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51602701 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ : พฤติกรรม / ปจจัยสวนประสมทางการตลาด / คอมพิวเตอรแบบพกพา 

 กนกพร  จงเจริญ : พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร . อาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ. นภนนท  หอมสุด. 77 หนา. 
 

 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอร

แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ท่ีซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 35 ป สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท รายจายตอเดือนระหวาง 5,000-15,000 

บาท อาชีพอื่นๆซึ่งอยูในบริษัทเอกชน นอกเหนือจากเจาหนาที่ฝายบุคคล เจาหนาที่ฝายการตลาด และเจาหนาที่

ฝายบัญชี 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีรูปแบบการชําระเงิน

แบบเงินผอน ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ยี่หอ Acer สถานที่ท่ีซื้อคอมพิวเตอรแบบ

พกพา คือ หางสรรพสินคา ลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ ใชงานเชิงการศึกษา เหตุผลในการซื้อ

คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อ

คอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุดมาจากบุคคลที่นาเช่ือถือ  คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุม

ตัวอยางนี้อยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด คือ 

ตัวสินคา น้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูระหวาง 1 - 1.5 กิโลกรัม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยางภาพ

รวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากโดยความเร็วในการทํางาน

ของคอมพิวเตอรแบบพกพาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานราคาอยูในระดับมากโดยราคาเหมาะสมกับ

ความเร็วในการประมวลผลภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดจําหนายอยูในระดับมาก และในระดับมาก

ทุกขอ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากโดยการลดราคาพิเศษภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการ

บรรจุภัณฑอยูในระดับมากโดยในระดับมากทุกขอ ดานพนักงานขายอยูในระดับปานกลางโดยพนักงานขายมี

ความรูเร่ืองคอมพิวเตอรภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการใหขาวสารอยูในระดับมากโดยคําปรึกษาจากเพื่อน 

บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเช่ือถือภาพรวมอยูในระดับมาก ดานพลังอยูในระดับ

ปานกลางโดยในระดับปานกลางทุกขอ กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อและการช่ืนชอบตราสินคาสวนตัว

มากอนแลวอยูในระดับมาก 
สาขาวิชาการประกอบการ             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2552 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   ........................................ 
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51602701 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORDS :  BEHAVIOR / MARKETING FACTORS / COMPUTER NOTEBOOK  

KANOKPORN CHONGCHAROEN : BEHAVIOR AND MARKETING FACTORS 
AFFECTING PRIVACY OFFICER TO BUY COMPUTER NOTEBOOK IN SATHON 
DISTRICT, BANGKOK. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF.NOPPANON 
HOMSUD.  77 pp.  

 
 The study of behavior and marketing factors affecting privacy officer to buy computer 
notebook in Sathon District, Bangkok. The sample group used in this research is 400 privacy 
officers in Sathon District, Bangkok Metropolis who buying the computer notebook. The 
questionnaire is used as a tool for gathering the information. The statistics applied in the 
analysis are the frequency, percentage value, average value and standard variants.  
 The results of the research finds that a majority of sampling group is female, aged 
between 31 – 35 years old ; their status is single ; their education is Bachelor Degree ; their monthly 
income is between 15,001-25,000 Baht ; their monthly expense is between 5,000-15,000 Baht ; 
their occupation is the officer which do not be a human resource officer, a marketing officer and an 
accounting officer. 
 The behavior to buy the computer notebook of privacy officer in Sathon District, 
Bangkok finds that mode of the payment for the computer notebook is installment. The  most-
coveted brand of the computer notebook is Acer. The place to buy most of the computer notebook is 
department store. The objective to buy the computer notebook is supporting their education. The 
reason to buy the computer notebook is website visiting and chatting. The receiving of the 
information in relation to the computer notebook is by mean of the credible person. The 
expense of buying the computer notebook is between 20,001 – 30,000 Baht. The factors of 
decision to buy the computer notebook is the most product itself. The suitable weight of 
computer notebook is between 1 – 1.5 kilograms. 
 The marketing factors affecting to buy the computer notebook by sampling group are 
collectively at the much level ; and considering  on the basis of individual aspect ; In terms of 
product, it is much level. Individual item, the most level is the speed of processing. In terms of 
price, it is much level. Individual item, the most level is suitable price for the speed of 
processing. In terms of place, it is at the much level in every item. And at the moderate level 
is the outstanding of shop placement. In terms of promotion, it is much level. Individual item is 
the price reduction of the computer. In terms of packaging, it is at the much level. Individual 
item, it is at the much level in every item. In terms of persona, it is moderate level. Individual 
item, the most level is the computer knowledge of sales person. In terms of PR, it is much 
level. Individual item, the much level are friend’s consultation and the good image of the sales 
person. In terms of power, it is moderate level. Individual item, moderate level in every item, 
there are the much level closely person and personal brand favor. 
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คนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิ
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีและการส่ือสารคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาท

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและกลายเปนส่ิงสําคัญในชีวิตมนุษยมากขึ้น คอมพิวเตอรมีบทบาทใน

ทุกวงการอาชีพจะพบไดวาธุรกิจตางๆ ไดนําคอมพิวเตอรเขามาชวยดําเนินงานและใหบริการลูกคา 

เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความคลองตัวในการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร

ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของโลกยุคขอมูลขาวสาร องคกรใดมีขอมูลขาวสารท่ีครอบคลุม กวางขวาง 

ถูกตองและแมนยําจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดเก็บขอมูล การกล่ันกรอง 

การแปลงขอมูลใหเปนขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณคาทันสมัยและทันเวลา สามารถเก็บขอมูลไวใน

หนวยความจําไดมาก สามารถใหขอมูลที่แมนยําเมื่อมีการเรียกคนหาทํางานไดตลอดเวลาไมเหน็ด

เหนื่อยและยังสงขอมูลไปไดไกลและรวดเร็วมากจะทําใหองคกรนั้นๆ มีศักยภาพในการแขงขันกับ

องคกรอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันประชาชนสวนใหญทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลวัย

ทํางานตางใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน นักเรียนนักศึกษาใชคอมพิวเตอรในการทํารายงาน การ

คนควาหาขอมูล การพักผอน เชน การเลนเกม บุคคลวัยทํางาน ใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล 

การกล่ันกรอง การแปลงขอมูล การวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลงาน  

ทั้งนี้ คอมพิวเตอรไดมีวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาใหมีขนาด

เล็กลง ราคาไมแพง ประชาชนท่ัวไปสามารถหาซ้ือไดและพกพาไปท่ีตางๆ  ไดสะดวก ที่เรียกวา 

คอมพิวเตอรแบบพกพา มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการใชงานใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

แตคอมพิวเตอรแบบพกพาใหความสะดวกสบายในการพกพาและจัดหาเก็บอุปกรณไดมากกวา เขา

กับกระแสการคา การดําเนินชีวิตในประจําวันของผูบริโภคท่ีตองแขงขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจและ

สังคม 

ตลาดคอมพิวเตอรของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552 คอมพิวเตอรทั้งแบบต้ังโตะและ

แบบพกพามียอดขายเคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกันประมาณ  2.56-2.82 ลานเครื่อง หรือประมาณ 

47,452-51,295 ลานบาท โดยยอดขายของคอมพิวเตอรแบบพกพามีสัดสวนการขยายตัวสูงมากขึ้น
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ในขณะท่ียอดขายของคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะเริ่มชะลอตัว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2552) และในป 

พ.ศ.2553 ตลาดคอมพิวเตอรแบบพกพามีแนวโนมท่ีดีเนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุนอยูหลายประการ 

ทั้งจากกระแสความนิยมในการใชคอมพิวเตอรที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ตลาดกําลังแขงขันดานราคา

อยางเขมขนในทําใหมีราคาที่ต่ําลงและสามารถเปนเจาของไดงายขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณ

เปนบวกมากขึ้นและการเปดตัวของคอมพิวเตอรแบบพกพารุนใหมท่ีมาพรอมเทคโนโลยีใหมๆ อีก

ทั้งความชัดเจนในการเปดใหบริการระบบ 3G ที่เปนการสงเสริมการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก

ระบบ 3G ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแบบพกพา ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอรและธุรกิจที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรตองมีการวางแผน ปรับตัวใหเหมาะสมและพัฒนากลยุทธทางการตลาด

หลายมิติ มีมุมมองท่ีกวางและครบทุกดานตาง เพื่อความอยูรอดและสามารถแขงขันกับคูแขงราย

อ่ืนๆ ในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้นในอนาคต  

ในดานผูบริโภคการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาใชจําเปนตอง

พิจารณาเหตุผลและองคประกอบในหลายๆ สวน เชน ประสิทธิภาพของเคร่ือง อุปกรณตางๆ ท่ีอยู

ภายใน รูปลักษณรวมไปถึงความเหมาะสมดานราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดย

ผูบริโภคมีชองทางเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางหลากหลาย ท้ังจากตัวแทนของเจาของ

สินคา รานคา หางสรรพสินคา บนพ้ืนฐานจากความตองการในการใชงาน กําลังซ้ือและความชื่น

ชอบสวนบุคคล  

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความประสงคจะทําการศึกษา พฤติกรรม

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด ความนาเช่ือถือ

ของผลิตภัณฑ ตลอดจนบริการหลังการขาย เปนตน ท่ีมีสงผลตอการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ของผูบริโภค เพ่ือนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและเปนประโยชนตอการพัฒนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอรแบบพกพาใหสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานครท่ีสงผลตอการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีมีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล

ตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ที่มีอายุระหวาง 20-45 ป และกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง เปนจํานวนทั้งส้ิน 400 คน โดยใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenient Sampling) 

2. ขอบเขตดานชวงเวลา 

ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาตั้งแต เดือนมกราคม 2553 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2553  

3. ขอบเขตดานตัวแปรการวิจัย 

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  

ลักษณะประชากรศาสตร แบงออกเปน 

3.1.1 เพศ 

3.1.2 อายุ 

3.1.3 สถานภาพ 

3.1.4 ระดับการศึกษา 

3.1.5 ระดับรายได 

3.1.6 ระดับรายจาย 

3.1.7 อาชีพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

แบงออกเปน  

3.1.8 ผลิตภัณฑ (Product) 

3.1.9 ราคา (Price) 
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3.1.10 การจัดจําหนาย (Place) 

3.1.11 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

3.1.12 การบรรจุภัณฑ (Packaging) 

3.1.13 พนักงานขาย (Persona) 

3.1.14 การใหขาวสาร (PR) 

3.1.15 พลัง (Power ) 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตดานพื้นที่ 

การวิจัยครั้งนี้เลือกพื้นที่ของกลุมตัวอยางในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกระจาย

การแจกแบบสอบถามตามถนนสายหลักจํานวน 11 สาย ดังนี้ 

4.1  ถนนจันทร 

4.2  ถนนสาทรใต 

4.3  ถนนนางล้ินจี ่

4.4  ถนนพระราม 4 

4.5  ถนนเจริญกรุง 

4.6  ถนนสาธุประดิษฐ 

4.7  ถนนเชื้อเพลิง 

4.8  ถนนนราธิวาสราชนครินทร 

4.9  ถนนเจริญราษฎร 

4.10 ถนนอาคารสงเคราะห 

4.11 ถนนเย็นอากาศ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกั บพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ               

การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานครท่ีสงผลตอการ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

2. เพื่อทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

  ปจจัยดานประชากรศาสตร 
       - เพศ 

       - อายุ 

       - สถานภาพ 

       - ระดับการศึกษา 

       - ระดับรายได 

       - ระดับรายจาย 

       - อาชีพ 

  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
     - ผลิตภัณฑ   

     - ราคา  

     - การจัดจําหนาย  

     - การสงเสริมการตลาด  

     - การบรรจุภัณฑ  

     - พนักงานขาย  

     - การใหขาวสาร 

     - พลัง  

 

การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ของพนักงาบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

พฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอร         

แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีมีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
คอมพิวเตอร คือ เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีความสามารถในการคํานวณ

อัตโนมัติตามคําส่ังท่ีถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานแทนมนุษย สวนที่ใชประมวลผลเรียกวาหนวย

ประมวลผล ชุดของคําส่ังท่ีระบุขั้นตอนการคํานวณเรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธที่ได

ออกมานั้นอาจเปนไดทั้ง ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง หรืออยูในรูปอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ พีซี) หมายถึง คอมพิวเตอรประเภท

หนึ่งที่พบเห็นตั้งโตะ เชน ในสํานักงาน ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย เปนตน มีขนาดใหญ น้ําหนักมาก ไมนิยมเคล่ือนยาย ประกอบดวย 3 ชิ้นสวนสําคัญ 

คือ จอแสดงผล แปนพิมพ และตัวประมวลผล (ซีพียู) 

คอมพิวเตอรแบบพกพา หมายถึง คอมพิวเตอรที่สามารถพกพาไดสะดวก ขนาดหนาจอ

ของเคร่ืองมีความกวางยาวประมาณ 8 – 14 น้ิว  มีน้ําหนักประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม หนาจอแบนราบ 

มีฝาพับปด-เปด คลายสมุด สามารถใสกระเปาเอกสารได และมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แล็ปท็อป  

การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแบบน้ีสามารถใชงานโดยการเสียบปล๊ัก หรือใชแบตเตอรรี่ก็ได 

คอมพิวเตอรแบบพกพามีการทํางานท่ีเหมือนกับเคร่ืองแบบตั้งโตะ จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการ

ทํางานนอกสถานท่ี ในขณะเดินทาง หรือตองใชเพื่อการนําเสนองานกับลูกคา 

ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่ประสมประสานในการตลาด ท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานครประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายใหกับตลาด  สามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายได  ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะสัมผัสไดหรือสัมผัสไมได   

ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ใชแลกเปล่ียนกับมูลคาของผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนายสินคา เคล่ือนยายจากผูผลิตหรือผู

จําหนายไปยังผูบริโภคหรือผูใชในตลาด 

การสงเสริมการตลาด หมายถึง การใหขอมูลเพื่อชักชวนใหผูบริโภคเห็นถึงประโยชนที่

จะไดรับตลอดจนกระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น  
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การบรรจุภัณฑ หมายถึง กลุมของกิจกรรมการออกแบบผลิตและการจัดเกี่ยวกับส่ิง

หอหุม หรือบรรจุผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัย สะดวกตอการขนสง เอ้ืออํานวยใหเกิดประโยชน

ทางการคาของผูผลิต ผูจําหนาย และการนําไปใชของผูบริโภค 

การใชพนักงานขาย หมายถึง การขายโดยใชพนักงานขายปฏิบัติตัวตอตัวระหวางกันกับ

ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย โดยใชศิลปะในการชักจูง กระตุนใหเกิดความตองการ มองเห็น

อรรถประโยชนของผลิตภัณฑและตัดสินใจซ้ือดวยความพอใจ   

การใหขาวสาร หมายถึง การใหขอมูลขาวสารท่ีนาเชื่อถือผานรูปแบบการนําเสนอ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑและองคกร มุงใหความสําคัญมากกับการตลาด สินคาและตราสินคา  ซ่ึงแตกตาง

จากการประชาสัมพันธในรูปแบบเดิม  ที่มุงความสําคัญไปท่ีภาพลักษณขององคกรเปนสําคัญ

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและตองการซ้ือสินคาในที่สุด 

พลัง หมายถึง แรงกระตุน แรงผลักดันจากส่ิงแวดลอมท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต เชน 

สังคม เพื่อน บรรยากาศ ท่ีมีอิทธิพลตอการกระทํา การตัดสินใจ สามารถโนมนาวชักจูงใจ 

เปล่ียนแปลงใหเกิดการกระทําหรือไมกระทําได 

เขตสาทร หมายถึง เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต

กรุงเทพใต ถือเปนเขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ และการทูต กระทรวงมหาดไทยได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 เปล่ียนแปลงช่ือ เขตสาธร  เปน เขตสาทร

เนื่องจากคําวา สาธร ไมมีความหมาย และคําแปลตามหลักภาษาไทย สวนคําวา สาทร มีความหมาย

และคําแปลวา เอ้ือเฟอ เอาใจใส 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัยครั้งนี้ โดยแบงเอกสารออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

1. ประวัติความเปนมาคอมพิวเตอรและประเภทคอมพิวเตอรแบบพกพา 

2. ความรูทั่วไปเรื่องเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ 

 

1.  ประวัติความเปนมาคอมพิวเตอรและประเภทของคอมพิวเตอรแบบพกพา 
1.1 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรยุคที่ 1 (พ.ศ. 2497-2501)  คอมพิวเตอรในยุคนี้ใชหลอดสุญญากาศ 

(Vacuum tube) เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองยังมีขนาดใหญมาก ใชกระแสไฟฟาจํานวนมาก ทํา

ใหเครื่องมีความรอนสูงจึงมักเกิดขอผิดพลาดงาย คอมพิวเตอรในยุคนี้ไดแก UNIVAC I , IBM 600 

เครื่องคอมพิวเตอร Mark1  เครื่องคอมพิวเตอร ENIAC 

คอมพิวเตอรยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2507) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชทรานซิสเตอร ( Transistor) 

เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส และใชวงแหวนแมเหล็กเปนหนวยความจํา คอมพิวเตอรมีขนาดเล็กกวายุค

แรก ตนทุนต่ํากวา ใชกระแสไฟฟานอยกวา และมีความแมนยํา 

คอมพิวเตอรยุคที่ 3 (พ.ศ. 2508-2513) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจรไอซี ( Integrated 

Circuit) เปนสารกึ่งตัวนําที่สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไวแลวพิมพบนแผนซิลิกอน ( Silicon) 

เรียกวา "ชิป" 

คอมพิวเตอรยุคที่ 4 (พ.ศ. 2514-2523) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจร LSI (Large-Scale 

Integrated Circuit) เปนการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผนซิลิกอนชิป 1 แผนสามารถบรรจุได
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Integrated Circuit) เปนการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผนซิลิกอนชิป 1 แผน สามารถบรรจุได

มากกวา 1 ลานวงจร ดวยเทคโนโลยีใหมนี้ทําใหเกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่สําคัญสําหรับการ

ทํางานพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรนั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกวา ไมโครโปรเชสเซอร 

คอมพิวเตอรยุคที่ 5 (พ.ศ. 2524-ปจจุบัน) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจร VLSI (Very Large-

S c a l e  I n t e g r a t e d  C i r c u i t )  เปนการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 ประเภทของคอมพิวเตอรแบบพกพา 

คอมพิวเตอรแบบพกพาในปจจุบันถูกออกแบบมามากมายหลายรูปแบบ หลายระดับ

ราคาแตกตางกันตามแตวัตถุประสงคการใชงานของผูใชแตละคน และในสถานการณรวมถึง

ส่ิงแวดลอมท่ีตางกัน ดวยความตางของ คอมพิวเตอร แบบพกพาแตละแบบนั้น มีท้ังในเรื่องของ

คุณสมบัติทางเทคนิค ขนาดและรูปทรง 

1.2.1 คอมพิวเตอร แบบพกพาท่ีใชงานแทนเคร่ืองพีซีได เรียกอีกชื่อหนึ่งวาแบบ  

All – In – One เปนคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีมีอุปกรณมาตรฐานและพอรตเชื่อมตอจํานวนมาก มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับเดียวกันหรือบางรุนอาจเหนือกวาเคร่ืองเดสกท็อป ไมวาจะเปน

โปรเซสเซอรรุนใหมลาสุด ขนาดหนวยความจํา ความจุฮารดดิสกอุปกรณเก็บขอมูล ระบบเสียง 

ระบบ LAN ความเร็วสูง เปนตน นอกจากนี้เครื่องบางรุนที่เหมาะสําหรับเลนเกมยังไดรับการติดตั้ง

ชิปกราฟกประสิทธิภาพสูงเปนพิเศษ จอภาพแบน Wide Screen ที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร 

ลําโพงคุณภาพดีที่ใหเสียงหนักแนน หรือเครื่องบางรุนอาจสามารถควบคุมการทํางานดวยรีโมต

คอนโทรลและไดรับการติดตั้งภาครับสัญญาณโทรทัศน หรือ TV Tuner มาใหดวย ขอดี คือ มี

ประสิทธิภาพสูง มีอุปกรณมาตรฐานมาใหครบครัน จอภาพขนาดใหญ และมีขนาดแปนคียบอรด

เทียบเทากับคียบอรดมาตรฐาน โดยประสิทธิภาพสามารถเทียบไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเดสกท็อป 

ขอเสีย คือ ราคาคอนขางสูง น้ําหนักปานกลาง พกพาไดแตไมคลองตัวเทาเครื่องขนาดเล็ก 

1.2.2 คอมพิวเตอร แบบพกพาราคาประหยัด ท่ีมีราคาไมถึง 20,000 บาท เลือกใช

ซีพียูราคาประหยัด เชน Core Solo, Celeron M ของ Intel หรือ Sempron ของ AMD ชิปกราฟกแบบ 

on – board ไดรว DVD Writer แมจะใชซีพียูราคาประหยัด แตก็สามารถใชงานท่ัวไป เชน งาน

เอกสาร เลนอินเตอรเน็ต ดูหนัง ฟงเพลง ไดอยางงาย ขอดี คือ ราคาถูก ใชงานท่ัวไปไดดี ขอเสีย คือ

ไมเหมาะกับการเลนเกมและงานดานกราฟก น้ําหนักปานกลาง พกพาไดแตไมคลองตัวเทาเครื่อง

ขนาดเล็ก 

1.2.3 คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดยักษ เปน คอมพิวเตอร แบบพกพาท่ีมีหนาจอ

ขนาดใหญถึง 17 น้ิว ซ่ึงสวนใหญจะเปนเคร่ืองท่ีมีน้ําหนักมาก หรือเรียกไดวาเปนเคร่ืองเดสกท็อป

ที่ห้ิวไปไหนมาไหนได แตดวยรูปรางท่ีใหญโต ทําใหผูผลิตติดตั้งคียบอรดขนาดใหญ พรอมชุด
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แปนตัวเลขแยกตางหาก ทําใหใชงานไดสะดวกขึ้น ขอดี  คือ จอภาพขนาดใหญมาก ประสิทธิภาพ

สูง แปนคียบอรดขนาดใหญใชงานงาย ขอเสีย คือ ตัวเครื่องมีขนาดใหญ อีกทั้งมีน้ําหนักมาก เพราะ

ใชจอภาพขนาดใหญ และระยะเวลาการใชแบตเตอร่ีส้ันมาก 

1.2.4 คอมพิวเตอร แบบพกพารุนบางเบา ( Ultra thin notebook) คอมพิวเตอร แบบ

พกพาท่ีไดรับการออกแบบใหมีความบางเปนพิเศษเพื่อความสะดวกในการพกพาบางรุนสามารถ

ออกแบบใหมีความบางไดนอยกวา 1 น้ิว และมีน้ําหนักไมถึง 1.5 กิโลกรัม แตก็ยังคงขนาดของ

จอภาพและคียบอรดมาตรฐานไวอยางครบครัน ขอดี คือ บางเบา พกพาสะดวก ขอเสีย คือ ราคาสูง 

และดวยความบางเปนพิเศษนี้ ทําใหอุปกรณเก็บขอมูลอยางออปติคอลไดรวอาจไดรับการออกแบบ

เปนรุนติดตั้งภายนอกและอาจมีพอรตเชื่อมตอจํากัด เชน อาจมีพอรต USB เพียง 2 พอรต ขณะที่

เครื่องท่ัวไปจะมีมาใหถึง 4 พอรต เชน เคร่ือง Toshiba Portege, Fujitsu S – Series, Samsung Q และ 

S Series หรือ Sony Vario เปนตน 

1.2.5 คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดเล็ก เปน คอมพิวเตอร แบบพกพาท่ีไดรับการ

ออกแบบใหมีขนาดเล็กเปนพิเศษเพื่อสะดวกตอการพกพา โดยเคร่ืองบางรุนมีขนาดเล็กกวา

กระดาษ A4 และสามารถพกพาไวในกระเปาถือสตรีไดสบาย แตดวยขนาดท่ีเล็กนี้เองทําให

คียบอรดและจอภาพของ คอมพิวเตอร แบบพกพามีขนาดเล็กกวาปกติ ซ่ึงสวนใหญจอภาพจะมี

ขนาดเล็กเพียง 7-12.1 นิ้วเทานั้น ขอดี  คือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกกวาแบบ Ultra thin ถือเปน

คอมพิวเตอร แบบพกพาแบบท่ีมีขนาดเล็กที่สุดและพกพาไดสะดวกที่สุด ขอเสีย  คือ มีราคาแพง 

ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทําใหคียบอรดและจอภาพมีขนาดเล็ก รวมถึงมีพอรตเชื่อมตอจํากัด สวนใหญ

เลือกใชออปติคอลไดรแบบติดตอภายนอก เชน เคร่ืองตระกูล  Libretto ของ Toshiba แตก็มีเคร่ือง

บางรุนที่มีไดร DVD Writer ติดตั้งมาใหเลย เชน เคร่ืองตระกูล Vaio TX ของ Sony นอกจากน้ียังมัก

ใชซีพียูประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพจึงดอยกวาพวก  Ultra thin สําหรับ คอมพิวเตอร แบบพกพา

รุนบางเบาและคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก สามารถเพ่ิมความสามารถในการตอขยายรวมถึง

ไดรเก็บขอมูลใหสูงขึ้น โดยตองติดต้ังอุปกรณเสริมบางอยาง Docking Station หรือ Port Replicator 

ที่ออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอรแบบพกพารุนนั้นๆ หรือเชื่อมตอผานพอรต USB ก็ไดนอกจากน้ี

คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดบางเบาและขนาดเล็กสวนใหญจะใชซีพียูรุนประหยัดพลังงาน 

ความเร็วประมาณ 1.1 –1.2 GHz ในขณะท่ีปจจุบันยังมีการออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพารุนเล็ก

ที่เนนการพกพาอยางแทจริงและเรียกกันวา Micro PC เชน Sony VIAO UX ซ่ึงจะมีขนาดเล็กกวา

เครื่องประเภท Ultra Portable โดยมีจอภาพเล็กเพียง 4.5 น้ิว แปนคียบอรดขนาดเล็กกวาปกติ 

จอภาพแบบสัมผัส ใชซีพียู Core Solo ความเร็ว 1.2 GHz และทํางานระบบปฏิบัติการ Window XP 

หรือ Vista  
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1.2.6 คอมพิวเตอรแบบพกพายอดทรหด (Tough Notebook) แบบคอมพิวเตอรแบบ

พกพาเปนอุปกรณคอมพิวเตอรที่คอนขางบอบบาง ออนแอตอน้ํา ความชื้น ฝุน ละออง ความรอน 

และการกระทบกระแทก อยางไรก็ตามไดมีการออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีมีความทนทาน

ตอการใชงานทุกสภาวะ ทนตอความชื้น น้ํา การกระทบกระเทือน หรือแมแตการตกจากท่ีสูงเรียก

คอมพิวเตอร แบบพกพาเหลานี้วา Tough Notebook หรือ คอมพิวเตอร แบบพกพายอดทรหด แต

คอมพิวเตอรแบบพกพาเหลานี้ก็จะมีน้ําหนักมาก รวมถึงมีราคาแพงมากดวย ตัวอยางเชน ตระกูล 

Tough book ของบริษัท Panasonic หรือ Dura book ของ Twin head ขอดี คือ ตัวเครื่องทําจากโลหะ

แมกนีเซียมอัลลอย ทนตอการใชงานทุกสภาวะอากาศ ทุกสภาวการณ ขอเสีย  คือ มีขนาดใหญ 

น้ําหนักมาก ราคาแพงมาก รูปรางไมกะทัดรัด 

1.2.7 Tablet PC  เปนการประสมประสานระหวางประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร

แบบพกพา และการใชงานในแบบเดียวกับพีดีเอ หากพิจารณาจากรูปรางแลว Tablet PC 

เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีไมมีคียบอรดและอุปกรณชี้ หรือเหมือนเครื่องพีดีเอ

ขนาดใหญเทาๆ กับสมุดโนตเลมหนึ่งในแงของคุณสมบัติทางเทคนิค Tablet PC ประกอบดวย

โปรเซสเซอร สวนใหญจะเปน Pentium M รุนประหยัดพลังงาน หนวยความจําฮารดดิสก ระบบ

กราฟฟก เชนเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาแตไมมีคียบอรดและอุปกรณชี้ เพราะเลือกใช

จอสัมผัสลักษณะเดียวกับพีดีเอแทน รวมถึงใชระบบปฏิบัติการ Windows XP Tablet PC Edition ที่

ออกแบบมาสําหรับการใชงานรวมกับ Tablet PC โดยเฉพาะแตดวยขอจํากัดในการใชงาน ทําให 

Tablet PC ไมไดรับความนิยมมากนัก และในประเทศไทยเกือบไมมีการนําเครื่องเขามาจําหนายแต

อยางใดนอกจากน้ียังมีการพัฒนาเครื่องประเภท UMPC หรือ Ultra-Mobile Personal Computer ซ่ึง

มีขนาดเล็กกวา Tablet PC ดวยหนาจอขนาด 7 นิ้ว และน้ําหนักไมถึง 1 กิโลกรัม แตยังทํางานบน

ระบบปฏิบัติการ Window XP Tablet PC Edition เชนเดิม ซ่ึงอาจเรียกเครื่องประเภทน้ีวา Mini 

Tablet PC ปจจุบันเคร่ือง UMPC ที่วางขายอยู เชน Asus R2H เปนตน ขอดี  คือ สามารถใชงานได

ในลักษณะเดียวกับเคร่ืองพีดีเอ คือเขียนลงไปตรงๆบนหนาจอและสามารถติดตั้งอุปกรณเสริมเพื่อ

การใชงานแบบเคร่ืองเดสกท็อปไดดวย ขอเสีย  คือ ราคาแพง การใชงานคอนขางจํากัด และ

ระบบปฏิบัติการ Windows XP Tablet PC Edition ก็ไมไดรองรับการเขียนภาษาไทยลงบนจอ 

1.2.8 Convertible Tablet PC เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ Tablet PC ซ่ึงมีการติดต้ัง

คียบอรดมาพรอมกับตัวเคร่ืองทําใหผูใชสามารถใชงานไดทั้งแบบ คอมพิวเตอร แบบพกพาและ 

Tablet PC ในเครื่องเดียวกัน โดยจอภาพสามารถหมุนและพับเพื่อเปล่ียนรางจากเครื่องคอมพิวเตอร

แบบพกพาไปเปน Tablet PC ได ซ่ึงชวยใหผูใชสามารถใชงานเครื่องไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

ที่สําคัญเคร่ือง Convertible Tablet PC ในปจจุบันไดถูกพัฒนาใหมีคุณสมบัติเทียบเทากับเคร่ือง
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ประเภทใชงานแทนเคร่ืองเดสกท็อปแลว ขอดี คือ ใชงานไดหลากลายรูปแบบ ขอเสีย คือ ราคาแพง

กวาคอมพิวเตอรแบบพกพาธรรมดาท่ีมีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน 

1.2.9 เคร่ืองเดสกโนต ( Desknote) เคร่ืองพันธผสมราคาประหยัดระหวางรูปราง

ของคอมพิวเตอร แบบพกพาและอุปกรณภายในของเครื่องเดสกท็อป เชน ซีพียู หนวยความจํา 

ฮารดดิสก และไมสามารถพกพาไปใชงานนอกสถานท่ีไดเพราะไมมีแบตเตอร่ี เนื่องจากตองการลด

ตนทุนใหราคาเคร่ืองถูกลง แตดวยราคาของ คอมพิวเตอร แบบพกพาท่ีลดลงอยางมากทําใหเครื่อง

เดสกโนตไมเปนที่นิยมอีกตอไป ขอดี  คือ ราคาถูกและมีประสิทธิภาพดีพอควรเพราะใช

สวนประกอบในแบบของเคร่ืองเดสกท็อปขอเสีย  คือ เกิดความรอนสูงเพราะใชช้ินสวนที่ไมได

ออกแบบใหประหยัดพลังงาน มีน้ําหนักมากไมสามารถใชงานในท่ีที่ไมมีปล๊ักใหเสียบไฟบานได 

1.2.10 คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีใชซีพียูของเคร่ืองเดสกท็อป เพื่อทําใหราคาเคร่ือง

ถูกลง สมัยกอนผูผลิต คอมพิวเตอรแบบพกพาหลายรายเลือกออกแบบใหคอมพิวเตอรแบบพกพา

บางรุนใชซีพียูของเคร่ืองเดสกท็อป ไดแก ซีพียู P e n t i u m  4 แตขอเสียคือระยะเวลาการใชงาน

แบตเตอรี่ส้ันมาก เชนเดียวกับเคร่ืองเดสกโนต แตในปจจุบันดวยราคาของ คอมพิวเตอรแบบพกพา

ที่ลดลง ทําให คอมพิวเตอรแบบพกพาประเภทน้ีไมเปนที่นิยมอีกตอไป ขอดี คือ ราคาถูกและมี

ประสิทธิภาพดีพอควรเม่ือเทียบกับคอมพิวเตอรแบบพกพาในยุคน้ัน เพราะใชซีพียูของเคร่ือง

เดสกท็อปขอเสีย คือ น้ําหนักมาก เกิดความรอนสูง อายุการใชงานแบตเตอรรี่ส้ัน เพราะไมไดใช

ซีพียูรุนประหยัดพลังงาน (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2 5 4 0 ) 

สรุป คอมพิวเตอร คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่มีสามารถรับคําส่ัง ประมวลผล และ

ปฏิบัติตามโปรแกรมคําส่ังไดอยางหลากหลาย รวดเร็ว และแมนยํา กาวทันยุคเทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร อีกทั้งมีบทบาทที่สําคัญกับทุกหนวยงานและองคกร เชน ดานการศึกษา ดานงานธุรกิจ

ทั่วไป ดานวงการธนาคาร ดานวิศวกรรม งานวิทยาศาสตร ดานการแพทย ดานสายการบิน        งาน

ราชการ เปนตน 

 
2.  ความรูทั่วไปเร่ืองเขตสาทร กรุงเทพมหานคร   

2.1 ประวัติศาสตร  

พื้นที่เขตสาทรเดิมขึ้นอยูกับอําเภอบานทะวาย จังหวัดพระประแดง ตอมาอําเภอบาน

ทะวายยายยกมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปล่ียนชื่อจากเปนอําเภอยานนาวาและเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครในสมัยตอมา 

ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแนนขึ้น พื้นที่บางแหงอยู

ไกลจากสํานักงานเขต กรุงเทพมหานครจึงไดรวมแขวงยานนาวา แขวงทุงวัดดอน และแขวงทุง
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มหาเมฆใหอยูในการดูแลของสํานักงานเขตยานนาวา สาขา 1 (แขวงยานนาวา) และทองท่ีดังกลาว

ไดยกฐานะเปน เขตสาธร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่เขตยานนาวา ตั้งเขตสาธรและเขตบางคอแหลม โดยนําช่ือคลองและถนนสาธรมา

ตั้งเปนชื่อของเขตโดยอนุโลม 

ตอมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงช่ือ 

เขตสาธร เปน เขตสาทร เนื่องจากคําวาสาธรไมมีความหมายในพจนานุกรม สวนคําวาสาทรมี

ความหมายวา เอ้ือเฟอ เอาใจใส และเพื่อเปนการใหเกียรติแก หลวงสาทรราชายุตก (ยม) ขุนนาง

และคหบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงเปนผูขุดคลองอันเปนที่มาของช่ือเขต ดังนั้นชื่อเขตสาธรคลอง    

สาธร ถนนสาธรเหนือ ถนนสาธรใต และซอยยอยของถนนสาธร จึงตองเขียนเปน สาทร ท้ังหมด 

2.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยูบริเวณทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงพระนคร มีอาณาเขตติดตอกับ

พื้นที่การปกครองตางๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตบางรักและเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามท่ี 4 เปน

เสนแบงเขต 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีแนวทางรถไฟสายชองนนทรี 

ซอยเชื้อเพลิง 4 (ศรีรุง) และถนนเย็นอากาศเปนเสนแบงเขต 

ทิศใต ติดตอกับเขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม มีถนนนางล้ินจี่ ถนนจันทนเกา 

คลองชองนนทรี ถนนจันทน ถนนสาธุประดิษฐ ซอยสาธุประดิษฐ 12 (ทวีสิทธ์ิ) ซอยจันทน 43 

แยก 33 ซอยจันทน 43 (วัดไผเงิน) ซอยจันทน 43 แยก 14 ซอยเจริญราษฎร 5 (อยูดี) ซอยเจริญ

ราษฎร 8 (อยูดี) และคลองกรวยเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยาเปนเสนแบงเขต 

2.3 การแบงเขตการปกครอง 

เขตสาทรแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 3 แขวง คือ แขวงยานนาวา แขวงทุงวัดดอน 

แขวงทุงมหาเมฆ  โดยแตละแขวงมีจํานวนประชากร 44,134 คน 24,246 คน และ 20,687 คน 

ตามลําดับ รวมท้ังส้ินเขตสาทรมีประชากรจํานวน 89,067 คน (สํานักงานเขตสาทร 2553) 

สรุป เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต มีพื้นที่รวม 9.326  ตารางกิโลเมตร  ตามทะเบียนราษฎรปรากฏจํานวน

ประชากร 89,067 คน แตหากความจริงเปนเขตท่ีมีประชากรอยูอยางหนาแนนเพราะเปนพื้นที่

เศรษฐกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอาคาร สํานักงาน ธนาคาร หางสรรพสินคา 

และแหลงทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนของชาวไทยและชาวตางชาติ 
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3.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
3.1  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

สุกัญญา หมั่นคติธรรม (2548 : 10) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรม

ผูบริโภคเปนการแสดงออกของคนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการคนหาความตองการ ความรูสึก การ

รับรูตางๆ ในการบริโภค โดยมีการกระบวนการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ การตัดสินใจซ้ือ การ

ใชและสามารถสนองตอบวามตองการของผูบริโภคน้ัน 

ศุภร เสรีรัตน ( 2545 : 7) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวของกับการซ้ือ และการใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการการแลกเปล่ียนที่บุคคลตอง

ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว 

ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 25) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรืออาการตาง

ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได เชน การเดิน การพูด การหัวเราะ การรับประทาน การ

สัมผัส ฯลฯ เรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) หรือเปนการกระทําท่ีบุคคลอ่ืนมองไม

เห็นดวยตา เชน การคิด การฝน ฯลฯ ตองสังเกตโดยเคร่ืองมืออ่ืนๆเขาชวย เชน การใชเครื่องมือ จับ

เท็จ การใชเครื่องมือวัดการหายใจเขาออก พฤติกรรมนี้เรียกวา พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 5) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ ปฏิกิริยาของบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆของการ

ตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 

ดารา ทีปะปาล (2542 : 4) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําใดๆของ

ผูบริโภคท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซ้ือ การใชสินคาและบริการ รวมท้ังกระบวนการ

ตัดสินใจ ซ่ึงเปนตัวนําหรือตัวกําหนดการกระทําดังกลาว เพ่ือตอบสนองความจําเปนและความ

ตองการของผูบริโภค ใหไดรับความพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 90) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การคนควาการซ้ือ 

การใชการประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ การตัดสินใจและการกระทําของ

ผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตาม

แบบจําลอง ทฤษฎี เอส - อาร ดังแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคตามทฤษฎี เอส – อาร (S-R Theory)                         

ที่มา :  ศิริวรรณ เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2541), 90. 

3.2  ทฤษฎีการตัดสินซ้ือของผูบริโภค 

พิบูลย ถาวรโลหะ (2548 : 16) กลาวไววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือผูซ้ือ 

หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาของผูซ้ือภายหลังจากมีส่ิงมากระตุน ซ่ึงก็คือผูบริโภคจะมี

การตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้         

1.  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือประเภท

ของผลิตภัณฑหนึ่งๆ         

2.  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินคา

ของผลิตภัณฑประเภทหนึ่งๆ        

3.  การเลือกผูขาย (Dealer choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกผูขายเพ่ือซ้ือ

สินคาหนึ่งๆ ซ่ึงผูบริโภคมักคํานึงถึงสถานที่ขาย การบริการ      

4.  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกเวลา

และระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคาหนึ่งๆ         

 

 

  

 

สิ่งกระตุนภายนอก 
สิ่งกระตุนการตลาด   สิ่งกระตุนอื่นๆ 

ราคา เทคโนโลยี

การสงเสริมการขาย   วัฒนธรรม 

การจัดจําหนาย การเมือง

ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ

ลักษณะของผูซ้ือ 
    ปจจัยทางวัฒนธรรม 

ปจจัยทางสังคม

   ปจจัยสวนบุคคล 

    ปจจัยทางจิตวิทยา 

ลักษณะของผูซ้ือ 
การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินทางเลือกทาง

การตัดสินใจซื้อ 

ความรสึกภายหลังการซื้อ

กลองดํา หรือ 

ความรูสึกนึกคิดของ 

การตอบสนอง 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกราคา  

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณในการซื้อ 
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5.  การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก

ปริมาณสินคาท่ีตองการซ้ือในครั้งหนึ่งๆ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 199) กลาวไววา ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันใน

ดานตางๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละ

บุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือและใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตอง

ศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม โดยท่ี

สามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2 ประการ ไดแก   

1. ปจจัยภายใน (Internal factors) ไดแก ความจําเปน ความตองการและความปรารถนา 

แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู  ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล 

ในดานความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยท่ีปจจัยภายใน

ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความจําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา  

ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันและ

สามารถใชแทนกันได ซ่ึงมักจะใชคําวาความตองการในการส่ือความเปนสวนใหญ โดยที่ความ

ตองการส่ิงหนึ่งส่ิงใดของบุคคลจะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ 

เมื่อเกิดความจําเปนหรือความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางท่ีจะ

สนองความจําเปนหรือความตองการนั้นๆ        

อาจกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภคเปนเกณฑ

สําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด ( Market concepts) 

นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และความ

เจริญเติบโตของธุรกิจภายใตส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีมีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตองสามารถท่ี

จะกําหนดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ียังไมไดรับการตอบสนอง ( Unfulfilled 

Needs) ไดดีกวาและรวดเร็วกวาคูแขงขัน      

แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไม

รุนแรงบุคคลอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหานั้นๆ 

ขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงย่ิงขึ้น บุคคลก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

นั้น ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญที่ตองวิจัยถึงความตองการและความคิดของผูบริโภค เพ่ือที่จะสราง

แรงจูงใจในการซ้ือสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได     

 บุคลิกภาพ ( Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิด 

ความเชื่อ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซ่ึงมีผลตอการกําหนด
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รูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกันซ่ึงจะเปนลักษณะการตอบสนองใน

รูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก  หรือ

ตอบสนองตอปญหาดวยความม่ันใจและกลาแสดงความคิดเหนือมีความเปนตัวเองสูง ในขณะที่ผูที่

ขาดความมั่นใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ืนไดงายจะมีลักษณะ

เปนคนที่ชอบตามผูอ่ืน       

ทัศนคติ ( Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของ

บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังนั้น เม่ือตองการใหบุคคลใดๆ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม จะตองพยายามที่จะเปล่ียนทัศนคติของบุคคลนั้นๆกอน แตในความเปนจริง 

ทศันคติเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดยาก เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให

เขากับพฤติกรรมของผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึง

ตองใชความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการท่ียาวนาน  

การรับรู ( Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ

กระทําของบุคคลอ่ืน กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ 

ตองการใหเกิดการรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของ

ผูบริโภค ซ่ึงจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง 

การเรียนรู (Learning) เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรู

และประสบการณของบุคคล ซ่ึงจะเปนการเปล่ียนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังนั้น หากมีการ

รับรูแตยังไมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางคอนขางจะคงท่ีก็ยังไม

ถือวาเปนการเรียนรู  

2. ปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม 

การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม 

ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากส่ิงแวดลอมรอบตัวของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลตอ

ความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 6 

ประการ ไดแก 

สภาพเศรษฐกิจ ( Economy) เปนส่ิงท่ีกําหนดอํานาจซ้ือ ( Purchasing power) ของ

ผูบริโภค ท้ังในรูปของตัวเงินและปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ

แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจาก

ครอบครัว ซ่ึงครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอ่ืนๆ เนื่องจากบุคคลจะใช
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ชีวิตในวัยเด็ก ซ่ึงเปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา ( Habits) ของบุคคล

ไปตลอดชีวิต เปนตน 

สังคม (Social)  กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให

เปนในทิศทางเดียวกันของสังคม เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา 

กระบวน- การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyles) 

คานิยมของสังคม (Social Values) และความเชื่อ ( Believes) นอกจากนี้ สังคมอาจเปนไดทั้งสังคม

อาชีพและสังคมทองถ่ินทําใหตองวิจัยถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของ

สังคมท่ีมีตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด 

วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนส่ิงดีงามและยอมรับ

ปฏิบัติมาเพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยม

พื้นฐาน ( Basic values) การรับรู ( Perception) ความตองการ ( Wants) และพฤติกรรม ( Behaviors) 

ซ่ึงเรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทาง

ในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย คานิยมการแสดงออก 

คานิยมในการใชวัตถุหรือส่ิงของ  หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย 

การติดตอธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือ

บริการนั้นๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคย ซ่ึงจะทําให

ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการ

ทําใหเกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact) นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก 

สัมผัส ไดยิน ไดฟงดวยความถ่ีสูง การสรางใหบคุคลเกิดการเปดรับ ( Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทํา

ใหไดประโยชนมากขึ้นเทานั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยนั้นกอใหเกิดความรัก 

สภาพแวดลอม ( Environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ัวไป เชน ความ

ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo 

และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปล่ียนแปลงดวยเชนกัน  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

สุปญญา ไชยชาญ (2543 : 136-140) กลาววา กระบวนการเปนกรรมวิธีหรือลําดับการ

กระทํา ซ่ึงดําเนินไปอยางตอเนื่องจนสําเร็จลงระดับหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคจึงเปนระดับการกระทํา ซ่ึงดําเนินตอเนื่องไปจนถึงการซ้ือหรือไมซ้ือนั่นเอง 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือตองผานขั้นตอน 5 ขั้นตอน กอนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

แตถาซ้ือเปนปกตินิสัยอยูแลว อาจตัดสินใจไปเลยโดยไมตองผานทุกขั้นตอน 
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แผนภูมิท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค                                                                       

ที่มา :  สุปญญา ไชยชาญ, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2543), 136. 

สรุป จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง ผลลัพธของการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา หรือบริการ 

หลังผานกระบวนการความคิด ขอมูล ประสบการณ ทัศนคติ จนนําไปสูการตัดสินใจซ้ือเพื่อ

ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง 

3.  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
ไซมอน โชติอนันต พลตื้อ (2010) ไดกลาวไววา กลยุทธทางการตลาดสมัยใหมซ่ึงเปน

สวนผสมทางการตลาดมีแนวทางความคิดทางการส่ือสารการตลาดโดยอาศัยเคร่ืองมือการ

ติดตอส่ือสารกับผูบริโภคแบบสมัยใหมซ่ึงแบงสวนขยายเพ่ิมเติมจากเดิมอีกหลายสวน ทั้งงาน

ศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสูการทําธุรกิจสมัยใหมซ่ึงเนนการสรางผลกําไร

สูงสุดบนความพอใจของผูบริโภคซ่ึงเปนการทําธุรกิจระยะยาว ( Long-Term Business) พรอมกับ

พฤติกรรมที่เปล่ียนไปของผูบริโภคสมัยใหมซ่ึงเปล่ียนไปอยางมากโดยเฉพาะการแบงสวน

การตลาด ( Segmentation) ซ่ึงไมสามารถแบงสวนการตลาดแบบเดิมๆได กลยุทธนั้นๆ 

ประกอบดวย 

1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) กลยุทธผลิตภัณฑนั้น จะเกี่ยวของกับ

กระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute) สวนประสมผลิตภัณฑ 

(Product mix) และสายผลิตภัณฑ (Product lines)  

1.1  แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ( Product Concept) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ตองมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ

นั้นๆ 

1.2  คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute) จะตองทราบวาผลิตภัณฑนั้นผลิตมา

จากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟสิกส เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความ

คงทนทานดานรูปราง รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีมีอยูในตัวของมันเอง 

การยอมรับ

ปญหา 

การเสาะแสวงหา

สารสนเทศ 

การประเมินผล

ทางเลือก 

การตัดสินใจ

ซ้ือ 

พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 
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1.3  ลักษณะเดนของสินคา (Product Feature) การนําสินคาของบริษัทไปเปรียบเทียบ

กับสินคาของคูแขงขันแลวมีคุณสมบัติแตกตางกัน และจะตองรูวาสินคาบริษัทมีอะไรเดนกวา เชน 

ลักษณะเดนของ Dior คือเปนผลิตภัณฑช้ันนําจากปารีส 

1.4  ประโยชนของผลิตภัณฑ ( Product Benefit ) พิจารณาวาสินคามีลักษณะเดน

อยางไรบางและสินคาใหประโยชนอะไรกับลูกคาบาง  ระหวางการใหสัญญากับลูกคา กับการ

พิสูจนดวยลักษณะเดนของสินคา 

2. กลยุทธราคา ( Price Strategy) เปนการกําหนดวาจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง

หรือราคาตํ่า ส่ิงท่ีจะตองตระหนักคือ ราคาท่ีไดกําหนดไวนั้นเหมาะสมในการแขงขัน หรือ

สอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคานั้นหรือไม กลยุทธดานราคามีประเด็นสําคัญที่จะตอง

พิจารณาดังนี้ 

2.1 การต้ังราคาแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การตั้งราคาตามตามตลาด (On going 

price) เหมาะสําหรับสินคาท่ีสรางความแตกตางไดยากจึงไมสามารถจะต้ังราคาใหแตกตางจาก

ตลาดคูแขงขันได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การตั้งราคาตามคูแขงขัน และการตั้งราคาตามความพอใจ 

(Leading price) เปนการตั้งราคาตามความพอใจ โดยไมคํานึงถึงคูแขงขันเหมาะสําหรับผลิตภัณฑท่ี

มีความแตกตางในตราสินคา สินคาท่ีมีเอกลักษณสวนตัวมีภาพพจนที่ดีจะตั้งราคาเทาไรก็ไมมีใคร

เปรียบเทียบ 

2.2 สินคาแบบราคาสูง ( Premium price) เมื่อแนใจในคุณภาพท่ีเหนือกวาและการ

ยอมรับในราคาของลูกคาหรือราคามาตรฐาน ( Standard) เมื่อใชการตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคา

ของคูแขงขัน หรือตราสินคาเพ่ือการแขงขัน (Fighting brand) เปนสินคาดอยคุณภาพกวาคูแขงขัน

เล็กนอยจะลงตลาดลาง 

2.3 การตั้งราคาเทากันหมด ( One pricing) คือ สินคาหลายอยางท่ีมีราคาติดอยูบน

กลอง หมายถึง ไมวาจะขายอยูที่ใด ฤดูหนาวหรือฤดูรอนราคาก็เทากันหมด หรือราคาแตกตางกัน 

(Discriminate price) ขอดีคือสามารถเรียกราคาไดหลายราคา  แตขอเสียก็คือตองหาเหตุผลในการ

ตัง้ราคาหลายอยาง เพื่อใหคนยอมรับได 

2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ (Line extension) ในกรณีนี้การนําเสนอสินคาเริ่มตนดวย

ราคาหนึ่ง แลวมีกลยุทธเผยแพรความนิยมไปยังตลาดบนหรือตลาดลาง 

2.5 การขยับซ้ือสูงขึ้น (Trading up) เปนการปรับราคาสูงขึ้นทําใหไดกําไรมากขึ้น จึง

พยายามขายใหปริมาณมากขึ้น หรือการขยับซ้ือต่ําลง ( Trading down) เปนการผลิตสินคาท่ีมีราคา

แพงใหมีคุณภาพกวาสินคาท่ีราคาถูกเล็กนอยแตตั้งราคาสูงกวา เพื่อใหคนซ้ือส้ินที่รองลงมา 
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2.6 การใชกลยุทธดานขนาด (Size) คือไมทําขนาดเทากับผูผลิตรายอ่ืนๆ โดยทําให

ผลิตภัณฑใหเล็ก ใหญ ปริมาณมาก นอย ตางกับคูแขง เพื่อสามารถต้ังราคาใหแตกตางได 

3. กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย ( Place Strategy) วิธีการจัดจําหนาย จะตองพิจารณา

ถึงสถานที่ เวลา และบุคคลท่ีสินคาและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให โดยปกติการเคล่ือนตัว

ของสินคาและบริการจะไมดําเนินไปไดดวยดีดวยตัวเองแตจะขึ้นอยูกับชองทางการจัดจําหนายที่มี

กิจกรรมการตลาดตางๆ มากมายเกี่ยวของอยู ประกอบไปดวย 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) เปนเสนทางท่ีสินคาเคล่ือนยาย

จากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซ่ึงอาจจะผานคนกลางหรือไมฝายคนกลางก็ได 

3.2 ประเภทของรานคา ( Outlets) ในทุกวันนี้จะพบไดวาวิวัฒนาการของการจัด

จําหนายนั้นเปนส่ิงท่ีเจริญเติบโตรวดเร็วมากประเภทของรานคามีมากมาย จนแทบจะตามไมทัน จะ

ขอเรียงลําดับประเภทของรานคาจากใหญไปหาเล็ก  

3.2.1 รานคาสง (Wholesale store) เปนรานคาท่ีขายสินคาในปริมาณมาก ลูกคา

สวนใหญเปนพอคาคนกลาง  

3.2.2 รานคาขายของถูก (Discount store) เปนรานคาท่ีขายสินคาราคาพิเศษ   

3.2.3 รานหางสรรพสินคา (Department store)                               

3.2.4 ซุปเปอรมารเก็ตที่อยูเดี่ยวๆ ( Stand alone supermarket) เปนรานที่มีทําเล

เดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ   

3.2.5 ชอปปงชุมชน (Community mall) เปนรานคาท่ีอยูในยานชุมชน  

3.2.6 มินิมารท จะเห็นไดจากรานคาเล็กๆ ตามตึกอาคารสูง ในโรงพยาบาล ซ่ึง

ตั้งฮั่วเส็งถือเปนเจาแรกๆท่ีเริ่มบุกตลาดนี้ 

3.2.7 รานคาสะดวกซ้ือ ( Convenience store) เปนรานคาท่ีขายสินคาอุปโภค

บริโภค หรือสินคาสะดวกซ้ือ บางรานจะเปดบริการ 24 ช่ัวโมง  

3.2.8 รานคาในปมน้ํามัน   

3.2.9 ซุมขายของ (Kiosk) เปนรานที่จัดเปนซุมขายของ บางครั้งจัดเปนบูท  

3.2.10 เคร่ืองขายอัตโนมัติ (Vending machine) เปนการขายสินคาผานเครื่องจักร

อัตโนมัติ  

3.2.11 การขายทางไปรษณีย (Mail order) เปนการขายสินคาซ่ึงใชจดหมายสงไป

ยังลูกคา มีการลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร ถาพอใจก็สงขอความส่ังซ้ือทางไปรษณีย  

3.2.12 ขายโดยแคตตาล็อก (Catalog sales)  

3.2.13 ขายทางโทรทัศน (T.V. sales)  
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3.2.14 ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใชพนักงานขายออกเสนอขายตามบาน 

(Knock door)  

3.2.15 รานคาสวัสดิการ เปนรานคาท่ีตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับพนักงาน

ตามหนวยงานราชการตางๆ ของบริษัท หรือสํานักงานตางๆ  

3.2.16 รานคาสหกรณ เปนรานคาท่ีตั้งอยูตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตางๆ 

3.3 จํานวนคนกลางในชองทาง (Number of intermediaries) หรือความหนาแนนของ

คนกลาง ในการพิจารณาเลือกชองทางการจัดจําหนาย ( Intensity of distribution) มีกระบวนการ 3 

ขั้นตอน ดังนี้  

3.3.1 การพิจารณาเลือกลูกคากลุมเปาหมายวาเปนใคร  

3.3.2 พฤติกรรมในการซ้ือของกลุมเปาหมาย เชน ซ้ือเงินสดหรือเครดิต ตอง

จัดสงหรือไม ความถ่ีในการซ้ือ ซ้ือบอยเพียงใด   

3.3.3 การพิจารณาท่ีตั้งของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร 

3.4 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด ( Market logistics) เปนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายปจจัยการผลิต และตัวสินคาจากแหลงปจจัยการผลิตผานโรงงานของ

ผูผลิต แลวกระจายไปยังผูบริโภค 

4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด ( Promotion strategy) กลยุทธการสงเสริมการตลาด

จะตองประสานกับแผนการตลาดโดยรวมและควรกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดที่

เฉพาะเจาะจงใน 2 ลักษณะ คือ 

4.1 ใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับคูคา เพื่อใหคูคา

สนับสนุนตราสินคาของธุรกิจ 

4.2 ใชกลยุทธสงเสริมการตลาดใหเกิดผลสูงสุดเพื่อกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาของ

ธุรกิจในชวงท่ียอดขายตกต่ําของป 

5. กลยุทธการบรรจุภัณฑ ( Packaging strategy) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุ

ภัณฑและประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคท่ีพัฒนาใหม หรือเมื่อมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงสินคาใหม กลยุทธการบรรจุภัณฑ มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

บรรจุภัณฑนั้นเหมาะสมท่ีจะบรรจุสินคาหรือไม 

สินคาเม่ือวางบนช้ันแลวไดเปรียบหรือเดนหรือไม 

สินคาเม่ือนําเอามาใชแลวเก็บสะดวกหรือไม 

บรรจุภัณฑสวยงาม หรือไม 

สามารถเชิญชวนใหใชไดหรือไม 
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บรรจุภัณฑสามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคาไดหรือไม 

บรรจุภัณฑสามารถสะทอนบุคลิกภาพของสินคาไดหรือไม 

บรรจุภัณฑสามารถปกปองสินคาไดหรือไม 

บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงานหรือไม 

บรรจุภัณฑท่ีเลือกน้ันสามารถทํากําไรไดมากขึ้นไดหรือไม 

บรรจุภัณฑนั้นสามารถนํามาใชในการสงเสริมการตลาดไดหรือไม 

เปนการบอกถึงวิธีการใชสินคา (Preaching) ไดหรือไม 

สามารถดูแลรักษาส่ิงแวดลอม (Preservation) ไดหรือไม 

ถานําส่ิงเหลานี้มาพิจารณาท้ังหมดในการออกแบบบรรจุภัณฑของบริษัทไมวาจะ

เปน โลโก ตัวหนังสือ ตัวอักษร การเลือกเปนกระดาษ เปนโฟม เปนฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสัน

ตางๆ บริษัทก็จะไดบรรจุภัณฑท่ีดี 

6. กลยุทธการใชพนักงานขาย ( Personal strategy) การขายโดยใชพนักงานขายจัดเปน

รูปแบบการปฏิบัติตัวตอตัวระหวางกิจการกับลูกคา ท้ังนี้เพ่ือมุงหวังคําส่ังซ้ือดวยรูปแบบการขายท่ี

แตกตางกัน    การขายโดยพนักงานขายนั้นเกี่ยวของกับการจางพนักงานขาย การจัดการทั่วๆ ไป

เกี่ยวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินคาคงคลัง การเตรียมการเสนอขายและการบริการหลัง

การขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเร่ิมตั้งแตการตั้งวัตถุประสงคและปฏิบัติการ ซ่ึง

ตองมีความชัดเจนและสอดคลองกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเปนธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการบริการ 

หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกําหนดกลยุทธการขายและการดําเนินงาน การขายโดยใชพนักงาน

ขายนั้นหวังผลลัพธเพ่ือเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกันก็เพื่อสรางสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาอีก

ดวย    

นอกจากนี้การขายโดยใชพนักงานขายนั้น ยังมีการใชโบชัวร เอกสาร ใบปลิว วัสดุ

อุปกรณตางๆ เพ่ือชวยในการนําเสนอขายของพนักงาน  ตลอดจนเปนหลักฐานอางอิงและสามารถ

มอบไวใหลูกคาเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

7.  กลยุทธการใหขาวสาร (Public relation strategy) การใหขาวสารน้ันคือ รูปแบบหนึ่ง

ของการติดตอส่ือสารที่ไมเสียคาใชจายในการซ้ือส่ือ ท้ังนี้เพ่ือสรางทัศนคติที่เปนบวกตอสินคาและ

องคกร แตปจจุบันการส่ือสารโดยวิธีดังกลาวอาจมีคาใชจายอ่ืนๆ รวมท้ังคาใชจายทางออมเกี่ยวกับ

ส่ือ การใหขาวสารแกสาธารณะชนนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ การใหขาวสารจัด

วาเปนการสรางภาพลักษณในระยะยาวแกองคกร และตองการใหผลลัพธนี้ออกมาในเชิงบวก 

ดังนั้น ส่ิงท่ีจําเปนตองพิจารณาอยางยิ่งในการใหขาวสารคือ กลุมเปาหมายที่ตองการไดรับขาวสาร
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และส่ือโฆษณาท่ีจะใชเพื่อการส่ือขาวสาร อาทิเชน การรวมมือกับส่ือบางส่ือเพ่ือจัดเทศกาลใน

โอกาสพิเศษ หรือ กําหนดโปรแกรมการเปดตัวการบริการรูปแบบใหมของธุรกิจ 

8. กลยุทธพลังหรืออํานาจ (Power Strategy) เปนพลังหรืออิทธิพลบางอยางท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจของผูบริโภค โดยพลังหรืออํานาจที่มาหลากหลาย อาทิเชน 

จากตําแหนงหรือหนาที่ ท่ีสามารถส่ังการใหผูบริโภคตองทําตาม 

จากความสัมพันธทางสังคม เชน เพ่ือน ญาติ สมาคม  

จากความเช่ียวชาญหรือดานเทคนิค เชน นักวิชาการ ผูที่มีประสบการณมาก 

จากคุณสมบัติ หรือบุคลิกลักษณะสวนตัว เชน ความสามารถ ความมั่นใจในตัวเอง 

ความนานับถือ ความเปนผูวาทศิลปดี ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2543 : 13) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด หรือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของกลยุทธการตลาดประกอบ 4 ประการดวย 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆท่ีเสนอออกสูตลาดเพ่ือการรูจัก การเปนเจาของ 

การใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได ดังนั้น 

ผลิตภัณฑจึงอาจเปนส่ิงใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษย ซ่ึง

ถือวาท้ังสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปล่ียน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล 

สถานที่ ความเปนเจาของ องคการ ขอมูลและความคิด 

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงมูลคาของผลิตภัณฑใหผูขายหรือผูซ้ือทราบ ราคา

เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในสวนประสมทาง

การตลาด ราคาของสินคาชนิดหนึ่งเม่ือคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นจะทําใหเกิดรายไดจาก

การขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายได 

3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมซ่ึงทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางายสําหรับ

ลูกคาเมื่อเขาตองการซ้ือไมวาเม่ือใดและที่ไหนก็ตาม หรือหมายถึงการนําผลิตภัณฑไปยังแหลง

ลูกคาดวยปริมาณท่ีถูกตองหรือลูกคาตองการ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการติดตอส่ือสารทางการตลาด เปนการ

ติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือ

หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจ และเตือนความทรงจํา ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และบริการขององคกร หรืออาจหมายถึง กระบวนการติดตอส่ือสารทางการตลาด การสงเสริมการ

ขาย โดยใชคนหรือใชส่ือเพื่อเตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และจูงใจผูซ้ือที่มีศักยภาพเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑขององคกร 
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เสรี วงษมณฑา (2542 : 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาท่ี

ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายไดราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภค

ยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรม

การซ้ือ เพื่อใหความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิด

พฤติกรรมการซ้ือ 

ธงชัย สันติวงษ (2539 : 23-24) ใหความหมายคําวา สวนประสมทางตลาด วาหมายถึง 

การผสมท่ีเขากันไดเปนอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย

ผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย และระบบการจัดจําหนายซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใช 

สรุป สวนประสมทางการตลาด เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวางแผนการตลาด เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความพอใจของผูบริโภค เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนทางธุรกิจ ซ่ึง

ปจจุบันสวนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญ มี 8 ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานการ

จัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานบรรจุภัณฑ 6) ดานพนักงานขาย 7) ดานการให

ขาวสาร 8) ดานพลัง  

 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ , มัสยามาศ วองสุรีย  และ  อติรัตน สุรัตนจันทรกุล (2552) 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือและปจจัยที่มี

ผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคล กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มี

จํานวน 400 คน ประกอบดวย 4 กลุมอาชีพ คือ ผูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ , นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว , 

พนักงานบริษัทเอกชน และนักศึกษา วิธีการกําหนดตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบการ

ประมาณคาสัดสวนหรือรอยละของขอมูล และการสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 

คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใช คือ การทดสอบไคสแควร ( Chi-Square) และ

การทดสอบความแปรปรวน (one-way ANOVA) 

ผลการวิจัยคนควาพบวา ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวน

บุคคลสวนใหญเปนเพศชาย โดยมีอายุระหวาง 20 -30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีชวง

รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท การวิเคราะหผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

เพื่อใชงานสวนบุคคลสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีใชเปนประจําจํานวน 1 เครื่อง ซ่ึง

เปนเคร่ืองใหม (มือ 1) ย่ีหอ ACER ราคาโดยประมาณ 20,000  – 30,000 บาท โดยจะซ้ือเม่ือเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชอยูเสีย ไมสามารถใชงานได ซ่ึงจะซ้ือมาจากศูนยคอมพิวเตอร เนื่องจาก
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คอมพิวเตอรแบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกใชในงานการทํางาน / การวิจัย โดยจะตัดสินใจ

ซ้ือดวยตนเอง คือ ไมไดรับอิทธิพลจากผูอ่ืน และสวนใหญการหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรแบบพกพาจะหาขอมูลขาวสารจากเว็บไซต 

จากการวิเคราะหการใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาด และความสัมพันธ

ภายในกลุมของปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคล พบวา ผู

ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคลไดใหระดับความสําคัญของปจจัยทาง

การตลาดท้ัง 4 ดานโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง ในดานผลิตภัณฑนั้น พบวา ผูซ้ือไดพิจารณาถึง

ความเร็วของเครื่องเปนส่ิงสําคัญสุด ในดานราคาผูซ้ือไดพิจารณาถึงเรื่องราคาเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกับคุณภาพเปนส่ิงสําคัญสุด ในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูซ้ือไดพิจารณาถึง

เรื่องมีศูนยซอมเปนส่ิงสําคัญสุด และในดานการสงเสริมการขาย ผูซ้ือไดพิจารณาถึงเรื่องการ

บริการหลังการขายเปนส่ิงสําคัญสุดจากการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน กับ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคล พบวา ขอมูลดาน

ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวน

บุคคลจากการวิเคราะหกลุมตัวอยางเปาหมาย กับ ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางเปาหมาย

มีระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใช

งานสวนบุคคลไมแตกตางกัน 

คงวุฒิ วีระศิริ (2551) การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชวิธี

ออกแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 319 คน ตามสัดสวนนักศึกษาประกอบดวย 3 

กลุมใหญคือ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 คน กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 112 คน และกลุมสังคม

และอ่ืนๆ 127 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota) สถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี รอยละ และ

คาเฉล่ียผลการศึกษาในดานขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 18-

20 ป ซ้ือ คอมพิวเตอร แบบพกพาย่ีหอ Acer คิดวามีความเช่ียวชาญในการใชงานคอมพิวเตอรใน

ระดับปานกลางซ้ือ คอมพิวเตอร แบบพกพาในราคาระหวาง 25,001  – 30,000 บาท นําไปใชทอง

เว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ตและทํารายงานสงอาจารย โปรแกรมท่ีนิยมใชงานคือ โปรแกรม 

Microsoft Office, Internet explorer และ Msn Messenger นิยมเขาเย่ียมชม เว็บไซต 

www.google.com, www.hi5. com และ www.cmu.ac.th ในขั้นการรับรูปญหาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญตองการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือทํารายงานรวมกับเพื่อนที่คณะหรือ
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สถานที่อ่ืนๆ รองลงมาคือใชคุยติดตอเพื่อนผานระบบอินเทอรเน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัย และ

นํา ไปใชงานในการคนควาในหองสมุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในขั้นการแสวงหา

ขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวามีความรูและขอมูลเพียงพอในระดับปานกลางท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือ คอมพิวเตอร แบบพกพาท่ีตองการโดยสวนใหญนิยมแสวงหาแหลงขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จากงานนิทรรศการทางคอมพิวเตอร รองลงมาคือคําแนะนํา

จากผูท่ีเคยใชและอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญกับแหลงขอมูลในการตัดสินใจซ้ือ คอมพิวเตอร แบบ

พกพาในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก โฆษณาทางโทรทัศน 

และ/หรือวิทย ุรองลงมาคือใบปลิว แผนพับ และพนักงานขายประจําราน 

ในขั้นการประเมินทางเลือกพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากดาน

ผลิตภัณฑดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา สวนดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน

ระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเร็วของหนวยประมวลผล

กลาง สวนปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความนาเช่ือถือของรานคาท่ี

จัดจําหนาย, ช่ือเสียงของราน และปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือราคาเหมาะสมกับคณุภาพ

ผลิตภัณฑ สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือการลดราคาในขั้นตอนการซ้ือ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาดวยตนเอง โดยสวนใหญนิยมซ้ือ

คอมพิวเตอร แบบพกพาจากรานขายคอมพิวเตอรในศูนยไอทีตางๆ โดยมีผูปกครองเปนผูออก

คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาท้ังหมดและชําระเปนเงินสดในขั้นการประเมินหลังการ

ซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพอใจในระดับมาก 

ในกรณีที่ไมพอใจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงจะใชงานตอไป แตในอนาคต 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาจะเลือกซ้ือยี่หอเดิมและซ้ือจากรานเดิมมาใช แตอาจจะ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาย่ีหอท่ีตนเองใชอยูปญหาท่ีพบมากที่สุดในการตัดสินใจ

ซ้ือในดานผลิตภัณฑคือ อาจไดรับสินคาท่ีไมมีคุณภาพ ปญหาดานราคาคือ สินคามีราคาแพงไม

เหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางาน ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย คือรานคาท่ีจําหนายไมมี

ความนาเช่ือถือ และปญหาดานการสงเสริมการตลาดไดแก ของแถมไมมีประสิทธิภาพหรือมีนอย 

วสันต กนิฏฐะกุลม (2550) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษา

ครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการวางแผนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแบบพกพาในประเทศไทยรวมถึง

ความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของคอมพิวเตอรแบบพกพาท้ังในปจจุบันและอนาคต 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติที่ใช
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ในการวิเคราะห คือ คารอยละ , คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test, one – way analysis of 

variance : ANOVA, Chi-square และ LSD  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-25 ป มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน-นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000-10,000 บาทและ มี

สถานภาพโสด กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการ

ตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริม

การตลาด สวนพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ Spec ของแบบพกพามาก

ที่สุด เง่ือนไขที่ผูบริโภคในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร นิยมเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ 

ชําระดวยเงินสด เพียงคร้ังเดียว เหตุผลที่ผูบริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาจากหางสรรพสินคา คือ สะดวกสบาย ใกลบาน ติดตอขอรับบริการสะดวก

มากที่สุดภายใตเง่ือนไขการรับประกัน ส่ือที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขต

บางเขนกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ ส่ือทางโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก

ที่สุด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกๆ ดาน 

วศิน จารุสิริวัฒน (2550) การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการซ้ือกับการใช

สวนประสมทาง การตลาดในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเพ่ือศึกษาปจจัยดาน

ประชากรศาสตรกับการใชสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ

ผูบริโภค ในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาเดินเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลในศูนยการคาพันธุทิพย

พลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ 

ขอมูล โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คา

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T - test และ F - 

test และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใชวิธี Least Significant Difference (LSD)  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 21 - 30 ป 

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรเอกชนมากที่สุด มีรายไดตอ
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เดือนอยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล ตอการเลือกซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา ภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพของสินคา ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด คือ การรับประกันคืนเงินเมื่อสินคามีปญหา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในระดับมาก คือ ความมี

ชื่อเสียงของรานคา ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ในระดับมากทุกขอ มีบริการหลังการขายมากท่ีสุด กลุมตัวอยางสวนมาก มีวัตถุประสงคใน

การซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อสนับสนุนในการทํางาน  

ยี่หอคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตองการมากที่สุด คือ ยี่หอเอเซอร เหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกยี่หอดังกลาว คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรมาก การรูจักยี่หอเครื่องคอมพิวเตอร

กลุมนี้สวนมากรูจักจากเพ่ือนและผูใกลชิด แนะนํา ในการตัดสินใจซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว

ตัดสินใจดวยตัวเองมากที่สุด สวนมากตองการราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ 15,000 - 20,000 บาท 

สถานที่ท่ีซ้ือคอมพิวเตอรสวนมากคือศูนยคอมพิวเตอรทั่วไป การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

เครื่องคอมพิวเตอร โดยส่ือโฆษณาตางๆ วิธีชําระคาเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนวิธีชําระงวดเดียวดวย

เงินสด การสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร สวนบุคคลสวนมากชอบการลด

ราคาสินคา การทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการใช สวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรูจักยี่หอคอมพิวเตอรที่ตองการซ้ือ ราคาเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่ตองการซ้ือ การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร วิธีชําระเงินคาเคร่ือง

คอมพิวเตอร ที่แตกตางกันมีผลตอการใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

ใจเพชร อรกาล (2548) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวน

บุคคลในจังหวัดอํานาจเจริญ ดวยวิธีการสุมแบบกําหนดโควตา มีกลุมตัวอยาง 193 คน พบวาสวน

ใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000 - 10,000 บาท และสถานภาพโสดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลมากที่สุด คือ ดานราคารองลงมา คือ ดานลักษณะของผูซ้ือ 

ดานผลิตภัณฑ และดานการหาขอมูลกอนการตัดสินใจซ้ือตามลําดับ สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล คือ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด 

จตุรภัทร สุนทรัช (2547) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอร 

สวนบุคคลของผูบริโภคในเขตสาทร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยสุมตัวอยางมา 400 

ตัวอยาง พบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 2 1 - 30 ป มากที่สุด สวนใหญมี

สถานภาพโสดมากที่สุด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 

บาทมากท่ีสุดสวนใหญมีการวิจัยอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุดและมีเครื่องคอมพิวเตอรใช

จํานวน 1 เครื่องในเรื่อของพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนิยมซ้ือซีพียูของ Intel Pentium 4 มากที่สุด ซ้ือ

คอมพิวเตอรยี่หอไอบีเอ็มมากท่ีสุด ซ้ือจอภาพชนิดจอ LCD มากที่สุด อุปกรณตอพวงที่ให

ความสําคัญมากท่ีสุดคือ เครื่องพร้ินเตอร ซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือใชพิมพงานเอกสาร ผูที่มีสวนรวมใน

การตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือ บิดา / มารดา ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือภายใน 1 เดือน สถานที่ท่ี

นิยมไปซ้ือมากที่สุดคือ พันธทิพยพลาซา การเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจะซ้ือเครื่องสําเร็จรูป ซ้ือ

ดวยเงินสดและราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ซ้ืออยูระหวาง15,000 – 20,000 บาท มากท่ีสุดกลุมตัวอยาง

มีความรูความเขาใจในเรื่องคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแตละ

ดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในเรื่องระบบปฏิบัติการวินโดมากที่สุดรองลงมามีความเขาใจ

เรื่องคุณสมบัติการทํางานของซีพียู และคุณสมบัติการทํางานของฮารดดิสก 

สวนปจจัยสวนประสมการตลาดสามารถจําแนกระดับความสําคัญไดดังนี้ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑท่ีใหความสําคัญ คือ เรื่องการพัฒนาที่สูงและรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการ

รับประกัน ปจจัยดานราคาท่ีใหความสําคัญ คือ ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร ราคาคาซอม และคาบริการ

หลังการขาย ปจจัยดานการจัดจําหนายที่ใหความสําคัญ คือ การมีศูนยบริการซอมบํารุงหลายแหง 

และการมีสินคาใหเลือกมากหลายย่ีหอ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ใหความสําคัญคือ 

การเพิ่มหนวยความจํา (RAM) ฟรี รองลงมาใหความสําคัญเรื่องความรูมนุษยสัมพันธของพนักงาน

ขายจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดวยสถิติไคสแควร ( Chi-Square) พบวา ผูบริโภคท่ีมี

ลักษณะทางดานประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลแตกตาง

กัน โดยผูบริโภคท่ีมีอาชีพและสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรแตกตางกันมาก

ที่สุด รองลงมา คือ เพศ ระดับการวิจัย อายุ และรายได ตามลําดับ สวนปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอร สวนบุคคลดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑมี

อิทธิพลตอสถานท่ีท่ีไปเลือกซ้ือ และวิธีการชําระเงิน ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือซีพียู
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และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอวัตถุประสงคในการซ้ือและ

วิธีการชําระเงิน และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือซีพียู 

ปราณี สีน้ําเงิน (2547) ไดวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทําการสุมตัวอยางจํานวน 400

ตัวอยาง พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 20  – 30 ป มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัท/ลูกจางเอกชน การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000  –20,000 

บาท และมีรายไดตอเดือนของครอบครัว 50,001 บาทข้ึนไปกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

สวนใหญ สรุปไดดังนี้ 

1.  ขั้นการรับรูปญหาของผูบริโภคในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา มีวัตถุประสงค

เพื่อใชในการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงไป เพื่อความสะดวกสบายในการใชงานไดในทุกๆ 

สถานที ่

2.  ขั้นแสวงหาขอมูลใชระยะเวลาในการแสวงหาขอมูลระยะเวลา 1 เดือน โดยสวน

ใหญใชวิธีการสอบถามจากบุคคลท่ีรูจักกอนการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

3.  ขั้นการประเมินทางเลือก ผูบริโภคดูจากคุณสมบัติของเคร่ืองเพื่อใหเหมาะสมกับการ

ใชงาน 

4.  ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือโดยใชเวลา 1 เดือน ในการ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ไดวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยที่ไดจากกลุมตัวอยาง 425 คน พบวาพฤติกรรมการ

ซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล สวนใหญ เปนผูชาย อายุระหวาง 25 - 34 ป สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานเอกชน/รับจาง และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 11,801 –17,100 บาท 

ทางดานทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาด มีทัศนคติที่ดีมากทางดาน

ผลิตภัณฑ มีทัศนคติที่ดีทางดานราคา และมีทัศนคติที่ดีทางดานการสงเสริมการตลาด ดาน

พฤติกรรมการซ้ือหรือการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวาราคาท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอรโดยเฉล่ียอยูที่ 

26,987 บาท ความถ่ีในการใชคอมพิวเตอรตอสัปดาหโดยเฉล่ีย 19.75 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรโดยเฉล่ีย 15.76 วัน จํานวนครั้งตอสัปดาหที่ใชคอมพิวเตอรโดยเฉล่ีย 7.76 

ครั้ง และพบพฤติกรรมการซ้ือสวนใหญ ดังนี้ ยี่หอที่เคยซ้ือหรือซ้ือเปนยี่หอตางประเทศ 

จุดประสงคที่สําคัญที่สุดที่ซ้ือคอมพิวเตอร คือ ใชในการทํางานสวนตัว ตัวผูซ้ือเองมีอิทธิพลมาก

ที่สุดที่ซ้ือคอมพิวเตอร ไดขอมูลจากเพื่อนที่นํามาใชในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรมากที่สุด 
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ลักษณะการซ้ือคอมพิวเตอรในรูปเงินสด สถานท่ีในการเลือกซ้ือ คือ ศูนยรวมคอมพิวเตอร เชน 

พันธุทิพยพลาซา เสรีเซ็นเตอร 

 รูปแบบการสงเสริมการขายของคอมพิวเตอรที่ชอบมากที่สุด คือ แถมบริการตางๆ เชน

ชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ต บริการติดตั้ง บริการตรวจสอบสภาพ บริการลงโปรแกรมตางๆจากการ

เปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑรวมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานระยะเวลาในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือและในดานจํานวนครั้งตอสัปดาหที่ใชคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทางดานทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดในดานราคารวมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานความถ่ีในการใชคอมพิวเตอรตอสัปดาห 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสวนผสมทางการตลาดในดาน

ราคารวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานจํานวนครั้งตอ

สัปดาหที่ใชคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สวนทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอ

สวนผสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทรงพล แดงเสริมสิริ (2545) ไดวิจัยตลาดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคลดวย

วิธีการวิจัยโดยสํารวจ การวิจัยที่ไดจากสุมกลุมตัวอยาง 440 คน พบวา พฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอรสวนบุคคล สวนใหญ เปนผูชาย อายุระหวาง 25 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

เปนพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาทวัตถุประสงคในการใช

คอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชในการทํางานมีการขอคําปรึกษากอนการซ้ือ

เครื่องคอมพิวเตอรจากเพ่ือน ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจะดูจาก

ประสิทธิภาพ ระดับความรูในการเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเพียงพอตอการเลือกซ้ือ ประเภท

ของโปรแกรมอินเตอรเน็ตจะใชเปนประจํามากที่สุดทัศนคติของผูบริโภคตอสวนผสมทาง

การตลาดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความตองการใหผูประกอบการผลิตหรือจําหนายเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลมีการพัฒนาปรับปรุงในดานตางๆ สวนใหญตองการใหผูจําหนายกําหนด

ราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาจากการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภค

ที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการวิจัย 

อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวาระดับความคิดเห็นในปจจัยทางดานสวนผสมทางการตลาดโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ชัยสิทธ์ิ ศิลมัย (2540) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวน

บุคคลของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการวิจัยโดยสํารวจ และการสัมภาษณ

การวิจัยนี้มีกลุมตัวอยาง 120 คน โดยมีการแบงตามอาชีพท้ังหมด 4 กลุม คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา 

กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมพนักงาน หาง ราน หรือพนักงานเอกชน และกลุมเจาของ

กิจการ และอ่ืนๆ และเก็บกลุมตัวอยางเทาๆ กัน กลุม 30 ตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 25 - 34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาทปจจัย

ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากกวาปจจัยดานอ่ืนๆ ในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรสวน

บุคคลของผูบริโภคทุกกลุมอาชีพ ปจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ปจจัยดานราคาปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับปญหาของผูบริโภคคอมพิวเตอร

สวนบุคคล โดยรวมแลวพบวาอยูในระดับท่ีนอย แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวา

ผูบริโภคพบปญหาในดานราคามากที่สุด รองลงมา คือปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานชองทางการ

จัดจําหนาย และปญหาดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประเภทของงานวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประเภทของงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยเปนการวิจัยจากขอมูลปฐม

ภูมิ ( Primary data) ในรูปแบบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซ่ึงรวบรวมจากการเก็บขอมูล

ภาคสนาม ในเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนประชากร

เปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ และ นําแบบสอบถาม ท่ีไดจาก การเก็บขอมูลไปประมวลผลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistic package for social science)  

 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ท่ีตัดสินใจการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  

2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธี การเลือก กลุมตัวอยางตาม

ความสะดวก (Convenient Sampling) จากสถานที่ตางๆในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจาก

ไมสามารถทราบประชากรท่ีแนนอน  จึงใชการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยคํานวณขนาดของกลุม
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ตัวอยางดวยสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725-727) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิด

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง  

 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้ 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึง

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับรายจาย  และอาชีพ โดยเปนคําถาม

ประเภทปลายปด (Closed Ended Question) จํานวน7 ขอ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ของผูตอบแบบสอบถาม โดยคําถามมีลักษณะเปนคําถามประเภทปลายปดแบบ (Closed Ended 

Question) จํานวน 9 ขอ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยลักษณะ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราริเคอรท ( Likert 

Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดเกณฑคะแนนคําตอบดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545) 

ระดับความเห็น   เชิงบวก ระดับคะแนน  

มากท่ีสุด     5  

มาก      4  

ปานกลาง     3  

นอย      2 

นอยที่สุด     1  

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉล่ียในแตละระดับช้ัน ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของ

ชั้น ดังนี้ 

ความกวางของชวงระดับความคิดเห็น =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 

                      จํานวนชั้น 

     =        5 – 1 

                  5 

     = 0.8 
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เกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้ 

คาเฉล่ีย 4.20 – 5.00 แปลผลวา มากที่สุด  

คาเฉล่ีย 3.40 - 4.19 แปลผลวา มาก  

คาเฉล่ีย 2.60 - 3.39 แปลผลวา ปานกลาง  

คาเฉล่ีย 1.80 - 2.59 แปลผลวา นอย  

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.79   แปลผลวา นอยที่สุด  

 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. วิจัยคนควาเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. ผูวิจัย สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารย ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง 

(Validity) ของแบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงแกไข เพ่ือใหคําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมาย

ไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลอง ใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกลุม

ตัวอยางจํานวน 40 ชุด เพ่ือเปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม จากน้ันทดสอบความเชื่อมั่น

ดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค ( Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่นิยม

ใชตรวจสอบความเชื่อม่ัน หากไดคา Alpha อยูในระดับ 0.70 – 1.00 จะถือวาคาของความเช่ือมั่นอยู

ในเกณฑสูง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสิทธุ 2546 : 261) สําหรับผลการทดสอบในครั้งนี้ไดคา Alpha 

0.8252 จากน้ันจึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บขอมูล ดวยวิธีแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดโดยขอความ

รวมมือจาก กลุมตัวอยาง ชวย กรอกแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยจัดทําขึ้น  เมื่อกลุมตัวอยางกรอก

แบบสอบถามสมบูรณแลวใหสงคืนผูวิจัย  โดยไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 400 ชุด คิดเปน

รอยละ 100.00 
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6.  การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุก

ชุดและนํามาลงรหัส (Coding) ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงแยกสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูล ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได รายจาย และอาชีพ ของ ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

2. วิเคราะหพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุม

ตัวอยาง โดยใชความถ่ี และคารอยละ 

3. วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพา ของกลุมตัวอยาง โดยใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 

งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําขอมูล

ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยแบงการวิเคราะหเปนสวน ๆ ดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยการนําขอมูลมา

คํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุม

ตัวอยาง โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีมีสงผลตอการเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใช

ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได รายจาย และอาชีพ จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูลดาน

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
          หญิง 283 70.75 

          ชาย 117 29.25 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมาเปน เพศชาย  จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
20 – 25 ป 34 8.50 

26 – 30 ป 145 36.25 

31 – 35 ป 155 38.75 

36 – 40 ป 43 10.75 

41 – 45 ป 23 5.75 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน อายุ มีอายุระหวาง 31  – 35 ป 

คิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมามีอายุระหวาง 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 36.25 อายุระหวาง 36 – 40 ป 

คิดเปนรอยละ 10.75 อายุระหวาง 20 – 25 ป คิดเปนรอยละ 8.50 และ อายุระหวาง 41 – 45 ป คิด

เปนรอยละ 5.75 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 334 83.50 

สมรส 66 16.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอย

ละ 83.50 และสมรส คิดเปนรอยละ 16.50  
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 33 8.25 

ปริญญาตรี 305 76.25 

ปริญญาโท 62 15.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน สําเร็จการศึกษาร ะดับ 

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.25 รองลงมา มีการศึกษา ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 15.50 มีการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
5,000-15,000 บาท 37 9.25 

15,001-25,000 บาท 126 31.50 

25,001-35,000 บาท 110 27.50 

35,001 บาท ขึ้นไป 127 31.75 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีรายไดตอเดือน 35,001 บาท 

ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.75 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5 0 มี

รายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.50 และมีรายไดระหวาง 5,000 – 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรายจายตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

รายจายตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
5,000-15,000 บาท 147 36.75 

15,001-25,000 บาท 140 35.00 

25,001-35,000 บาท 83 20.75 

35,001 บาท ขึ้นไป 30 7.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  มีรายจายตอเดือน ระหวาง 

5,000 -15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.75 รองลงมา มีรายจายตอเดือน ระหวาง 15,001-25,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 35.0 0 มีรายจายตอเดือน ระหวาง 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.75 และมี

รายจายตอเดือน 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
เจาหนาที่ฝายการตลาด 108 27.00 

เจาหนาที่ฝายบุคคล 35 8.75 

เจาหนาที่ฝายบัญชี  33 8.25 

เจาหนาที่ของฝายอ่ืนๆ 224 56.00 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  อาชีพสวนใหญ เป น

เจาหนาที่ฝายการตลาด คิดเปนรอยละ 27.00 เปนเจาหนาที่ฝายบุคคลคิดเปนรอยละ 8.75 เจาหนาที่

ฝายบัญชี  คิดเปนรอยละ 8.25 และเจาหนาที่ ฝายอ่ืนๆซ่ึงนอกเหนือจาก  ฝายบุคคล  ฝายการตลาด 

และฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 56.00  
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สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปน

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูล พฤติกรรม การเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรูปแบบการชําระเงินในการซ้ือคอมพิวเตอร 

    แบบพกพา 

รูปแบบการชําระเงิน                           
ในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 

ชําระแบบเงินผอน 218 54.50 

ชําระแบบเงินสด 182 45.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน รูปแบบการชําระเงินในการ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนใหญชําระแบบเงินผอน คิดเปนรอยละ 54.50 และชําระแบบเงินสด 

คิดเปนรอยละ 45.50 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามย่ีหอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ซ้ือ 

ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ตัดสินใจซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 
Acer 146 36.50 

อ่ืนๆ 57 14.25 

Dell 46 11.50 

Compaq 37 9.25 

Apple 36 9.00 

Lenovo 28 7.00 

Asus 21 5.25 

HP 19 4.75 

Toshiba 10 2.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน  ตัดสินซ้ือ คอมพิวเตอรแบบ

พกพา สวนใหญ ยี่หอ Acer คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาเปนยี่หออ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 14.25  ย่ีหอ 

Dell คิดเปนรอยละ 11.50 ย่ีหอ Compaq คิดเปนรอยละ 9.25 ยี่หอ Apple คิดเปนรอยละ 9.00 ย่ีหอ 

Lenovo คิดเปนรอยละ 7.00 ยี่หอ Asus คิดเปนรอยละ 5.25 ยี่หอ HP คิดเปนรอยละ 4.75 และยี่หอ 

Toshiba คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

สถานที่ที่ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 
หางสรรพสินคา 225 56.25 

ตามสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ 85 20.25 

ตัวแทนจําหนาย 81 21.25 

ตามเว็บไซต 9 2.25 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  สวนใหญซ้ือคอมพิวเตอร

แบบพกพาจากหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมา ซ้ือจากสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆ คิด

เปนรอยละ 20.25 ซ้ือผานตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 21.25 ซ้ือตามเว็บไซต คิดเปนรอยละ 2.25 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 
ใชงานเชิงการศึกษา 209 52.25 

ใชงานในเชิงพาณิชย 99 24.75 

ใชงานในสํานักงาน 92 23.00 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  มีลักษณะงานที่ใช

คอมพิวเตอรในเชิงการศึกษา คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมา ใชงานในเชิงพาณิชย คิดเปนรอยละ 

24.75 และใชงานในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามเหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

เหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 
ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต 183 45.75 

เพื่อศึกษาหาความรู ทํารายงาน 123 30.75 

จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง 36 9.00 

สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพ่ือน 30 7.50 

เหตุผลอ่ืนๆ 15 3.75 

ดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกม 13 3.25 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  มี เหตุผลในการซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา สวนใหญตองการทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 

45.75 รองลงมา เพ่ือศึกษาหาความรู ทํารายงาน คิดเปนรอยละ 30.75  จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง  

คิดเปนรอยละ 9.00 สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพ่ือน คิดเปนรอยละ  7.50 เหตุผลอ่ืนๆ  คิดเปนรอย

ละ 3.75 และดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกม คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามขอมูลขาวสารท่ีใชประกอบการซ้ือคอมพิวเตอร 

     แบบพกพา 

ขอมูลขาวสารท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด จํานวน (คน) รอยละ 

บุคคลท่ีนาเชื่อถือ 216 54.00 

อินเตอรเน็ต 99 24.75 

นิตยสารคอมพิวเตอร 30 7.50 

ใบปลิว/แผนพับ 28 7.00 

พนักงานขาย 17 4.25 

หนังสือพิมพ 10 2.50 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  ขอมูลขาวสารท่ีใช

ประกอบการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด มาจากบุคคลที่นาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 

54.0 รองลงมา มาจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 24.75  นิตยสารคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ  7.50 

ใบปลิว/แผนพับ  คิดเปนรอยละ  7.00 พนักงานขาย  คิดเปนรอยละ  4.25 และหนังสือพิมพ  คิดเปน

รอยละ 2.50 ตามลําดับ 

 

 ตารางท่ี 14 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 
10,000 – 20,000 บาท 127 31.75 

20,001 – 30,000 บาท 224 56.00 

30,001 – 40,000 บาท 28 7.00 

40,001 บาท ขึ้นไป 21 5.25 

รวม 400 100.00 
                     

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  มีคาใชจายในการซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา มากท่ีสุดระหวาง 20,001  – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.0 0 รองลงมา 

ระหวาง 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.75 ระหวาง  30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ

7.00 และต้ังแต 40,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

     คอมพิวเตอรแบบพกพา 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 
สินคา 203 50.75 

ผอนชําระได 45 12.00 

ราคา 43 10.00 

บริการหลังการขาย 36 9.00 

ตราสินคา 33 8.25 

สวนลดพิเศษ 22 5.50 

รานคา/ผูขาย 13 3.25 

ของแถม 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด คือตัวสินคาเอง คิดเปนรอยละ  50.75 รองลงมาคือ ผอนชําระ

ไดคิดเปนรอยละ 12.00 ราคา ราคา  คิดเปนรอยละ  10.00 บริการหลังการขาย  คิดเปนรอยละ  9.00   

ตราสินคา คิดเปนรอยละ 8.25 สวนลดพิเศษ คิดเปนรอยละ  5.50 รานคา/ผูขาย  คิดเปนรอยละ  3.25

และของแถม คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามนํ้าหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอร 

     แบบพกพา  

น้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของ                    
คอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 กิโลกรัม 107 26.75 

1 - 1.5 กิโลกรัม 266 66.50 

1.6 - 2. กิโลกรัม 27 6.75 

รวม 400 100.00 
 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 400 คน  คิดวาน้ํา หนักที่คิดวา

เหมาะสม ของคอมพิวเตอรแบบพกพา สวนใหญควรอยูระหวาง 1  – 1.5 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 

66.5 รองลงมาคือ นอยกวา 1 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 26.75  และนํ้าหนัก 1.6 - 2. กิโลกรัม  คิดเปน

รอยละ 6.75 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ      
                 คอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ี สงผลตอการ เลือก ซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุม

ตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ี สงผลตอการ เลือก ซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

     เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานผลิตภัณฑ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา 4.17 0.71 มาก 

คอมพิวเตอรแบบพกพามีใหเลือกหลายรุน 3.76 0.69 มาก 

คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา 3.88 0.63 มาก 

ความเร็วในการทํางาน 4.58 0.56 มากท่ีสุด 

ชื่อเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา 4.09 0.82 มาก 

รวม 4.09 0.41 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 4.09 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ สวนประสม

ทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก โดย

เมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ 4.58 รองลงมาคือ ย่ีหอของคอมพิวเตอรแบบพกพา มีคาเฉล่ีย 4.17 
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ตารางท่ี 18 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

     ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานราคา 

ดานราคา (Price) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

มีราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล  4.35 0.81 มากท่ีสุด 

มีราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ 3.43 0.95 มาก 

เงื่อนไขที่งายตอการซ้ือ (ชําระแบบเงินผอนได) 3.75 1.01 มาก 

ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก 2.96 1.03 ปานกลาง 

คาซอมหลังหมดรับประกัน 3.65 1.12 มาก 

รวม 3.63 0.60 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล

ตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา อยูในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว 

พบวา คอมพิวเตอรแบบพกพามีราคาเหมาะสมกับ ความเร็วในการประมวลผล มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

4.35 รองลงมาคือ เงื่อนไขที่งายตอการซ้ือ (ชําระแบบเงินผอนได) มีคาเฉล่ีย 3.75 
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ตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

     เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานการจัดจําหนาย 

ดานการจัดจําหนาย (Place) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

มีการบริการนอกสถานที ่ 3.63 1.03 มาก 

สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย 3.59 0.88 มาก 

เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด 3.68 0.94 มาก 

สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถเพียงพอ 3.52 0.96 มาก 

สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา 3.09 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.73 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ          

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยางอยูใน

ระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ 3.68 รองลงมาคือ มีการบริการนอกสถานที่ มีคาเฉล่ีย 3.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52 

 

ตารางท่ี 20 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

     เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

ส่ือโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 3.03 0.95 ปานกลาง 

ส่ืออินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 3.57 1.09 มาก 

ส่ือส่ิงพิมพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 3.42 1.00 มาก 

ของแถมท่ีไดรับ 3.87 0.73 มาก 

มีการลดราคาพิเศษ 4.36 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 3.65 0.56 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.65 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยางอยูใน

ระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา มีการลดราคาพิเศษ มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

4.36 รองลงมาคือ ของแถมท่ีไดรับ มีคาเฉล่ีย 3.87 
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ตารางท่ี 21 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ 

                   เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ดานการบรรจุภัณฑ 

ดานการบรรจุภัณฑ (Packaging) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา 3.85 0.74 มาก 

สะดุดตากับสีตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 3.67 0.77 มาก 

คอมพิวเตอรแบบพกพาสวยงาม 3.76 0.69 มาก 

มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเคร่ือง 3.87 0.67 มาก 

มีกระเปาสําหรับห้ิวออกนอกสถานที ่ 3.68 0.91 มาก 

รวม 3.76 0.56 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานการบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับสวน

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูใน

ระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง มีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ 3.87 รองลงมาคือ สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา มีคาเฉล่ีย 3.85   
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ตารางท่ี 22 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ     

                   เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ดานพนักงานขาย 

ดานพนักงานขาย (Persona) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

พนักงานขายหนาตาด ี 2.41 0.97 นอย 

พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส 3.72 0.81 มาก 

พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร 4.57 0.58 มากท่ีสุด 

พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด 1.76 0.88 นอยที่สุด 

รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว 2.33 1.05 นอย 

รวม 2.96 0.52 ปานกลาง 
 

จากการศึกษา พบวา ดานพนักงานขาย มีคาเฉล่ีย 2.96 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ            

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูใน

ระดับปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา พนักงานขายมีความรูเรื่อง

คอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 4.57 รองลงมาคือ พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส มีคาเฉล่ีย 3.72 
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ตารางท่ี 23 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ 

      เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานการใหขาวสาร 

ดานการใหขาวสาร (PR) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซ้ือ 3.80 0.99 มาก 

บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ด ี 3.74 0.75 มาก 

บริษัทฯผูขายรวมมือกับส่ือในเทศกาลตาง  ๆ 3.14 0.95 ปานกลาง 

บริษัทฯผูขายมีการส่ือสารตอกยํ้าตราสินคา 3.23 0.76 ปานกลาง 

การรับขาวสารมาจากส่ือที่นาเชื่อถือ 3.87 0.69 มาก 

รวม 3.56 0.53 มาก 
 

จากการศึกษา พบวา ดานการใหขาวสาร  มีคาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ สวน

ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับ

มาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา การรับขาวสารมาจากส่ือที่นาเชื่อถือ มีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ 3.87 รองลงมาคือ ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ีย 3.80 
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ตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ 

      เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ดานพลัง 

ดานพลัง (Power) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การแปลผล 

กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 3.73 1.02 มาก 

กระแสสังคมท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีตัดสินใจซ้ือ 3.10 0.83 ปานกลาง 

การชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว 3.73 0.95 มาก 

การไดรับการนับหนาถือตาจากสังคม 2.85 0.93 ปานกลาง 

การถูกกระตุนจากสภาพส่ิงแวดลอมรอบขาง 2.87 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.61 ปานกลาง 
 

จากการศึกษา พบวา ดานพลัง มีคาเฉล่ีย 3.26 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกี่ยวกับ สวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง 

โดยเม่ือพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และ การชื่น

ชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 3.73 รองลงมาคือ กระแสสังคมท่ีเกิดขึ้น

ในชวงท่ีตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ีย 3.10 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ มีวัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ท่ีสงผลตอการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ พนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(8Ps) ที่มีสงผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร

แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรงุเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 

คน และวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenient Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใช

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร  

ผลการวิเคราะหขอมูล ดานประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.75 มีอายุระหวาง 31  – 35 ป คิดเปนรอยละ 38.75 สถานภาพ  

โสด คิดเปนรอยละ 83.5 0 การศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.25 รายไดเฉล่ียตอเดือน 

สวนใหญ 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.75 สวนรายจายเฉล่ียตอเดือน อยูระหวาง 5,000-

15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.75 และอาชีพสวนใหญ เปน เจาหนาที่แผนกอ่ืนๆ ซ่ึงอยูใน

บริษัทเอกชน นอกเหนือจาก ฝายบุคคล  ฝายการตลาด และฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 56.00  
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2. การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาพนักงานบริษัทเอกชน

ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวาสวนใหญมีรูปแบบการชําระเงินแบบเงินผอน คิดเปนรอยละ 54.50 

ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือยี่หอ Acer คิดเปนรอยละ 36.50 สถานท่ีซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 56.25 และลักษณะงานที่ใช

คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อใชงานในเชิงการศึกษา คิดเปนรอยละ 52.25 และเหตุผลในการซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 45.75 ขอมูล

ขาวสารท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด สวนใหญมาจากบุคคลที่

นาเช่ือถือ คิดเปนรอยละ 54.00 คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูระหวาง 20,001 – 

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.00 สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามาก

ที่สุด คือตัวของสินคา คิดเปนรอยละ 50.75 และน้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบ

พกพาควรอยูระหวาง 1 – 1.5 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 66.50  

3. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามดาน

ตางๆ  

ดานผลิตภัณฑ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 4.09  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร

แบบพกพาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 ขอ คือ ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบ

พกพา และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ 1. ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา 2. ชื่อเสียงของผูผลิต

คอมพิวเตอรแบบพกพา 3. คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา 4. คอมพิวเตอรแบบพกพามีให

เลือกหลายรุน โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ชื่อเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา 

คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา 

คอมพิวเตอรแบบพกพามีใหเลือกหลายรุน 

ดานราคา จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ 3.63 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 ขอ คือ ราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล อยูใน
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ระดับมาก 3 ขอ คือ 1. เงื่อนไขที่งายตอการซ้ือ 2. คาซอมหลังหมดรับประกัน 3. ราคาใกลเคียงกับ

คอมพิวเตอรตั้งโตะ อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก

โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ 

ราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล 

เงื่อนไขที่งายตอการซ้ือ (ชําระแบบเงินผอนได) 

คาซอมหลังหมดรับประกัน 

ราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก 

ดานการจัดจําหนาย จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.50  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 4 ขอ คือ 1. เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด 2. 

มีการบริการนอกสถานที ่3. สถานท่ีจัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย 4. สถานท่ีตั้งรานมีที่จอดรถ

เพียงพอ และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ คือ สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา โดยมีคาเฉล่ีย

ตามลําดับคือ  

เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด 

มีการบริการนอกสถานที ่

สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย 

สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถเพียงพอ 

สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา 

ดานการสงเสริมการตลาด จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยู

ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.65  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 ขอ คือ การลดราคาพิเศษ อยูใน

ระดับมากจํานวน 3 ขอ คือ 1. ของแถมท่ีไดรับ 2. ส่ืออินเตอรเน็ต 3. ส่ือส่ิงพิมพ และอยูในระดับ

ปานกลางจํานวน 1 ขอ คือ ส่ือโทรทัศน โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

การลดราคาพิเศษ 

ของแถมท่ีไดรับ 

ส่ืออินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ส่ือส่ิงพิมพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ส่ือโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
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ดานการบรรจุภัณฑ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.76  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การบรรจุภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 5 ขอ โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง 

สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา 

คอมพิวเตอรแบบพกพาสวยงาม 

มีกระเปาสําหรับห้ิวออกนอกสถานที ่

สะดุดตากับสีตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ดานพนักงานขาย จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.96 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายมีความรู

เรื่องคอมพิวเตอร อยูในระดับมากจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส  อยูในระดับ

นอยจํานวน 2 ขอ คือ 1. พนักงานขายหนาตาด ี2.รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว และอยูในระดับ

นอยมากจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร 

พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส 

พนักงานขายหนาตาด ี

รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว 

พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด 

ดานการใหขาวสาร จากการวิเคราะห กลุมตัวอยาง 400 คน พบวา  โดยรวมอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.56  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหขาวสารมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 3 ขอ คือ 1. การรับขาวสารมาจากส่ือที่นาเชื่อถือ       

2. ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซ้ือ 3. บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี  อยูในระดับปานกลาง

จํานวน 2 ขอ คือ 1. บริษัทฯผูขายมีการส่ือสารตอกยํ้าตราสินคา  2. บริษัทฯผูขายรวมมือกับส่ือใน

เทศกาลตางๆ โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

การรับขาวสารมาจากส่ือที่นาเชื่อถือ 

ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซ้ือ 

บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ด ี

บริษัทฯผูขายมีการส่ือสารตอกย้ําตราสินคา 

บริษัทฯผูขายรวมมือกับส่ือในเทศกาลตาง  ๆ
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ดานพลัง จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา อยูในระดับมากจํานวน 2 ขอ คือ 1. กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  

2. การช่ืนชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว และอยูในระดับปานกลางจํานวน 3 ขอ คือ 1. กระแส

สังคมท่ีเกิดขึน้ในชวงท่ีตัดสินใจซ้ือ 2. การถูกกระตุนจากสภาพส่ิงแวดลอมรอบขาง 3. การไดรับ

การนับหนาถือตาจากสังคม โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับคือ  

กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

การชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว 

กระแสสังคมท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีตัดสินใจซ้ือ 

การถูกกระตุนจากสภาพส่ิงแวดลอมรอบขาง 

การไดรับการนับหนาถือตาจากสังคม 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห

ขอมูลของผูวิจัย ควรนํามาอภิปราย ดังนี้  

1. ขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

31 – 35 ป สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 35,001 บาทข้ึนไป 

รายจายเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 15,000 บาท อาชีพ เจาหนาที่แผนกอ่ืนๆซ่ึงอยูในบริษัทเอกชน 

นอกเหนือจากฝายบุคคล ฝายการตลาด และฝายบัญชี 

2. การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาพนักงานบริษัทเอกชนใน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรูปแบบการชําระเงินแบบเงิน

ผอน ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือยี่หอ Acer สถานที่ซ้ือคอมพิวเตอร

แบบพกพา คือ หางสรรพสินคา และลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อใชงานในเชิง

การศึกษา และเหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อทองเว็บไซต พูดคุยผาน

อินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสารท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด สวน

ใหญมาจากบุคคลท่ีนาเชื่อถือ คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูระหวาง 20,001  – 

30,000 บาท สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด คือตัวของสินคา  

และนํ้าหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูระหวาง 1  – 1.5 กิโลกรัม  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพย

พลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา 

ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพของสินคา ดานราคา 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ยี่หอคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตองการมากที่สุด คือ ยี่หอเอเซอร เหตุผล

ในการตัดสินใจเลือกย่ีหอดังกลาว คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร การรูจักยี่หอเครื่อง

คอมพิวเตอรกลุมนี้สวนมากรูจักจากเพื่อนและผูใกลชิดแนะนํา และเมื่อพิจารณาทฤษฎีการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ท่ีวา  ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ทําใหการ

ตัดสินใจซ้ือและใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตอง ศึกษาถึงปจจัย

ตางๆ ท่ีจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือและใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน  : 

2546) 

3. การวิเคราะหป จจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อภิปรายไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด ใน

เรื่อง ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา และนิยมเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ยี่หอ Acer เน่ืองจากผลิตภัณฑมีคุณภาพและสินคามีชื่อเสียง นาเชื่อถือ ราคาไมสูงนัก ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ, มัสยามาศ วองสุรียและอติรัตน สุรัตนจันทรกูล (2552) ศึกษา

เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใช

งานสวนบุคคลสวนใหญมีคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีใชเปนประจําจํานวน 1 เครื่อง ซ่ึงเปนเคร่ือง

ใหม (มือ1) ย่ีหอ Acer ราคาโดยประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ผูซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใช

งานสวนบุคคลไดใหระดับความสําคัญปจจัยทางการตลาดท้ัง 4 ดาน โดยเฉล่ียอยูในระดับสูง ใน

ดานผลิตภัณฑนั้น พบวา ผูซ้ือไดพิจารณาถึงความเร็วของเครื่องเปนส่ิงสําคัญสุด และสอดคลองกับ

งานคนควาอิสระของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาของนักศึกษาระดับ   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญนิยมซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาย่ีหอ Acer ราคาระหวาง 25,001 – 30,000 

บาทเพ่ือนําไปใชทองเว็บไซด พูดคุยผานอินเตอรเน็ตและทํารายงานสงอาจารย โดยมีปจจัยดาน

ผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง  

ดานราคา ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก  ในเร่ือง มีราคา

เหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล แดงเสริมสิริ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63 

 

(2545) ศึกษาเร่ือง ตลาดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวน

ใหญเปนพนักงานเอกชน  วัตถุประสงคในการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล คือ ใชในการทํางาน 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจะดูจากประสิทธิภาพ ระดับความรูในการ

เลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเพียงพอตอการเลือกซ้ือ ความคิดเห็นของผูบริโภคสวนใหญ

ตองการใหผูจัดจําหนายกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา 

ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ใน

เรื่องการ เดินทาง ที่สะดวกสบาย มีท่ีจอดรถเพียงพอ  การบริการนอกสถานท่ี  สถานที่จัดจําหนาย

ตั้งอยูใกลที่พักอาศัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของ

ผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ในระดับมากทุกขอ มีการบริการหลังการขายมากท่ีสุด สถานท่ีท่ีซ้ือคอมพิวเตอร

สวนมากคือ ศูนยคอมพิวเตอรทั่วไป  สอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต กนิฎฐะกุลม (2551) ศึกษา

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร     ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาจากหางสรรพสินคา คือ สะดวกสบาย ใกลบาน ติดตอขอรับบริการสะดวกมากท่ีสุดภายใต

เงื่อนไขการรับประกัน 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ในเรื่องการลดราคาพิเศษ สอดคลองกับงานคนควาอิสระของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเร่ือง 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากดาน

ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา สวนดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน

ระดับปานกลาง โดยปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การลดราคาในขั้นตอนการ

ซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาดวยตนเอง โดยมีผูปกครอง

เปนผูออกคาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาท้ังหมดและชําระเงินเปนเงินสด 

ดานการบรรจุภัณฑ ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูใน ระดับมา ก ใน

ทุกเรื่อง ท้ังบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง  รูปทรง  สี สวยงาม สะดุดตา   และการมีอุปกรณปองกัน

สําหรับพกพา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ, มัสยามาศ วองสุรียและอติรัตน สุ

รัตนจันทรกูล (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือและปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือใชงานสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือก
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ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเน่ืองจากคอมพิวเตอรแบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกในการทํางาน

และการศึกษา  

ดานพนักงานขาย ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ใน

เรื่อง พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรภัทร สุนทรัช (2547) 

ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตสาทร 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องความรู มนุษยสัมพันธของ

พนักงานขาย  

ดานการใหขาวสาร ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูใน ระดับมาก ใน

เรื่องการรับขาวสารมาจากส่ือที่นาเชื่อถือ คําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซ้ือ และบริษัทฯผูขายมี

ภาพลักษณที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ทรงพล แดงเสริมสิริ (2545) ศึกษาเร่ือง ตลาด

อุตสาหกรรมสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรสวนใหญเปนเพศชาย 

อายุระหวาง 25 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานเอกชน ผูบริโภคสวนใหญมีการขอ

คําปรึกษากอนการซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจากเพ่ือน ทัศนคติโดยภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับ

ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรม

การซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภค

สวนใหญสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  เปนพนักงานเอกชน/รับจาง พบพฤติกรรม

การซ้ือสวนใหญ ดังนี้ ยี่หอท่ีเคยซ้ือหรือซ้ือเปนยี่หอตางประเทศ ไดขอมูลจากเพื่อนที่นํามาใชใน

การตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรมากที่สุด 

ดานพลัง ผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ในเรื่อง กลุมคน

ใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  และการชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การรูจักย่ีหอเครื่องคอมพิวเตอรกลุมนี้สวนมากรูจัก

จากเพ่ือนและผูใกลชิดแนะนํา การรูจักยี่หอคอมพิวเตอรที่ตองการซ้ือ ราคาเคร่ืองท่ีตองการซ้ือ การ

รับขอมูล และสอดคลองงานวิจัยของ  คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับ   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวามีความรูและขอมูลเพียงพอใจระดับปานกลางท่ีจะตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาจากงานนิทรรศการทางคอมพิวเตอร รองลงมาคือ คําแนะนําจากผูท่ีเคยใช

และอินเตอรเน็ต  
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดจาก

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ  ผูประกอบการดานคอมพิวเตอรแบบพกพาตองรักษาตราสินคาของ

ตนใหนาเช่ือถืออยูเสมอ พรอมๆกับการพัฒนาประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล ใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับการใชงานของผูบริโภคในปจจุบัน  

2. ดานราคา แมวาในปจจุบันราคาคอมพิวเตอรแบบพกพาจะมีราคาลดลงทําใหจํานวน

ผูบริโภคท่ีสามารถซ้ือไดเพิ่มมากขึ้น แตผูประกอบการจะตองผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมหรือเหนือกวาราคา เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เพ่ือดึงดูดใจผูบริโภคใหตัดสินใจซ้ือและกลายเปนลูกคาประจํา 

3. ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซ้ือคอมพิวเตอรจากหางสรรพสินคา 

เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีท่ีบริการจอดรถ ดังนั้นผูประกอบการควรเพ่ิมชอง

ทางการจําหนายใหมากขึ้น เนนดานทําเลที่ตั้ง และมีบริการนอกสถานท่ีท้ังจัดสงเคร่ือง และบริการ

หลังการขาย ท้ังการซอมและเปล่ียนอะไหลเพื่อใหผูบริโภคไดรับสะดวกสบาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด แมวาราคาคอมพิวเตอรแบบพกพาจะมีราคาลดลงกวาใน

ชวงแรก แตควรมีการจัดโปรโมช่ันสําหรับผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ มีสวนลด

ราคาพิเศษในวาระเทศกาลตางๆ การสงเสริมการตลาดดานการโฆษณา ท้ังทางโทรทัศน 

อินเตอรเน็ต ส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร วิทยุ ถือเปนชองทางในการส่ือสารการตลาดไปสูผูบริโภคอีกทาง

หนึ่งที่สามารถกระตุนใหเกิดความตองการ ทําใหจดจําตราสินคา และยอมรับผลิตภัณฑจนนํามาซ่ึง

การตัดสินใจซ้ือได 

5. ดานการบรรจุภัณฑ การออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพาควรปรับปรุงใหมีรูปลักษณ

ที่สวยงาม นํ้าหนักเบา พกพาสะดวก พรอมๆกับมีบรรจุภัณฑท่ีสามารถปกปองตัวเครื่องให

ปลอดภัย 

6. ดานพนักงานขาย ควรมีการอบรมพนักงานขายใหมีความรูความชํานาญและความ

เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมท่ีจะใหคําแนะนําแกผูบริโภค พรอมกับมีบุคลิกภาพท่ี   

ยิ้มแยมแจมใส รักการใหบริการ 

7. ดานการใหขาวสาร การเลือกสาร ชวงเวลาและชองทางการใหขาวสารกับผูบริโภค

ควรใหถูกตองและเหมาะสม ท่ีสําคัญตองเปนส่ือที่สงเสริมภาพลักษณและตราสินคาใหมีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



66 

 

นาเช่ือถือ ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย ไดตรงกับกลุมเปาหมาย ถือเปนการสรางรับรู

ของผูบริโภคไดอยางดีเย่ียม 

8. ดานพลัง  เปนอํานาจซอนเรนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ท้ังท่ีเกิดจาก

กลุมคนใกลชิด กระแสสังคม และความนิยมสวนตัวของผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการตองติดตาม

ขอมูลขาวสารรอบดานและดําเนินธุรกิจดวยการวางกลยุทธที่สอดรับกับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ศึกษา พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคเขตอ่ืนๆ กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษากลยุทธการวางแผนการตลาดเพ่ือการแขงขันของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา 

3. เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในการวิจัยครั้งตอไปจึง

ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลในวันทําการ ไมควรเก็บเฉพาะวันเสารหรืออาทิตยเทานั้น 
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สวนที่ 1   
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  � ลงในชอง  (   )  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของ  

ตัวทาน 

  

1. เพศ                              (   ) ชาย                 (   ) หญิง 

 

2. อายุ   (   ) 20-25 ป       (   ) 26-30 ป    

   (   ) 31- 35 ป       (   ) 36-40 ป 

   (   ) 41- 45 ป          

 

3. สถานภาพ  (   ) โสด      (   ) สมรส         (   ) หยา/หมาย 

 

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่สําเร็จการศึกษาแลว 

   (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี   (   ) ปริญญาตรี  

   (   ) ปริญญาโท    (   ) ปริญญาเอก 

 

5. รายไดตอเดือน  

   (   ) 5,000-15,000 บาท   (   ) 15,001-25,000 บาท  

   (   ) 25,001-35,000 บาท   (   ) 35,001 บาท ขึ้นไป 

 

6. รายจายตอเดือน   

   (   ) 5,000-15,000 บาท   (   ) 15,001-25,000 บาท  

   (   ) 25,001-35,000 บาท   (   ) 35,001 บาท ขึ้นไป 

 

7. อาชีพ  

   (   ) เจาหนาที่ฝายบุคคล   (   ) เจาหนาที่ฝายการตลาด 

   (   ) เจาหนาที่ฝายบัญช ี   (   ) เจาหนาที่ฝายอ่ืนๆ 
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สวนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของตัวทาน 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  � ลงในชอง (   ) หนาขอความที่ตรงกับตัวทาน  

 

1. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาโดยชําระเงินแบบไหน (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

                           (   ) ชําระแบบเงินสด                                 (   ) ชําระแบบเงินผอน 

 

2. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพายี่หออะไร (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

                           (   ) Apple    (   ) Acer 

                           (   ) Asus    (   ) Compaq   

                           (   ) Dell     (   ) Gateway 

                           (   ) HP     (   ) Lenovo   

                           (   ) Toshiba    (   ) อ่ืนๆ 

 

3. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาจากสถานท่ีใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

                           (   ) หางสรรพสินคา                                    (   ) ตัวแทนจําหนาย 

                           (   ) ตามสถานท่ีจัดกิจกรรมตาง  ๆ               (   ) ตามเว็บไซต 

 

4. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาไปใชงานในดานใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

                           (   ) ใชงานในสํานักงาน                            (   ) ใชงานในเชิงพาณิชย 

                           (   ) ใชในงานอุตสาหกรรม                         (   ) ใชงานในเชิงการศึกษา 

 

5. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาเพราะเหตุใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

                          (   ) จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง                  (   ) เพื่อศึกษาหาความรู ทํารายงาน 

                          (   ) ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต     (   ) ดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกมส 

                          (   ) สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพ่ือน          (   ) อ่ืนๆ 
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6. แหลงขอมูลใดท่ีทานใชประกอบการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด 

    (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

 (   ) บุคคลที่ทานเช่ือถือ   (   ) นิตยสารคอมพิวเตอร  

 (   ) หนังสือพิมพ   (   ) ใบปลิว/แผนพับ 

 (   ) อินเตอรเน็ต    (   ) พนักงานขาย 

 

7. คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของทานอยูที่เทาใด  

 (   ) 10,000 – 20,000 บาท   (   ) 20,001 – 30,000 บาท  

 (   ) 30,001 – 40,000 บาท   (   ) 40,001 บาท ขึ้นไป 

 

8. ปจจัยใดที่ทานใชประกอบการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

 (   ) สินคา      (   ) ราคา  

 (   ) ตราสินคา    (   ) รานคา/ผูขาย 

 (   ) ผอนชําระได    (   ) บริการหลังการขาย 

 (   ) สวนลดพิเศษ   (   ) ของแถม 

 

9. ทานคิดวาน้ําหนักที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูที่ใด 

 (   ) นอยกวา 1 กิโลกรัม   (   ) 1 – 1.5 กิโลกรัม 

 (   ) 1.6 – 2 กิโลกรัม   (   ) 2.1 กิโลกรัมขึ้นไป 
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สวนที่ 3 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในชอง (   ) หนาขอความที่ตรงกับการเลือกซ้ือของตัวทาน  

มากท่ีสุด หมายถึง  ขอความน้ันสงผลตอการเลือกซ้ือของทานมากที่สุด 

มาก  หมายถึง  ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซ้ือของทานมาก  

ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซ้ือของทานปานกลาง  

นอย  หมายถึง  ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซ้ือของทานนอย  

นอยที่สุด หมายถึง  ขอความน้ันสงผลตอการเลือกซ้ือของทานนอยที่สุด  

 

 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดาน

ผลิตภัณฑ 

 

1. ย่ีหอของคอมพิวเตอรแบบ

พกพา 

     

2. คอมพิวเตอรแบบพกพามีรุนให

เลือกหลายรุน 

     

3. คอมพิวเตอรแบบพกพามี

น้ําหนักเบา 

     

4. ความเร็วในการทํางานของ

คอมพิวเตอรแบบพกพา 

     

5. ช่ือเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอร

แบบพกพา 

     

ดานราคา 

 

6. คอมพิวเตอรแบบพกพามี

ราคาเหมาะสมกับความเร็วใน

การประมวลผล (ซีพีย)ู 

     

7. คอมพิวเตอรแบบพกพามี

ราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอร

ต้ังโตะ 

     

8. เงื่อนไขท่ีงายตอการซื้อ (เชน 

ชําระแบบเงินผอนได) 

     

9. ราคาขายตอของคอมพิวเตอร

แบบพกพาไมตก 
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 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานราคา  
(ตอ) 

10. คาซอมหลังหมดรับประกัน      

ดาน 

การจัด

จําหนาย 

11. มีการบริการนอกสถานที ่      

12. สถานท่ีจัดจําหนายต้ังอยู

ใกลที่พักอาศัย 

     

13. เดินทางไดสะดวกสบาย รถ

ไมติด 

     

14. สถานท่ีต้ังรานมีท่ีจอดรถ

เพียงพอ 

     

15. สถานท่ีต้ังรานโดดเดน

สะดุดตา 

     

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

16. สื่อโทรทัศน      

17. สื่ออินเตอรเน็ต      

18. สื่อสิ่งพิมพ      

19. ของแถมท่ีไดรับ      

20. มีการลดราคาพิเศษ      

ดานการ

บรรจุ

ภัณฑ 

21. สะดุดตารูปทรง

คอมพิวเตอรแบบพกพา 

     

22. สะดุดตากับสีตัวเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบพกพา 

     

23. คอมพิวเตอรแบบพกพา

ออกแบบสวยงาม 

     

24. มีบรรจุภัณฑปกปอง

ตัวเครื่อง      

25. มีกระเปาสําหรับห้ิวออก

นอกสถานที ่      

ดาน

พนักงาน

ขาย 

26. พนักงานขายหนาตาดี      

27. พนักงานขายพูดจายิ้มแยม

แจมใส 
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 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือก
ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดาน

พนักงาน

ขาย (ตอ) 

28. พนักงานขายมีความรูเรื่อง

คอมพิวเตอร 

     

29. พนักงานขายขอรองใหชวย

ทํายอด 

     

30. รูจักพนักงานขายเปนการ

สวนตัว 

     

ดาน 

การให

ขาวสาร 

31. ขอคําปรึกษาจากเพ่ือนกอน

ตัดสินใจซื้อ 

     

32. บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณดี      

33. บริษัทฯผูขายมีการรวมมือ

กับสื่อในเทศกาลตาง  ๆ

     

34. บริษัทฯผูขายมีการสื่อสาร

ตอกย้ําตราสินคา 

     

35. การรับขาวสารมาจากสื่อที่

นาเชื่อถือ 

     

ดานพลัง 

 

36. กลุมคนใกลชิดมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบ

พกพา 

     

37. กระแสสังคมท่ีเกิดข้ึน

ในชวงท่ีซื้อ 

     

38. การชื่นชอบตราสินคา

สวนตัวมากอนแลว 

     

39. การไดรับการนับหนาถือตา

จากสังคม 

     

40. การถูกกระตุนจากสภาพ

สิ่งแวดลอมรอบขาง 
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