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12500764 : สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั : ปัจจยัการตดัสินใจ/การตดัสินใจเลือกบริโภค/คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

     สุดารัตน์ รัตนกิจไพบูลย ์ :  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 

3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา: อาจารยเ์กตุวดี สมบูรณ์ทว.ี 51 หนา้ 

 

บทคดัยอ่ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในเขต

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค

ของนกัศึกษา โดยใชบ้ริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นพ้ืนท่ีตวัอยา่ง กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีมีคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ จาํนวน 312 คน โดยใชว้ิธี

Yamane เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามโดยมีการสอบถามขอ้มลูทัว่ไป พฤติกรรมการบริโภค 

และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จากนั้นจึงนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มลู 

วิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ การหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในระดบัชั้นการศึกษาปีท่ี 3 คณะวิทยาการ

จดัการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-7,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย และดา้นราคา ส่วนพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คือ ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือยีห่อ้Acer จากหา้งสรรพสินคา้ ดว้ยเหตุผลท่ีว่าราคาเหมาะสม ซ่ึงซ้ือมาเพ่ือใช้

ทาํงานหรือเรียนและไดใ้ชแ้หล่งขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ตในการประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 

ในประเด็นสุดทา้ย ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความสาํคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นราคา มี

ผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด นกัศึกษามีเกณฑใ์นการเลือกซ้ือโดยดูจากประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย การบริการหลงัการขายท่ีดี 

ขอ้เสนอแนะ ผูผ้ลิตสามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัทางส่วนประสมการตลาดเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงสินคา้ดา้นต่างๆใหมี้ความเหมาะสมโดยเฉพาะดา้นราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

เพ่ือลกูคา้และผูผ้ลิตสามารถจะตอบสนองซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 

คณะวิทยาการจดัการ       มหาวิทยาลยัศิลปากร         ปีการศึกษา 2553 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จข้ึนได ้เกิดจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหก้าร

สนบัสนุนเป็นอยา่งดียิง่ โดยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาแก่ขา้พเจา้ ขณะดาํเนินการวิจยัเล่มน้ี 

 ขา้พเจา้ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือใน

การทาํวิจยัโดยใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํในงานวิจยัอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งยงัเสียสละเวลาเพ่ือให้

งานวิจยัเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ ถกูตอ้งและครบถว้น รวมทั้งอาจารยอี์กมากมายหลากหลายท่านท่ี

ขา้พเจา้ของคาํแนะนาํจากการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามท่ีใชว้ดัหรือประเมินผลใน

งานวิจยั รวมถึงขอ้บกพร่องในงานวิจยัขณะท่ีดาํเนินงาน 

 ขอขอบคุณความร่วมมือของเพ่ือน ๆ ทั้งหลายท่ีช่วยใหก้าํลงัใจและการมีนํ้ าใจในการ

ใหช่้วยเหลือท่ีเป็นอยูเ่พ่ือนตลอดขณะดาํเนินงานวิจยั   

 และท่ีสาํคญัท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ท่ีใหก้าํลงัใจในการทาํวิจยั 

และญาติพ่ีนอ้งท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการหาขอ้มลู คาํปรึกษา กาํลงัใจ ตลอดจนความช่วยเหลือทุก

ส่ิงทุกอยา่งในการทาํวิจยั 

 สาํหรับส่วนท่ีดีและคุณค่าของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแก่ ผูมี้พระคุณและท่ีคอยให้

ความช่วยเหลือทุกท่าน ส่วนขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้ิจยัของรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ในยคุสงัคมปัจจุบนันั้น ไม่ว่าจะเป็นการทาํงานหรือจะเป็นการเรียนการศึกษาลว้น

แลว้แต่มีส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิได ้นั้นก็คือ เทคโนโลย ีซ่ึงก็มีเทคโนโลยมีากมายท่ีใช้

ในปัจจุบนันั้น และเทคโนโลยอียา่งหน่ึงท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายนั้นก็คือ คอมพิวเตอร์ ซ่ึง

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์นั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานและการเรียนการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ การ

ทาํงาน และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีรีบเร่งในยคุสงัคมปัจจุบนัได ้ท่ีสุดแลว้ดว้ยความสามารถ

ของมนุษยอ์ยา่งเรา  ๆ จึงไดมี้การคิดคน้และผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถพกพาสะดวกและ

นาํไปไหนมาไหนได ้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและเขา้กบัวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมในยคุปัจจุบนั

ซ่ึงสามารถตอบสนองกบัสภาพการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นยคุสงัคมปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ไดถ้กู

คิดคน้และพฒันารูปแบบของคอมพิวเตอร์ใหมี้ขนาดเลก็ลงกว่าเม่ือก่อนและท่ีสาํคญัสามารถท่ีจะ

พกพาไดส้ะดวก ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค อุปกรณ์ไอทีแบบพกพาอยา่ง คอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค  กาํลงัเป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจมากสาํหรับนกัธุรกิจ  นกัเรียนนกัศึกษาและบุคคลท่ี

ตอ้งการความสะดวกสบายในการใชง้านจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คน้ี เน่ืองดว้ยผูผ้ลิตสามารถ

ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดท่ีเลก็ลงแต่ประสิทธิภาพในการใชย้งัคงดีเหมือนเดิม ซ่ึงทาํให้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นปัจจุบนันั้นสามารถตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆของมนุษยไ์ด ้ไม่ว่าจะใน

ท่ีทาํงานหรือจะเป็นตามสถานท่ีทางราชการ ตามหา้งสรรพสินคา้หรือร้านสะดวกซ้ือต่าง  ๆ หรือว่า

จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ลว้นแลว้แต่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

เพ่ือทาํงานและเพ่ิมความสะดวกสบายเพราะในปัจจุบนัน้ีการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค

นั้น กาํลงัพฒันาเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะ

ช่วยในเร่ืองของความคล่องตวัในการใชง้าน อีกทั้งคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คยงัมีขีดความสามารถหรือ
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สมรรถนะท่ีมากเกินตวัและวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ท่ีมีการพฒันากรเพิ่มมากข้ึน

แบบกา้วกระโดด เน่ืองดว้ยวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีมีพฒันาการเพิ่มมากข้ึนทาํให้

ผูบ้ริโภคตอ้ งคอยติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ทาํใหต้ลาดของ

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น มีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึน  ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊

คมีราคาถกู คุณสมบติัครบถว้น ดว้ยดีไซน์ท่ีสวยงามและทนัสมยัประกอบกบัความคงทน ซ่ึงส่ิง

ต่างๆเหล่าน้ีลว้นส่งผลดีต่อตวัผูบ้ริโภคท่ีจะไดมี้โอกาสจะเลือกสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคายติุธรรม 

และมีบริการหลงัการขายท่ีดีท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้มากข้ึน ปัจจยั

ต่างๆเหล่าน้ีลว้นมีความสาํคญักบัผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในการมุ่งเจาะตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ตรงจุด และก่อใหเ้กิดผลดีต่อผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอยา่งมากโดยเฉพาะนกัเรียน หรือ

นกัศึกษาในยคุน้ี  และตลาดของสินคา้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คซ่ึงมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายในส่วนตลาด

จาํนวนมาก ทั้งตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ รวมทั้งมีสภาพการแข่งขนัท่ีสูง ทาํใหผู้ผ้ลิตตอ้งมีการ

ผลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คออกมาหลากหลายเพ่ือแข่งขนักนั และตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตาม

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ดงันั้นผูบ้ริโภคคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คนั้น จะตดัสินใจเลือกบริโภคหรือเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในแต่ละคร้ังนั้น ท่ีตวัผลิตภณัฑ ์ยีห่อ้ ตวัซอฟทแ์วร์ภายในตวัเคร่ือง 

งบประมาณ ความตอ้งการในการใชง้าน หรือว่าจะเป็นบริการหลงัการขาย ท่ีจะเป็นปัจจยัในการ

ตดัสินใจ ในการศึกษาปัจจยัดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

ในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งตลาด โดยผูศึ้กษาเลือกท่ีจะ

ศึกษาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีลกัษณะการ

ทาํงานโดยเฉพาะ ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหผู้ศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ดงักล่าว เพ่ือตอบสนองในดา้นการเดินทางในการสาํรวจใหเ้กิดความสะดวกและง่ายต่อผูใ้หแ้ละ

ผูต้อบแบบสอบถาม การผลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีมีวิวฒันาการอยา่งรวดเร็วซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือ รวมถึงนกัศึกษาส่วนมากมีภูมิลาํเนาอยูจ่งัหวดัต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัไป ทาํใหข้อ้มลู

ท่ีไดมี้ความหลากหลายซ่ึงมาจากนกัศึกษาในการเลือกซ้ือ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1. เพ่ือทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษาท่ีมีการใช้

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 

1. ประชากรและตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 3  วิทยาเขต

สารสนเทศ เพชรบุรี ประจาํปีการศึกษา 2552 

2. กาํหนดระยะเวลาในการทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นระยะเวลา 10 เดือน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา หมายถึง นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีถกูเลือกใหเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

บริการหลงัการขาย  หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูข้าย

หรือผูผ้ลิตท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีลกูคา้คาดหวงัและทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

คณะที่ศึกษา หมายถึง คณะวิทยาการจดัการ คณะสตัวศาสตร์แลเทคโนโลยกีารเกษตร 

และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ด้านผลติภัณฑ์  หมายถึง รูปลกัษณ์โดยทัว่ไปของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค พิจารณาจาก

ภาพรวมซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ แป้นพิมพ ์ขนาดของเคร่ือง สีสนั ตวัชาร์ตไฟฟ้า 

ช่องสาํหรับเสียบอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 

ด้านราคา  หมายถึง ความรู้สึกกบัส่ิงท่ีไดรั้บในการซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เม่ือ

เปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีใชไ้ป 

ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย  หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้

เคล่ือนยา้ยไปตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
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ด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยวิธีการต่าง  

ๆ เช่น การลดราคา การใหข้องแถม การมีบริการหลงัการขาย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํใหท้ราบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในกลุ่มนกัศึกษา  

2. ทาํใหท้ราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค 

3. เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คสามารถนาํผลการวิจยัไป

ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

ไดม้ากท่ีสุด 
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บทที ่2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  ชั้นปีท่ี  3 คณะวิทยาการจดัการ  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างกรอบแนวคิดการวิจยัอนัจะเป็นการตอบโจทยว์ตัถุประสงคข์องการศึกษา  แบ่งออกเป็น  5 

ส่วน ดงัน้ี 

 1. ทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

 2. ทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ 

 3. ทฤษฏีเก่ียวกบัตราสินคา้ 

 4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

      5. สาเหตุท่ีผูว้ิจยัสนใจนกัศึกษาชั้นปีท่ี  3 

 6. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด 

 

 ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing mix หรือ  4 Ps) หมายถึง  ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  (Kotler 

2003 : 16 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546 : 53) 

 

ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ  ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัได้  และ  สมัผสัไม่ได้  เช่น

บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ  ตราสินคา้  บริการและช่ือเสียงของผูข้าย  ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้

บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า  

(Value) ในสายตาของลกูคา้  จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได้  การกาํหนดกลยทุธด์า้น  

   ส
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ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์  (Product differentiation) และความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive differentiation) 

2. องคป์ระกอบ  ( คุณสมบติั ) ของผลิตภณัฑ์  (Product component) เช่น  ประโยชน์

พ้ืนฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  (Product positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

ของบริษทั เพ่ือแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลกูคา้เป้าหมาย 

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์  (Product development) เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และ

ปรับปรุงใหดี้ข้ึน  (New and improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. กลยทุธเ์ก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์  (Product mix) และสายผลิตภณัฑ์  (Product 

line) 

 

ราคา 

ราคา  (Price) หมายถึง  จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืน  ๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย  เพ่ือใหไ้ด้

ผลิตภณัฑห์รือ  หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า            

(Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ดงันั้นผูก้าํหนดกลยทุธด์า้นราคาจึงตอ้ง

คาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้  (Perceived value) ในสายตาของลกูคา้  ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากการยอมรับของ

ลกูคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  และ

การแข่งขนั 

 

การส่งเสริมทางการตลาด 

การส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร  เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพ่ือเตือน

ความทรงจาํในผลิตภณัฑ์  โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก  ความเช่ือ  และพฤติกรรมการซ้ือ  

หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ

ซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย  (Personal selling) ทาํการขาย  และการติดต่อส่ือสารโดย

ไม่ใชค้น (Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใช้

หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ  ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม

   ส
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ประสานกนั  (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกบัลกูคา้  ผลิตภณัฑ์  คู่แข่งขนั  โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได้  เคร่ืองมือการส่งเสริม

การตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. การโฆษณา  (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ

ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใชพ้นงังานขาย  (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบั

บุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการหรือมีปฏิกิริยาต่อ

ความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพ่ือใหเ้กิดการขาย  และสร้างความสมัพนัธอ์นัดี

กบัลกูคา้ 

3. การส่งเสริมการขาย  (Sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้

หน่วยงานขาย  (Sale forces) ผูจ้ดัจาํหน่าย  (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  (Ultimate 

consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด  เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการ

ซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา  และการขายโดยใชพ้นกังาน  ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ  การ

ทดลองใช ้หรือการซ้ือ โดยลกูคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริม

การขายมี 3 รูปแบบคือ 

3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค  เรียกว่า  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

(Consumer promotion) 

3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade 

promotion) 

3.3 การกระตุน้พนกังานขาย  เรียกว่า  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน

ขาย (Sales forces promotion)  

4. การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์  (Publicity and public relation: PR) มีความหมาย

ดงัน้ี 

4.1 การใหข่้าว  (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ  

หรือตราสินคา้หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผา่นส่ือการกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ์  โดย

การใหข่้าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์

4.2 การประชาสมัพนัธ ์(Public relation : PR ) หมายถึง ความพยายามในการ

ส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคก์ารหน่ึง  เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร  ต่อผลิตภณัฑ์  หรือต่อ
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นโยบายใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑ์

ของบริษทั 

5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง  

(Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) 

มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 

5.1 การตลาดทางตรง  ( Direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบั  

กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ  ท่ีนกัการตลาดใช้

ส่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํใหเ้กิดการตอนสนองในทนัที  ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มลู

ลกูคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารโดยตรงกบัลกูคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและ แคตตาลอ็ก 

5.2 การโฆษณาเพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง  ( Direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา  ซ่ึงถามผูอ่้าน  ผูรั้บฟัง  หรือผูช้ม  ใหเ้กิดการตอบสนองกลบั

โดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใชจ้ดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์    

5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง  (Online marketing) 

หรือการตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  (Electronic marketing) เป็นการโฆษณาผา่นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต  เพ่ือส่ือสาร  ส่งเสริม  และการขายผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงั

กาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสาํคญัประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท์  การขายโดยใชจ้ดหมายตรง  

การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก การขายทางโทรศพัท ์วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ์  ซ่ึงจูงใจใหล้กูคา้กิจกรรม

การตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ 

 

การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง  ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ

กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อก

สู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้  ประกอบดว้ย  การ

ขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
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ทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือ 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หา   การ

คิด การซ้ือ การใช ้ การประเมินผล  ในสินคา้และบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของ

เขา  (Schiffman and Kanuk 2000, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 2546 : 192  ) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึง

เก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (Solomon 2002, : 528 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์  2546 : 192)  

หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการ

ใชสิ้นคา้  

 

การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือ

วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค  ทั้งท่ีเป็นบุคคล  กลุ่ม หรือองคก์าร  เพ่ือให้

ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ  การใช้  การเลือกบริการ  แนวคิด  หรือ

ประสบการณ์ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ  คาํตอบท่ีได ้จะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนด     

กลยทุธท์างการตลาด (Market strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์2546 : 193)         

 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย  (Inside stimulus) และ

ส่ิงกระตุน้ภายนอก (Outside stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้  ซ่ึงอาจใช้

เหตุจงใจใหซ้ื้อดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน

คือ 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการ

ตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึน  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด  

(Marketing mix) 

1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เช่น  ออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา  (Price) เช่น  การกาํหนดราคา

สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลกูคา้เป็นเป้าหมาย 

   ส
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1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Distribution) 

เช่นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง เพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือว่าเป็นการกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือ 

1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เช่น 

การโฆษณาสมํ่าเสมอ  การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย  การลด  แลก  แจก  แถม  การสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบับุคคลทัว่ไป เหล่าน้ีถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ี

อยูภ่ายนอกองคก์าร ซ่ือบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ  ( Economic) เช่น  ภาวะ

เศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภค เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี  ( Technological) เช่น  

เทคโนโลยใีหม่ดา้นฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหใ้ชบ้ริการ

ของธนาคารมากข้ึน 

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  ( Law and 

political) เช่นกฎหมายเพ่ิมหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อ 

1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ

สินคา้ในเทศกาลนั้น  

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้

ซ้ือเปรียบเสมือนกล่องดาํ  (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้  จึงพยายามคน้หา

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ  (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพล

จากปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  (Buyer’s decision process) ประกอบดว้ย

ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การคน้หาขอ้มลู (Information searching) การ

ประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of alternatives) การตดัสินใจซ้ือ  (Purchase decision) พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase behavior)  

   ส
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3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้

ซ้ือ  (Buyer’s purchase decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ  ไดแ้ก่การตดัสินใจ

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product decision) การตดัสินใจดา้นร้านคา้  (Store decision) การตดัสินใจเก่ียวกบั

วิธีการซ้ือ (Method of purchase decision) 

 

ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  2546 :  199) 

เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ  และเพ่ือท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาดใหเ้หมาะสม  เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืน  ๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึง

เปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและ

ความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงไดบ้า้ง  การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมี

ประโยชน์สาํหรับผูข้าย  คือ ทาํใหท้ราบความตอ้งการและลกัษณะของลกูคา้  เพ่ือท่ีจะจดัส่วน

ประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายไดถ้กูตอ้ง 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสงัคม  ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ซ่ึง

ส่งผลกบั   ลกัษณะของผูซ้ื้อโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural factors) เป็นสญัลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคมหน่ึง

ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสงัคม  และกาํหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจาก

สงัคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 

  1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสงัคม  

เช่น ลกัษณะนิสยัของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสงัคมไทย  ทาํใหมี้ลกัษณะ

พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

        1.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย  (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ และแตกต่างกนั  ซ่ึงมีอยูภ่ายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น  วฒันธรรมยอ่ย

เกิดจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพ้ืนฐานของมนุษย์  ประกอบดว้ย  กลุ่มเช้ือชาติ  กลุ่ม

ศาสนา กลุ่มผวิสี พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มยอ่ยดา้นอายุ  กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ  

และชั้นทางสงัคม 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 
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2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อทศันคติความ

คิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม้อา้งอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ  

2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบา้น 

         2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ  ไดแ้ก่  กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสงัคม  เพ่ือนร่วม

อาชีพ และร่วมสถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม 

2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามิอิทธิพลมากท่ีสุด  ทศันคติ  ความ

คิดเห็น และค่านิยมของบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 

2.3 บทบาทและสถานะ  บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม  เช่น  ครอบครัว  

กลุ่มอา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ

ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

3.1 อาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่าง

กนั 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของ

การมีครอบครัว  การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ  และ

ค่านิยมของบุคคล ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล  จะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนั 

3.4 รายได้  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  และยงัเก่ียวขอ้งกบั

อาํนาจในการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

3.5 รูปแบบการดาํรงชีวิต ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสงัคม และกลุ่มอาชีพ

ของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลอยูก่บัค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต โดยรูปแบบ

การดาํรงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 

4. ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพล

จากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและ

การใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 

4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั 

การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถกูกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 
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4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรรจดัระเบียบ  

และตีความหมายขอ้มลู เพ่ือท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจของ

บุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู่  การรับรู้เป็นกระบวนการแต่ละบุคคล  ซ่ึงข้ึนอยูก่บั  ความเช่ือ  

ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และส่ิงกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง 

การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดก้ล่ิน การไดย้นิ การ

ไดร้สชาติ และการไดค้วามรู้สึก 

4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมแบบความโนม้เอียง

ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้

และเกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเช่ือ และ

ประสบการณ์ในอดีต 

4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงเป็น

ผลมากจากประสบการณ์ในอดีต 

4.5 ทศันคติ  หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคล

หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4.6 บุคลิกภาพ  หมายถึง  ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล  ซ่ึง

นาํไปสู่การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 

4.7 แนวคิดของตนเอง  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง  หรือ

ความคิดท่ีบุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สงัคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

 

แนวคดิการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพ 

พรเพญ็ ลีสมบติัไพบูลย ์ (2544 : 20) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแนวคิดการรับรู้ของลกูคา้ต่อ

คุณภาพ ไว ้ดงัน้ี 

American Society for Quality Control ไดมี้การสาํรวจความรับรู้ (Perception) ของ

ผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ โดยจดัอนัดบัไวด้งัน้ี 

1.คุณสมบติัในการทาํงาน (Performance) มีความเก่ียวขอ้งกบัความเหมาะสมในการใช้

งาน พิจารณาจากการหามาไดง่้าย (Availability) ซ่ึงเป็นความน่าจะเป็นท่ีจะพาสินคา้ไดท้นัต่อความ

ตอ้งการ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ การปราศจากความลม้เหลวและการบาํรุงรักษา 

(Maintenance) คือ การง่ายต่อการบาํรุงรักษา 
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2. คุณสมบติัเสริม (Feature) คุณสมบติัในขอ้น้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ และเทคโนโลย ีซ่ึง

เป็นลกัษณะท่ีรองลงมาของสินคา้และบริการ 

3. บริการ (Service) การเนน้การบริการเป็นการเพ่ิมค่า (Value) ใหแ้ก่ลกูคา้วิธีหน่ึง มกั

เกิดจากส่ิงเลก็ๆ ท่ีไม่มีตวัตนมาประสานกนั เพ่ือเปล่ียนแปลงการรับรู้ของลกูคา้ไม่สามารถวดั

ปริมาณไดแ้ต่จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อลกูคา้อยา่งมาก องคก์รท่ีดีควรจะตอ้งมีสินคา้ท่ีดีเยีย่ม 

เนน้การบริการและตอ้งการเสาะหาหนทางท่ีจะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

4. การรับประกนั (Warranty) คือ สญัญาขององคก์รต่อสาธารณชนถึงคุณภาพของสินคา้ 

โดยการรับประกนัความพึงพอใจของลกูคา้ และยงัแสดงถึงขอ้ผกูพนัต่อสาธารณชน เพ่ือประกนั

ความเพียงพอของการบริการในระดบัหน่ึง เพ่ือใหล้กูคา้พอใจ การรับประกนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้

องคก์รสนใจในคุณภาพของสินคา้ การบริการ และความสาํคญัของลกูคา้ อีกทั้งยงัทาํใหอ้งคก์ร

พฒันาไปในระบบท่ีถกูตอ้ง รวมทั้งยงัก่อใหเ้กิดความแข็งแกร่งในตลาด เพ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้ซ้ือ

บริการ โดยลดความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือ และก่อใหเ้กิดยอดขายมากข้ึนจากลกูคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

5. ราคา (Price) ปัจจุบนัลกูคา้เต็มใจท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า เพ่ือใหไ้ดรั้บคุณค่า 

(Value) เพราะลกูคา้จะมีการเปรียบเทียบและประเมินสินคา้และบริการขององคก์รกบัคู่แข่ง เพ่ือดู

ว่าใครใหคุ้ณค่าท่ีสูงกว่า แต่แนวคิด และความตอ้งการของลกูคา้เปล่ียนแปลงเสมอจึงตอ้งมีการ

ติดต่อประสานกบัลกูคา้ เพ่ือตรวจสอบ และติดตามความเคล่ือนไหวของความตอ้งการของลกูคา้ 

เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 

6. ช่ือเสียง (Reputation) ความพึงพอใจของลกูคา้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีเขาเคยไดรั้บ

จากองคก์ร เพราะเขาตอ้งการรักษาลกูคา้เก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ขององคก์รจะใชค่้าใชจ่้ายนอ้ยกว่าการ

เอาชนะใจลกูคา้รายใหม่ถึง 5 เท่า ดงันั้นการรักษาลกูคา้จะเป็นกลยทุธท่ี์สาํคญัขององคก์ร 

 

ทฤษฏีเกีย่วกบัตราสินค้า 

 

ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ช่ือ ขอ้ความ สญัลกัษณ์หรือรูปแบบหรือส่ิงเหล่าน้ีรวมกนั 

เพ่ือบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงสินคา้ หรือบริการของผูข้ายหรือกลุ่มของผูข้ายท่ีแสดงความแตกต่างจากคู่

แข่งขนั 

ตราสินคา้หน่ึง ๆ จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งรวมกนั คือ  

1. ช่ือตรา (Brand name) ส่วนของตราท่ีเป็นช่ือหรือคาํพดูหรือขอ้ความซ่ึงออกเสียงได ้

เช่น ซนัโย ฟิลิปส์  
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2. เคร่ืองหมายตราสินคา้ ( Brand mark) ส่วนหน่ึงของตราซ่ึงสามารถจดจาํไดแ้ก่ ออก

เสียงไม่ได ้ไดแ้ก่ สญัลกัษณ์ รูปแบบท่ีประดิษฐต่์าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสนัท่ีปรากฏอยูใ่น

เคร่ืองหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี  

3. เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ส่วนหน่ึงของตราหรือตราท่ีไดจ้ดทะเบียนการ เพ่ือ

ป้องกนัสิทธิตามกฎหมายแต่ผูเ้ดียว  

4.ลิขสิทธ์ิ (Copyright) สิทธิตามกฎหมายในส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ  

5. โลโก ้(Logo) เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงสญัลกัษณ์ของกิจการหรือองคก์ารหน่ึง ๆ 

 

การรู้จกัตรายีห้่อของผู้บริโภคแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  

1. การรู้จกัแบบระลึกได ้(Brand recall) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยช่ือยีห่อ้ของสินคา้ได้

เอง โดยไม่ตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงช่วยใหเ้ขาระลึกถึง เช่น  เม่ือถามว่ารู้จกัแชมพยูีห่อ้ใดบา้ง  ยีห่อ้ท่ี

ผูบ้ริโภคตอบไดเ้องเป็นยีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคจาํไดแ้บบระลึกได ้

2. การรู้จกัแบบมีส่ิงกระตุน้ ( Brand recognition) หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคเอ่ยช่ือสินคา้

ไม่ไดเ้อง แต่จะตอ้งมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงช่วยเตือนความทรงจาํ เช่น เห็นโฆษณา ไดย้นิเร่ืองราวบางอยา่ง

เก่ียวกบัยีห่อ้นั้น หรือส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ เพ่ือเตือนความทรงจาํใหก้บัผูบ้ริโภค  

3. การรู้จกัตรายีห่อ้ทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ (Brand to be consider) สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ

จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเขารู้จกัเท่านั้น  เพราะฉะนั้นการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงเป็นอยา่งดี  

สินคา้ยีห่อ้นั้นจะมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือในท่ีสุด 

 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook computer) 

เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดยอ่ม  มีขนาดเท่ากบัหนงัสือตาํราหรือแฟ้มเอกสารสาํหรับ

กระดาษขนาดไม่เกิด A4 นํ้าหนกัของเคร่ืองจะอยูร่ะหว่าง 15-25 กิโลกรัม เหมาะสาํหรับพกพาเพ่ือ

ทาํงานขณะเดินทาง  หรือใชท้าํงานเม่ืออยูน่อกสถานท่ีสามารถใชไ้ดก้บัไฟกระแสตรง  (ดีซี-DC) 

และไฟกระแสสลบั (เอซี-AC) 

ตวัประมวลผล CPU (Central processing unit) 
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CPU (Central processing unit) เป็นคาํเก่าของตวัประมวลผลและไมโครโพรเซสเซอร์  

โดยหน่วยประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์  ประกอบดว้ยวงจรตรรกะ  เพ่ือประมวลผลคาํสัง่ของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาํงานของคอมพิวเตอร์ จะมีขั้นตอนการทาํงานพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน  

1. รับขอ้มลู (Input) คอมพิวเตอร์จะทาํหนา้ท่ีรับขอ้มลูเพ่ือนาํไปประมวล อุปกรณ์ท่ีทาํ

หนา้ท่ีรับขอ้มลูท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ แป้นพิมพ ์(Keyboard) และเมาส์ (Mouse) เป็นตน้ 

2. ประมวลผล ( Process) เม่ือคอมพิวเตอร์รับขอ้มลูเขา้สู่ระบบแลว้ จะทาํการ

ประมวลผลตามโปรแกรมหรือคาํสัง่ท่ีกาํหนด เช่น การคาํนวณภาษี การคาํนวณเกรดเฉล่ีย เป็นตน้ 

3. แสดงผล ( Output) คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลพัธท่ี์ไดจ้ากดการประมวลผลไปยงั

หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีแสดงท่ีใชแ้พร่หลายในปัจจุบนัไดแ้ก่ จอภาพ ( Monitor) และ

เคร่ืองพิมพ ์(Printer) เป็นตน้ 

4. จดัเก็บขอ้มลู (Storage) คอมพิวเตอร์จะทาํการจดัเก็บขอ้มลูลงในอุปกรณ์เก็บขอ้มลู 

เช่น ฮาร์ดดิสก ์(Hard Disk) แผน่ฟลอบป้ีดิสก ์(Floppy Disk) เป็นตน้ 

 

คุณสมบัตขิองคอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์มีคุณสมบติัท่ีสาํคญั 5 ประการดงัน้ี 

1.การทาํงานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic machine)  

การจดัเก็บขอ้มลูท่ีบนัทึกผา่นทางแป้นพิมพห์รืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ขอ้มลูเหล่าน้ีจะถกูแปลง

ใหเ้ป็นสญัญาณไฟฟ้าเพ่ือใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจและสามารถประมวลผลได ้และเม่ือคอมพิวเตอร์

ประมวลผลเรียบร้อยแลว้ขอ้มลูท่ีเป็นสญัญาณไฟฟ้าจะถกูแปลงกลบัใหเ้ป็นรูปแบบท่ีมนุษย์

สามารถเขา้ใจได ้

2.การทาํงานดว้ยความเร็วสูง (Speed)  

เน่ืองจากการทาํงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นการดาํเนินงานต่าง 

ๆ จึงสามารถกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว (มากกว่าพนัลา้นคาํสัง่ในหน่ึงวินาที) 

3. ความถกูตอ้งแม่นยาํเช่ือถือได ้(Accuracy and Reliability) 

คอมพิวเตอร์จะทาํงานตามท่ีคาํสัง่ท่ีมนุษยเ์ขียนโปรแกรมหรือคาํสัง่ไว ้ ถา้ผูใ้ชป้้อน

ขอ้มลูและชุดคาํสัง่มีความถกูตอ้ง ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผลก็จะมีความถกูตอ้งเช่ือถือได ้ 

4. การเก็บขอ้มลูไดใ้นปริมาณมาก (Storage) 
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คอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยความจาํท่ีทาํหนา้ท่ีเก็บขอ้มลูท่ีบนัทึกไป ความสามารถในการ

จดัเก็บขอ้มลูน้ีจะข้ึนอยูก่บัขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัจะมี

หน่วยเก็บขอ้มลูสาํรองท่ีสามารถเก็บขอ้มลูไดม้ากกว่าหม่ืนลา้นตวัอกัษร 

5. การส่ือสารเช่ือมโยงขอ้มลู (Communication)  

คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ และสามารถทาํงานท่ี

หลากหลายมากข้ึนกว่าการใชค้อมพิวเตอร์ระบบเด่ียว เช่น การนาํคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อระบบ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบคน้ 

 

สาเหตุที่ผู้วจิยัสนใจนักศึกษาช้ันปีที่ 3  

 

สาเหตุท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวิจยันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร เน่ืองดว้ย

ผูว้ิจยัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัศิลปากร และตอนท่ีเร่ิมทาํวิจยัผูว้ิจยัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี  3 ผูว้ิจยัคิดว่า

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จะตอ้งมีงาน มีการบา้น มีวิจยัท่ีจะตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คก็

เป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถใชไ้ดดี้และสะดวกสบายพกพาและช่วยทาํใหง้านและการบา้นเสร็จลงได้

อยา่งรวดเร็ว 

 

ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

วสนัต์  กนิฏฐะกุล (2551) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในประเทศไทยรวมถึงความสามารถในการแข่งขนัทาง

การตลาดของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ , ค่าเฉล่ีย  

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน , t-test, One – way analysis of variance : ANOVA, Chi-square และ 

LSD ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง  20-25 ปี มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน-นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาทและ มีสถานภาพ

โสด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ส่วน
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พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  

พบว่า เหตุผลท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คือ Spec ของโน๊ตบุ๊คมากท่ีสุด  เง่ือนไขท่ีผูบ้ริโภคใน

เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร นิยมเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คือ ชาํระดว้ยเงินสด เพียงคร้ังเดียว  

เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจา ก

หา้งสรรพสินคา้ คือ สะดวกสบาย ใกลบ้า้น ติดต่อขอรับบริการสะดวกมากท่ีสุดภายใตเ้ง่ือนไขการ

รับประกนั ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  มาก

ท่ีสุด  คือ ส่ือทางโทรทศัน์  ส่ือส่ิงพิมพ์  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทุกดา้น  มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คในเขต

บางเข นกรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัการ

ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขอ้มลูดา้น 

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในทุก ๆ ดา้น 

กรกฏ ตั้งกิจพิทกัษผ์ล (2545) ไดท้าํการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์

ในทางการดาํเนินการวางแผนส่งเสริมดา้นการตลาด เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดสู้งสุดโดยขอบเขตของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ศึกษาเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ท่ีมี

และไม่มีคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผูท่ี้มีแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะตอ้งการซ้ือคอมพิวเตอร์ ใชก้ารสุ่ม

ตวัอยา่งโดยไม่เก่ียวกบัสถิติโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ ( Accidental sampling) ซ่ึงการสุ่มตวัอยา่งเป็น

การสุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-4 เป็นจาํนวน 100 ตวัอยา่ง เป็น

นกัศึกษาชาย 50 ราย และนกัศึกษาหญิง 50 ราย ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มลู จะใชก้ารวิเคราะห์

เชิงพรรณนา วิธีการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวั และปัจจยัทางเศรษฐกิจ

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชค้อมพิวเตอร์ผลการศึกษาพบว่า 

ในปัจจุบนั นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั 

เพราะช่วยอาํนวยความสะดวกมากยิง่ข้ึน ทั้งในดา้นการทาํงานและดา้นความบนัเทิงโดยบุคคลท่ีมี

ส่วนร่วมมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ของผูต้อบแบบสอบถามคือ บิดามารดาเน่ืองจากเป็น

ผูอ้อกค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ใหก้บันกัศึกษาในการซ้ือคอมพิวเตอร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ

นิยมไปซ้ือคอมพิวเตอร์จาก ร้านคา้คอมพิวเตอร์ทัว่ไป ร้าน Computer plaza และศนูย ์ C.M. Tech 

เพราะมีร้านขายคอมพิวเตอร์จาํนวนมาก และสามารถเปรียบเทียบราคาของสินคา้จากร้านต่าง ๆ ได ้

มีสินคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะนิยมเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบประกอบเอง เพราะสามารถ
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เลือกส่วนประกอบไดเ้องตามความตอ้งการ ส่วนผูท่ี้เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบสาํเร็จรูปส่วนใหญ่

นั้น ไม่ค่อยมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์มากนกั จึงเนน้ถึงความสะดวกในดา้นต่าง ๆ เป็นสาํคญั 

ทั้งดา้นบริการหลงัการขาย และประสิทธิภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยหน่วยประเมินผลกลาง

ของคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดก็คือ  Pentium ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งดา้นประสิทธิภาพ 

เสถียรภาพ โดยช่วงราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมจะอยูใ่นช่วง 15,000 ถึง 

30,000 บาท เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาในอนาคตแลว้ถือว่าราคาไม่แพงมาก ประกอบกบั

สามารถท่ีจะซ้ือหาไดง่้าย และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้านในอนาคตนั้น

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกท่ีจะ Upgrade คอมพิวเตอร์ของตนมากกว่าท่ีจะซ้ือเคร่ืองใหม่เพราะ

สามารถทาํไดเ้ฉพาะส่วนและเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และยีห่อ้ของคอมพิวเตอร์มีส่วนสาํคญั

ท่ีสุดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ของผูบ้ริโภค 

วิรัช มญัชุศรี, ศุภวรรณ ศิริพิชยัพรหม, มณีรัตน์ จารุสุขถาวร และสุวพร โอมพรนุวฒัน์  

(2537) การศึกษาวิจยัน้ี จึงมุ่งศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์แบบโนต้บุ๊ค โดยศึกษา

ในเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาก 4 กลุ่ม คือ บุคลากรท่ีอยูใ่น

ธุรกิจผูค้า้ , ธุรกิจผูผ้ลิต , สถาบนัการศึกษาและธุรกิจบริการ ไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบ

โคว้ตา้ กลุ่มละ 30 ตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามตั้งปัจจยัในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ซ่ึงได้

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการตลาดไมโครคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ช ้ไดถ้ามกลุ่มเป้าหมายถึงยีห่อ้

ท่ีสนใจ 3 อนัดบัแรก เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดไม่เกิน 360 ตวัอยา่ง ในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/PC+โดยใชค่้าสถิติแบบร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การถดถอยพหุคูณ และ CORRELATION การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ยีห่อ้ ของ

ผลิตภณัฑ ์ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเห็นถึงปัจจยัท่ีสาํคญัในการซ้ือ 3 ปัจจยั คือ ราคา, 

ภาพพจน์ และนํ้ าหนกัท่ีเด่นชดั โดยท่ีภาพพจน์มีความเช่ือแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ยีห่อ้ท่ีได้

จากการทาํวิจยั พบว่า ยีห่อ้ IBM เป็นยีห่อ้ท่ีกลุ่มลกูคา้คุน้เคยรู้จกัมากท่ีสุด แต่ในปัจจยันํ้ าหนกั 

ประสิทธิภาพ ราคา แต่ละกลุ่มก็มีความเช่ือในเร่ืองน้ีแตกต่างกนั  

ขอ้เสนอแนะ นาํเอาปัจจยัท่ีสาํคญัมาวางกลยทุธก์ารตลาดใหถ้กูตอ้งตามลกูคา้

กลุ่มเป้าหมาย โดยพบว่า ภาพพจน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามสาํคญันั้น เป็นผลจากการสะสม

มลูค่าเพ่ิมของกลยทุธก์ารตลาดดา้นราคา ส่งเสริมการขาย การบริการก่อนการขาย และการบริการ

หลงัการขาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

บทที ่3 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Description research) เพ่ือศึกษาปัจจยัการเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของผูบ้ริโภค โดยไดด้าํเนินการศึกษา 

ดงัน้ี  

1. การกาํหนดขนาดตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

การกาํหนดขนาดตวัอย่างและวธิีการสุ่มตวัอย่าง 

 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของทั้ง 3 คณะ ท่ีมีคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊กใชบ้ริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะวิทยาการจดัการ 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ผูศึ้กษา

ตอ้งการสุ่มตวัอยา่งจาก 3 คณะ ขอ้มลูจากสาํนกังานบริหาร ประชากรทั้งหมด 1,402 คน ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1 จาํนวนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ของทั้ง 3 คณะ 

คณะ จาํนวนคน 

คณะวิทยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3  799 คน 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นปีท่ี 3  331 คน 
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คณะ จาํนวนคน 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ชั้นปีท่ี 3  272 คน 

รวม 1,402 คน 

ท่ีมา : Website: http://pict.su.ac.th/index.html 

 

2. ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาด ตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคของ  Taro Yamane ขนาดของตวัอยา่ง  

(Sample Size) จาํนวนท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีจะเป็นตวัแทนของจาํนวนประชากร  ระดบัความเช่ือมัน่  95% 

และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของค่าประมาณสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน  

312 คน ซ่ึงผูว้ิจยัจะดาํเนินการแจกแบบสอบถาม  344 คน เพ่ือป้องกนัแบบสอบถามท่ีไม่ครบ

สมบูรณ์หรือสูญหาย จึงทาํการเก็บตวัอยา่งเพ่ิมอีกจาํนวน 10% ซ่ึงจาํนวนตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาคร้ัง

น้ีจะดาํเนินการอา้งอิงไปยงัประชากรเป้าหมายทั้งหมด 

สูตรของ  (Taro Yamane)             n          =        N    

                                          1+Ne2 

   =             1,402 

                     1+1,402(0.05)2 

     =     311.21 ≈ 312 คน 

 

เม่ือ  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

       N = ขนาดประชากร  

      e = แทนความคลาดเคล่ือนของค่าประมาณร้อยละท่ียอมใหเ้กิดได ้คือ ร้อยละ 5  

 

การเลอืกตวัอย่าง 

การเลือกตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น(Probability sampling) โดยใชว้ิธี คือ การเลือก

ตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified sample) โดยใหช้ั้นภูมิเป็นคณะ แบ่งเป็น 3 คณะหรือ 3 ชั้น

ภูมิ ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร คณะสตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร แลว้กระจายขนาดตวัอยา่งลงชั้นภูมิดว้ยวิธี (Proportional allocation) 

เน่ืองจากแต่ละคณะมีจาํนวนประชากรไม่เท่ากนั 
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ตารางที่ 2 ตวัอย่างของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ของทั้ง 3 คณะ 

ตวัอยา่งของคณะวิทยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3        178   คน 

ตวัอยา่งของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นปีท่ี 3         74   คน 

ตวัอยา่งของคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ชั้นปีท่ี 3         60   คน 

 

คณะวิทยาการจดัการ ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน          799    ×   312   =   178 คน 

                                1,402 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน       331    ×  312    =    74 คน 

      1,402 

 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ชั้นปีท่ี 3 มีจาํนวน      272     ×   312    =    60 คน 

    1,402 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 

1.ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในงานวิจยัคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม  เป็น

เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี โดยไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบ

สอบถาม 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  คณะ  และรายรับต่อเดือนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  3 ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
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มาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) ตามแนวของ Likert ซ่ึงแต่ละขอ้คาํถามใหเ้ลือกลาํดบั

ความสาํคญั 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

สาํคญันอ้ยท่ีสุด = 1   คะแนน 

สาํคญันอ้ย  = 2   คะแนน 

สาํคญัปานกลาง = 3   คะแนน 

สาํคญัมาก  = 4   คะแนน 

สาํคญัมากท่ีสุด = 5   คะแนน 

 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended question) คือ ขอ้เสนอแนะ 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

3.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ  (Primary Date) ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการเก็บขอ้มลูจากผูบ้ริโภค

โดยตรง ซ่ึงเป็นขอ้มลูปฐมภูมิแลว้เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยการ

วิจยัแบบสาํรวจ โดยผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้ควา้  รวบรวมขอ้มลูท่ี

วิทยาเขตสารสนเทศ  เพชรบุรี  โดยมีแหล่งขอ้มลูท่ีมีการเก็บรวบรวมคน้ควา้  คือ บทความต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง อินเตอร์เน็ต เอกสารทางวิชาการ ไดแ้ก่ หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การทดสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 

ผูศึ้กษาทาํการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   โดยนาํเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปดาํเนินการ  

ดงัขั้นตอน ต่อไปน้ี  

1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาสาระในกรอบ แนว คิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารย์  3 ท่าน  เพ่ือ

ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหาแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

เก็บรวบรวมได ้344 ชุด และไดท้าํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์แค่  

312 ชุด เพ่ือนาํไปประมวลผลโดยใช ้การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามหรือการอธิบายลกัษณะทัว่ไป

ของขอ้มลู หรือตวัแปรในงานวิจยั สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  

สถิติท่ีใช ้ร้อยละ, และความถ่ี 

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัการใหค้ะแนนความสาํคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีหลกัเกณฑก์ารนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายกบัเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี (สิน พนัธุพิ์นิจ : 

2551) 

  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด  

  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

4. ท่ีเป็นคาํถามแบบปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
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บทที ่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี  3 

ของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิง

พรรณนา  (Descriptive Analysis) โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน  คือ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบาย 

ตอนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ อายุ คณะ  รายรับต่อเดือน  

และภูมิลาํเนา 

ตอนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลิกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

การวิเคราะห์ขอ้มลูการศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค

ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี” ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการ

วิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 3 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัเพศ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 126 40.4 

หญิง 186 59.6 

                    รวม 312 100.0 

เพศ 

จากตารางท่ี 3 ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิงจาํนวน 186 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 และเป็นเพศชายจาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4
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ตารางที่ 4  จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

15-18 ปี 9 2.9 

19-21 ปี 247 79.2 

22-24 ปี 56 17.9 

                      รวม 312 100.0 

 

อายุ 

จากตารางท่ี 4 ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ19-21 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ  

79.2 รองลงมาจะเป็นช่วงอาย ุ22-24 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ17.9 และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุ  

15-18 ปี จาํนวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

 

ตารางที่ 5  จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัคณะ 

คณะ จาํนวน ร้อยละ 

วิทยาการจดัการ 178 57.1 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 74 23.7 

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 60 19.2 

รวม 312 100.0 

 

คณะ 

จากตารางท่ี 5 ตวัอยา่งมากท่ีสุด  คือ คณะวิทยาการจดัการจาํนวน  178 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.1 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 

และนอ้ยท่ีสุด คือ คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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ตารางที่ 6 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

3,000-5,000 บาท 102 32.7 

5,001-7,000 บาท 119 38.1 

7,001-9,000 บาท 69 22.1 

9,001 บาทข้ึนไป 22 7.1 

รวม 312 100.0 

 

รายได้ต่อเดือน 

จากตารางท่ี  6 ตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเดือนละ  5,001-7,000 บาทมากท่ีสุด  

จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาจะเป็นรายรับเฉล่ียต่อเดือน 3,000-5,000 บาท จาํนวน 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ต่อมาเป็นรายรับเฉล่ียต่อเดือน  เดือนละ  7,001-9,000 บาท จาํนวน  69 

คน คิดเป็นร้อยละ  22.1 สาํหรับรายรับเฉล่ียต่อเดือนท่ีนอ้ยท่ีสุด  คือ เดือนละ  9,001 บาทข้ึนไป  

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  

 

ตารางที่ 7 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัภูมิลาํเนา 

                  ภูมลิาํเนา จาํนวน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 77 24.7 

ภาคกลาง 142 45.5 

ภาคเหนือ 44 14.1 

ภาคใต ้ 33 10.6 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 16 5.1 

ภาคตะวนัตก 0 0 

รวม 312 100.0 

 

ภูมลิาํเนา 

จากตารางท่ี 7 ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนามากท่ีสุดอยูท่ี่ ภาคกลาง จาํนวน 142 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาจะมีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ  24.7 
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ต่อมาจะเป็นภูมิลาํเนาทาง  ภาคเหนือ  จาํนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ  14.1 ภูมิลาํเนาทางภาคใต้  

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ส่วนทางภาคตะวนัตก จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

 

ตารางที่ 8  จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัยีห่อ้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

ยีห้่อคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คที่ใช้ จาํนวน ร้อยละ 

Acer 87 27.9 

HP 49 15.7 

Dell 19 6.1 

Compaq 31 9.9 

Toshiba 15 4.8 

Asus 24 7.7 

Fujitsu 11 3.5 

IBM 8 2.6 

Mac 7 2.2 

Ben Q 5 1.6 

Lenovo 13 4.2 

Sony 18 5.8 

SVOA 2 0.6 

Samsung 4 1.3 

Gateway 3 1.0 

มากกว่า 1 ยีห่อ้ 16 5.1 

รวม 312 100.0 

 

ยีห้่อคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

จากตารางท่ี 8 ตวัอยา่งใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คยีห่อ้  คือ Acer มากท่ีสุด  จาํนวน  87 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมา  HP จาํนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ  15.7  Compaq จาํนวน  31 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.9 Asus จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 Dell จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 Sony 

   ส
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จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 มากกว่า 1 ยีห่อ้ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 Toshiba จาํนวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 Lenovo จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  4.2 Fujitsu จาํนวน  11 คน คิดเป็น

ร้อยละ  3.5 IBM จาํนวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ  2.6 Mac จาํนวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ  2.2  Ben Q 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 Samsung จาํนวน 4 คิดเป็นร้อยละ  1.3 Gateway จาํนวน  3 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.0 ยีห่อ้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ SVOA จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 

ตารางที่ 9 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกยีห่อ้คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

            เหตุผลที่เลอืก จาํนวน ร้อยละ 

ราคาเหมาะสม 93 29.8 

เช่ือมัน่ในคุณภาพยีห่อ้ 68 21.8 

ดีไซน์ 61 19.6 

ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ 55 17.6 

ขนาดและนํ้ าหนกั 12 3.8 

บริการหลงัการขาย 12 3.8 

หาอะไหล่-อุปกรณ์ไดง่้าย 10 3.2 

อ่ืน ๆ 1 0.3 

                     รวม 312 100.0 

 

เหตุผลที่เลอืก 

จากตารางท่ี 9 ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือก คือ ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด 

จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 เหตุผลรองลงมา คือ เช่ือมัน่ในคุณภาพยีห่อ้จาํนวน 68 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.8 เหตุผลท่ีเลือกต่อมา คือ ดีไซน์จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ต่อมาเหตุผลท่ี

เลือก คือ ฟังกช์ัน่ต่างๆ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ต่อมาเหตุผลท่ีเลือก คือ ขนาดและ

นํ้ าหนกัจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ซ่ึงเท่ากนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบริการหลงัการขาย 

สาํหรับเหตุผลท่ีเลือกหาอะไหล่-อุปกรณ์ไดง่้ายจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 สุดทา้ย คือ อ่ืน ๆ

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที่ 10 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

เหตุผลการใช้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค จาํนวน ร้อยละ 

เพ่ือทาํงาน/เพ่ือการเรียน 238 76.3 

เพ่ือการคา้ 12 3.8 

เพ่ือเล่นเกมส์ 57 18.3 

อ่ืน ๆ 5 1.6 

                    รวม 312 100.0 

 

เหตุผลการใช้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

จากตารางท่ี  10 ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  เพ่ือทาํงาน /เพ่ือการเรียน

จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา คือ เพ่ือเล่นเกมส์จาํนวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ  18.3 

สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ เพ่ือการคา้จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 

 

ตารางที่ 11 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัแหล่งขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการตดัสินใจ จาํนวน ร้อยละ 

Internet 103 33.0 

นิตยสารคอมพิวเตอร์ 36 11.5 

พนกังานขาย 29 9.3 

บุคคลท่ีคุณเช่ือถือ 35 11.2 

หนงัสือพิมพ ์ 10 3.2 

ใบปลิว/แผน่พบั 6 1.9 

มากกว่า 1 อยา่ง 91 29.2 

อ่ืน ๆ 2 0.6 

                        รวม 312 100.0 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการตดัสินใจ 

จากตารางท่ี 11 ตวัอยา่งเลือกใชแ้หล่งขอ้มลู Internet มากท่ีสุด  จาํนวน  103 คน คิดเป็น

ร้อยละ  33 รองลงมา  คือ เลือกใชแ้หล่งขอ้มลูมากกว่า  1 อยา่งจาํนวน  91 คน คิดเป็นร้อยละ  29.2 

ต่อมา คือนิตยสารคอมพิวเตอร์จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ต่อมา คือ บุคคลท่ีเช่ือถือจาํนวน  

35 คน คิดเป็นร้อยละ  11.2 ต่อมา  คือ พนกังานขายจาํนวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ  9.3 ต่อมา  คือ 
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หนงัสือพิมพจ์าํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อมา คือ ใบปลิว/แผน่พบัจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.9 นอ้ยท่ีสุด คือ อ่ืน ๆ จาํนวน 2 คน คิดจาํนวน 0.6 

 

ตารางที่ 12 จาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือ 

         ร้านค้าที่เลอืกซ้ือ จาํนวน ร้อยละ 

ร้านคา้แถวบา้น 17 5.4 

หา้งสรรพสินคา้ 106 34.0 

พนัธทิ์พย ์ 66 21.2 

ตวัแทนจาํหน่าย 48 15.4 

งาน commart 69 22.1 

อ่ืน ๆ 6 1.9 

                     รวม 312 100.0 

 

ร้านค้าที่เลอืกซ้ือ 

จากตารางท่ี 12 ตวัอยา่งเลือกซ้ือท่ีร้านคา้ คือ หา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด จาํนวน  106 คน 

คิดเป็นร้อยละ  34 รองลงมา  คือ งาน  commart จาํนวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ  22.1 ต่อมา  คือ 

พนัธทิ์พย ์จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ต่อมา คือ ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน  48 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15.4 ต่อมา คือ ร้านคา้แถวบา้น จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 นอ้ยท่ีสุด  คือ อ่ืน ๆ  จาํนวน  6 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
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ตอนที่ 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

 

ตารางที่ 13 จาํนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ    

     คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  

ปัจจยัด้าน

ผลติภัณฑ์ 

ระดับความสําคญั  

X 

 

SD. 

แปลผล

ข้อมูล มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

นํ้าหนกัของ

ผลิตภณัฑ ์

11 

(3.5) 

17 

(5.4) 

105 

(33.7) 

117 

(37.5) 

62 

(19.9) 

3.75 0.97 มาก 

ยีห่อ้หรือแบรนด์

ของผลิตภณัฑ ์

0 

(0.0) 

9 

(2.9) 

65 

(20.8) 

147 

(47.1) 

90 

(29.2) 

4.03 0.78 มาก 

ดีไซน์ของผลิตภณัฑ ์ 0 

(0.0) 

5 

(2.9) 

75 

(20.8) 

147 

(47.1) 

85 

(29.2) 

4.00 0.76 มาก 

ประสิทธิภาพของ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

1 

(0.3) 

0 

(0.0) 

73 

(23.4) 

111 

(35.6) 

127 

(40.7) 

4.16 0.80 มาก 

ความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑ ์

0 

(0.0) 

3 

(1.0) 

91 

(29.2) 

146 

(46.8) 

72 

(23.1) 

3.92 0.75 มาก 

รวม 3.95 0.83 มาก 

 

จากตารางท่ี  13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จาํนวน 312 คน ใหร้ะดบัความสาํคญั

ในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.95 โดยสามารถอธิบายและจาํแนกได้

ดงัต่อไปน้ี  

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ยีห่อ้หรือแบรนดข์องผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ดีไซน์ของผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 นํ้าหนกัของผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  
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ตารางที่ 14 จาํนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

     คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

ปัจจยัด้านราคา ระดับความสําคญั  

X 

 

SD. 

แปลผล

ข้อมูล มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ราคาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

4 

(1.3) 

9 

(2.9) 

90 

(28.8) 

137 

(43.9) 

72 

(23.1) 

3.85 0.85 มาก 

ราคาอุปกรณ์เสริม

ของคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค 

3 

(1.0) 

11 

(3.5) 

103 

(33.0) 

140 

(44.9) 

55 

(17.6) 

3.75  0.82 มาก 

ราคาอะไหล่ของ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

3 

(1.0) 

7 

(2.2) 

107 

(34.3) 

142 

(45.5) 

53 

(17.0) 

3.75 0.79 มาก 

รวม 3.78 0.82 มาก 

 

จากตารางท่ี  14 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้น

ราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  จาํนวน  312 คน ใหร้ะดบัความสาํคญัใน

การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.78 โดยสามารถอธิบายและจาํแนกได้

ดงัต่อไปน้ี  

ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.85 ราคาอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 ซ่ึงเท่ากนักบัค่าเฉล่ียของ ราคาอะไหล่ของ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  
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ตารางที่ 15 จาํนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการ 

     ตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  

ปัจจยัด้านช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

ระดับความสําคญั  

X 

 

SD. 

แปลผล

ข้อมูล มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ร้านคา้ท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ 

2 

(0.6) 

11 

(3.5) 

84 

(26.9) 

136 

(43.6) 

79 

(25.3) 

3.89 0.84 มาก 

ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ี

ทนัสมยัท่ีให้

รายละเอียดสินคา้ท่ีดี 

0 

(0.0) 

4 

(1.3) 

74 

(23.7) 

151 

(48.4) 

83 

(26.6) 

4.00 0.74 มาก 

ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ี

หลากหลาย 

0 

(0.0) 

3 

(1.0) 

79 

(25.3) 

158 

(50.6) 

72 

(23.1) 

4.05 0.72 มาก 

 

ท่ีตั้งของร้านคา้ไม่ไกล 5 

(1.6) 

27 

(8.7) 

105 

(33.7) 

109 

(34.9) 

66 

(21.2) 

3.65 0.96 มาก 

รวม 3.87 0.83 มาก 

 

จากตารางท่ี  15 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้น

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คจาํนวน  312 คน ให้

ระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 โดยสามารถอธิบาย

และจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากโดยมี

เฉล่ียเท่ากบั  4.05 ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีทนัสมยัท่ีใหร้ายละเอียดสินคา้ท่ีดี  ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.00 ร้านคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.89 ท่ีตั้งของร้านคา้ไม่ไกล  

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65  
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ตารางที่ 16 จาํนวน ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

     เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการขาย 

ระดับความสําคญั  

X 

 

SD. 

แปลผล

ข้อมูล มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

การใหบ้ริการท่ีดี 1 

(0.3) 

8 

(2.6) 

68 

(21.8) 

164 

(52.6) 

71 

(22.8) 

3.95 0.75 มาก 

การใหข้องแถมเยอะ 2 

(0.6) 

9 

(2.9) 

118 

(37.8) 

137 

(43.9) 

46 

(14.7) 

3.69 0.77 มาก 

การโฆษณา 8 

(2.6) 

29 

(9.3) 

110 

(35.3) 

121 

(38.8) 

44 

(14.1) 

3.53 0.93 มาก 

พฤติกรรมของ

พนกังานขาย 

2 

(0.6) 

7 

(2.2) 

95 

(36.4) 

150 

(48.1) 

58 

(18.6) 

3.82 0.77 มาก 

การใหบ้ริการขอ้มลู

ต่างๆของร้านคา้บน

อินเตอร์เน็ต 

0 

(0.0) 

17 

(5.4) 

78 

(25.0) 

158 

(50.6) 

59 

(18.9) 

3.83 0.79 มาก 

การบริการหลงัการ

ขาย 

0 

(0.0) 

10 

(3.2) 

61 

(19.6) 

103 

(33.0) 

138 

(44.2) 

4.18 0.85 มาก 

รวม 3.83 0.84 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จาํนวน 312 คน ใหค้วามสาํคญั

ในการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.83 โดยสามารถอธิบายและจาํแนกได้

ดงัต่อไปน้ี  

การบริการหลงัการขาย  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 การใหบ้ริการท่ีดี  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 การใหบ้ริการขอ้มลูต่างๆของร้านคา้บนอินเตอร์เน็ต  ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.83 พฤติกรรมของพนกังานขาย  ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 การใหข้องแถมเยอะ  ผูต้อบ
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แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69 การโฆษณา  ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง   ระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที่ 17 ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆโดยรวมทุกดา้น 

 ด้านปัจจยัทางการตลาด X SD. ระดับความสําคญั 

1. ผลิตภณัฑ ์ 3.95 0.95 มาก 

2. ราคา 3.78 0.78 มาก 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.87 0.83 มาก 

4. การส่งเสริมการขาย 3.83 0.84 มาก 

 รวม 3.85 0.83 มาก 

 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัโดยรวมทุกดา้นเท่ากบั 3.85 คือ

อยูใ่นระดบั “มาก” ตามเกณฑข์องลิเกิร์ต (Likert scale) ค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัรายดา้นเรียงลาํดบั

จากมากไปนอ้ยดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์    เท่ากบั  3.95 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  เท่ากบั  3.87 

การส่งเสริมการขาย            เท่ากบั  3.84 

ราคา   เท่ากบั  3.78

   ส
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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษา ชั้นปี

ท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” เป็นวิจยัเชิงปริมาณ  โดยมีวตัถุประสงค์

การศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

การวิจยัคร้ังน้ี  ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3 มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค โดยมีขนาดของตวัอยา่ง จาํนวน 312 คน หลงัจากการ

เก็บขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัจะใชข้อ้มลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวจิยั 

 

ตอนที่ 1     การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรของตวัอย่างที่เคยเลอืกซ้ือ

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาช้ันปีที ่3 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ผลการวิจยั พบว่า ตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

59.6 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 40.4 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 19-21 ปี ร้อยละ  79.2 รองลงมามี

อายอุยูใ่นช่วง 22-24 ปี ร้อยละ 17.9 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อยูร่ะหว่าง  5,001-7,000 บาท มากท่ีสุด  

ร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  อยูร่ะหว่าง  3,000-5,000 บาท ร้อยละ  32.7 โดยมี

ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 45.5 รองลงมามีภูมิลาํเนาอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 24.7  

ตอนที่ 2     การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ผลการวิจยั พบว่า ตวัอยา่งท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมีลกัษณะพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ส่วนใหญ่เลือกใชย้ีห่อ้ Acer ร้อยละ 27.9 รองลงมา คือ HP ร้อยละ 15.7 มี 

เหตุผลในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คือ ราคาเหมาะสม ร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ เช่ือมัน่ใน

คุณภาพยีห่อ้ ร้อยละ 21.8 มีการใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊คเพ่ือการเรียน/เพ่ือทาํงาน ร้อยละ 76.3  

รองลงมา  เพ่ือเล่นเกมส์  ร้อยละ  18.3 โดยมีการใชแ้หล่งขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ คือ 33.0 รองลงมา คือ ใชแ้หล่งขอ้มลูประกอบการตดัสินใจมากกว่า  1 อยา่ง  ร้อยละ  29.2 

ผูซ้ื้อนิยมซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีหา้งสรรพสินคา้  ร้อยละ  34.0 รองลงมา  คือ งาน commart ร้อย

ละ 22.1  

 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืก

ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาช้ันปีที่  3 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย  

เท่ากบั  3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  0.83) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูซ้ื้อ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมีปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ใน

ระดบัมากทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการขาย  และ

ดา้นราคา สามารถพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  พบว่า  ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน เท่ากบั  0.83) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  คือ 

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ยีห่อ้หรือแบรนดข์องผลิตภณัฑ์  

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ดีไซน์ของผลิตภณัฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.00 ความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และนํ้ าหนกัของผลิตภณัฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  

2. ดา้นราคา  พบว่า  ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคา

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.78 ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  เท่ากบั  0.82) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น  พบว่า  ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัดา้นราคามาก  คือ  ราคาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ย  คือ ราคา

อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75 และราคาอะไหล่ของ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 
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3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั  3.87 ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  

เท่ากบั  0.83) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัดา้น

สถานท่ีมาก  คือ  ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.05 ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ี

ทนัสมยัท่ีใหร้ายละเอียดสินคา้ท่ีดี  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั   4.00 ร้านคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  คิดเป็น

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และสถานท่ีตั้งของร้านคา้ไม่ไกล 3.65  

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการขายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน เท่ากบั 0.84) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสริมการ

ขาย คือ การบริการ เช่น การบริการหลงัการขาย  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 การใหบ้ริการท่ีดี  คิด

เป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 การใหบ้ริการขอ้มลูต่างๆของร้านคา้บนอินเตอร์เน็ต คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  

3.83 พฤติกรรมของพนกังานขาย คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.82 การใหข้องแถมเยอะ  คิดเป็นค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.69 การโฆษณา คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  

 

อภิปรายผล 

 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษาชั้นปีท่ี  3 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

จากกการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดา้น มีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก 

และดา้นราคามีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย  

 

การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค   

จากแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค   (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2546 :193 )  ไดร้ะบุ

ถึง การคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค  ทั้งท่ีเป็นบุคคล  กลุ่มหรือ

องคก์าร  เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ  การใชก้ารเลือกบริการ  

แนวคิด  หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ  สามารถนาํผลการศึกษามาอภิปราย

เช่ือมโยงกบัแนวคิด ไดด้งัน้ี 

   ส
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1. ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เพ่ือหาตาํตอบเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ซ่ึง

จากการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จากการวิจยัมีเหตุผลในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  คือ 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วสนัต ์กนิฏฐะกุล (2551 

: บทคคัยอ่) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์คือ นิยมยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์Acer สอดคลอ้งกบัส่ิง

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือเก่ียวกบัรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  คือ ดา้นดีไซน์ของผลิตภณัฑซ่ึ์งมีความ

หลากหลาย  

2. ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา  (Price) เพ่ือหาตาํตอบเก่ียวกบัดา้นราคา  ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จากการวิจยัมีเหตุผลในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  คือ ราคาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีเหมาะสม ราคาอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  และราคาอะไหล่ของ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ีไม่แพง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการดา้นราคา 

3. ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution) เพ่ือหาตาํตอบเก่ียวกบัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ  ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคจากการวิจยัมีเหตุผลในการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คือ ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และใหร้ายละเอียดสินคา้ท่ี

ดี ซ่ึงจะดาํเนินธุรกิจในหา้งสรรพสินคา้ จะเป็นร้านคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและท่ีตั้งของร้านคา้ตอ้งไม่

ไกล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

4. ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เพ่ือหาตาํตอบเก่ียวกบัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจากการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคจากการวิจยัมีเหตุผลในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค  คือ การบริการหลงัการขาย  และการบริการท่ีดี  เช่น  พฤติกรรมของพนกังานขาย  การ

ใหบ้ริการขอ้มลูต่างๆของร้านคา้บนอินเตอร์เน็ต การใหข้องแถมเยอะ การโฆษณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ส่ิงกระตุน้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี  (Technological) เพ่ือหาตาํตอบเก่ียวกบัทางดา้นการ

เทคโนโลย ีซ่ึงจากการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคจากการวิจยัไดใ้ชเ้ทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีซ่ึงใหบ้ริการ

ขอ้มลูต่างๆของร้านคา้บนอินเตอร์เน็ตในการช่วยตดัสินใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงกระตุน้ทางดา้น

เทคโนโลยท่ีีผูบ้ริโภคตอ้งการเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
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ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั  4 ประการ  คือ ผลิตภณัฑ์  

(Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การจดัจาํหน่าย (Place) ซ่ึงสามารถนาํมา

อภิปรายผลเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 

จากการวิจยัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบั

สาํคญัมากท่ีสุด  ในเร่ือง  ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมีความ

หลากหลาย  เช่น ดีไซน์  นํ้าหนกั  ยีห่อ้ของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางดา้นราคาในระดบัมาก ในเร่ืองของราคา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค และใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัสาํคญันอ้ย  ในเร่ือง  

ราคาอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  และราคาอะไหล่ของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางดา้นสถานท่ีในระดบัมาก ในเร่ือง ร้านคา้

มีสินคา้ท่ีหลากหลาย ร้านคา้มีสินคา้ท่ีทนัสมยัซ่ึงใหร้ายละเอียดสินคา้ท่ีดี ร้านคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

และท่ีตั้งของร้านคา้ไม่ไกล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด  ในเร่ือง  การ

บริการหลงัการขาย  การใหบ้ริการท่ีดี  การใหบ้ริการขอ้มลูต่างๆของร้านคา้บนอินเตอร์เน็ต  

พฤติกรรมของพนกังานขาย  การใหข้องแถมเยอะ  และการโฆษณา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูผ้ลิต

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คสามารถนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ

พึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการร้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คควรใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดทั้ง  

4 ดา้น ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัทางดา้นสถานท่ี  และปัจจยัทางดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดโดยควรมีการปรับปรุงดงัน้ี 

   ส
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1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ควรมีการเนน้ในดา้นประสิทธิภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองการใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ค เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คท่ียีห่อ้ท่ีมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลาย  มีนํ้ าหนกัเบาเพ่ือให้

สะดวกในการพกพาและมีดีไซน์ท่ีสวยทนัสมยั 

1.2 ปัจจยัดา้นราคา  ควรมีการเนน้ในดา้นราคาอะไหล่  อุปกรณ์เสริม  และ

โปรแกรมของคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหอ้ยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม  คือไม่แพงมากจนเกินไป  เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

1.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี ควรมีการเนน้ในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายตอ้งเดินทาง

ไปไดส้ะดวกและสถานท่ีควรมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และตอ้งมีความน่าเช่ือถือ  ซ่ึงส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

1.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการเนน้ในดา้นการบริการหลงัการ

ขาย โดยการใหบ้ริการท่ีดีในการรับประกนัสินคา้  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  ค่อนขา้งท่ีจะมี

ราคา ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งการส่ิงท่ีเป็นการรับประกนันัน่ก็คือการไดรั้บการบริการท่ีดีใหคุ้ม้ค่ากบั

จาํนวนเงินท่ีไดเ้สียไป นอกจากน้ียงัควรมีการจดัรายการส่งเสริมการขาย  เช่น การทาํการโฆษณา  

การใหบ้ริการขอ้มลูต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และการใหข้องแถม เพ่ือกระตุน้ผูบ้ริโภค 

2. การศึกษาทาํใหท้ราบส่ิงท่ีผูป้ระกอบการร้านคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คควรพิจารณา คือ  

ผูซ้ื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คไม่ว่าจะเป็นเพศ  ระดบัชั้นการศึกษา  คณะท่ีศึกษาและรายได้

เฉล่ียต่อเดือนเท่าใด ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัในแต่ละดา้นของการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใน 

ระดบัมาก ซ่ึงเหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คเพ่ือการเรียนหรือการทาํงาน  ร้านคา้ท่ีเลือกซ้ือ  

คือ หา้งสรรพสินคา้ ผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คควรใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหมี้สมรรถนะสูงในราคาท่ีเหมาะสมประกอบกบัดีไซน์ท่ีทนัสมยัมี

นํ้ าหนกัเบาและควรมีการรับประกนัสินคา้ เพ่ือความประทบัใจของผูซ้ื้อ 

3. จากขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม  ทาํใหท้ราบว่า  ผูผ้ลิตเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คควรมีการพิจารณาประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใหมี้

ประสิทธิภาพเทียบเท่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 
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ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 

ผูศึ้กษาขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คใน

กลุ่มของวยัรุ่น  วยัทาํงาน  และวยัผูใ้หญ่  เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุในการเลือกซ้ือและสามารถ

เปรียบเทียบความแตกต่างในการเลือกซ้ือของแต่ละวยัได ้

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัอ่ืน  ๆ

เพ่ือเป็นการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายและเพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการนาํขอ้มลูมาใช้

วิเคราะห์และการตดัสินใจในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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