะซื้ อ สมมติฐานที่3 ปั จจัย
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ส่ วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่าย การ
ส่ งเสริ ม การตลาด นั้นมีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ดัง นั้น หากผูจ้ ดั จํา หน่ า ยจะนํา คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลแบบพกพามาจํา หน่ า ยใน
กรุ งเทพมหานครแล้ว ควรจะคํานึ งถึงความสําคัญของด้านวิธีการชําระเงิน สถานที่
ซื้ อ ราคาโน๊ตบุค๊ รวมถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดให้มากที่สุด
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น 84.9% และ
ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดสามารถอธิ บ ายการตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพาของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครได้ 72.1%
ซึ่ ง ข้อมู ล ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูจ้ ดั จํา หน่ า ยในการนํา ข้อมูล
เหล่านี้ ไปวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
1. จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ จะนิ ยมเลือกซื้ อ
คอมพิวเตอร์ แบบพกพายี่ห้อ Acer, Apple, Asus โดยช่วงราคาที่จะเลื อกซื้ ออยู่ที่
ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท ดัง นั้น ร้ า นค้า หรื อตัว แทนจํา หน่ า ยควรนํา
คอมพิวเตอร์ แบบพกพายีห่ ้อ และราคาอยูใ่ นช่วงดังกล่าวมาเสนอขาย เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.แหล่ ง ข้อมู ล ที่ ใ ช้ป ระกอบการเลื อ กซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ คื อ จาก
อิ น เตอร์ เ น็ ต ดั ง นั้ น หากร้ า นค้า หรื อตั ว แทนจํา หน่ า ย ต้ อ งการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ผบู้ ริ โภครับรู้ จึงควรเลือกช่องทางอินเตอร์ เน็ตดีที่สุด
ซึ่ งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงจุดมากที่สุด
3.จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ เลื อกรู ปแบบ
การชําระเงิ นแบบเงิ นสด ดังนั้น หากผูจ้ ดั จําหน่ ายต้องการส่ งเสริ มการขายหรื อจัด
โปรโมชัน่ จึงควรจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อผูท้ ี่ชาํ ระแบบเงินสด เช่น การลดราคา การ
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ให้ส่ วนลดเงิ นสด การให้ ข องแถม เป็ นต้น ก็ น่ า ที่ จ ะยิ่ง เพิ่ม ความดึ ง ดู ดใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
4.จากผลการวิจยั ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู้ ริ โภคให้
ความสําคัญที่สุด โดยเน้นที่โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้ม าตรฐาน ดังนั้น หากร้ านค้าหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายจะเลือกคอมพิวเตอร์ มาเสนอขายให้แก่ลูกค้าจึงควรคํานึงถึงฟั งก์ชนั
การใช้งานที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด
5.จากผลการวิจยั ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในด้านการ
มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองในสถานที่จดั จําหน่ายมากที่สุด ดังนั้น ร้านค้า หรื อตัวแทน
จําหน่ายจึงควรมี สินค้าตัวอย่างให้ผบู ้ ริ โภคได้ดู ทดลอง และทดสอบสิ นค้า เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้นว่าแบบหรื อรุ่ นดังกล่าวตรงกับความต้องการหรื อไม่
6.จากผลการวิจยั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญด้านการ
รับประกันจากบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ดังนั้น ร้านค้าหรื อตัวแทนจําหน่าย จึงควร
จัดให้มีการรับประกันคอมพิวเตอร์ แบบพกพากับบริ ษทั ที่น่าเชื่ อถือ เพื่อให้ผบู้ ริ โภค
ได้ไว้วางใจ ว่าจะได้รับการบริ การอย่างดีที่สุดเมื่อมีปัญหา
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบพกพา
ในเขตปริ มณฑล และต่างจังหวัด เพื่อนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้
2.การศึกษาครั้งนี้อาจไม่ครอบคลุมตัวแปรที่มีผลต่อการซื้ อคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลแบบพกพาได้ครบถ้วน การศึกษาวิจยั ในอนาคตผูศ้ ึกษาอาจศึกษาตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามเพิม่ เติมในครั้งต่อไป
3.ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั เพียงอย่างเดียว ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปอาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์
หรื อการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็ นช่องทางในการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก
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