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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ช้ในการตัดสินใจเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN 

BUYING NOTEBOOKS OF CONSUMERS IN BANGKOK) 

พจมาน อภิเกษมสันต์ิ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ ประชาชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 

(Convenience sampling) และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง ใช้วิธี 

Anova (T-test,  F-test) และ Multiple Regression Analysis   

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนน้อยกว่า 10,000 

บาท  และการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกรูปแบบการชาํระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คท่ี

เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ Acer โดยซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / รายงาน แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือ คือ 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 



71 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

จากอินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 

20,001 – 30,000 บาท 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 

เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โนต้บุ๊คมีคุณภาพไดม้าตรฐานมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา  ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกบัคุณภาพมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง

ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

มีการรับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเ ดือน ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เฉพาะ

ในดา้นวธีิการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

คําสําคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

    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 

ในปัจจุบันความเจ ริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยในการทาํงานของมนุษยม์ากข้ึน ซ่ึงมี

ผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้ งในทางตรงและทางอ้อม ทาํให้คอมพิวเตอร์

กลายเป็นส่ิงของจาํเป็นอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเล่ียงได ้ในบางคร้ังหรือบางเวลา

มนุษยอ์าจจะไม่ทนัไดนึ้กถึง  ดงันั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินชีวติจึงมีความสาํคญัอยา่งมากทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ทุกวนัน้ีเป็นยุคสมยัท่ีการติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน 

เทคโนโลยต่ีางๆ มีส่วนสาํคญัและเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตความเป็นอยูข่องคนเรามาก

ข้ึน ความเป็นไปของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่าน้ีได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เพื่อให้สอดคล้องกบัยุคการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนั อีกทั้งยงัอาํนวยความ

สะดวกให้กบัเราๆ ทุกคนไดอ้ยา่งมากมาย จึงอาจจะกล่าวไดว้า่เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติเราอยา่งไม่อาจปฏิเสธไดค้อมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุ๊ค) 

เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเร่ิมเขา้มามี

ความสําคญักบัเรามากข้ึนเร่ือยๆ การปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทาํให้

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุค๊) มีขีดความสามารถสูงข้ึนหลายๆดา้น 

ในสมัย ท่ี มีก ารนําค อม พิว เตอร์ เข้า มา ใช้ในชีวิตประจําว ันม าก ข้ึ น 

คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปหรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่ Personal Computer (PC) นั้น

เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือจะเป็น

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่องค์กร เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์เป็นตน้ ต่างลว้นมีไวใ้ช้

กันแทบทั้ ง ส้ินแต่ย ังไม่ เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็น

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตนุ๊ค) ซ่ึงมีความสามารถเหมือนกับคอมพิวเตอร์

เดสก์ท็อป ผู ้บริโภคเร่ิมให้ความสนใจในคอมพิวเตอร์ทั้ ง 2 แบบมากข้ึน แต่
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เน่ืองจากว่าในสมยัท่ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) เขา้มาในตลาดใหม่ๆ นั้นมี

ราคาท่ีสูงกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมาก ทําให้ผู ้บ ริโภคก็ย ังให้ความนิยม

คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป จากความต้องการของตลาดท่ีมากข้ึนประกอบกับ

เทคโนโลยกีารผลิตท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึนในปัจจุบนั ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตตํ่าลง

ส่งผลให้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โนต้บุ๊ค) สามารถขายไดใ้นราคาท่ีถูกลงอย่างมาก

เม่ือเทียบกบัราคาในสมยัท่ีมีการนาํมาขายในยุคแรกๆ เม่ือราคาของคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (โนต้บุ๊ค) ถูกลงและสวนทางกบัประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริโภค

ก็ให้ความสนใจเพิ่มข้ึนเพราะว่าสามารถพกพาไปท่ีต่างๆได้ง่ายต่อการใช้ มีความ

สะดวกมากข้ึน และพฤติกรรมการบริโภคคอมพิวเตอร์เปล่ียนไป ประกอบกับ

เทคโนโลยีในปัจจุบนัจะเป็นเทคโนโลยีไร้สายมากข้ึน ราคาของเครือข่ายไร้สายก็

ลดลง ทาํให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเล่นอยู่กับท่ีก็ได้ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ี

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โนต้บุ๊ค) สามารถทาํได ้และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงใน

การเพิ่มยอดขาย จนทาํให้ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) กลายเป็น

ตลาดคอมพิวเตอร์ท่ีสาํคญัตลาดหน่ึงท่ีผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการไม่อาจมองขา้มได ้

ซ่ึงตลาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกาํลงัขยายตวัสูงข้ึน เน่ืองจากใน

ระบบธุรกิจปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง ทางด้านขอ้มูลข่าวสารจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

องค์กรธุรกิจจะตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ช่วย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ

ข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูล หรือนําเสนอข้อมูล  ซ่ึงความก้าวหน้าทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นไปอย่างรวดเร็วและการทาํงานของ

เคร่ืองโนต้บุค๊จะมีการพฒันาดา้นประสิทธิภาพและความเร็วแลว้ ปัจจุบนัยงัมีนํ้ าหนกั

เคร่ืองเบาของเคร่ืองลงมาก เม่ือเทียบกับสมัยก่อนๆ จึงเป็นปัจจัยท่ีทาํให้ตลาด

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองนอกจากยุคปัจจุบันเป็นยุค

โลกาภิวฒัน์มีการนิยมใชอิ้นเตอร์เน็ทและคามแพร่หลายของ การคา้อิเล็คทรอนิค( E-

commerces) ส่วนประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจึงส่งผลใหต้ลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมี

การแข่งขนักนัรุนแรงข้ึน ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีขนาดกะทดัรัด นํ้ าหนกัเบา

และราคาลดลงมากจึงทาํให้ไม่เพียงแต่ภาพธุรกิจจะนิยมใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมาก

ข้ึน 
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ปัจจุบนับริษทัท่ีขายโน้ตบุ๊คจาํเป็นจะต้องมีการปรับตวัให้เหมาะสม เพื่อ

ความอยู่รอดและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้จากเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ

ผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ ผูป้ระกอบการเพื่อทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค และทราบถึงปัจจัยใช้ในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ

ผูบ้ริโภคเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ ระดับการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคนใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาและนาํไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

2. ทราบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐาน  เพื่อนาํไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของ

ธุรกิจคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

3. ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวิจยัไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค
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เขตกรุงเทพมหานคร อนัจะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ลดความเส่ียงใน

การทาํธุรกิจและจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจต่อไป  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

2.พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี คื อ ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 400 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  

F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, 

การศึกษา, สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  

-Product, Price,  

Place, Promotion 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อ

คอมพวิเตอร์แบบพกพา 
- วธีิชาํระเงิน, ยีห่อ้ท่ีซ้ือ,  
สถานท่ีซ้ือ, วตัถุประสงคใ์น

การซ้ือ, แหล่งขอ้มูล, ผูมี้ส่วน

ในการตดัสินใจ,  ราคาท่ี

ตอ้งการ 

การตดัสินใจซื้อคอมพวิเตอร์แบบ

พกพา 

-โนต้บุ๊คมีฟังกช์ัน่การใชง้านตรงตาม

ตอ้งการ 

-ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ี

ยอมรับ 

-ราคาขายต่อมือสองของโนต้บุค๊ไดร้า

คาดี 

-ร้านคา้ท่ีจาํหน่ายอยูใ่น

หา้งสรรพสินคา้ 

-มีการรับประกนัคุม้ครองหลายปี และ

หลายความเส่ียง 
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สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 

บาท  และการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกรูปแบบการชาํระเงินแบบเงินสด ยี่ห้อโน้ตบุ๊คท่ี

เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ Acer โดยซ้ือจากตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / รายงาน แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือ คือ 

จากอินเตอร์เน็ต โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน้ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 

20,001 – 30,000 บาท  

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 

เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โนต้บุ๊คมีคุณภาพไดม้าตรฐานมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา  ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกบัคุณภาพมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  มีสินคา้ตวัอยา่งให้ทดลอง

ในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

มีการรับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ต่อเ ดือน ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เฉพาะ

ในดา้นวธีิการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 

สมมติฐานท่ี3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลกบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

เพศ 0.248  X 

อาย ุ 0.549  X 

สถานภาพ 0.369  X 

อาชีพ 0.875  X 

รายไดต่้อเดือน 0.116  X 

ระดบัการศึกษา 0.428  X 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบพฤติกรรมในการใช้

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

วธีิการชาํระเงิน 0.046* X  

ยีห่อ้ท่ีจะซ้ือ 0.104  X 

สถานท่ีซ้ือ 0.000* X  

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.436  X 

แหล่งขอ้มูลประกอบการเลือกซ้ือ 0.201  X 

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 0.508  X 

ราคาโน๊ตบุค๊ท่ีจะซ้ือ 0.031* X  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊ค 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์ 0.00* X  

ราคา  0.00* X  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.00* X  

การส่งเสริมทางการตลาด 0.00* X  
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  สรุปไดว้า่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการชําระเงินแบบเงินสดยกเวน้กลุ่ม

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของวสันต์  กนิฏฐะกุล 

(ออนไลน์, 2550)  ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมชาํระดว้ยเงินสด เพียงคร้ังเดียว 

ยี่ห้อโน๊ตบุ๊คท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ คือ Acer และรองลงมาคือ 

Apple, Asus  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), 

วสันต ์ กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550), ปิติพฒัน์  อฑัฒธ์นหิรัญกุล(บทคดัยอ่, 2551), ศุภ

ลกัษณ์ ทวีเปล่ง(บทคดัย่อ, 2553), จกัรชยั จีวรสุวรรณกุล(ออนไลน์, 2551), ภทัรา

ภรณ์ น่วมดี(บทคดัยอ่, 2551) ท่ีพบวา่ ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความนิยมมากท่ีสุด  คือ  Acer 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะซ้ือโน๊ตบุ๊ค จากตวัแทนจาํหน่าย และรองลงมาคือ 

ซ้ือท่ีห้างสรรพสินค้า  วตัถุประสงค์ในการซ้ือ คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ทาํงาน / 

รายงาน ซ่ึงแตกต่างจากผลงานวิจยัของปฐมกานต์ ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), วสันต ์ 

กนิฏฐะกุล(ออนไลน์, 2550)  ท่ีพบวา่วตัถุประสงคใ์นการใชโ้น๊ตบุ๊คส่วนใหญ่คือ เพื่อ

เล่นอินเตอร์เน็ต 

โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และราคาของโน๊ตบุ๊คท่ีจะซ้ืออยูใ่นช่วง 20,001 – 

30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจกัรชยั จีวรสุวรรณกุล(ออนไลน์, 2551), 

ภทัราภรณ์ น่วมดี(บทคดัยอ่, 2551), ธนพล อนนัต์ปัญญาวงศ์(บทคดัยอ่, 2553) ท่ี

พบวา่  ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในราคาเฉล่ียระหวา่ง 20,001 – 30,000 

บาท แต่จะแตกต่างจากผลงานวิจยัของปฐมกานต ์ยาดี(ออนไลน์, 2550 ), ศุภลกัษณ์ 

ทวีเปล่ง(บทคดัย่อ, 2553) ท่ีพบว่าราคาของโน๊ตบุ๊คท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ืออยู่ในช่วง 

30,001 – 40,000 บาท   

 แหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงหาก

พิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือจะเห็นได้ว่า 

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลสําคญัอนัดับแรกท่ีผูบ้ริโภคใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
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ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบนัการรับ

ข่าวสารผ่านช่องอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสําคัญท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา เน่ืองจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ทั้งในการทาํงานและกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ ผา่นคอมพิวเตอร์ ดงันั้น 

การรับรู้ขอ้มูลทางการตลาดในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆจึงดาํเนินการผา่นคอมพิวเตอร์

ดว้ย โดยอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดรับจึงมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจดา้นต่าง ๆ อยา่งสาํคญัต่อผูใ้ชง้านไปดว้ย 

เม่ือพิจารณาในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา โดยให้ความสําคญัสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงเนน้ความสาํคญัท่ีโนต้บุค๊มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  แต่ถึงแมว้า่ดา้นผลิตภณัฑ์จะมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ก็เป็นส่ิงท่ีผู ้

จดัจาํหน่ายจะมองขา้มไปไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีหากมองการคน้พบของการศึกษา

คร้ังน้ียงัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ

พกพาในระดบัสูงเช่นกนั  ดงันั้นการทาํตลาดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

จึงไม่ควรท่ีจะเน้นดา้นใดดา้นหน่ึงจนละเลยความสําคญัของการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ไป

จนหมด  ทั้งน้ีเพราะตามความหมายของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ดงัท่ี 

รศ. ธงชยั สันติวงษ ์กล่าวไว ้คือ การประสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

ของผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม

การขาย (Promotion) นัน่เอง 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานแล้วซ่ึงพบว่า สมมติฐานท่ี1 ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา 

ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี2 พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ในด้านวิธีการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุ๊คท่ีจะซ้ือ สมมติฐานท่ี3 ปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด นั้นมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

ดังนั้ น หากผูจ้ดัจาํหน่ายจะนําคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพามาจาํหน่ายใน

กรุงเทพมหานครแลว้  ควรจะคาํนึงถึงความสําคญัของดา้นวิธีการชาํระเงิน สถานท่ี

ซ้ือ ราคาโน๊ตบุค๊ รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใหม้ากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 84.9% และ

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได ้72.1% 

ซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัจาํหน่ายในการนําข้อมูล

เหล่าน้ีไปวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

1. จากผลการวจิยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะนิยมเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพายี่ห้อ Acer, Apple, Asus โดยช่วงราคาท่ีจะเลือกซ้ืออยู่ท่ี

ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท ดังนั้ น ร้านค้าหรือตวัแทนจาํหน่ายควรนํา

คอมพิวเตอร์แบบพกพายีห่้อ และราคาอยูใ่นช่วงดงักล่าวมาเสนอขาย เพื่อให้ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.แหล่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ จาก

อินเตอร์เน็ต ดังนั้ น  หากร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ จึงควรเลือกช่องทางอินเตอร์เน็ตดีท่ีสุด 

ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุดมากท่ีสุด 

3.จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบ

การชาํระเงินแบบเงินสด ดงันั้น หากผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งการส่งเสริมการขายหรือจดั

โปรโมชัน่  จึงควรจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผูท่ี้ชาํระแบบเงินสด เช่น การลดราคา การ
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ให้ส่วนลดเงินสด การให้ของแถม เป็นต้น ก็น่าท่ีจะยิ่งเพิ่มความดึงดูดใจในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

4.จากผลการวิจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัท่ีสุด โดยเน้นท่ีโน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดงันั้น หากร้านคา้หรือ

ตวัแทนจาํหน่ายจะเลือกคอมพิวเตอร์มาเสนอขายให้แก่ลูกคา้จึงควรคาํนึงถึงฟังก์ชนั

การใชง้านท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด 

5.จากผลการวจิยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นการ

มีสินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมากท่ีสุด  ดงันั้น ร้านคา้ หรือตวัแทน

จาํหน่ายจึงควรมีสินคา้ตวัอย่างให้ผูบ้ริโภคไดดู้ ทดลอง และทดสอบสินคา้ เพื่อให้

ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึนวา่แบบหรือรุ่นดงักล่าวตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

6.จากผลการวจิยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัดา้นการ

รับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ดงันั้น ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย จึงควร

จดัให้มีการรับประกนัคอมพิวเตอร์แบบพกพากบับริษทัท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผูบ้ริโภค

ไดไ้วว้างใจ วา่จะไดรั้บการบริการอยา่งดีท่ีสุดเม่ือมีปัญหา 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา

ในเขตปริมณฑล และต่างจงัหวดั เพื่อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ี 

2.การศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่ครอบคลุมตวัแปรท่ีมีผลต่อการซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลแบบพกพาไดค้รบถว้น  การศึกษาวจิยัในอนาคตผูศึ้กษาอาจศึกษาตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามเพิ่มเติมในคร้ังต่อไป 

3.ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยัเพียงอยา่งเดียว  ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปอาจใชว้ิธีอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ 

หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาขอ้มูลในเชิงลึก  
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