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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2,736 คน เปนประชากร การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบ

หลายข้ัน คือ ข้ันแรก แบงนักศึกษาตามช้ันปและสาขาวิชา จากนั้นจึงเลือกกลุมตัวอยางแบบตาม

สะดวก การคํานวณจํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนเทากับ 349 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เทคนิคทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และการจัดกลุมแบบ K-Means ผลการวิจัย 

พบวา การวิเคราะหปจจัยสามารถแบงปจจัยจํานวน 30 ปจจัย ออกเปน 7 องคประกอบ คือ การ

สงเสริมการขาย ความตองการพื้นฐาน ความทันสมัยและความคุมคา การพกพา ประสิทธิภาพของ

เคร่ือง ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย ยี่หอและรุน ขณะท่ีการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบ

ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเนนความ

ตองการใชงาน และกลุมท่ีเนนกระแสนิยม 
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Abstract 

The objective of this research is to cluster undergraduate students by components which affecting 

notebook buying decision. ; 2,736 students of the Faculty of Management Science, Silpakorn 

University are population. The sample method is multi-stage sampling, which is started with 

categorization by years and program, and then, it is sampled by convenience sample. The sample 

size, which is calculated by Taro Yamane method, is equal 349 students. The usage statistical 

techniques are Percentage, Mean, Standard Deviation, Principal Component Analysis, and K-

Means Clustering. It is found that 30 factors can be extracted into 7 components consisted of 

Promotion, Basic Needs, Modernity and Worthiness, Mobility, Performance, Sale point, and 

Brand and Model. Moreover, it is also found that students can be divided by 7 components into 2 

groups, consisted of Emphasized on Ability to Work, and Emphasized on Trend. 
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บทที ่1  

บทนํา 

 
 ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนหรือยุคโลกไรพรมแดน เปนยุคท่ีมีความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีและมีการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซ้ึงชวยลดระยะเวลาการ

ทํางานของมนุษยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จนทําใหคอมพิวเตอรมีบทบาทตอ

ชีวิตของคนในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะคอมพิวเตอรชวยใหการทํางานสะดวกและรวดเร็ว

มากกวาการทํางานในอดีตเม่ือเทียบกับการใชเคร่ืองพิมพดีดกับการใชคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพดีด

ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดได แตคอมพิวเตอรสามารถแกไขขอผิดพลาดไดและสามารถเก็บ

ขอมูลตางๆไดมากมาย ทําใหประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมี

โปรแกรมท่ีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน เชน Microsoft office   

 รูปแบบของคอมพิวเตอรท่ีพบเห็นในปจจุบันมี  2 แบบคือ แบบคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

(Personal Computer) และคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Notebook) ซ่ึงคอมพิวเตอรท้ัง 2 แบบนี้มี

ลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกันมากแกตางกันท่ีความสะดวกในการพกพาและการทํางานของแต

ละบุคคล เพราะการทํางานในปจจุบันไมไดถูกจัดไวแคเพียงในหองทํางานเทานั้น ตองมีการทํางาน

นอกสถานท่ี เชน การออกไปสัมมนานอกสถานท่ีการมีคอมพิวเตอรแบบพกพาทําใหสะดวกในการ

เคล่ือนยายและการทํางาน นอกจากนี้คอมพิวเตอรแบบพกพายังมีรูปลักษณท่ีสวยงาม มีความ

ทันสมัย ขนาดกะทัดรัดพกพาไปมาไดสะดวก ดวยเหตุนี้ทําใหคอมพิวเตอรแบบพกพามีราคาสูง

กวาคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ดังนั้นการจะตัดสินใจท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสักเคร่ืองจะตอง

ศึกษาขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพราะคอมพิวเตอรแบบพกพามีราคาสูง ทําใหการ

ตัดสินใจซ้ือมีความเส่ียงสูงจึงตองมีการศึกษาขอมูลผลิตภัณฑและรายละเอียดตางๆอยางถ่ีถวน 

 จากเหตุท่ีปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอนั้นมีเปนจํานวนมาก ทําใหการวิเคราะห

เปนไปไดยาก จึงจําเปนตองใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 

ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีชวยลดปจจัยดวยการรวบรวมปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธใกลเคียงกันเขาไว

ดวยกัน (Malhotra, 2004) และเพื่อใหเกิดการเห็นภาพของกลุมนักศึกษาท่ีชัดเจน จึงใชเทคนิค 

Cluster Analysis ท่ีมีไวเพื่อจัดกลุมลูกคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน (Kotler, 2003) 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 2.เพื่อศึกษาลักษณะคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีเปนท่ีตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 3.เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีตอคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.การวิจัยคร้ังนี้มีการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 2.การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

 3.กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมประมาณ 1 สัปดาห คือ ระหวางวันท่ี 24-30 สิงหาคม  

พ.ศ. 2552 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เปนขอมูลสําหรับหนวยธุรกิจ นักการตลาด เพื่อชวยในการวางแผน กําหนดกลยุทธ

การตลาดคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 2.เพื่อทราบขอมูล รายละเอียด ของคอมพิวเตอรแบบพกพา ท่ีชวยเปนทางเลือกในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 3.ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 

นิยานศัพท์เฉพาะ 

 1.พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา

ไดมา และการใชซ่ึงสินคาและบริการ 

 2.คอมพิวเตอรแบบพกพา หมายถึง คอมพิวเตอรท่ีสามารถพกพา หรือนําติดตัวไปไหนตอ

ไหน ไดอยางสะดวก มีแบตเตอร่ีปอนไฟสําหรับเคร่ือง เวลาไปใชงานนอกสถานท่ี มีขนาดเล็ก

กะทัดรัด 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาได

ทําการศึกษาแนวคิดทางวิชาการจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิด

ในการศึกษาคร้ังนี ้

 1.ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 2.โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 

 3. ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

                4. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Consumer Buying Decision Process)  

              5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

  คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) เปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สะดวกในการ

เคล่ือนยาย  

 ประเภทของคอมพวิเตอร์ แบบพกพา 

 กกกกกกกกDesktop  Replacement  เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา  ท่ีมีขนาดใหญและมีสมรรถนะ

สูง  มีอุปกรณเสริมครบครัน  จอภาพมีขนาดใหญข้ึนถึง  14.1 – 17  นิ้ว  ชิปกราฟฟกมีคุณภาพสูง  

แปนคียบอรดขนาดมาตรฐาน  บางรุนจะมาพรอมกับลําโพงคุณภาพดี  จึงทําใหตัวเคร่ืองมีขนาด

ใหญและมีน้ําหนักมาก  ประมาณ  2.- 3.9 กิโลกรัม  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการใชเปนเคร่ืองหลัก  

ตองการประสิทธิภาพสูง  ไมคอยไดเคล่ือนยายสถานท่ีทํางาน  ระดับราคาอยูท่ีประมาณ 49,000 – 

99,000  บาท 

   Mainstream  เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา  ขนาดกลางท่ีออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัด   

เหมาะสําหรับผูใชท่ีตองการความคลองตัวในการใชงานและพกพา  และระดับราคาท่ีเหมาะสม  

มักจะใชชิพประมวลผลของ  Pentium  M  หรือ  Athlon  M  ซ่ึงมีผลตอการประหยัดพลังงาน  

จอภาพ  LCD  ขนาด  13.3 – 15  นิ้ว  มีน้ําหนักตั้งแต  1.9 – 3.0  กิโลกรัม  ราคาตั้งแต  39,000 – 

89,900 บาท  ราคาจะแปรผันตามฟงกชันการทํางานและขนาดน้ําหนักของ  คอมพิวเตอรแบบพกพา 
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กกกกกกกกUltra  Portable  เปนคอมพิวเตอรแบบพกพา  ท่ีเนนความบางเบาเปนพิเศษ  เนนความ

หรูหราและการออกแบบท่ีสวยงาม  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความสะดวกในการพกพาเปนพิเศษ  

น้ําหนักจะอยูประมาณ  1.0 – 1.8  กิโลกรัม  จอภาพอยูท่ี  12.1 – 13  นิ้ว  และจะตัดอุปกรณท่ีไม

จําเปนออกเพื่อลดน้ําหนักลง  ราคาอยูท่ีประมาณ  69,000 – 99,000  บาท 

  

ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

กกกกกกกกหน้าจอ  LCD  เปนจอภาพสําหรับแสดงผล ขอความและภาพกราฟฟก  ปจจุบันนิยมใช

จอภาพแบบ  Thin-Film  Transistor  (TFT)  ควรตรวจสอบเร่ืองของความสวางและความคมชัด

กอนตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกแป้นคย์ีบอร์ด  ใชสําหรับปอนคําส่ังการทํางานใน  คอมพิวเตอรแบบพกพา  แตละยี่หอ

อาจจัดการวางตําแหนงปุม  Page  Up,  Page  Down,  Insert,  Delete  แตกตางกัน  และควรเลือก

เคร่ืองท่ีสกรีนตัวอักษรภาษาไทยมาให  เพื่อความสะดวกในการใชงาน 

กกกกกกกกTouch  Pad  ทําหนาท่ีแทนเมาส  เพื่อใชเปนอุปกรณช้ีตําแหนงและส่ังงาน  โดยจะมี

พื้นท่ีกรอบส่ีเหล่ียมใหใชนิ้วแตะและลากเพื่อเรียกคําส่ังตางๆใน  Windows  และมีปุม  2  ปุม  เพื่อ

ใชเรียกคําส่ังคลิกเมาสซายและขวา 

กกกกกกกกส่วนรับสัญญาณ  Wireless  LAN  ไดรับความนิยมอยางมากสําหรับ  คอมพิวเตอรแบบ

พกพา  ระดับราคาปานกลาง  ผูผลิตไดออกแบบใหซอนเสาเปนแถบรับสัญญาณ  สวนใหญจะอยู

บริเวณดานบนฝาจอของ  แบบพกพา  ขณะใช  Wireless  LAN  ไมควรมีส่ิงใดมากัดขวางบริเวณนี้  

เพื่อใหสามารถรับสัญญาณไดด ี

กกกกกกกกช่องต่อยูเอสบ ี (USB  Port)  มีช่ือเต็มวา  Universal  Serial  Bus  เปนชองเช่ือมตอ

อุปกรณมาตรฐาน  สามารถเช่ืองตออุปกรณตางๆไดอยางงายดายโดยไมตองปดเคร่ือง  และมี

ความเร็วในการเช่ืองตอสูง  อุปกรณเปนท่ีนิยมใช  เชน  เมาส  กลองดิจิตอลและเคร่ืองพิมพตางๆ 

กกกกกกกกช่องต่อวดีีโอ  (Video  Out)  แบบพกพา  บางชองจะใชชองตอวีดีโอมาดวยในรูปแบบ  

S-Video  ซ่ึงสวนใหญจะรองรับท้ัง  NTSC  และ  PAL 

กกกกกกกกช่องต่อโมเด็ม  (Modem  Connector)  ชองสําหรับตอสายโทรศัพทเขากับโมเด็ม  เพื่อ

เช่ือมตออินเตอรเน็ตและสงแฟกซ  ซ่ึงปจจุบันโมเด็มของคอมพิวเตอรแบบพกพามีความเร็ว 56  Kb 

กกกกกกกกช่องต่อสายแลน  (Ethernet  Connector)  ใชสําหรับเช่ือมตอเขาสูเน็ตเวิรค  โดยเม่ือ

เช่ือมตอสายแลนแลวจะมีการรับ – สงขอมูลจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบซ่ึงปกติจะรองรับ  

10 / 100 



 5 

กกกกกกกกช่องต่อ  IEEE  1394  เปนชองเช่ือมตออุปกรณภายนอกท่ีมีคุณสมบัติคลาย  USB  แตมี

ความเร็วในการถายโอนขอมูลสูงท่ี  400  Mbits/s  นิยมเช่ือมตอกับกลองดิจิตอลวิดีโอ  (DV  

Camcorder)  ชอง  IEEE  1394  มีช่ือเรียกหลายแบบไดแก  ไฟรไวร  (Firewire)  ชอง  VD  หรือ  

i.LINK 

กกกกกกกกช่องเสียบพซีีการ์ด  (PC  Card  slot)  มีไวสําหรับเช่ือมตออุปกรณเสริมภายนอกท่ีอยู

ในมาตรฐาน  PCMCIA  ซ่ึงมักเปนอุปกรณเสริมประเภท  โมเด็ม  เน็ตเวิรคการดและฮารดดิสก  

เปนตน  สามารถรองรับได  2  แบบ  ท้ัง  Type I  และ  Type  II 

กกกกกกกกอนิฟราเรดพอร์ต  (Infrared  Port)  มีไวสําหรับถายโอนขอมูลกับอุปกรณบางชนิดเชน  

Palm,  Pocket  PCและโทรศัพทมือถือ  โดยจะตองเปดการทํางานอินฟราเรดของท้ังสองอุปกรณ

เสียกอน  และตองนําสวนท่ีเปนอินฟราเรดวางใหตรงกันในระยะไมเกิน  30  ซม. 

กกกกกกกกแรม  (RAM)  เปนหนวยความจํายอมาจาก  Random  Access  Memory  เปนสวนท่ีใช

เก็บขอมูลสํารองเวลาเรียกใชโปรแกรมตางๆในคอมพิวเตอร  ปจจุบันคอมพิวเตอรแบบพกพา   

สวนใหญจะใหมาอยางนอย  256  MB  ซ่ึงเม่ือใชกับระบบปฏิบัติการ  Windows  XP  ท่ีตองการ

หนวยความจําคอนขางมาก  ทําใหสามารถใชงานไดเพียงโปรแกรมพื้นฐานท่ัวไป  เชน  เอกสาร  

Office  และอินเตอรเน็ต  ถาหากความตองการทํางานกราฟฟกหรือโปรแกรมท่ีตองใช

หนวยความจํามากๆ  แนะนําใหเพิ่มแรมเปน  512  MB  ข้ึนไป 

กกกกกกกกHarddisk  เปนสวนท่ีใชเก็บขอมูลตางๆตั้งแตขอมูลโปนแกรม,  ไฟลงานฯลฯ  ปกติ

คอมพิวเตอรแบบพกพา  จะใหฮารดดิสกมาประมาณ  40  GB  สามารถอับเกรดได 

กกกกกกก ออพติคอลไดร์ฟ  (Opitcal  Drive) 

 Floppy  Disk  ปจจุบันแผน  Floppy  Disk  ไมเปนท่ีนิยมใชงานกันแลว  เพราะสามารถ

บรรจุขอมูลไดนอยเพียง  1.44  MB  และไมทนทาน  เขียนอานขอมูลไดชามากและขอมูลเสียหาย

ไดงาย  ทําใหไมนิยมติดตั้งใน คอมพิวเตอรแบบพกพา   หากจําเปนตองใชงานจริงๆอาจตองติดตั้ง

ภายนอก  โดยเช่ือมตอผานพอรต  USB 

           CD – ROM / CD – RW  ส่ือขอมูลประเภทซีดีไดรับความนิยมอยางมาก  สามารถ

บันทึกขอมูลไดนานถึง  650 – 700  MB  ทําใหกลายเปนไดรวมาตรฐานสําหรับคอมพิวเตอรทุก

เคร่ือง  แผนซีดีแบงออกเปนแผนซีดีแบบอานอยางเดียว  (CD –ROM),  แผนซีดีแบบเขียนไดและ

ลบได  (CD – RW) 

           DVD -/+RW  สามารถบรรทุกขอมูลไดสูงถึง  4.7  GB  แบบพกพา  ราคาแพงหลายรุน

เร่ิมนํา  DVD -/+RW  มาติดตั้ง  จุดเดนคือ  สามารถอานและเขียนไดท้ังแผน  CD  และแผน  DVD 
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           Combo  Drive  สามารถอาน  เขียนแผน  CD ได  และสามารถอานแผน  DVD ได  ทําให

ไดรวมีราคาถูก  และไดรับความนิยมในการติดตั้งใน  คอมพิวเตอรแบบพกพา  รุนตางๆ 

 

หน่วยประมวลผล  (Processor)   

  Intel  Pentium  4  เปน  CPU  จากคาย  Intel  ท่ีถูกออกแบบข้ึนมาสําหรับคอมพิวเตอร

ตั้งโตะท่ัวไป  มีความเร็วในการทํางานสูงตั้งแต  1.3 – 3.6  GHz  ใชพลังงานคอนขางมาก  มีความ

รอนคอนขางสูง  และทําใหระยะเวลาในการใชงานแบตเตอร่ีส้ันลงไปดวย  บางคร้ังจะเรียก

คอมพิวเตอรท่ีใช  Processor  จากเคร่ืองตั้งโตะวา  DeskNote 

           Mobile Intel Pentium  4  มีความเร็วตั้งแต  2.8 – 3.2  GHz ไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อ

คอมพิวเตอรแบบพกพา  ใชพลังงานไฟฟานอยลงและเพิ่มคุณสมบัติประหยัดพลังงานรุนใหม

เรียกวา  Speed  Step  ซ่ึงเปนระบบจัดการความเร็ว  Processor  ใหเหมาะสมกับการใชงาน 

กกกกกกกIntel Pentium M  ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อคอมพิวเตอรแบบพกพา  โดยเฉพาะ จุดเดนคือ  

ประหยัดพลังงานมากและใหความรอนต่ํากวา สามารถใชงานแบตเตอร่ีไดยาวนานกวา และใช

เทคโนโลยี  Speed  Step  ชวยเสริมการประหยัดพลังงาน 

           Tranmeta Efficeon เปนรุนท่ีเพิ่มความเร็วในการทํางานใหสูงข้ึน  พัฒนาสําหรับ

คอมพิวเตอรแบบพกพา  โดยเฉพาะ  ปรับปรุงระบบจัดการพลังงานใหดีข้ึนในช่ือวา  Enhanced  

LongRun  มีความเร็วเร่ิมตนท่ี  900  MHz  -  1.1  MHz  และมักนิยมใชกับคอมพิวเตอรแบบพกพา  

ขนาดเล็กแบบ  Ultra  portable  และ  Tablet  PC  ท่ีไมเนนความเร็วในการประมวลผลมากนัก  

ตองการความบางเบา  และประหยัดพลังงานเปนพิเศษ   

           Mobile  AMD  Athlon  XP – M  ถูกพัฒนาจาก  Althlon  XP  จากเคร่ืองเดสกทอป  แต

พัฒนาใหเหมาะสมกับคอมพิวเตอรแบบพกพา  ไดแก  พัฒนาใหใชไฟฟานอยลง  และเพิ่ม

เทคโนโลยีปรับความเร็ว  CPU  ใหเหมาะสม  เพื่อใหสามารถใชงานแบตเตอร่ีไดยาวนานยิ่งข้ึน 

           Mobile  AMD  Athion  64  ถือเปน  Processor  ท่ีมีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดใน

ขณะนี้  และเปนรุนแรกท่ีสามารถประมวลผลแบบ  64  บิดได  เพราะโดยท่ัวไป  Processor  

ปจจุบันประมวลผลอยูท่ี  32  บิต  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความเร็วในการประมวลผลสูงๆเชน  

งาน  CAD / CAM  เปนตน 

           AMD’s  Turion    ไดรับการออกแบบสําหรับคอมพิวเตอรแบบพกพา  ขนาดเล็ก  

ประเภทบางและเบา  เนนเร่ืองประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน  มี  Memory  Controller  และมี

ความสามารถดาน   64  บิต  ในตัว  ท่ีมีความเร็วสูง  และมีจุดเดนท่ีการประหยัดพลังงานท่ีใช

พลังงานเพียง  20 – 35  วัตต 
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2.โมเดลของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 

กกกกกกกกเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพา โดยเม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนดานการตลาดและส่ิงกระตุนดานอ่ืนๆ จึงทําใหความ

ตองการคอมพิวเตอรแบบพกพาผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s Black Box) ซ่ึง

ทางผูผลิตหรือผูขายไมอาจคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ตาม

ลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจ จนมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือ

การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s Purchese Decision) ดังแผนภาพ   

      

 
โมเดลของพฤติกรรมผูบริโภค  

ทีม่า : ศิริรรณ เสรีรัตน และคณะ อางถึงใน  การบริหารการตลาดยุคใหม. (กรุงเทพมหานคร : ธีระ

ฟลมและไซเท็กซ, 2541):124-126. 

รายละเอยีดรูปแบบพฤติกรมของผู้ซ้ือ 

กกกกกกกก1.ส่ิงกระตุ้น (Stimulus)  

  ส่ิงกระตุนเปนเหตุจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการซ้ือสินคา (Buying Motives) ส่ิงกระตุน

อาจจะเกิดข้ึนเองจากความตองการภายในรางกาย ( Inside Stimulus) และส่ิงกระตุนจากภายนอก 

(Outside Stimulus) ส่ิงกระตุนภายนอกเปนส่ิงท่ีผูขายจะตองใหความสนใจ เพราะเปนส่ิงท่ีทําให

ผูบริโภคเกิดความตองการสินคา 

ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)  

  เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด ซ่ึงนักการตลาดสามารถควบคุม

และตองจัดใหมีข้ึน เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  

  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ( Other Stimulus)  

ส่ิงกระตุน 

การตลาด 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

สถานท่ี 

การสงเสริม-

การตลาด                                               

อ่ืนๆ 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

การตอบสนองของผู

ซ้ือ 

ผลิตภัณฑท่ีซ้ือ 

ตรายี่หอท่ีซ้ือ 

รานคาท่ีซ้ือ 

เวลาท่ีซ้ือ 

ปริมาณท่ีซ้ือ 

กลองดํา 
ลักษณะ 
ของผูซ้ือ 

กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ 
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  เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการ ท่ีผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถควบคุมได ไดแก 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ ( Economic) ส่ิงกระตุนทางดานเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอความ

ตองการซ้ือของผูบริโภคไดแก รายไดของผูบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ 

กกกกกกกก2. ส่ิงกระตุนทางดานเทคโนโลยี ( Technological) ความกาวลํ้าหนาทางดานเทคโนโลยี

ของการส่ือสารทางเคร่ือขายอินเทอรเน็ต สามารถกระตุนความตองการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ของผูบริโภค 

กกกกกกกก3. ส่ิงกระตุนทางดานกฎหมาย และการเมือง ( Law and Political) การท่ีรัฐบาล

กําหนดใหขาราชการซี 5 และ ซี 6 ตองผานการอบรมการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สามารถกระตุน

ความตองการซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของราชการ 

กกกกกกกก4.ส่ิงกระตุนดานวัฒนธรรม ( Cultural) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ  คอมพิวเตอรแบบพกพา ไดแกสถานะทางสังคม และสถานะทางครอบครัว เปนตน 

   

กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black box)  

กกกกกกกกความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกลองดํา (  Black box ) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไม

สามารคถมราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

  1.  ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristic) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัยตาง 

ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และ ปจจัยดานจิตวิทยา  ซ่ึง

รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

  2. กระบวน การตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s decision process)   ประกอบดวย

ข้ันตอน  คือ  การรับรูความตองการ  (ปญหา)  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การ

ตัดสินใจซ้ือและพฤตอกรรมภายหลังการซ้ือ 

   

การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s  response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือ (Buyer’s 

purchase decision)  

กกกกกกกกผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

  1. การเลือก ผลิตภัณฑ (Product Choice) โดยผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑผลิตภัณฑใด

นั้นจะตองเกิดความตองการข้ึนมากอน และผูบริโภคจึงเสาะแสวงหาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความ

ตองการ 
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  2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เม่ือไดผลิตภัณฑท่ีตองการแลว ผูบริโภคก็จะทํา

การเลือกตราสินคา หรือยี่หอท่ีตรงตามความตองการของตนเอง 

  3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice) คือ ผูบริโภคจะเลือกสถานท่ีท่ีจําหนายผลิตภัณฑ 

โดยจะเลือกจากเหตุผลตาง ๆ  เชน ใกลบาน หรือสถานท่ีขายมีราคาถูก ไวใจได เปนตน 

  4. การเลือกเวลาในการซ้ือ ( Purchase Timing) ผูบริโภคจะซ้ือผลิตภัณฑในเวลาท่ี

ตนเองเห็นวาสะดวก เชน ซ้ือตอนท่ีเกิดความอยาก หรือซ้ือเก็บเอาไวลวงหนา 

  5. การเลือกปริมาณในการซ้ือ ( Purchase Amount) ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคาใน

ปริมาณใดนั้นข้ึนอยูกับพฤติกรรมของแตละคน เชน บางคนซ้ือในปริมาณนอย เพียงพอกับการใช

ในแตละคร้ัง หรือซ้ือในปริมาณท่ีมาก เพื่อไดราคาท่ีถูกลง เปนตน 

 

ปัจจัยสําคญั(ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก)ทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ

ผูบริโภคทางดานตาง ๆ และเพื่อท่ีจะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมเม่ือผูซ้ือไดรับส่ิง

กระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ ผาสนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ เปรียบเสมือน

กลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดก็คือคนหาวาลักษณะของผู

ซ้ือ และความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายจะมี

ประโยชนสําหรับนักการตลาด คือ ทราบ ความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อท่ีจะจัดสวน

ประสมทางการตลาดตาง ๆ  กระตุนและสนองความตองการของ ผูซ้ือท่ีเปนเปาหมายไดถูกตอง 

  ลั กษณะของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวน

บุคคล และ ปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   

  ปัจจัยด้านวฒันธรรม ( Culture factor) เปนสัญลักษณและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเปนท่ี

ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง 

คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก

สังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนักการตลาดตอง

คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการเปล่ียนแปลงเหลานั้นไปใชกําหนด

โปรแกรมการตลาด ตัวอยาง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ในสังคมไทย 

กกกกกกกก1. สตรีมีบทบาทในสังคม เชน บทบาททางการเมืองและการทํางานมากข้ึน และมี

อํานาจทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

กกกกกกกก2.  มนุษยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต  
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กกกกกกกก3.  บุคคลมีความหวงใยในสุขภาพตนเอง 

กกกกกกกก4.  มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีอยูอาศัย 

กกกกกกกก5.  ทัศนคติตอเร่ืองเพศเปล่ียนแปลง 

กกกกกกกก6.  บุคคลตองการความสะดวกสบายมากข้ึน 

กกกกกกกก7.บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอนเนื่องจาการทํางานหนักในปจจัยดาน

วัฒนธรรมนี้  

นักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมในวัฒนธรรม ( Culture value) ซ่ึงหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ

บุคคลในสังคมประกอบดวย 

กกกกกกกก1. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอสังคม (People’s views of themselves ) 

 กกกกก2. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอสังคมอ่ืน (People’s views of other) 

กกกกกกกก3. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอองคกร (People’s views of organization) 

กกกกกกกก4. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอสังคม (People’s views of society) 

กกกกกกกก5. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอธรรมชาติ (People’s views of nature) 

กกกกกกกก6. คานิยมของบุคคลท่ีมีตอมวลมนุษยชาติ(People’s views of universe) 

  นักการตลาดตองศึกษาคานิยมวัฒนธรรมตางๆแลวกําหนดกลยุทธการตลาดให

สอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรมกลยุทธท่ีนําไปใชมาก ก็คือกลยุทธการโฆษณา 

  วัฒนธรรม แบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และข้ันของสังคมโดยมี

รายละเอียดดังนี ้

กกกกกกกก1. วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture ) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เขนลักษณะ

นิสัยของคนไทยซ่ึงเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมท่ี

คลายคลึงกัน 

กกกกกกกก2. วัฒนธรรมยอย ( Subculture ) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะ

และแตกตางกันซ่ึงมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอย เกิดจากพื้นฐาน

ทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย 

กกกกกกกก1. กลุมเช้ือชาติ ( Nation groups ) เช้ือชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน อังกฤษ อเมริกัน แตละ

เช้ือชาติจะมีการบริโภคสินคาท่ีแตกตางกัน 

กกกกกกกก2. กลุมศาสนา ( Religious groups ) กลุมศาสนาตาง ๆ ไดแก ชาวพุทธ ชาวคริสต ชาว

อิสลาม ฯลฯ แตละกลุมมีและเพณีและขอหามท่ีแตกตางกันจึงมีผลกระทบตอการบริโภค 

กกกกกกกก3.กลุมสีผิว ( Recial groups ) กลุมสีผิวตาง ๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง แตละกลุมจะ

มีคานิยมในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติท่ีแตกตางกันดวย 
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กกกกกกกก4. พื้นท่ีทางภูมิศาสตร ( Geographical areas ) หรือทองถ่ิน ( Region ) พื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตรทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคท่ีแตกตางกัน

ดวย 

กกกกกกกก5. กลุมอาชีพ ( Occupational ) เชนกลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุมพนักงาน กลุม

นักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทย นักกฎหมาย ครู 

กกกกกกกก6. กลุมยอยดานเพศ ( Sex ) ไดแก เพศหญิง เพศชาย 

 

กกกกกกกก2. ช้ันของสังคม ( Social class ) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับฐานะ

ท่ีแตกตางกันโดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันจะมีสถานะอยางเดียวกันและสมาชิกในช้ันสังคมท่ีแตกตาง

กันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน การแบงช้ันทางสังคม โดยท่ีท่ัวไปถือเกณฑรายได ทรัพยสิน หรือ

อาชีพ ช้ันทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคแตละช้ันสังคมจะ

มีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง นักการตลาดตองศึกษาช้ันสังคมเพื่อเปน

แนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและศึกษา

ความตองการตลาดเปาหมายรวมท้ังจัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถสนองความตองการ

ของแตละช้ันสังคมไดถูกตอง ช้ันสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง 

และระดับต่ํา และแบงเปนกลุมยอย ได 6 ระดับ คือ  

กกกกกกกก1. ระดับสูงอยางสูง ไดแก ผูดีเกาและไดรับมรดกจํานวนมาก 

กกกกกกกก2. ระดับสูงอยางต่ํา ไดแก ผูบริการระดับสูง 

กกกกกกกก3. ระดับกลางอยางสูงไดแก ผูไดรับความสําเร็จในอาชีพ 

กกกกกกกก4. ระดับกลางอยางต่ํา ไดแก  พนักงาน และขาราชการระดับฏิบัติการ 

กกกกกกกก5. ระดับต่ําอยางสูง ไดแก ผูใชแรงงานและมีทักษะพอสมควร 

กกกกกกกก6. ระดับต่ําอยางต่ํา ๆไดแก กรรมกรท่ีมีรายไดต่ํา 

กกกกกกกกลักษณะท่ีสําคัญของช้ันสังคมมีดังนี้  

กกกกกกกก1.บุคคลภายในช้ันสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะประพฤติเหมือนกันและบริโภคคลายคลึง

กัน 

กกกกกกกก2. บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงท่ียอมรับในสังคมนั้น 

กกกกกกกก3. ช้ันสังคมแบงตามอาชีพ รายได ตระกูล ตําแหนงหนาท่ีหรือบุคลิกลักษณะ 

กกกกกกกก4. ช้ันสังคมเปนลําดับข้ันตอนท่ีตอเนื่องกันและบุคคลสามารถเปล่ียนช้ันของสังคม ให

สูงข้ึนหรือต่ําลงได 
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  นักการตลาดพบวาช้ันของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การ

กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ การโฆษณา การใหบริการและกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ แตละช้ัน

ของสังคมจะแสดงความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ และการบริโภคผลิตภัณฑ

  

  ปัจจัยด้านสังคม ( Social factor ) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ

ของผูซ้ือ 

  1. กลุมอางอิง ( Reference groups )  เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี

อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 

ระดับคือ  

กกกกกกกก1. กลุมปฐมภูมิ( Primary groups ) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน 

กกกกกกกก2. กลุมทุติยภูมิ (Secondary group) ไดแก กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ

และรวมสถาบัน บุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคม 

  กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต

รวมท้ังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนท่ียอมรับของกลุม จึง

ตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชนการเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุนจะใช

นักรองช้ันนําของไทยท่ีวัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 

  2. ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวถือวา มีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความ

คิดเห็นและคานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขายสินคา

อุปโภค จะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุน หรือ ยุโรป ซ่ึงจะมี

ลักษณะแตกตางกัน 

  3. บทบาทและสถานะ ( Role and statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัวกลุมอางอิง องคการ และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันในแต

ละกลุม เชน ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิด

ริเร่ิม ผูตัดสินใจซ้ือ ผูมีอิทธิพล ผูซ้ือ และผูใช 

   

  ปัจจัยส่วนบุคคล  (Personal factor) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวั ฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคลดังนี้ 



 13 

กกกกกกกก1. อายุ ( Age) อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม

ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป 6-11 ป 12-19 ป 20-34 ป 35-49 ป 50-64 ป และ 65 ปข้ึน

ไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟช่ัน และรายการพักผอน

หยอนใจ 

กกกกกกกก2. วงจรชีวิตครอบครัว ( Family life cycle stage ) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคล

ในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ

ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและ พฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกตางกัน วัฎจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยข้ันตอน แตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภค

แตกตางกัน 

กกกกกกกก1. เปนโสด ( Bachelor Stag)  อยูในวัยหนุมสาว คนกลุมนี้จะมีภาระทางการเงินนอย

มักจะซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว สนใจดานการพักผอนหยอนใจและสอนคาตามความนิยม

เชน เส้ือผา เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดับ เปนตน 

กกกกกกกก2. คูสมรสใหม ( Newly married couples) อยูในวัยหนุมสาวและยังไมมีบุตร คนกลุมนี้มี

อัตราการซ้ือและชวงระยะเวลาการซ้ือสินคาท่ีสุด มักจะซ้ือสินคาถาวร เชน  รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

และเฟอรนิเจอรท่ีจําเปน เปนตน 

กกกกกกกก3. ครอบครัวท่ีมีบุตรข้ันท่ี 1 ( Full nest I ) คนกลุมนี้มักจะซ้ือสินคาถาวรใชในบานมาก

ท่ีสุด เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองซักผา เคร่ืองดูดฝุน และผลิตภัณฑสําหรับเด็ก รวมท้ังมีความสนใจใน

ผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ แตมีสภาพคลองทางการเงินต่ํา 

กกกกกกกก4. ครอบครัวท่ีมีบุตรข้ันท่ี 2 ( Full nest II ) บุตรคนเล็ก อายุ 6 ขวบหรือมากกวา 6 ขวบ

คนกลุมนี้มีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจทํางานดวยเพราะบุตรเขาโรงเรียน แลว สินคาท่ีบริโภค 

เชน อาหาร เส้ือผา เคร่ืองเขียน แบบเรียน และรายการพักผอนหยอนใจสําหรับบุตร 

กกกกกกกก5. ครอบครัวท่ีมีบุตรข้ันท่ี 3 ( Full nest III ) บิดามารดาอายุมากและบุตรโตแลว แตบุตร

ยังไมแตงงาน คนกลุมนี้จะมีฐานะทางการเงินดีข้ึน สามารถซ้ือสินคาถาวร และเฟอรนิเจอรทดแทน

ของเกา ผลิตภัณฑท่ีบริโภคอาจเปนรถยนต บริการของทันตแพทยการพักผอนและการทองเท่ียวท่ี

หรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม 

กกกกกกกก6.ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวข้ันท่ี 1 (  Empty nest I)  บิดามารดาอายุมาก มีบุตร

แยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวทํางานอยู กลุมนี้มีฐานะการเงินดี มีเงินเก็บ อาจตองยายไปอยู

ใน อพารทเมนตชอบการเดินทางเพื่อพักผอน บริจาคทรัพยบํารุงศาสนาและชวยเหลือสังคม แตไม

สนใจในผลิตภัณฑใหม 
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กกกกกกกก7. ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวข้ันท่ี 2  ( Empty nest II) บิดามาดาอายุมาก บุตรแยก

ครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว กลุมนี้จะมีการไดลดลง อาศัยอยูในบาน จะซ้ือยารักษา

โรค และผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอาย ุ

กกกกกกกก8.คนท่ีอยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึ่งเสียชีวิตหรือหยาขาดจากกันและยังทํางานอยู คน

กลุมนี้ยังมีรายไดอยู พอใจการทองเท่ียว แตตองการขายบาน 

กกกกกกกก9.คนท่ีอยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึ่งเสียชีวิตหรือหยาขาดจากกันและออกจากงานแลว 

กลุมนี้จะมีรายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล ตองการความเอาใจใส และการ

ดูแลเปนพิเศษ 

กกกกกกกก3. อาชีพ ( Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ

สินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธานกรรมการ

บริษัทและภรรยาจะซ้ือเส้ือผาราคาสูง หรือ ตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของ

บริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อท่ีจะจัดกิจกรรม ทางการตลาดใหสนองความตองการให

เหมาะสม 

กกกกกกกก4. โอกาสทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstances ) หรือ รายได ( Income) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย 

รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจ

แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบ้ีย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คนมีรายไดต่ํา 

กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และ

วิธีการตาง ๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 

กกกกกกกก5. การศึกษา ( Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑคุณภาพดี

มากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา 

กกกกกกกก6. คานิยมหรือคุณคา ( Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) คานิยมหรือคุณคา

(Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือ หมายถึง 

อัตราสวนของผลประโยชนท่ีรับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต( lifestyle ) หมายถึง 

รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของ (1)กิจกรรม ( Activities ) (2) ความ

คิดเห็น (Opinions )  

 

รูปแบบการดํารงชีวติ ( Lifestyle ) สามารถแบงได ดังนี ้

1. ผูท่ีชอบเขาสังคม ( Actuallizers ) เปนกลุมท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต 

กระตือรือรน โกหรู มีตําแหนงหนาท่ีสูง ตองการยกยองและมีฐานะทางการเงินดี กลุมนี้จะสนใจ
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การพัฒนา การสํารวจและการแสดงออกดวยตนเองดวยวิธีการตาง ๆ ตองการการเปล่ียนแปลง

ตองการภาพพจนท่ีดีโดยการแสดงออกในรูปของรสนิยม ความเปนอิสระและลักษณะตาง ๆ กลุมนี้

มักเปนผูนําในหนวยธุรกิจและรัฐบาล มีความสนใจปญหาดานสังคมและเปดรับการเปล่ียนแปลง

ส่ิงใหม ๆ ตลอดจนตองการคุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. ผูท่ีตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ( Fulfilleds) เปนกลุมท่ีมีอายุปานกลางข้ึน

ไปพอใจความสะดวกสบาย เปนบุคคลท่ีนาเช่ือถือ มีการศึกษาสูง และเปนระดับมืออาชีพ เขาใจ

โลกและเหตุการณสําคัญเปนอยางดี มีความตื่นตัวท่ีจะแสวงหาความรูใหม ๆ สนใจกิจกรรม

พักผอน สนใจกับอาชีพ ครอบครัว การดํารงชีวิต และการใชเวลาวาง มีความตองการสถานภาพทาง

สังคม ตําแหนงหนาท่ีปจจุบันเปนท่ียอมรับและเปดรับความคิดใหม ๆ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงใหม 

ๆ ของสังคม มีการตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีความสุขุมและเช่ือม่ันในตัวเอง รายไดจากหลายทาง 

ประกอบดวย กลุมอนุรักษนิยม กลุมท่ีมีความชํานาญเฉพาะอยาง สนใจผลิตภัณฑซ่ึงมีคุณคา คงทน

ถาวร และทําหนาท่ีท่ีมีประโยชน 

3. ผูท่ียึดม่ันในหลักการ ( Believers ) เปนพวกอนุรักษนิยม ยึดถือตามธร รมเนียมซ่ึง

เคยปฏิบัติมา เชน  การป ฏิบัติตอครอบครัว การไปวัด การป ฏิบัติตอชุมชน การเปนคนดีของ

ประเทศ ผูยึดถือจะแสดงลักษณะดานศีลธรรมตามกฎเกณฑ ส่ิงท่ีเคยปฏิบัติเกี่ยวของกับองคการตาง 

ๆ ครอบครัว สังคม ศาสนา ท่ีเกี่ยวของอยู กลุมนี้สวนใหญเปนกลุมอนุรักษนิยมชอบใชตราสินคา

ของประเทศตน การศึกษาและรายไดปานกลาง แตเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการของตน 

4. ผูท่ีมีความทะเยอทะยาน ( Achievers ) เปนกลุมท่ียึดถือสถานะทางสังคม เปนผูท่ี

ประสบความสําเร็จใจสาขาวิชาชีพ และเปนบุคคลท่ีมุงความสําคัญท่ีงานท่ีตนชอบ โดยท่ัว ๆ ไป จะ

ใชเวลาและพฤติกรรมในการควบคุมชีวิตคานิยมจะมีความสอดคลองกันทางดานความสามารถใน

การคาดคะเนเหตุการณ ความม่ันคง มุงความสําคัญท่ีความเปนสวนตัวงาน และครอบครัว ซ่ึงมี

ความรูสึกเปนหนาท่ี ตองการรางวัลในรูปวัตถุและความภูมิใจชีวิตดานสังคมจะสะทอนถึง

โครงสรางท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว วัด และการทํางาน กลุมนี้ดําเนินชีวิตตามท่ีคนสวนใหญป ฏิบัติ 

มีความอนุรักษนิยมทางดานการเมืองและเช่ือถืออํานาจและเหตุการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีความ

พอใจในผลิตภัณฑท่ีมีภาพลักษณสูง ซ่ึงช้ีถึงการยอมรับ การยกยอง และยอมรับความสําคัญของ

ผูใช 

5. ผูท่ีมีความพยายาม ( Strivers) ตองการคนหาการจูงใ จและการยอมรับจากโลก

ภายนอกและดิ้นรนเพื่อจะคนหาความปลอดภัยในชีวิต สังคม ไมแนใจในตนเอง และมีฐานะ

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมคอนขางต่ํา มีความยึดถือความคิด และตองการการยอมรับจากบุคคล

อ่ืน รายไดหรือเงินเปนตัวช้ีความสําเร็จของกลุมนี้ อยางไรก็ตามกลุมนี้ตองอาศัยแรงกระตุน 
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ตองการความทันสมัย ความเปนเจาของ ส่ิงท่ีเขาตองการมักจะไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของตนเองได 

6. ผูท่ีตอสูดิ้นรน ( Strugglers) ชีวิตของกลุมนี้ตองตอสูดิ้นรน โดยคํานึงถึงความ

ม่ันคงของครอบครัว เพราะมีรายไดต่ํา การศึกษานอย ใชแรงงานในการทํางานมักคํานึงถึง

ความสามารถในการดํารงชีพ มีความจําเปนและความตองการ แตรายไดจํากัดจึงไมสามารถแสดง

ความตองการสวนตัวท่ีเดนชัด กลุมนี้จึงเปนผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือดวยความระมัดระวัง มีการ

ตัดสินใจซ้ือดวยเหตุผลและเปนสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ 

7. ผูท่ีมีประสบการณ ( Experiences) กลุมนี้มีอายุนอย มีแรงกระตุน ตองการความ

ตื่นเตน ความแปลกใหม ความเส่ียง เร่ิมกระบวนการกําหนดคานิยมและรูปแบบของพฤติกรรมใน

ชีวิต เปนคนกระตือรือรนตอส่ิงใหม ๆ ในข้ันนี้ยังไมสนใจดานการเมือง กลุมนี้ตองการอํานาจ 

ความภาคภูมิใจและความม่ันค่ัง ตองการการออกกําลังกาย กีฬา การพักผอน และกิจกรรมดาน

สังคม คาใชจายสวนใหญจะเกี่ยวกับเส้ือผา อาหาร ภาพยนตร ดนตรี เปนตน 

8. กลุมผูปฎิบัติการ ( Makers ) เปนกลุมท่ีมีทักษะและเปนผูทํางานในระดับ

ปฏิบัติการอาศัยอยูในครอบครัว ทํางานท่ีใชฝมือ และการป ฏิบัติการ มีความสนใจนอยกับส่ิงท่ี

เกี่ยวของกับตนเอง มีประสบการณในการทํางาน เปนผูทํางานในอาชีพตาง ๆ ไดแก อาชีพกอสราง 

การเล้ียงเด็ก งานปฏิบัติการในสํานักงาน ซ่ึงตองใชทักษะและกอใหเกิดรายไดพอจะเล้ียงชีพ กลุมนี้

จะมีความสนใจดานการเมืองนอย สับสนเกี่ยวกับความคิดใหม ๆ เช่ือในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน 

ไมสนใจในความเปนเจาของในวัสดุส่ิงของตาง ๆ สินคาท่ีกลุมนี้ซ้ือมักเปนสินคาเพื่อการอุปโภค

บริโภค เปนตน 

 

  ปัจจัยด้านจิตวทิยา ( Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพบจาก

ปจจัยดานจิตวิทยาซ่ึงถือวา เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใช

สินคา ปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเช่ือและทัศนคติ 

(5) บุคลิกภาพ (6) แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กกกกกกกก1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึงพลังส่ิงกระตุน( Drive) ท่ีภายในตัวบุคคลซ่ึงกระตุน

ใหบุคคลปฏิบัติ(Stanton and Futrell 1987:649,อางอิงใน 2541:138 ) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล 

แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรมช้ันทางสังคม หรือส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดใช

เคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 

  2. การรับรู ( Perception) เปนกระบวนซ่ึงแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ 

และตีความหมายขอมูลเพื่อท่ีสรางภาพท่ีมีความหมาย หรือ หมายถึงกระบวนการความเขาใจ (การ



 17 

เปดรับ) ของบุคคลท่ีมีตอโลกท่ีเขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ จะเห็นวาการรับรูเปนกระบวนการ

ของแตละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเช่ือ ประสบการณ ความตองการและอารมณ 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยภายนอกคือ ส่ิงกระตุน การรับรูจะพิจ ารณาเปนกระบวนการกล่ันกรอง การ

รับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกล่ิน ไดยิน ไดรสชา ต และ

ไดรูสึก ข้ันตอนการรับรูมี 4 ข้ันตอน 

 

การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective explosure) 

 

    

การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective attention) 

 

      

ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective comprehension) 

 

 

การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเสือกสรร (Selective retention) 

 

1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร ( Selective explosure ) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเปด

โอกาสใหขอมูลเขามาสูตัวเอง ตัวอยางผูชมโทรทัศน จะเลือกเปล่ียนชองหรือออกจากหองเม่ือ

ขาวสารหรือโฆษณานั้นไมนาสนใจหรือชมโฆษณาถาโฆษณานั้น นาสนใจ 

2. การตั้งใจรับขอมูลท่ีเลือกสรร ( Selective attention ) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะ

ตั้งใจรับส่ิงกระตุนอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูลนักการตลาด

จะตองใชความพยายามท่ีจะสรางงานการตลาดใหมีลักษณะเดนเพื่อทําใหเกิดการตั้งใจรับขาวสาร

อยางตอเนื่อง 

3. ความเขาใจขอมูลท่ีไดเลือกสรร(Selective comprehension ) ) แมผูบริโภคจะตั้งใจ

รับขางสารทางตลาดแตไมไดหมายความวาขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตองในข้ันนี้จึงเปน

การตีความหมายขอมูลท่ีรับเขามาวา มีความเขาใจตามท่ีนักการตลาดกําหนดไวหรือไม ถาเขาใจก็

จะนําไปสูข้ันตอไป การตีความข้ึนอยูกับ ทัศนคติความเช่ือ และประสบการณ 

4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร ( Selective retention ) หมายถึง การท่ีผูบริโภค

จดจําขอมูลบางสวนท่ีเขาไดเห็น ไดอาน หรือไดยิน หลังจากเกิดการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว 
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นักการตลาดตองพยายามสรางใหขอมูลอยูในความทรงจําผูบริโภคซ่ึงความจําของผูบริโภคจะทําให

เกิดการตัดสินใจซ้ือ  

 3. การเรียนรู ( Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรม และ หรือ ความโนม

เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณท่ีผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับส่ิง

กระตุน ( Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง ( Response) ซ่ึงก็คือ ทฤษฎี ส่ิงกระตุน --การ

ตอบสนอง [Stimulus –Response (SR) theory] นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวย การโฆษณา

ซํ้าแลวซํ้าอีกหรือ จัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนส่ิงกระตุนเพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือและใช

สินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความ

เช่ือถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามส่ิงกระตุนนั้นจะมีอิทธิพลท่ีทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 

ตองมีคุณคาในสายตาลูกคา ตัวอยางการจัดสงเสริมกิจกรรมการขายในรูปการแจกของตัวอยางจะทํา

ใหมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม เพราะการแถม

นั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อซ้ือสินคา ถาลูกคาไมซ้ือสินคาก็จะไมเกิดการทดลองใชสินคาท่ีแถม 

 

การเรียนรู้เป็นผลมาจากส่ิงต่อไปนี ้

1. แรงกระตุน ( Drive) – ตัวกระตุนภายในท่ีทําใหเกิดการกระทํา ซ่ึงเปนผลมาจาก

อิทธิพลของส่ิงจูงใจ ( Motive) ซ่ึงเปนความตองการท่ีอยูภายในตัวมนุษย ประกอบดวยความ

ตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการดานสังคม ความตองการการยก

ยอง ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

2. สัญญาณ ( Cue) – เปนส่ิงกระตุนภายนอกท่ีมีอํานาจกระตุนใหเกิดการตอบสนอง 

โดยจะพิจารณาวาเม่ือไหร ท่ีไหน และอยางไร ท่ีบุคคลจะมีการตอบสนอง หรือเปนปจจัย

ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีอํานาจกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง เชน การสงเสริม

การตลาด เคร่ืองมือในการโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน 

3. การลงความเห็นจากส่ิงกระตุน  ( Stimulus generation) – กระบวนการซ่ึงการ

ตอบสนองอยางเดียวกับถูกสรางข้ึนจากสัญญาณ ( Cue) รวมกับส่ิงกระตุนผานมา ( Previous 

stimulus) หรือส่ิงกระตุนท่ีคลายคลึงกัน (Similar stimulus) ตัวอยางการใชหลักการลงความเห็นจาก

ส่ิงกระตุน 

4. การจําแนกความแตกตางจากส่ิงกระตุน ( Stimulus discrimination) – การท่ีบุคคล

เรียนรูถึงความแตกตางของสัญญาณ (Cue) จากส่ิงอ่ืน และทําใหเกิดการตอบสนองท่ีแตกตางกันตอ

ส่ิงกระตุนท่ีคลายกัน ผูบริโภคจะเรียนรูถึงความแตกตางระหวางตราสินคาตางๆ โดยเฉพาะความ

แตกตางดานหนาท่ี หรือคุณสมบัติท่ีเปนจุดเดนตางๆ ของสินคา 
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5. การเสริมแรง ( Reinforcement) – รางวัลซ่ึงตอเนื่องจากการตอบสนองท่ีไดรับ

รางวัลหรือความพอใจ ความผูกพันระหวางสัญญาณและการตอบสนองจะเกิดข้ึน แสดงวาแบบ

แผนของพฤติกรรมไดรับการเรียนรูแลว ดังนั้นการเรียนรูจึงเกิดข้ึนจากการเสริมแรงท่ีตอเนื่อง ซ่ึง

จะทําใหเกิดเปนนิสัย หรือความภักดีตอสินคา 

  4. ความเช่ือ  (Beliefs) เปนความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมา

จากประสบการณในอดีต เชน เอรสโซสรางใหเกิดความเช่ือม่ันวาน้ํามันเอรสโซมีพลังสูง โดยใช

สโลแกนวา จับเสือใสถังพลังสูง เปปซ่ีสรางใหเกิดความเช่ือวา เปนรสชาติของคนรุนใหม น้ํามันไร

สารตะกั่ว ในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเช่ือวาการใชน้ํามันไรสารตะกั่วมีปญหากับเคร่ืองยนต ซ่ึง

เปนความเช่ือในดานลบ ท่ีนักการตลาดตองรณรงคเพื่อแกไขความเช่ือท่ีผิดพลาด 

  5. ทัศนคติ ( Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล 

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติท่ีมีผลตอแนวคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ( Kotler , 1997: 

188, อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน ,2541 :141) หรือ หมายถึงความนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง (Stanton and Futrell , 1987 : 126 , อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 : 141) ทัศนคติเปนส่ิงท่ี

มีอิทธิพลตอความเช่ือ ในขณะเดียวกันความเช่ือก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติ

ของผูบริโภคกับการตัดสินใจซ้ือสินคามีความสัมพันธกัน นักการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคตินั้น

เกิดข้ึนมาไดอยางไรและเปล่ียนแปลงอยางไร การเกิดของทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลท่ีแตละคน

ไดรับ กลาวคือ เกิดจากประสบการณท่ีเรียนรูในอดีตเกี่ยวกับสินคาหรือความนึกคิดของบุคคลและ

เกิดจากความสัมพันธท่ีมีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพื่อน บุคคลช้ันนําในสังคมเปนตน ถานักการ

ตลาดตองการใหผูบริโภคซ้ือสินคาของเขา นักการตลาดมีทางเลือก คือ (1) สรางทัศนคติของ

ผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ (2) พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึง

พัฒนาใหสอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภคโดยท่ัวไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติทํา

ไดงายกวาการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลได นักการตลาดตองยึดหลักองคประกอบของการเกิด

ทัศนคติ ซ่ึงมี 3 สวน 

กกกกกกกก1. สวนของความเขาใจ ( Cognitive component) ประกอบดวย ความรูหรือความเช่ือถือ

เกี่ยวกับตราสินคา หรือผลิตภัณฑของผูบริโภค 

กกกกกกกก2. สวนของความรูสึก ( Affective component) หมายถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวกับอารมณซ่ึงเปน

ความพอใจและไมพอใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

กกกกกกกก3. สวนพฤติกรรม ( Behavior component) หมายถึง แนวโนมของการกระท่ีเกิดจาก

ทัศนคติ หรือเปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีผลตอผลิตภัณฑหรือตราสินคา 
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  6. บุคลิกภาพ ( Personality) และทฤษฎีฟรอยด ( Freud theory) หมายถึงลักษณะทาง

จิตวิทยาท่ีแตกตางกันของบุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม ท่ีมีแนวโนมเหมือนเดิม

และสอดคลองกัน 

 

บุคลกิภาพของตราสินค้า ( Brand personality) คือ สวนประสมท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีความสัมพันธ

กับลักษณะนิสัยของผูบริโภค ซ่ึงสงผลใหผูผลิตสินคาตองพัฒนาสินคาใหมีคุณลักษณะตามนั้น 

บุคลิกของตราสินคา อาจแบงไดเปน 5 กลุม คือ 

1. ความจริงใจ (Sincerity) – มีลักษณะเรียบงาย ซ่ือสัตย บริสุทธ์ิ และนาร่ืนรมย 

2. ความนาตื่นเตน ( Excitement) – มีลักษณะกลาหาญ มีน้ําใจ มีจินตนาการ และมี

ความทันสมัย 

3. ความสามารถ (Competence) – มีลักษณะนาเช่ือถือ ฉลาด และประความสําเร็จ 

4. ความทันสมัย (Sophistication) – มีลักษณะหรูหรา และมีเสนห 

5. ความแข็งแรงคงทน (Ruggedness) – มีลักษณะแข็งแรง 

  ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด  (Freud ‘s theory of motivation) มีขอสมมติวา อิทธิพลดาน

จิตวิทยา ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมมนุษย [แรงจูงใจ ( Motive) และบุคลิกภาพ ( Personality)] สวนใหญ

เปนจิตใตสํานึก (Unconscious) ซ่ึงเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย อันประกอบดวย อิด อีโก 

และซูปเปอรอีโก ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการสัญชาตญาณท่ีเกิดจาก อิด และความตองการดาน

สังคม ดังนั้น อีโก จึงเปนสวนท่ีกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวย ฟรอยดพบวา บุคลิกภาพและ

พฤติกรรมมนุษย ถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 

1. อิด ( Id) เปนสวนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการพื้นฐาน ของมนุษย

ตามความตองการแทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะกับคานิยมของสังคม 

พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิด อาจจะดีหรือไมดีก็ได เชน พฤติกรรมการกาวราว ความตองการทางเพศ 

ความตองการแสวงหาความพอใจ  

2. อีโก ( Ego) เปนความตองการดานการยกยอง ความภาคภูมิใจ ความเคารพและ

สถานะของบุคคล อีโก เปนศูนยกลางการควบคุมดวยเหตุผลของจิตใจมนุษยเพื่อรักษาความสมดุล

จากความตองการทางแสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผลหรือเหตุการณท่ีเปน

จริงในสังคม เชน การใชโทรศัพทมือถือหรือการใชบัตรเครดิต เปนสวนท่ีสนองตามตองการดาน

สังคมการใชรถเบนซถือเปนอีโก ซ่ึงเปนบุคลิกภาพท่ีแสดงออกมาตามคานิยมในสังคม ทําหนาท่ี

เปนตัวเก็บกดส่ิงกระตุนจากอิด 
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3. ซุปเปอรอีโก  ( Superego) เปนสวนแสดงพฤติกรรมออกมาตามคานิยมของสังคม 

และมาตรฐานดานศีลธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับ สังคมกลาววาส่ิงใดเปนส่ิงท่ีดีงามควรยึดถือและ

ประพฤติปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและปฏิบัติตาม บทบาทท่ีสําคัญของซุปเปอรอีโก

คือ ทําหนาท่ียับยั้งการกระทํา หารแสวงหาความพอใจของบุคคลใหปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ

สังคม สวนอีโก เปนส่ือกลางระหวางอิด และซุปเปอรอีโก โดยพยายามพัฒนาส่ิงกระตุนจากอิด

ออกมาเปนพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับซุปเปอรอีโก นักการตลาดศึกษาทฤษฎีฟรอยดเพื่อสราง

บุคลิกภาพของสินคาหรือ บุคลิกภาพของผูใชสินคา โดยมีแนวโนมท่ีจะสอดคลองกับซุปเปอรอีโก 

ตัวอยางการกระตุนใหเกิดความตองการน้ํามันไรสารตะกั่ว จะช้ีถึงภาระรับผิดชอบของผูใชรถท่ีจะ

ชวยแกปญหามลพิษทางอากาศ การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ซ่ึงช้ีถึงความ

ตองการในหารแกปญหาสังคม อาชีพแพทยซ่ึงช้ีถึงการชวยเหลือชีวิตมนุษยและอาชีพครูซ่ึงถือวา

เปนการสรางชีวิตใหมนุษย 

  7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเอง หรือ

ความคิดท่ีบุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร มี 4 กรณีดังนี ้

1. แนวคิดของตนเองท่ีแทจริง ( Real concept) หมายถึง ความคิดท่ีบุคคลมองตนเอง 

ท่ีแทจริง(เปนขอเท็จจริงท่ีบุคคลตองการ) ตัวอยาง การท่ีผูบริโภคเลือกใชสบูลักษ เพราะมีแนวคิด

ของตัวเองท่ีแทจริงวา เปนครีมบํารุงผิวในรูปสบู 

2. แนวคิดของตนเองในอุดมคติ ( Ideal self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลใฝฝน

อยากมีผิวสวยเหมือนดาราภาพยนตร ก็จะใชผลิตภัณฑ ตามท่ีดาราใช คือ สบูลักษ 

3. แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองท่ีแทจริง ( Real 

other) หมายความวา บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองท่ีแทจริงวาเปน

อยางไร เชน บุคคลถูกบุคคลอ่ืน (สังคม) มองวาเปนลักษเปนครีมบํารุงผิวในรูปสบู 

4. แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ  

(Ideal other) หมายถึง แนวคิดของตนเองท่ีตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดถึงเขาในแงดี เชน 

ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) มองวาเปนสบูท่ีดาราภาพยนตรใช 
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3.ทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

 สวนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 4 

ประการ ซ่ึงธุรกิจจําตองนํามาใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ( Target 

Market) สวนผสมทางการตลาดเปนส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค

และเปนสวนหนึ่งของส่ิงกระตุนภายนอกของโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค สวนผสมทาง

การตลาดประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงซ่ึงสนองตอบความจําเปนและความตองการของผูซ้ือได

คอมพิวเตอรแบบพกพาเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถสนองความตองการท้ังดานการทํางาน การศึกษา

และความบันเทิงในเคร่ืงเดียวกัน 

2. ราคา ( Price) เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูป

เงินตรา ผูประกอบการจะตองกําหนดราคาใหเหมาะสม โดยการพิจารณาการแขงขันภายในตลาด

และปฎิกริยาของลูกคา 

3. การจัดจําหนาย ( Place) เปนการนําผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมายไดทันเวลาและใน

สถานท่ีท่ีตองการ จึงตองมีการพิจารณาถึง เวลา สถานท่ี สินคา และบริการควรจะถูกนําไปขาย 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการแจง การบอก สรางความเขาใจ และรับรู

ท่ีมีตอสินคาแกลูกคาอยางถูกตอง การสงเสริมการตลาดสามารถทําโดย 

  - การโฆษณา ( Advertising) เปนการสนองขายโดยผานส่ือตางๆ เชนการ

โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนหนังสือพิมพ ปายโฆษณา โปรเตอรและใบปลิวเปนตน 

  - การขายโดยพนักงาน (Personal selling) เปนการเสนอขายโดยใชพนักงานขาย

เขาไปติดตอลูกคาโดยตรง 

  - การสงเสริมการขาย ( Sale Promotion) เปนกิจกรรมท่ีกระตุนการซ้ือของ

ผูบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพของผูขาย 

  - การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการสรางความคิดเห็นหรือทัศนะคติ

ท่ีดีตอธุรกิจ เชน การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เปนตน 
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4.กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Consumer Buying Decision Process)  

 เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนสินคาท่ีตองเลือก ( Shopping Goods) ซ่ึงผูบริโภคจะมีการ

เปรียบเทียบ รูปแบบ คุณภาพ ราคา กอนการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคจึงเปนการตัดสินใจท่ีตองใชเวลา และมีข้ันตอนท่ีจะนํามาชวยในการพิจารณาตัดสินใจ

เรียงลําดับดังนี้ 

 

 
แผนภาพ  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ทีม่า : Phillip Kotler.อางถึงใน หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพียรสัน เอ็ดคูเคช่ัน อินโด

ไชนา จํากัด, 2545):105-108. 

 

1. การรับรูถึงความตองการ  (Need  Recognition)  การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการ

ภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน  เชน  ความหิว  ความกระหาย  ความ

ตองการทางเพศ  ความเจ็บปวย  ฯลฯ  ซ่ึงรวมถึงความตองการของรางกาย  และความตองการท่ีเปน

ความปรารถนา  อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา  ส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหนึ่งจะ

กลายเปนส่ิงกระตุน  บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต  ทําให

เขารูวาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

2. การคนหาขอมูล   (Information  Search)  ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ  และ

ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค  ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความ

พอใจทันที  เชน  บุคคลท่ีเกิดความหิว  มองเห็นรานอาหารและเขาไปซ้ืออาหารบริโภคทันที  แตใน

บางคร้ังความตองการท่ีเกิดข้ึน  ไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที  ความตองการจะถูก

จดจําไว  เพื่อหาทางสนองความตองการในภายหลัง  เม่ือความตองการถูกกระตุนสะสมไวมาก  จะ

ทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง  คือความตั้งใจใหไดการสนองความตองการ  เขาจะพยายาม

คนหาขอมูลเพื่อหาทางสนองความตองการท่ีถูกกระตุน 

3. การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation  of  Alternative)  เม่ือผูบริโภคไดขอมูล

มาแลว  ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ  นักการตลาดจําเปนตองรูถึง

วิธีการตางๆท่ีผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก  กระบวรการประเมินผลไมใชส่ิงท่ีงาย  และ

ไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคน  และไมใชเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุก

สถานการณการซ้ือ 

การคนหา

ขอมูล 
การประเมิน

ทางเลือก 

การตัดสิน 
ใจซื้อ 

การประเมินคา

ภายหลังการซื้อ 
การรับรูความ

ตองการ 
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 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  (Product  attributes)  กรณีท่ีผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑวามี

คุณสมบัติอะไรบาง  การประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพื้นฐานดังนี ้

1. ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของตน 

2. ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาในความรูสึกของตน 

3. ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการใชสินคานั้น 

4. ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาท่ีมีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา 

   ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน  

   ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือเกี่ยวกับตราสินคา  เนื่องจากความเช่ือถือของผูบริโภค

ข้ึนอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑเปล่ียนแปลงไดเสมอ 

   ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา  โดยผานกระบวนการประเมินผล  เร่ิมตนดวย  

การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีสนใจ  แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑของแตละ

ตราสินคา 

4. การตัดสินใจซ้ือ  (Purchase  Decision)  จากการประเมินผลทางเลือก  จะชวยให

ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆท่ีเปนตัวเลือกโดยท่ัวๆไป  ผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) - ทัศนคติ

ของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันมี 2 ดาน คือทัศนคติดานบวก และ ทัศนคติดานลบ ซ่ึงจะมีผลท้ังดานบวก

และดานลบตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

   4.1 ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนเอาไว ( Anticipated situational factors) - 

ผูบริโภคจะคาดคะเนปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน รายไดท่ีคาดคะเนของครอบครัว การ คาดคะเน

ตนทุนของผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 

   4.2 ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนเอาไว (Unanticipated situational factors) - 

ขณะท่ีผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือนั้น ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงมี

ผลกระทบตอความตั้งใจซ้ือ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิด

อารมณเสียหรือวิตกกังวลจากรายได 

  การตัดสินใจของผูบริโภค อาจไดรับความเส่ียงท่ีรับรู (Perceived risk) ซ่ึงปริมาณความ

เส่ียงจะข้ึนอยูกับ 1) จํานวนเงินท่ีเกี่ยวของ 2) ปริมาณของคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีไมแนนอน 3)

ระดับความเช่ือม่ันของผูบริหาร ซ่ึงผูบริโภคจะลดความเส่ียงโดยการ 1) หลีกเล่ียงการตัดสินใจ 2)

พยายามขอมูลผลิตภัณฑจากผูใกลชิด  เพื่อน หรือแหลงขอมูลตางๆ 3) เลือกซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียง

และการรับประกันสินคา  
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ผูบริโภคจะซ้ือโดยผานกระบวนการตัดสินใจยอย5ประการคือ 

  1) การตัดสินใจในตราสินคา(Brand Decision) 

2) การตัดสินใจเลือกผูขาย(Vendor Decision) 

3) การตัดสินใจดานปริมาณ(Quantity Decision) 

4) การตัดสินใจดานเวลา(Time Decision) 

5) การตัดสินใจวิธีการชําระเงิน(Payment-method Decision) 

5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ ( postpurchase Feeling) หลังการจากซ้ือและทดลองใช

ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซ่ึงนักการ

ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคหลังการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ2541:145-150)   

 

5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาไดคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูล

เบ้ืองตน และเปนแนวทางการออกแบบสอบถาม สรุปไดดังนี ้

   นฤวรรณ บุญมาเลิศ กลาววา ในสภาวการณของตลาดคอมพิวเตอรท่ีมีการแขงขันกัน

อยางไมลดละขณะนี้ ผูท่ีไดรับประโยชนจากผลพวงตรงนี้คือผูบริโภคท่ีมีโอกาสจะไดครอบครอง

สินคาไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน และผูท่ีมีความสามารถ ในการเขาถึงผูบริโภคไดมากและรวดเร็ว

เทาไรก็จะยิ่งมีความเปนตอและไดเปรียบคูแขงมากข้ึนเทานั้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอรกลายเปน

ส่ิงจําเปนมากข้ึนในปจจุบัน ตลาดมูลคามหาศาลก็ยังรอใหผูคาและ ซัพพลายเออรหลายตอหลาย

รายเมาสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนกันชวงชิงกันเอาไป และก็อยูท่ีวามือใครจะยาวพอใหสาวไดสาว

เอา 

   พจนพร วงศวรรณ ( 2550) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ( 1) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ( 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

   ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-29 ป ระดับ

การศึกษาอยูในระดับ ปวช . ปวส. ปวท.  และมีรายไดเฉล่ียอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท  ผล

การศึกษาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงค

ของการใชงานคอมพิวเตอรในงานพิมพ โดยมีความถ่ีในการใชงานทุกวัน วันละ 2-4 ช่ัวโมง ในชวง
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เวลา 06.01-12.00 น. และใชในสถานท่ีทํางานมากท่ีสุด รองลงมาคือท่ีบานหรือหอพัก กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใชงาน ซ่ึงจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชจํานวน 1 เคร่ือง และ

นิยมยี่หอเอเซอร โดยมีระดับราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีอยูระหวาง 15,000 – 20,000 บาทและ

นิยมหนวยความจําหรือหนวยประมวลผล Pentium 4 สถานท่ีซ้ือสวนใหญเปนรานคาคอมพิวเตอร

ท่ัวไปและซ้ือเปนเงินสดซ่ึงสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อการศึกษา จากการรูจักจากส่ือ

โฆษณาเปนหลัก ผูบริโภคคํานึงถึงประโยชนและคุณสมบัติพิเศษของเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมี

แรงจูงใจมาจากคําแนะนําของพนักงานขาย และมีการซ้ือเพื่อตัวเองโดยมีการคิดท่ีจะเปล่ียนเคร่ือง

คอมพิวเตอรใหมหากเคร่ืองเดิมชํารุด เสียหายหรือหมดอายุการใชงานตามระยะเวลา 

   ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล จากผล

การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล

จําแนกตามการมีคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

   ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมท่ีมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลไวใชงานมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคลสําหรับปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ มี

บริการหลังการขายท่ีดี มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน และตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุมท่ีไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใชงานปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ 

ระยะเวลาประกัน มีบริการหลังการขายท่ีดี รองลงมาคือมีบริการสงและติดตั้งสินคาตามลําดับ 

   ปจจัยดานราคา กลุมท่ีคอมพิวเตอรไวใชงาน มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอรดานปจจัยราคาท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ราคาตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร รองลงมาคือ ราคา

อุปกรณตอพวงและการชําระเงินดวยบัตรเครดิต ตามลําดับ หากพิจารณากลุมท่ีไมมีคอมพิวเตอรไว

ใชงานดานปจจัยราคาท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ สวนลด การเปนสมาชิกรองลงมาคือ ปจจัยราคาตัวเคร่ือง

และการชําระเงินดวยบัตรเครดิต ตามลําดับ 

   ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมท่ีมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลไวใชงาน ใหระดับ

ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจดจําหนายมากท่ีสุด คือ รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 

รองลงมาคือขายสินคาหลายยี่หอ และมีรุนใหเลือกมาก และการตกแตงราน ตามลําดับ หาก

พิจารณาผูตอบแบบสอบถามท่ีไมมีคอมพิวเตอรวใชงานท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายมากท่ีสุด คือ รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ รองลงมาคือเปนรานท่ีอยูใน

ศูนยการคาและรานคาจําหนายดําเนินกิจการมานาน ตามลําดับ 

   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมท่ีมีคอมพิวเตอรสวนบุคคลไวใชใหความสําคัญ

ปจจัยการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด คือ การลดราคา รองลงมา คือ การโฆษณาทางแผนปาย

โฆษณา และการไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง ตามลําดับ สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมมี
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เคร่ืองคอมพิวเตอรไวใชงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุดคือ การ

โฆษณาทางใบปลิว แผนพับ รองลงมาคือพนักงานขายมีความรู อัธยาศัยดี และการลดราคา 

ตามลําดับ 

   ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ กลุมท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลไวใชงานใหความสําคัญตอ

ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ดานการท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความกาวหนา

ในอาชีพ การงาน และความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง ภายในบาน ตามลําดับ กลุมท่ีไมมี

คอมพิวเตอรสวนบุคคลไวใชงาน พบวา ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบาน มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน และเพื่อความกาวหนาในอาชีพ การงาน 

ตามลําดับ 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

  ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเร่ือง การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถแบงได

ออกเปน4 สวน ดังนี ้

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 2.เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 3.ลักษณะการศึกษา 

 4.วิธีการวิเคราะหขอมูล  

 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2,736 

คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจาก

สูตร Taro Yamane (1975) กําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเปน 0.05 จะไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน การคํานวณกลุมตัวอยางใชสูตรดังนี ้

 

  สูตร   n   =   N/(1+Ne2) 

  เม่ือ    n    คือ  จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

                      N   คือ   จํานวนหนวยท้ังหมดหรือขนาดของประชากร 

                                    e   คือ   ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดได= 0.05 

  แทนคาได   n    =    2,736/ [1+2,736(0.05)2] 

                                    N   ≈    349   คน 

 

  การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบโควตา โดยใชจํานวนประชากรแบงตาม

สาขาและช้ันป   มาเปนฐานในการคิดสัดสวนใหไดกลุมตัวอยาง   349   คน   แบงผลไดดังนี ้
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ตารางที ่1   แสดงจํานวนของกลุมตัวอยางแยกตามช้ันป 

 

ช้ันป จํานวน (n=349) 

ป 1 129 

ป 2 106 

ป 3 74 

ป 4 40 

รวม 349 

 

2.ลกัษณะการศึกษา 

  ในการวิจัยคร้ังนี้  จะทําการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยศึกษาถึง

ระดับความสําคัญท่ีนักศึกษาใหกับแตละปจจัย   

 

3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเบ้ืองตน  

จากนั้นจึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปสอบถามความเห็นจากผูเช่ียวชาญ 2 ทาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงแบบสอบถามทดลอง ( Pre-Test) จํานวน 30 ชุด พรอมท้ังทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.854 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวา

แบบสอบถามมีความเท่ียงสูง (สรชัย เสาวรส และปรีชา 2549)  

แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2  ตอน คือตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม เชน เพศ สาขา ช้ันป รายได ตอนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร

แบบพกพา  ซ่ึงในตอนท่ี  2 วัดไดโดยใชมาตรวัดของไลเคิรท ( Likert’Scale) มี 5 ระดับ คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับดังนี ้

                                            ระดับความสําคัญ                       ระดับคะแนน 

                                                   มากท่ีสุด                                     5 

                                                       มาก                                         4 

                                                   ปานกลาง                                    3 

                                                      นอย                                         2 

                                                    นอยท่ีสุด                                    1 
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4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บขอมูล ทําโดยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ระบุตาม

สาขาและช้ันปเปนจํานวนท่ีแนนอน ตามสัดสวนประชากร เก็บภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งแตวันจันทรท่ี 24-30 สิงหาคม 2552 

 

5.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  หลังจากเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลวนั้นผูทําการวิจัยไดตรวจความ

ถูกตองของขอมูลแลวจึงนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

SPSS 

  ขอมูลท่ัวไป ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ีและรอยละ 

  ปจจัยท่ีสงผลตอการัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความสําคัญไดกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพื่อทําการวิเคราะหผลแบงเปน 5 ระดับจากชวงคาเฉล่ียดังนี้ 

                                       

                                       คะแนนเฉล่ีย                              ระดับความสําคัญ 

    4.51-5.00                                         มากท่ีสุด 

                                         3.51-4.50                                           มาก                                         

                                         2.51-3.50                                         ปานกลาง 

                                         1.51-2.50                                            นอย 

                                         1.00-1.50                                          นอยท่ีสุด 

 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ ใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ไดแก  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สําหรับการวัดระดับความสําคัญในแตละหลักเกณฑท่ีใชในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร

แบบพกพา ใชคาเฉล่ียจัดระดับ 

  การวิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  ใชวิธีการ

วิเคราะหองคระกอบหลัก  (Principal Component Analysis)   โดยการหมุนแกนปจจัยใหตั้งฉากกัน 

(Orthogonal Rotation)  ดวยวิธีการ  Varimax  ดวย  Kaizer Normalization  เกณฑการพิจารณา

องคประกอบคือ  คาEigenvalues   ตองมากกวา 1 และคา Factor Loading  ตองมากกวา 0.5 
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การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบใชวิธีการ K-means Clustering โดยการกําหนดจํานวนรอบ

มากท่ีสุด   ( Maximum lteration)   เทากับ 25   และกําหนดสัดสวนของระยะหางท่ีส้ันท่ีสุด 

(Convergence Criterion)  เทากับ 0 สาเหตุท่ีใชวิธี K-Means Clustering ในการจัดกลุมนักศึกษา  

เพราะกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีจํานวนมากกวา 200 คน ท้ังนี้ผูทําวิจัยไดทดสอบดวย

วิธีการ K-Means Clustering หลาย ๆ คร้ัง เพื่อพิจารณาหาจํานวนกลุมท่ีสามารถอธิบายความได

อยางเหมาะสมท่ีสุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดแปลงขอมูลองคประกอบใหเปนคามาตรฐาน กอนทําการ

ทดสอบดวยวิธีการ K-Means Clustering (กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 159)  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

  ผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง  การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบการ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากกลุม

ตัวอยาง 349 คน ผลการนําเสนอแบงออกเปน 3   ตอนดังนี ้

1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2.ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา  

3.การจัดกลุมนักศึกษาตามปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 

1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  กลุมตัวอยางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังนี้มีท้ังส้ิน 349 คน สอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยางไดแก รายละเอียดเร่ือง เพศ 

สาขาท่ีเรียน ระดับการศึกษา ผลการศึกษาเฉล่ีย รายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน รายไดผูปกครองเฉล่ีย

ตอเดือน และยี่หอคอมพิวเตอรพกพาท่ีช่ืนชอบ โดยนําขอมูลสวนนี้ แสดงเปนจํานวนและรอยละ

ของกลุมตัวอยาง ซ่ึงขอมูลโดยละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที ่2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (n=349) รอยละ 

ชาย 138 39.54 

หญิง 211 60.46 

รวม 349 100.00 

 

  ผลจากตารางท่ี  พบวา จํานวนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีจํานวน

เพศหญิง 221 คน คิดเปนรอยละ 60.46 และเพศชาย 138 คน คิกเปนรอยละ 39.54 
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ตารางที ่ 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาขาท่ีเรียน 

สาขา จํานวน (n=349) รอยละ 

การจัดการธุรกิจท่ัวไป 75 21.49 

การจัดการการทองเท่ียว 56 16.05 

การจัดการชุมชน 45 12.89 

การตลาด 51 14.61 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 33 9.46 

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 51 14.61 

รัฐประศาสนศาสตร 38 10.89 

รวม 349 100.00 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางมีสาขาท่ีเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 21.49 รองลงมาคือ สาขาการทองเท่ียว จํานวน 56 คน คิดเปน

รอยละ 16.05 ลําดับท่ีสามมีจํานวนเทากันคือ สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 

จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 14.61 ลําดับท่ีหาคือ สาขาการจัดการชุมชนจํานวน 45 คน คิดเปนรอย

ละ 12.89  ลําดับท่ีหกคือ รัฐประศาสนศาสตร จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.89  ลําดับท่ีเจ็ดคือ 

สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.46 

 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (n=349) รอยละ 

ป1 129 36.96 

ป2 106 30.37 

ป3 74 21.20 

ป4 40 11.46 

รวม 349 100.00 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 4  พบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษามากท่ีสุด คือ ป 1 จํานวน 129 คน 

คิดเปนรอยละ 36.96 รองลงมาคือ ป 2 จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 30.37 ลําดับท่ีสาม คือ ป 3  

จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 21.20 ลําดับท่ีส่ี คือ ป 4 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.46 
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ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลการศึกษาเฉล่ีย 

ผลการศึกษา จํานวน (n=349) รอยละ 

ต่ํากวา 2.00 11 3.51 

2.01-2.50 30 22.92 

2.51-3.00 108 30.95 

3.01-3.50 113 32.38 

3.51-4.00 37 10.60 

รวม 349 100.00 

 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 5 พบวากลุมตัวอยางมีผลการศึกษาเฉล่ียมากท่ีสุดอยูในระหวาง 3.01-

3.50 จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ  32.38   รองลงมาคือ ระหวาง 2.51-3.00 จํานวน 108 คน คิด

เปนรอยละ 30.95  ลําดับท่ีสาม คือ ผลการศึกษาเฉล่ียระหวาง 2.01-2.50 จํานวน 80 คน คิดเปนรอย

ละ 22.92 ลําดับท่ีส่ี คือ ผลการศึกษาเฉล่ียต่ํากวา 2.00 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.15 

 

ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 

รายได จํานวน (n=349) รอยละ 

ต่ํากวา 3,000 บาท 35 10.03 

3,000 - 4,500 บาท 169 48.42 

4,501 - 6,000 บาท 95 27.22 

6,000 - 8,000 บาท 34 9.74 

8,001 บาทข้ึนไป 16 4.58 

รวม 349 100.00 

   

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 6 พบวาขอมูลตัวอยางนักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากท่ีสุดอยูใน

ระหวาง 3,000 – 4,500 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมามีรายไดเฉล่ียระหวาง 

4,501 – 6,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 27.22  ลําดับท่ีสามคือ รายไดเฉล่ียต่ํากวา 3,000 

บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.03 ลําดับท่ีส่ี รายไดเฉล่ียระหวาง 6,001 – 8,000 บาท จํานวน 

34  คน คิดเปนรอยละ  9.74  ลําดับท่ีหา รายไดเฉล่ีย8,001 บาทข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

4.58  

 



 34 

ตารางที ่7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือน 

รายได จํานวน (n=349) รอยละ 

ต่ํากวา 15,000 บาท 57 16.33 

15,000 – 30,000 บาท 137 39.26 

30,001  -  50,000 บาท 89 25.50 

50,001   - 100,000 บาท 39 11.17 

100,001 บาทข้ึนไป 27 7.74 

รวม 349 100.00 

   

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางมีรายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือนมากท่ีสุดระหวาง 

15,000 – 30,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 39.26  รองลงมามีรายไดเฉล่ียระหวาง 30,001 

– 50,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 25.50  ลําดับท่ีสาม คือ รายไดเฉล่ียต่ํากวา 15,000  บาท 

จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 16.33 ลําดับท่ีส่ี  คือ รายไดเฉล่ียระหวาง 50,001 – 100,000 บาท

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11. 17 ลําดับท่ีหา คือ รายไดเฉล่ีย 100,001 บาทข้ึนไป จํานวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 7.74 

 

ตารางที ่8 จํานวนและรอยละของกลุมนักศึกษาจําแนกตามยี่หอคอมพิวเตอรพกพาท่ีช่ืนชอบ 

ยี่หอคอมพิวเตอรพกพา จํานวน (n=349) รอยละ 

TOSHIBA 13 3.72 

IBM 10 2.87 

SONY 31 8.88 

HP 45 13.24 

SAMSUNG 6 1.72 

BenQ 3 0.86 

Acer 93 26.65 

COMPAQ 39 11.17 

Apple 78 22.35 

Dell 19 5.44 

อ่ืนๆ 12 3.44 

รวม 349 100.00 
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กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 8 พบวากลุมตัวอยางยี่หอคอมพิวเตอรพกพาท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ 

Acer จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมา คือ ยี่หอ Apple จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 

22.35 ลําดับท่ีสาม คือ ยี่หอ HP จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13.24   ลําดับท่ีส่ี คือ ยี่หอ COMPAQ 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 11.17  ลําดับท่ีหา คือ ยี่หอ SONY จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.88  

ลําดับท่ีหก คือ ยี่หอ Dell จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.44  ลําดับท่ีเจ็ด คือ TOSHIBA จํานวน 13

คน คิดเปนรอยละ 3.72 ลําดับท่ีแปด คือ ยี่หออ่ืน ๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.44  ลําดับท่ีเกา 

คือ IBM จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.87  ลําดับท่ีสิบ คือ ยี่หอ SAMSUNG จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 1.72  ลําดับท่ีสิบเอ็ด คือ ยี่หอ BenQ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.86  

 

2. ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

  ตัวแปรปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหมีท้ังหมด 30 ปจจัย โดยใชการวิเคราะหปจจัย (Factor 

Analyis)   ใชการสลัดปจจัยดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก ( Principle Componenl Analysis) 

โดยมีการหมุนแกนปจจัยใหตั้งฉากกัน ( Orthogonal Rotation)  ดวยวิธี Varimax with Kaizer 

Normalization สําหรับเกณฑในการพิจารณาองคประกอบคือ Component ตองมากกวา 0.5 

  ปจจัยท้ัง 30 สามารถแบงไดเปน 7  องคประกอบ ประกอบดวย การสงเสริมการขาย 

ความตองการพื้นฐาน ความทันสมัยและความคุมคา การพกพา ประสิทธิภาพของเคร่ือง  ส่ิงอํานวย

ความสะดวก ณ จุดขาย และ ยี่หอและรุน โดยมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังตอไปนี ้

 

ตารางที ่9 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 1 “การสงเสริมการขาย” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

ไดรับแรงจูงใจจาก

พนักงานขาย 

0.758 3.38 0.93 ปานกลาง 

เปนรุน Limited 0.746 3.49 1.02 ปานกลาง 

มีงานแสดงเปดตัวสินคา

ใหม 

0.725 3.51 0.87 มาก 

แฟชั่น 0.613 3.57 0.95 มาก 
มีความชื่นชอบในตรา

สัญลักษณ 

0.610 3.68 0.97 มาก 

ชองทางการจัดจําหนาย 0.573 3.67 0.77 มาก 
มีของสมนาคุณ 0.572 3.58 1.00 มาก 
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 องคประกอบท่ี 1 “การสงเสริมการขาย”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 7 ปจจัย มีคา 

Factor Loading ตั้งแต 0.572 – 0.758  มีคา Eigenvalues เทากับ 4.350  อธิบายความแปรปรวนไดรอย

ละ 14.498  โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี  จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญการ

ไดรับแรงจูงใจจากพนักงานขาย (Factor Loading = 0.758 ) เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ เปนรุน 

Limited (Factor Loading = 0.746) โดยท้ัง 2 ปจจัยกลุมตัวอยางใหความสําคัญระดับปานกลาง มีงาน

แสดงเปดตัวสินคาใหม  (Factor Loading = 0.725)  แฟชั่น (Factor Loading = 0.613)  มีความชื่นชอบใน

ตราสัญลักษณ  ( Factor Loading = 0.610)  ชองทางการจัดจําหนาย (Factor Loading = 0.573)  มีของ

สมนาคุณ (Factor Loading = 0.572)  ตามลําดับ ท้ัง 5 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 

  

ตารางที ่10 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 2 “ความตองการพื้นฐาน” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

รองรับการใชไวเลส 0.705 4.20 0.83 มาก 

ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ

ของแบรนด 

0.644 3.95 0.81 มาก 

มีบริการหลังการขาย 0.630 4.04 0.87 มาก 
มีการรับประกันสินคา 0.513 4.32 0.76 มาก 
มีวามคงทนจากประสบการณ

ท่ีเคยใชมากอน 

0.511 4.24 0.77 มาก 

ความละเอียดของภาพสี 0.502 3.99 0.84 มาก 

 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 2 “ความตองการพื้นฐาน”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 6 ปจจัย มีคา 

Factor Loading ตั้งแต 0.705– 0.513มีคา Eigenvalues เทากับ 3.150  อธิบายความแปรปรวนไดรอย

ละ 10.500  โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี  จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญการ

รองรับการใชไวเลส  ( Factor Loading = 0.705)  เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ ชื่อเสียงและความ

นาเชื่อถือของแบรนด  (Factor Loading = 0.644)  มีบริการหลังการขาย (Factor Loading = 0.630)  มีการ

รับประกันสินคา (Factor Loading = 0.513) มีวามคงทนจากประสบการณท่ีเคยใชมากอน (Factor Loading 

= 0.511)  ความละเอียดของภาพสี (Factor Loading = 0.502)  ตามลําดับ ท้ัง 6 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่11 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 3 “ความทันสมัยและความคุมคา” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

มีรูปลักษณท่ีสวยงาม 0.721 4.04 0.80 มาก 

ความเหมาะสมของราคา 0.634 4.20 0.75 มาก 
มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น 0.629 4.22 0.74 มาก 

 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 3 “ความทันสมัยและความคุมคา”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย 

มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.721– 0.629มีคา Eigenvalues เทากับ 2.577  อธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 8.592  โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี  จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญการมี

รูปลักษณท่ีสวยงาม (Factor Loading = 0.721)  เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ ความเหมาะสมของ

ราคา (Factor Loading = 0.634)  มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น  (Factor Loading = 0.629)   ตามลําดับ ท้ัง 3 

ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean 

ของแตละปจจัย 

 

ตารางที ่12 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 4 “การพกพา” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

มีน้ําหนักเหมาะสมกับการ

พกพา 

0.861 3.92 0.83 มาก 

มีขนาดเหมาะสมกับการ

พกพา 

0.825 4.04 0.79 มาก 

มีสีสันตรงตามคามตองการ 0.556 3.97 0.84 มาก 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 4 “การพกพา”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย มีคา Factor Loading 

ตั้งแต 0.861– 0.556 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.428   อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.093 โดยมี

รายละเอียดตามตารางท่ี   จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญการมีน้ําหนักเหมาะสม

กับการพกพา (Factor Loading = 0.861)   เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ มีขนาดเหมาะสมกับการพกพา 

(Factor Loading = 0.825)  มีสีสันตรงตามคามตองการ ( Factor Loading = 0.556)  ตามลําดับ ท้ัง 3 

ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean 

ของแตละปจจัย 
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ตารางที ่13 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 5 “ประสิทธิภาพของเคร่ือง” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

ขนาดของฮารดิสก 0.742 4.05 0.75 มาก 

ขนาดของ RAM 0.699 4.14 0.74 มาก 
รองรับการเลนเกมส

ตางๆ 

0.613 4.04 0.80 มาก 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี 5 “ประสิทธิภาพของเคร่ือง”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย มีคา 

Factor Loading ตั้งแต 0.742– 0.613มีคา Eigenvalues เทากับ 2.421   อธิบายความแปรปรวนไดรอย

ละ 8.069 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี   จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับขนาด

ของฮารดิสก  ( Factor Loading = 0.742)  เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ ขนาดของ RAM  ( Factor 

Loading = 0.699)  รองรับการเลนเกมสตางๆ (Factor Loading = 0.613)  ตามลําดับ ท้ัง 3 ปจจัยท่ีกลาว

มานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละ

ปจจัย 

 

ตารางที ่ 14 แสดงปจจัยและ Factor Loading ขององคประกอบท่ี 6 “ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุด   

ขาย” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

การบริการของ

พนักงานขาย 

0.737 3.93 0.85 มาก 

เง่ือนไขการชําระเงิน

เหมาะสม 

0.700 3.88 0.79 มาก 

 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี6 “ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย ”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 

ปจจัย มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.737– 0.700 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.102   อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 7.007 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี   จากองคประกอบพบวา นักศึกษาให

ความสําคัญการบริการของพนักงาน ( Factor Loading = 0.737)   เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ 

เง่ือนไขการชําระเงินเหมาะสม ( Factor Loading = 0.700)   ตามลําดับ ท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา Mean ของแตละปจจัย  
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ตารางที ่15 แสดงปจจัยและFactor Loading ขององคประกอบท่ี 7 “ยี่หอและรุน” 

ปจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

ยี่หอ 0.775 3.93 0.80 มาก 

รุน 0.769 3.81 0.80 มาก 

 

กกกกกกกกองคประกอบท่ี7 “ยี่หอและรุน”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 ปจจัย มีคา Factor 

Loading ตั้งแต 0.775– 0.769มีคา Eigenvalues เทากับ 1.751   อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 

5.837 โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี   จากองคประกอบพบวา นักศึกษาใหความสําคัญกับยี่หอ 

(Factor Loading = 0.700)   เปนปจจัยแรก ปจจัยตอมาคือ รุน ( Factor Loading = 0.769)   ตามลําดับ 

ท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมานั้นกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับท่ีมาก โดยวิเคราะหไดจากการหาคา 

Mean ของแตละปจจัย  

 

3. การจัดกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

  จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จากกลุมตัวอยาง 349 คน โดยใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค 

K-Means Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 7 องคประกอบมาจัดกลุม จากการ

วิเคราะหสามารถแบงกลุมนักศึกษาไดเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาท่ีเนนความตองการใช และนักศึกษา

ท่ีเนนตามกระแสนิยม  

 

ตารางที ่ 16 แสดงคา Final Cluster แยกตามองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร           

กกกกกกกกกแบบพกพา ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

องคประกอบ 
กลุมนักศึกษา 

เนนความตองการใช เนนกระแสนิยม 

การสงเสริมการขาย -.08017 .11413 

ความตองการพื้นฐาน .60003 -.85421 

ความทันสมัยและความคุมคา .19520 -.27789 

การพกพา -.01105 .01572 

ประสิทธิภาพของเคร่ือง .23585 -.33576 

ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย .19691 -.28032 

ยี่หอและรุน .02248 -.03201 
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นักศึกษาทีเ่น้นความต้องการใช้ 

กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบวากลุมตัวอยาง 349 คน หลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวย

เทคนิค K-Means Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 7 องคประกอบ มาจัดกลุม

นักศึกษาแลวนักศึกษาในกลุมนี้มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 58.45 โดยนักศึกษากลุมนี้จะให

ความสําคัญกับองคประกอบดานความตองการพื้นฐาน ( .60003) เปนสําคัญ รองลงมาคือ 

ประสิทธิภาพของเคร่ือง ( .23585)  ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย  ( .19691)  ความทันสมัยและ

ความคุมคา (.19520)  ยี่หอและรุน (.02248) ตามลําดับ สวนองคประกอบ การพกพา (-.01105)  การ

สงเสริมการขาย (-.08017) เปนองคประกอบท่ีไมไดรับความสนใจมากนัก 

 

นักศึกษาทีเ่น้นกระแสนิยม 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบวากลุมตัวอยาง 349 คน หลังจากใชวิธีการจัดกลุมตัวแปรดวย

เทคนิค K-Means Cluster Analysis โดยนําคา Factor Score ของท้ัง 7 องคประกอบ มาจัดกลุม

นักศึกษาแลวนักศึกษากลุมนี้มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.55 โดยนักศึกษากลุมนี้จะให

ความสําคัญกับองคประกอบดานการสงเสริมการขาย ( .11413) เปนสําคัญ รองลงมาคือ การพกพา 

(.01572) สวนองคประกอบ ยี่หอและรุน (-.03201)  ความทันสมัยและความคุมคา ( -.27789)  ส่ิง

อํานวยความสะดวก ณ จุดขาย  ( -.28032)  ประสิทธิภาพของเคร่ือง ( -.33576) เปนองคประกอบท่ี

ไมไดรับความสนใจมากนัก  และไมใหความสําคัญกับองคประกอบดานความตองการพื้นฐาน ( -

.85421) เลย 
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บทที ่5  

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอรแบบพกพา  ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  สามารถสรุปผล  อภิปราย  ปญหาท่ีพบในการวิจัย  ตลอดจนขอเสนอแนะ

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  ไดดังตอไปนี ้

 

1. สรุป และอภิปรายผลการวจัิย 

  จากการวิเคราะหผลการวิจัย  2   ตอน คือ 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง   2)   ปจจัยท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา   สามารถสรุปผล   และอภิปรายผลไดดังนี ้

 

       ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

  จากผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ท้ังหมด  349 คน  

เปนเพศหญิง  211  คน  (รอยละ 60.46)  เพศชาย  138  คน (รอยละ 39.54)  กลุมตัวอยางสวนใหญ 

คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 75 คน (รอยละ 21.49) รองลงมาไดแก 

สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว จํานวน 56 คน (รอยละ 16.05) และอีกสองสาขามีจํานวนเทากัน 

ไดแก สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก จํานวน 51 คน (รอยละ 14.61) 

ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามช้ันป พบวาสวนใหญ คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 129 คน 

(รอยละ 36.96) เม่ือแยกกลุมตัวอยางตามผลการศึกษา พบวาสวนใหญมีผลการศึกษาเฉล่ียระหวาง 

3.01-3.50 จํานวน 113 คน (รอยละ 32.38) รองลงมา คือ มีผลการศึกษาเฉล่ียระหวาง 2.51-3.00 

จํานวน 108 คน (รอยละ 30.95) และมีผลการศึกษาเฉล่ียระหวาง 2.01-2.50 จํานวน 80 คน (รอยละ 

22.92) ตามลําดับ เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามรายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน พบวา นักศึกษาสวน

ใหญมีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 3,000-4,500 บาท จํานวน 169 คน (รอยละ 48.42) รองลงมามีรายได

เฉล่ีย 4,501-6,000 บาท จํานวน 95 คน (รอยละ 27.22) และมีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท จํานวน 35 

คน 
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(รอยละ 10.03) ตามลําดับ เม่ือแบงกลุมตัวอยางตามรายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือน พบวา สวนใหญ 

คือ ผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000-30,000 บาท จํานวน 137 คน (รอยละ 39.26) รองลงมา 

มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-50,000 บาท จํานวน 89 คน (รอยละ 25.50) และมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 57 คน (รอยละ 6.33) ตามลําดับ เม่ือแยกกลุมตัวอยางตาม ยี่หอ

คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีช่ืนชอบ พบวา ยี่หอท่ีนักศึกษาสวนใหญช่ืนชอบ คือ Acer จํานวน 93 คน 

(รอยละ 26.65) รองลงมา คือ ยี่หอ Apple จํานวน 78 คน (รอยละ 22.35) และ ยี่หอ HP จํานวน 45 

คน (รอยละ 13.24) ตามลําดับ 

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ 

 

  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบวา สามารถวิเคราะหปจจัยดังกลาวแลวแบงออกไดเปน 7 

องคประกอบ ไดแก การสงเสริมการขาย ความตองการพื้นฐาน ความทันสมัยและความคุมคา การ

พกพา ประสิทธิภาพของเคร่ือง ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย และ ยี่หอและรุน อธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 62.956 โดยมีรายละเอียดปจจัย คา Factor Loading คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และระดับความสําคัญขององคประกอบท้ัง 7  

  องคประกอบท่ี 1 “การสงเสริมการขาย”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 7 ปจจัย คือ ไดรับ

แรงจูงใจจากพนักงานขาย เปนรุน Limited มีงานแสดงเปดตัวสินคาใหม แฟช่ัน มีความช่ืนชอบใน

ตราสัญลักษณ ชองทางการจัดจําหนาย มีของสมนาคุณ มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.572 – 0.758  

มีคา Eigenvalues เทากับ 4.350  อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 14.498 จากองคประกอบนี้พบวา 

การมีความช่ืนชอบในตราสัญลักษณถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบธุรกิจ ควรมี

คอมพิวเตอรแบบพกพา ควรมีคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีมีตราสัญลักษณท่ีเปนท่ีนิยม และควรมี

หลายยี่หอเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความชื่นชอบท่ีแตกตางกัน 

  องคประกอบท่ี 2 “ความตองการพื้นฐาน”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 6 ปจจัย คือ

รองรับการใชไวเลส ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของแบรนด มีบริการหลังการขาย มีการรับประกัน

สินคา มีวามคงทนจากประสบการณท่ีเคยใชมากอน ความละเอียดของภาพสี มีคา Factor Loading 

ตั้งแต 0.705– 0.513มีคา Eigenvalues เทากับ 3.150 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 10.500 จาก

องคประกอบนี้พบวา  มีการรับประกันสินคา ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบธุรกิจ ควรมี

การรับประกันสินคา และ รับผิดชอบสินคาจริงตามขอตกลงในประรับประกันสินคา และควรมีการ

รับประกันท่ีแตกตางไปจากผูประกอบการรายอ่ืน เชน การรับประกันสินคาท่ีนานกวา เปนตน  
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  องคประกอบท่ี 3 “ความทันสมัยและความคุมคา”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย

คือ มีรูปลักษณท่ีสวยงาม ความเหมาะสมของราคา มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน มีคา Factor Loading 

ตั้งแต 0.721– 0.629มีคา Eigenvalues เทากับ 2.577 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.592  จาก

องคประกอบนี้พบวา การมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบธุรกิจ จึง

ควรมีคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีเปนรุนใหมๆ และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึนเพื่อรองรับความ

ตองการของผูบริโภคท่ีตองการเปนผูนําเทคโนโลยี 

  องคประกอบท่ี 4 “การพกพา”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย คือ มีน้ําหนัก

เหมาะสมกับการพกพา มีขนาดเหมาะสมกับการพกพา มีสีสันตรงตามคามตองการ มีคา Factor 

Loading ตั้งแต 0.861– 0.556 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.428   อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 

8.093 จากองคประกอบนี้พบวา มีขนาดเหมาะสมกับการพกพา เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ผู

ประกอบธุรกิจ ควรมี คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีมีขนาดกะทัดรัด สะดวกกับการพกพา เพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพื่อชวยกระตุนการตัดสินใจของผูบริโภค 

  องคประกอบท่ี 5 “ประสิทธิภาพของเคร่ือง”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 3 ปจจัย คือ 

ขนาดของฮารดิสก ขนาดของ  RAM รองรับการเลนเกมสตางๆ มีคา Factor Loading ตั้งแต 0.742– 

0.613มีคา Eigenvalues เทากับ 2.421   อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 8.069 จากองคประกอบ

พบวา ขนาดของ RAM เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบการควรมีคอมพิวเตอรแบบ

พกพาท่ีมีขนาด RAM หลายขนาดเพื่อรองรับกับความตองการใชงานท่ีแตกตางของผูบริโภคแตละ

คน  

  องคประกอบท่ี6 “ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย ”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 

ปจจัย คือ การบริการของพนักงานขาย เงื่อนไขการชําระเงินเหมาะสม มีคา Factor Loading ตั้งแต 

0.737– 0.700 มีคา Eigenvalues เทากับ 2.102   อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.007 จาก

องคประกอบพบวา การบริการของพนักงานขาย เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบการ ตองมี

การฝกอบรมพนักงานขาย เพื่อการบริการท่ีดี และเปนท่ีประทับใจกับลูกคา 

  องคประกอบท่ี7 “ยี่หอและรุน”   ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 2 ปจจัย คือ ยี่หอ รุน มีคา 

Factor Loading ตั้งแต 0.775– 0.769มีคา Eigenvalues เทากับ 1.751   อธิบายความแปรปรวนไดรอย

ละ 5.837 จากองคประกอบพบวา ยี่หอ เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ทางผูประกอบธุรกิจ จึงควรมี

คอมพิวเตอรแบบพกพาหลายยี่หอ เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความตองการท่ี

แตกตางกัน 
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การจัดกลุ่มนักศึกษาตามองค์ประกอบการเลอืกซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

 

  ผลการจัดกลุมนักศึกษาตามองคประกอบท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดวยวิธีการ K-Means Clustering โดยการนําคา Factor Score 

ของท้ัง 7 องคประกอบมาจัดกลุมนักศึกษา จากการวิเคราะหสามารถแบงกลุมนักศึกษาไดเปน 2 

กลุม คือ นักศึกษาท่ีเนนความตองการใช และนักศึกษาท่ีเนนกระแสนิยม 

  นักศึกษาท่ีเนนความตองการใช คือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับความตองการพื้นฐาน 

ความทันสมัยและความคุมคา ประสิทธิภาพของเคร่ือง ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ จุดขาย และยี่หอ

และรุน นักศึกษากลุมนี้มีจํานวนท้ังส้ิน 204 คน คิดเปน 58.45%  

  นักศึกษาท่ีเนนกระแสนิยม คือ นักศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมการขาย และ

การพกพา มีจํานวนท้ังส้ิน 145 คน คิดเปน 41.55% 

 

2. ปัญหาทีพ่บในงานวจัิย 

                ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะมาเปนกลุมทําใหการตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

คําตอบคลายคลึงกัน ซ่ึงทําใหคําตอบท่ีไดไมมีความหลากหลายมากนัก 

 

3.ข้อเสนอแนะ 

                 จํานวนของการเก็บแบบสอบถามอาจยังไมมากพอ และกลุมตัวอยางท่ีทําการเก็บขอมูล

ยังแคบเกินไป ควรเพิ่มจํานวนการเก็บแบบสอบถาม และขยายกลุมตัวอยางท่ีศึกษาใหกวางและ

ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

  กลุมตัวอยางโดยท่ัวไปจะไมเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรดังนั้น จึงควรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองโดยผานส่ือ

ตาง ๆ เชน การโฆษณาทางหนังสือพิมพ website ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร นิตยสารคอมพิวเตอร 

รวมถึงการฝกอบรมพนักงานขายเพื่อท่ีจะสามารถใหคําแนะนําท่ีดีในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพา มีความตองการคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีใหบริการหลังการขายท่ีมีการดูแลหลังการขาย

ตลอดอายุการใชงาน สวนรูปลักษณหรือรูปแบบภายนอกของคอมพิวเตอรแบบพกพาควรมีรูปแบบ

การ Design ท่ีแปลกใหม มีสีสันท่ีหลากหลายตาม life style ของผูใชและควรมีราคาท่ีไมแพง

จนเกินไป 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ Note Book ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

คาํช้ีแจง: โปรดใสเคร่ืองหมาย   ลงในชองหนาคําตอบท่ีถูกตองหรือตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ 

[   ]   หญิง                                 [   ]   ชาย 

2. สาขา 

[   ]   การจัดการธุรกิจท่ัวไป      [   ]   การจัดการทองเท่ียว     [   ]   การจัดการชุมชน 

[   ]   การตลาด                          [   ]   การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

[   ]   ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก     [   ]   รัฐประศาสนศาสตร 

3. ระดับการศึกษา 

[   ]   ป 1                                    [   ]    ป 2                               [   ]   ป 3 

[   ]   ป 4                                     

4. ผลการศึกษาเฉล่ีย (กรณีป 1 ใหตอบตามผลการเรียนในระดับม.ปลาย) 

[   ]   ต่ํากวา 2 .00                       [   ]    2.01-2.50                     [   ]   2.51-3.00 

       [   ]   3.01-3.50                           [   ]   3.51-4.00                      

5. รายไดนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 

[   ]   ต่ํากวา 3,000 บาท             [   ]   3,000-4,500 บาท          [   ]   4,501-6,000 บาท 

                           [   ]   6,001-8,000 บาท               [   ]   8,001 บาท ข้ึนไป 

6. รายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือน 

       [   ]   ต่ํากวา 15,000 บาท          [   ]   15,000-30,000 บาท       [   ]   30,001-50,000   บาท 

       [   ]   50,001-100,000   บาท     [   ]   100,000 บาทข้ึนไป 

7. ยี่หอ Note Book ท่ีช่ืนชอบ 

[   ]   TOSHIBA                        [   ]   IBM                               [   ]   SONY 

[   ]   HP                                    [   ]   SAMSUNG                   [   ]   BenQ 

[   ]   Acer                                 [   ]   COMPAQ                      [   ]   Apple 

[   ]   Dell                                  [   ]   อ่ืนๆ ……….. 
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ส่วนที ่2: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ Note Book ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ Note Book  
ระดบัความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. สามารถใชกับโปรแกรมที่เรียนมาได           

2. รองรับการเลนเกมสตางๆ           

3. ขนาดของฮารดดิสก           

4. ขนาดของ RAM           

5. มีรูปลักษณที่สวยงาม           

6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น           

7. ความเหมาะสมของราคา           

8. ยี่หอ           

9. รุน           

10. มีนํ้าหนักเหมาะสมกับการพกพา           

11. มีขนาดเหมาะสมกับการพกพา           

12. มีสีสันตรงตามความตองการ           

13. แฟช่ัน           

14. มีของสมนาคุณ           

15. มีการรับประกันสินคา           

16. การบริการของพนักงานขาย           

17. เง่ือนไขการชําระเงินเหมาะสม           

18. คุณสมบัติตรงตามความตองการ           

19. มีความคงทน จากประสบการณที่เคยใชมากอน           

20. คําแนะนําจากเพ่ือนที่เคยใช           

21. ชองทางการจัดจําหนาย           

22. มี Promotion ที่นาสนใจ           

23. มีงานแสดงเปดตัวสินคาใหม           

24. เปนรุน Limited           

25. ไดรับแรงจูงใจจากพนักงานขาย           

26. ความละเอียดของภาพสี           

27. มีบริการหลังการขาย           

28. มีความช่ืนชอบในตราสัญลักษณ           

29. ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของแบรนด           

30. รองรับการใชงานไวเลส           
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