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กนกพร จงเจริญ : พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือก
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การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 35 ป สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท รายจายตอเดือนระหวาง 5,000-15,000
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คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อ
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ตัวสินคา น้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูระหวาง 1 - 1.5 กิโลกรัม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยางภาพ
รวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากโดยความเร็วในการทํางาน
ของคอมพิวเตอรแบบพกพาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานราคาอยูในระดับมากโดยราคาเหมาะสมกับ
ความเร็วในการประมวลผลภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดจําหนายอยูในระดับมาก และในระดับมาก
ทุกขอ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากโดยการลดราคาพิเศษภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการ
บรรจุภัณฑอยูในระดับมากโดยในระดับมากทุกขอ ดานพนักงานขายอยูในระดับปานกลางโดยพนักงานขายมี
ความรูเรื่องคอมพิวเตอรภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานการใหขาวสารอยูในระดับมากโดยคําปรึกษาจากเพื่อน
บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือภาพรวมอยูในระดับมาก ดานพลังอยูในระดับ
ปานกลางโดยในระดับปานกลางทุกขอ กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อและการชื่นชอบตราสินคาสวนตัว
มากอนแลวอยูในระดับมาก
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51602701 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP
KEY WORDS : BEHAVIOR / MARKETING FACTORS / COMPUTER NOTEBOOK
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The study of behavior and marketing factors affecting privacy officer to buy computer
notebook in Sathon District, Bangkok. The sample group used in this research is 400 privacy
officers in Sathon District, Bangkok Metropolis who buying the computer notebook. The
questionnaire is used as a tool for gathering the information. The statistics applied in the
analysis are the frequency, percentage value, average value and standard variants.
The results of the research finds that a majority of sampling group is female, aged
between 31 – 35 years old ; their status is single ; their education is Bachelor Degree ; their monthly
income is between 15,001-25,000 Baht ; their monthly expense is between 5,000-15,000 Baht ;
their occupation is the officer which do not be a human resource officer, a marketing officer and an
accounting officer.
The behavior to buy the computer notebook of privacy officer in Sathon District,
Bangkok finds that mode of the payment for the computer notebook is installment. The mostcoveted brand of the computer notebook is Acer. The place to buy most of the computer notebook is
department store. The objective to buy the computer notebook is supporting their education. The
reason to buy the computer notebook is website visiting and chatting. The receiving of the
information in relation to the computer notebook is by mean of the credible person. The
expense of buying the computer notebook is between 20,001 – 30,000 Baht. The factors of
decision to buy the computer notebook is the most product itself. The suitable weight of
computer notebook is between 1 – 1.5 kilograms.
The marketing factors affecting to buy the computer notebook by sampling group are
collectively at the much level ; and considering on the basis of individual aspect ; In terms of
product, it is much level. Individual item, the most level is the speed of processing. In terms of
price, it is much level. Individual item, the most level is suitable price for the speed of
processing. In terms of place, it is at the much level in every item. And at the moderate level
is the outstanding of shop placement. In terms of promotion, it is much level. Individual item is
the price reduction of the computer. In terms of packaging, it is at the much level. Individual
item, it is at the much level in every item. In terms of persona, it is moderate level. Individual
item, the most level is the computer knowledge of sales person. In terms of PR, it is much
level. Individual item, the much level are friend’s consultation and the good image of the sales
person. In terms of power, it is moderate level. Individual item, moderate level in every item,
there are the much level closely person and personal brand favor.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาท
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและกลายเปนสิ่งสําคัญในชีวิตมนุษยมากขึ้น คอมพิวเตอรมีบทบาทใน
ทุกวงการอาชีพจะพบไดวาธุรกิจตางๆ ไดนําคอมพิวเตอรเขามาชวยดําเนินงานและใหบริการลูกคา
เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความคลองตัวในการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร
ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของโลกยุคขอมูลขาวสาร องคกรใดมีขอมูลขาวสารที่ครอบคลุม กวางขวาง
ถูกตองและแมนยําจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดเก็บขอมูล การกลั่นกรอง
การแปลงขอมูลใหเปนขอมูลสารสนเทศที่มีคุณคาทันสมัยและทันเวลา สามารถเก็บขอมูลไวใน
หนวยความจําไดมาก สามารถใหขอมูลที่แมนยําเมื่อมีการเรียกคนหาทํางานไดตลอดเวลาไมเหน็ด
เหนื่อยและยังสงขอมูลไปไดไกลและรวดเร็วมากจะทําใหองคกรนั้นๆ มีศักยภาพในการแขงขันกับ
องคกรอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันประชาชนสวนใหญทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลวัย
ทํางานตางใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน นักเรียนนักศึกษาใชคอมพิวเตอรในการทํารายงาน การ
คนควาหาขอมูล การพักผอน เชน การเลนเกม บุคคลวัยทํางาน ใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล
การกลั่นกรอง การแปลงขอมูล การวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลงาน
ทั้งนี้ คอมพิวเตอรไดมีวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาใหมีขนาด
เล็กลง ราคาไมแพง ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อไดและพกพาไปที่ตางๆ ไดสะดวก ที่เรียกวา
คอมพิวเตอรแบบพกพา มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการใชงานใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ
แตคอมพิวเตอรแบบพกพาใหความสะดวกสบายในการพกพาและจัดหาเก็บอุปกรณไดมากกวา เขา
กับกระแสการคา การดําเนินชีวิตในประจําวันของผูบริโภคที่ตองแขงขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจและ
สังคม
ตลาดคอมพิวเตอรของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2552 คอมพิวเตอรทั้งแบบตั้งโตะและ
แบบพกพามียอดขายเครื่องคอมพิวเตอรรวมกันประมาณ 2.56-2.82 ลานเครื่อง หรือประมาณ
47,452-51,295 ลานบาท โดยยอดขายของคอมพิวเตอรแบบพกพามีสัดสวนการขยายตัวสูงมากขึ้น
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ในขณะที่ยอดขายของคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะเริ่มชะลอตัว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2552) และในป
พ.ศ.2553 ตลาดคอมพิวเตอรแบบพกพามีแนวโนมที่ดีเนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุนอยูหลายประการ
ทั้งจากกระแสความนิยมในการใชคอมพิวเตอรที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ตลาดกําลังแขงขันดานราคา
อยางเขมขนในทําใหมีราคาที่ต่ําลงและสามารถเปนเจาของไดงายขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณ
เปนบวกมากขึ้นและการเปดตัวของคอมพิวเตอรแบบพกพารุนใหมที่มาพรอมเทคโนโลยีใหมๆ อีก
ทั้งความชัดเจนในการเปดใหบริการระบบ 3G ที่เปนการสงเสริมการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก
ระบบ 3G ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแบบพกพา ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอรและธุรกิจที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรตองมีการวางแผน ปรับตัวใหเหมาะสมและพัฒนากลยุทธทางการตลาด
หลายมิติ มีมุมมองที่กวางและครบทุกดานตาง เพื่อความอยูรอดและสามารถแขงขันกับคูแขงราย
อื่นๆ ในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้นในอนาคต
ในดานผูบริโภคการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามาใชจําเปนตอง
พิจารณาเหตุผลและองคประกอบในหลายๆ สวน เชน ประสิทธิภาพของเครื่อง อุปกรณตางๆ ที่อยู
ภายใน รูปลักษณรวมไปถึงความเหมาะสมดานราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด โดย
ผูบริโภคมีชองทางเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางหลากหลาย ทั้งจากตัวแทนของเจาของ
สินคา รานคา หางสรรพสินคา บนพื้นฐานจากความตองการในการใชงาน กําลังซื้อและความชื่น
ชอบสวนบุคคล
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความประสงคจะทําการศึกษา พฤติกรรม
และปจจัยสวนประสมทางการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด ความนาเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ ตลอดจนบริการหลังการขาย เปนตน ที่มีสงผลตอการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ของผูบริโภค เพื่อนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอรแบบพกพาใหสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานครที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
(8Ps) ที่มีสงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานครที่เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ที่มีอายุระหวาง 20-45 ป และกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง เปนจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenient Sampling)
2. ขอบเขตดานชวงเวลา
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาตั้งแต เดือนมกราคม 2553 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2553
3. ขอบเขตดานตัวแปรการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ลักษณะประชากรศาสตร แบงออกเปน
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 สถานภาพ
3.1.4 ระดับการศึกษา
3.1.5 ระดับรายได
3.1.6 ระดับรายจาย
3.1.7 อาชีพ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
แบงออกเปน
3.1.8 ผลิตภัณฑ (Product)
3.1.9 ราคา (Price)
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3.1.10 การจัดจําหนาย (Place)
3.1.11 การสงเสริมการตลาด (Promotion)
3.1.12 การบรรจุภัณฑ (Packaging)
3.1.13 พนักงานขาย (Persona)
3.1.14 การใหขาวสาร (PR)
3.1.15 พลัง (Power )
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้เลือกพื้นที่ของกลุมตัวอยางในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกระจาย
การแจกแบบสอบถามตามถนนสายหลักจํานวน 11 สาย ดังนี้
4.1 ถนนจันทร
4.2 ถนนสาทรใต
4.3 ถนนนางลิ้นจี่
4.4 ถนนพระราม 4
4.5 ถนนเจริญกรุง
4.6 ถนนสาธุประดิษฐ
4.7 ถนนเชื้อเพลิง
4.8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร
4.9 ถนนเจริญราษฎร
4.10 ถนนอาคารสงเคราะห
4.11 ถนนเย็นอากาศ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกั บพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
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ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับรายได
- ระดับรายจาย
- อาชีพ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- การจัดจําหนาย
- การสงเสริมการตลาด
- การบรรจุภัณฑ
- พนักงานขาย
- การใหขาวสาร
- พลัง

การเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ของพนักงาบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานครที่สงผลตอการ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
2. เพื่อทราบพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

6

3. เพื่อทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
(8Ps) ที่มีสงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
คอมพิวเตอร คือ เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีความสามารถในการคํานวณ
อัตโนมัติตามคําสั่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชทํางานแทนมนุษย สวนที่ใชประมวลผลเรียกวาหนวย
ประมวลผล ชุดของคําสั่งที่ระบุขั้นตอนการคํานวณเรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธที่ได
ออกมานั้นอาจเปนไดทั้ง ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง หรืออยูในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ พีซี) หมายถึง คอมพิวเตอรประเภท
หนึ่งที่พบเห็นตั้งโตะ เชน ในสํานักงาน ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือในโรงเรียน
มหาวิทยาลัย เปนตน มีขนาดใหญ น้ําหนักมาก ไมนิยมเคลื่อนยาย ประกอบดวย 3 ชิ้นสวนสําคัญ
คือ จอแสดงผล แปนพิมพ และตัวประมวลผล (ซีพียู)
คอมพิวเตอรแบบพกพา หมายถึง คอมพิวเตอรที่สามารถพกพาไดสะดวก ขนาดหนาจอ
ของเครื่องมีความกวางยาวประมาณ 8 – 14 นิ้ว มีน้ําหนักประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม หนาจอแบนราบ
มีฝาพับปด-เปด คลายสมุด สามารถใสกระเปาเอกสารได และมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา แล็ปท็อป
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแบบนี้สามารถใชงานโดยการเสียบปลั๊ก หรือใชแบตเตอรรี่ก็ได
คอมพิวเตอรแบบพกพามีการทํางานที่เหมือนกับเครื่องแบบตั้งโตะ จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการ
ทํางานนอกสถานที่ ในขณะเดินทาง หรือตองใชเพื่อการนําเสนองานกับลูกคา
ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ประสมประสานในการตลาด ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานครประกอบดวย
ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายใหกับตลาด สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายได ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะสัมผัสไดหรือสัมผัสไมได
ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ใชแลกเปลี่ยนกับมูลคาของผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่จัดจําหนายสินคา เคลื่อนยายจากผูผลิตหรือผู
จําหนายไปยังผูบริโภคหรือผูใชในตลาด
การสงเสริมการตลาด หมายถึง การใหขอมูลเพื่อชักชวนใหผูบริโภคเห็นถึงประโยชนที่
จะไดรับตลอดจนกระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น
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การบรรจุภัณฑ หมายถึง กลุมของกิจกรรมการออกแบบผลิตและการจัดเกี่ยวกับสิ่ง
หอหุม หรือบรรจุผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัย สะดวกตอการขนสง เอื้ออํานวยใหเกิดประโยชน
ทางการคาของผูผลิต ผูจําหนาย และการนําไปใชของผูบริโภค
การใชพนักงานขาย หมายถึง การขายโดยใชพนักงานขายปฏิบัติตัวตอตัวระหวางกันกับ
ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย โดยใชศิลปะในการชักจูง กระตุนใหเกิดความตองการ มองเห็น
อรรถประโยชนของผลิตภัณฑและตัดสินใจซื้อดวยความพอใจ
การใหขาวสาร หมายถึง การใหขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือผานรูปแบบการนําเสนอ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและองคกร มุงใหความสําคัญมากกับการตลาด สินคาและตราสินคา ซึ่งแตกตาง
จากการประชาสัมพันธในรูปแบบเดิม ที่มุงความสําคัญไปที่ภาพลักษณขององคกรเปนสําคัญ
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและตองการซื้อสินคาในที่สุด
พลัง หมายถึง แรงกระตุน แรงผลักดันจากสิ่งแวดลอมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต เชน
สังคม เพื่อน บรรยากาศ ที่มีอิทธิพลตอการกระทํา การตัดสินใจ สามารถโนมนาวชักจูงใจ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดการกระทําหรือไมกระทําได
เขตสาทร หมายถึง เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงเทพใต ถือเปนเขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ และการทูต กระทรวงมหาดไทยได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 เปลี่ยนแปลงชื่อ เขตสาธร เปน เขตสาทร
เนื่องจากคําวา สาธร ไมมีความหมาย และคําแปลตามหลักภาษาไทย สวนคําวา สาทร มีความหมาย
และคําแปลวา เอื้อเฟอ เอาใจใส

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยครั้งนี้ โดยแบงเอกสารออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
1. ประวัติความเปนมาคอมพิวเตอรและประเภทคอมพิวเตอรแบบพกพา
2. ความรูทั่วไปเรื่องเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้
1. ประวัติความเปนมาคอมพิวเตอรและประเภทของคอมพิวเตอรแบบพกพา
1.1 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรยุคที่ 1 (พ.ศ. 2497-2501) คอมพิวเตอรในยุคนี้ใชหลอดสุญญากาศ
(Vacuum tube) เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องยังมีขนาดใหญมาก ใชกระแสไฟฟาจํานวนมาก ทํา
ใหเครื่องมีความรอนสูงจึงมักเกิดขอผิดพลาดงาย คอมพิวเตอรในยุคนี้ไดแก UNIVAC I , IBM 600
เครื่องคอมพิวเตอร Mark1 เครื่องคอมพิวเตอร ENIAC
คอมพิวเตอรยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2507) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชทรานซิสเตอร ( Transistor)
เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส และใชวงแหวนแมเหล็กเปนหนวยความจํา คอมพิวเตอรมีขนาดเล็กกวายุค
แรก ตนทุนต่ํากวา ใชกระแสไฟฟานอยกวา และมีความแมนยํา
คอมพิวเตอรยุคที่ 3 (พ.ศ. 2508-2513) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจรไอซี (
Integrated
Circuit) เปนสารกึ่งตัวนําที่สามารถบรรจุวงจรทางตรรกะไวแลวพิมพบนแผนซิลิกอน ( Silicon)
เรียกวา "ชิป"
คอมพิวเตอรยุคที่ 4 (พ.ศ. 2514-2523) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจร LSI (Large-Scale
Integrated Circuit) เปนการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผนซิลิกอนชิป 1 แผนสามารถบรรจุไ ด
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Integrated Circuit) เปนการรวมวงจรไอซีจํานวนมากลงในแผนซิลิกอนชิป 1 แผน สามารถบรรจุได
มากกวา 1 ลานวงจร ดวยเทคโนโลยีใหมนี้ทําใหเกิดแนวคิดในการบรรจุวงจรที่สําคัญสําหรับการ
ทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอรนั่นคือ CPU ลงชิปตัวเดียว เรียกวา ไมโครโปรเชสเซอร
คอมพิวเตอรยุคที่ 5 (พ.ศ. 2524-ปจจุบัน) คอมพิวเตอรยุคนี้ใชวงจร VLSI (Very LargeS c a l e I n t e g r a te d C ir c u i t) เปนการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ประเภทของคอมพิวเตอรแบบพกพา
คอมพิวเตอรแบบพกพาในปจจุบันถูกออกแบบมามากมายหลายรูปแบบ หลายระดับ
ราคาแตกตางกันตามแตวัตถุประสงคการใชงานของผูใชแตละคน และในสถานการณรวมถึง
สิ่งแวดลอมที่ตางกัน ดวยความตางของ คอมพิวเตอร แบบพกพาแตละแบบนั้น มีทั้งในเรื่องของ
คุณสมบัติทางเทคนิค ขนาดและรูปทรง
1.2.1 คอมพิวเตอร แบบพกพาที่ใชงานแทนเครื่องพีซีได เรียกอีกชื่อหนึ่งวาแบบ
All – In – One เปนคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มีอุปกรณมาตรฐานและพอรตเชื่อมตอจํานวนมาก มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับเดียวกันหรือบางรุนอาจเหนือกวาเครื่องเดสกท็อป ไมวาจะเปน
โปรเซสเซอรรุนใหมลาสุด ขนาดหนวยความจํา ความจุฮารดดิสกอุปกรณเก็บขอมูล ระบบเสียง
ระบบ LAN ความเร็วสูง เปนตน นอกจากนี้เครื่องบางรุนที่เหมาะสําหรับเลนเกมยังไดรับการติดตั้ง
ชิปกราฟกประสิทธิภาพสูงเปนพิเศษ จอภาพแบน Wide Screen ที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร
ลําโพงคุณภาพดีที่ใหเสียงหนักแนน หรือเครื่องบางรุนอาจสามารถควบคุมการทํางานดวยรีโมต
คอนโทรลและไดรับการติดตั้งภาครับสัญญาณโทรทัศน หรือ TV Tuner มาใหดวย ขอดี คือ มี
ประสิทธิภาพสูง มีอุปกรณมาตรฐานมาใหครบครัน จอภาพขนาดใหญ และมีขนาดแปนคียบอรด
เทียบเทากับคียบอรดมาตรฐาน โดยประสิทธิภาพสามารถเทียบไดกับเครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อป
ขอเสีย คือ ราคาคอนขางสูง น้ําหนักปานกลาง พกพาไดแตไมคลองตัวเทาเครื่องขนาดเล็ก
1.2.2 คอมพิวเตอร แบบพกพาราคาประหยัด ที่มีราคาไมถึง 20,000 บาท เลือกใช
ซีพียูราคาประหยัด เชน Core Solo, Celeron M ของ Intel หรือ Sempron ของ AMD ชิปกราฟกแบบ
on – board ไดรว DVD Writer แมจะใชซีพียูราคาประหยัด แตก็สามารถใชงานทั่วไป เชน งาน
เอกสาร เลนอินเตอรเน็ต ดูหนัง ฟงเพลง ไดอยางงาย ขอดี คือ ราคาถูก ใชงานทั่วไปไดดี ขอเสีย คือ
ไมเหมาะกับการเลนเกมและงานดานกราฟก น้ําหนักปานกลาง พกพาไดแตไมคลองตัวเทาเครื่อง
ขนาดเล็ก
1.2.3 คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดยักษ เปน คอมพิวเตอร แบบพกพาที่มีหนาจอ
ขนาดใหญถึง 17 นิ้ว ซึ่งสวนใหญจะเปนเครื่องที่มีน้ําหนักมาก หรือเรียกไดวาเปนเครื่องเดสกท็อป
ที่หิ้วไปไหนมาไหนได แตดวยรูปรางที่ใหญโต ทําใหผูผลิตติดตั้งคียบอรดขนาดใหญ พรอมชุด
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แปนตัวเลขแยกตางหาก ทําใหใชงานไดสะดวกขึ้น ขอดี คือ จอภาพขนาดใหญมาก ประสิทธิภาพ
สูง แปนคียบอรดขนาดใหญใชงานงาย ขอเสีย คือ ตัวเครื่องมีขนาดใหญ อีกทั้งมีน้ําหนักมาก เพราะ
ใชจอภาพขนาดใหญ และระยะเวลาการใชแบตเตอรี่สั้นมาก
1.2.4 คอมพิวเตอร แบบพกพารุนบางเบา ( Ultra thin notebook) คอมพิวเตอร แบบ
พกพาที่ไดรับการออกแบบใหมีความบางเปนพิเศษเพื่อความสะดวกในการพกพาบางรุนสามารถ
ออกแบบใหมีความบางไดนอยกวา 1 นิ้ว และมีน้ําหนักไมถึง 1.5 กิโลกรัม แตก็ยังคงขนาดของ
จอภาพและคียบอรดมาตรฐานไวอยางครบครัน ขอดี คือ บางเบา พกพาสะดวก ขอเสีย คือ ราคาสูง
และดวยความบางเปนพิเศษนี้ ทําใหอุปกรณเก็บขอมูลอยางออปติคอลไดรวอาจไดรับการออกแบบ
เปนรุนติดตั้งภายนอกและอาจมีพอรตเชื่อมตอจํากัด เชน อาจมีพอรต USB เพียง 2 พอรต ขณะที่
เครื่องทั่วไปจะมีมาใหถึง 4 พอรต เชน เครื่อง Toshiba Portege, Fujitsu S – Series, Samsung Q และ
S Series หรือ Sony Vario เปนตน
1.2.5 คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดเล็ก เปน คอมพิวเตอร แบบพกพาที่ไดรับการ
ออกแบบใหมีขนาดเล็กเปนพิเศษเพื่อสะดวกตอการพกพา โดยเครื่องบางรุนมีขนาดเล็กกวา
กระดาษ A4 และสามารถพกพาไวในกระเปาถือสตรีไดสบาย แตดวยขนาดที่เล็กนี้เองทําให
คียบอรดและจอภาพของ คอมพิวเตอร แบบพกพามีขนาดเล็กกวาปกติ ซึ่งสวนใหญจอภาพจะมี
ขนาดเล็กเพียง 7-12.1 นิ้วเทานั้น ขอดี คือ มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกกวาแบบ Ultra thin ถือเปน
คอมพิวเตอร แบบพกพาแบบที่มีขนาดเล็กที่สุดและพกพาไดสะดวกที่สุด ขอเสีย คือ มีราคาแพง
ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทําใหคียบอรดและจอภาพมีขนาดเล็ก รวมถึงมีพอรตเชื่อมตอจํากัด สวนใหญ
เลือกใชออปติคอลไดรแบบติดตอภายนอก เชน เครื่องตระกูล Libretto ของ Toshiba แตก็มีเครื่อง
บางรุนที่มีไดร DVD Writer ติดตั้งมาใหเลย เชน เครื่องตระกูล Vaio TX ของ Sony นอกจากนี้ยังมัก
ใชซีพียูประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพจึงดอยกวาพวก Ultra thin สําหรับ คอมพิวเตอร แบบพกพา
รุนบางเบาและคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก สามารถเพิ่มความสามารถในการตอขยายรวมถึง
ไดรเก็บขอมูลใหสูงขึ้น โดยตองติดตั้งอุปกรณเสริมบางอยาง Docking Station หรือ Port Replicator
ที่ออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอรแบบพกพารุนนั้นๆ หรือเชื่อมตอผานพอรต USB ก็ไดนอกจากนี้
คอมพิวเตอร แบบพกพาขนาดบางเบาและขนาดเล็กสวนใหญจะใชซีพียูรุนประหยัดพลังงาน
ความเร็วประมาณ 1.1 –1.2 GHz ในขณะที่ปจจุบันยังมีการออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพารุนเล็ก
ที่เนนการพกพาอยางแทจริงและเรียกกันวา Micro PC เชน Sony VIAO UX ซึ่งจะมีขนาดเล็กกวา
เครื่องประเภท Ultra Portable โดยมีจอภาพเล็กเพียง 4.5 นิ้ว แปนคียบอรดขนาดเล็กกวาปกติ
จอภาพแบบสัมผัส ใชซีพียู Core Solo ความเร็ว 1.2 GHz และทํางานระบบปฏิบัติการ Window XP
หรือ Vista
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1.2.6 คอมพิวเตอรแบบพกพายอดทรหด (Tough Notebook) แบบคอมพิวเตอรแบบ
พกพาเปนอุปกรณคอมพิวเตอรที่คอนขางบอบบาง ออนแอตอน้ํา ความชื้น ฝุน ละออง ความรอน
และการกระทบกระแทก อยางไรก็ตามไดมีการออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพาที่มีความทนทาน
ตอการใชงานทุกสภาวะ ทนตอความชื้น น้ํา การกระทบกระเทือน หรือแมแตการตกจากที่สูงเรียก
คอมพิวเตอร แบบพกพาเหลานี้วา Tough Notebook หรือ คอมพิวเตอร แบบพกพายอดทรหด แต
คอมพิวเตอรแบบพกพาเหลานี้ก็จะมีน้ําหนักมาก รวมถึงมีราคาแพงมากดวย ตัวอยางเชน ตระกูล
Tough book ของบริษัท Panasonic หรือ Dura book ของ Twin head ขอดี คือ ตัวเครื่องทําจากโลหะ
แมกนีเซียมอัลลอย ทนตอการใชงานทุกสภาวะอากาศ ทุกสภาวการณ ขอเสีย คือ มีขนาดใหญ
น้ําหนักมาก ราคาแพงมาก รูปรางไมกะทัดรัด
1.2.7 Tablet PC เปนการประสมประสานระหวางประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร
แบบพกพา และการใชงานในแบบเดียวกับพีดีเอ หากพิจารณาจากรูปรางแลว
Tablet PC
เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ไมมีคียบอรดและอุปกรณชี้ หรือเหมือนเครื่องพีดีเอ
ขนาดใหญเทาๆ กับสมุดโนตเลมหนึ่งในแงของคุณสมบัติทางเทคนิค Tablet PC ประกอบดวย
โปรเซสเซอร สวนใหญจะเปน Pentium M รุนประหยัดพลังงาน หนวยความจําฮารดดิสก ระบบ
กราฟฟก เชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาแตไมมีคียบอรดและอุปกรณชี้ เพราะเลือกใช
จอสัมผัสลักษณะเดียวกับพีดีเอแทน รวมถึงใชระบบปฏิบัติการ Windows XP Tablet PC Edition ที่
ออกแบบมาสําหรับการใชงานรวมกับ Tablet PC โดยเฉพาะแตดวยขอจํากัดในการใชงาน ทําให
Tablet PC ไมไดรับความนิยมมากนัก และในประเทศไทยเกือบไมมีการนําเครื่องเขามาจําหนายแต
อยางใดนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องประเภท UMPC หรือ Ultra-Mobile Personal Computer ซึ่ง
มีขนาดเล็กกวา Tablet PC ดวยหนาจอขนาด 7 นิ้ว และน้ําหนักไมถึง 1 กิโลกรัม แตยังทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Window XP Tablet PC Edition เชนเดิม ซึ่งอาจเรียกเครื่องประเภทนี้วา Mini
Tablet PC ปจจุบันเครื่อง UMPC ที่วางขายอยู เชน Asus R2H เปนตน ขอดี คือ สามารถใชงานได
ในลักษณะเดียวกับเครื่องพีดีเอ คือเขียนลงไปตรงๆบนหนาจอและสามารถติดตั้งอุปกรณเสริมเพื่อ
การใชงานแบบเครื่องเดสกท็อปไดดวย ขอเสีย คือ ราคาแพง การใชงานคอนขางจํากัด และ
ระบบปฏิบัติการ Windows XP Tablet PC Edition ก็ไมไดรองรับการเขียนภาษาไทยลงบนจอ
1.2.8 Convertible Tablet PC เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ Tablet PC ซึ่งมีการติดตั้ง
คียบอรดมาพรอมกับตัวเครื่องทําใหผูใชสามารถใชงานไดทั้งแบบ คอมพิวเตอร แบบพกพาและ
Tablet PC ในเครื่องเดียวกัน โดยจอภาพสามารถหมุนและพับเพื่อเปลี่ยนรางจากเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาไปเปน Tablet PC ได ซึ่งชวยใหผูใชสามารถใชงานเครื่องไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
ที่สําคัญเครื่อง Convertible Tablet PC ในปจจุบันไดถูกพัฒนาใหมีคุณสมบัติเทียบเทากับเครื่อง
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ประเภทใชงานแทนเครื่องเดสกท็อปแลว ขอดี คือ ใชงานไดหลากลายรูปแบบ ขอเสีย คือ ราคาแพง
กวาคอมพิวเตอรแบบพกพาธรรมดาที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน
1.2.9 เครื่องเดสกโนต ( Desknote) เครื่องพันธผสมราคาประหยัดระหวางรูปราง
ของคอมพิวเตอร แบบพกพาและอุปกรณภายในของเครื่องเดสกท็อป เชน ซีพียู หนวยความจํา
ฮารดดิสก และไมสามารถพกพาไปใชงานนอกสถานที่ไดเพราะไมมีแบตเตอรี่ เนื่องจากตองการลด
ตนทุนใหราคาเครื่องถูกลง แตดวยราคาของ คอมพิวเตอร แบบพกพาที่ลดลงอยางมากทําใหเครื่อง
เดสกโนตไมเปนที่นิยมอีกตอไป ขอดี
คือ ราคาถูกและมีประสิทธิภาพดีพอควรเพราะใช
สวนประกอบในแบบของเครื่องเดสกท็อปขอเสีย คือ เกิดความรอนสูงเพราะใชชิ้นสวนที่ไมได
ออกแบบใหประหยัดพลังงาน มีน้ําหนักมากไมสามารถใชงานในที่ที่ไมมีปลั๊กใหเสียบไฟบานได
1.2.10 คอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใชซีพียูของเครื่องเดสกท็อป เพื่อทําใหราคาเครื่อง
ถูกลง สมัยกอนผูผลิต คอมพิวเตอรแบบพกพาหลายรายเลือกออกแบบใหคอมพิวเตอรแบบพกพา
บางรุนใชซีพียูของเครื่องเดสกท็อป ไดแก ซีพียู P e n t iu m 4 แตขอเสียคือระยะเวลาการใชงาน
แบตเตอรี่สั้นมาก เชนเดียวกับเครื่องเดสกโนต แตในปจจุบันดวยราคาของ คอมพิวเตอรแบบพกพา
ที่ลดลง ทําให คอมพิวเตอรแบบพกพาประเภทนี้ไมเปนที่นิยมอีกตอไป ขอดี คือ ราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพดีพอควรเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอรแบบพกพาในยุคนั้น เพราะใชซีพียูของเครื่อง
เดสกท็อปขอเสีย คือ น้ําหนักมาก เกิดความรอนสูง อายุการใชงานแบตเตอรรี่สั้น เพราะไมไดใช
ซีพียูรุนประหยัดพลังงาน (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2 5 4 0 )
สรุป คอมพิวเตอร คือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่มีสามารถรับคําสั่ง ประมวลผล และ
ปฏิบัติตามโปรแกรมคําสั่งไดอยางหลากหลาย รวดเร็ว และแมนยํา กาวทันยุคเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร อีกทั้งมีบทบาทที่สําคัญกับทุกหนวยงานและองคกร เชน ดานการศึกษา ดานงานธุรกิจ
ทั่วไป ดานวงการธนาคาร ดานวิศวกรรม งานวิทยาศาสตร ดานการแพทย ดานสายการบิน งาน
ราชการ เปนตน
2. ความรูทั่วไปเรื่องเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2.1 ประวัติศาสตร
พื้นที่เขตสาทรเดิมขึ้นอยูกับอําเภอบานทะวาย จังหวัดพระประแดง ตอมาอําเภอบาน
ทะวายยายยกมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปลี่ยนชื่อจากเปนอําเภอยานนาวาและเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานครในสมัยตอมา
ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแนนขึ้น พื้นที่บางแหงอยู
ไกลจากสํานักงานเขต กรุงเทพมหานครจึงไดรวมแขวงยานนาวา แขวงทุงวัดดอน และแขวงทุง
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มหาเมฆใหอยูในการดูแลของสํานักงานเขตยานนาวา สาขา 1 (แขวงยานนาวา) และทองที่ดังกลาว
ไดยกฐานะเปน เขตสาธร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตยานนาวา ตั้งเขตสาธรและเขตบางคอแหลม โดยนําชื่อคลองและถนนสาธรมา
ตั้งเปนชื่อของเขตโดยอนุโลม
ตอมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงชื่อ
เขตสาธร เปน เขตสาทร เนื่องจากคําวาสาธรไมมีความหมายในพจนานุกรม สวนคําวาสาทรมี
ความหมายวา เอื้อเฟอ เอาใจใส และเพื่อเปนการใหเกียรติแก หลวงสาทรราชายุตก (ยม) ขุนนาง
และคหบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนผูขุดคลองอันเปนที่มาของชื่อเขต ดังนั้นชื่อเขตสาธรคลอง
สาธร ถนนสาธรเหนือ ถนนสาธรใต และซอยยอยของถนนสาธร จึงตองเขียนเปน สาทร ทั้งหมด
2.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยูบริเวณทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงพระนคร มีอาณาเขตติดตอกับ
พื้นที่การปกครองตางๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตบางรักและเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามที่ 4 เปน
เสนแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีแนวทางรถไฟสายชองนนทรี
ซอยเชื้อเพลิง 4 (ศรีรุง) และถนนเย็นอากาศเปนเสนแบงเขต
ทิศใต ติดตอกับเขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม มีถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทนเกา
คลองชองนนทรี ถนนจันทน ถนนสาธุประดิษฐ ซอยสาธุประดิษฐ 12 (ทวีสิทธิ์) ซอยจันทน 43
แยก 33 ซอยจันทน 43 (วัดไผเงิน) ซอยจันทน 43 แยก 14 ซอยเจริญราษฎร 5 (อยูดี) ซอยเจริญ
ราษฎร 8 (อยูดี) และคลองกรวยเปนเสนแบงเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแมน้ําเจาพระยาเปนเสนแบงเขต
2.3 การแบงเขตการปกครอง
เขตสาทรแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 3 แขวง คือ แขวงยานนาวา แขวงทุงวัดดอน
แขวงทุงมหาเมฆ โดยแตละแขวงมีจํานวนประชากร 44,134 คน 24,246 คน และ 20,687 คน
ตามลําดับ รวมทั้งสิ้นเขตสาทรมีประชากรจํานวน 89,067 คน (สํานักงานเขตสาทร 2553)
สรุป เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต มีพื้นที่รวม 9.326 ตารางกิโลเมตร ตามทะเบียนราษฎรปรากฏจํานวน
ประชากร 89,067 คน แตหากความจริงเปนเขตที่มีประชากรอยูอยางหนาแนนเพราะเปนพื้นที่
เศรษฐกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอาคาร สํานักงาน ธนาคาร หางสรรพสินคา
และแหลงทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนของชาวไทยและชาวตางชาติ
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3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
สุกัญญา หมั่นคติธรรม (2548 : 10) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรม
ผูบริโภคเปนการแสดงออกของคนที่เกี่ยวของกับกระบวนการคนหาความตองการ ความรูสึก การ
รับรูตางๆ ในการบริโภค โดยมีการกระบวนการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การตัดสินใจซื้อ การ
ใชและสามารถสนองตอบวามตองการของผูบริโภคนั้น
ศุภร เสรีรัตน ( 2545 : 7) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตอง
ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว
ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 25) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรืออาการตาง
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งบุคคลอื่นสามารถสังเกตได เชน การเดิน การพูด การหัวเราะ การรับประทาน การ
สัมผัส ฯลฯ เรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) หรือเปนการกระทําที่บุคคลอื่นมองไม
เห็นดวยตา เชน การคิด การฝน ฯลฯ ตองสังเกตโดยเครื่องมืออื่นๆเขาชวย เชน การใชเครื่องมือ จับ
เท็จ การใชเครื่องมือวัดการหายใจเขาออก พฤติกรรมนี้เรียกวา พฤติกรรมภายใน (Covert behavior)
อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 5) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ ปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆของการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น
ดารา ทีปะปาล (2542 : 4) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทําใดๆของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใชสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวนําหรือตัวกําหนดการกระทําดังกลาว เพื่อตอบสนองความจําเปนและความ
ตองการของผูบริโภค ใหไดรับความพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 90) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การคนควาการซื้อ
การใชการประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ การตัดสินใจและการกระทําของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตาม
แบบจําลอง ทฤษฎี เอส - อาร ดังแผนภูมิ ดังนี้
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สิ่งกระตุนภายนอก

การตอบสนอง

สิ่งกระตุนการตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจําหนาย
การสงเสริมการขาย

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ลักษณะของผูซื้อ
ปจจัยทางวัฒนธรรม
ปจจัยทางสังคม
ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยทางจิตวิทยา

กลองดํา หรือ
ความรูสึกนึกคิดของ

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกราคา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณในการซื้อ

ลักษณะของผูซื้อ
การรับรูปญหา
การคนหาขอมูล
การประเมินทางเลือกทาง
การตัดสินใจซื้อ
ความรสึกภายหลังการซื้อ

แผนภูมิที่ 2 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคตามทฤษฎี เอส – อาร (S-R Theory)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2541), 90.
3.2 ทฤษฎีการตัดสินซื้อของผูบริโภค
พิบูลย ถาวรโลหะ (2548 : 16) กลาวไววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ
หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาของผูซื้อภายหลังจากมีสิ่งมากระตุน ซึ่งก็คือผูบริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้
1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อประเภท
ของผลิตภัณฑหนึ่งๆ
2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อตราสินคา
ของผลิตภัณฑประเภทหนึ่งๆ
3. การเลือกผูขาย (Dealer choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกผูขายเพื่อซื้อ
สินคาหนึ่งๆ ซึ่งผูบริโภคมักคํานึงถึงสถานที่ขาย การบริการ
4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกเวลา
และระยะเวลาเพื่อซื้อสินคาหนึ่งๆ
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5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก
ปริมาณสินคาที่ตองการซื้อในครั้งหนึ่งๆ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 199) กลาวไววา ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันใน
ดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละ
บุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม โดยที่
สามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2 ประการ ไดแก
1. ปจจัยภายใน (Internal factors) ไดแก ความจําเปน ความตองการและความปรารถนา
แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล
ในดานความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายใน
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความจําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา
ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและ
สามารถใชแทนกันได ซึ่งมักจะใชคําวาความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยที่ความ
ตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ
เมื่อเกิดความจําเปนหรือความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะ
สนองความจําเปนหรือความตองการนั้นๆ
อาจกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภคเปนเกณฑ
สําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด ( Market concepts)
นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และความ
เจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตองสามารถที่
จะกําหนดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนอง (
Unfulfilled
Needs) ไดดีกวาและรวดเร็วกวาคูแขงขัน
แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไม
รุนแรงบุคคลอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหานั้นๆ
ขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น บุคคลก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
นั้น ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองวิจัยถึงความตองการและความคิดของผูบริโภค เพื่อที่จะสราง
แรงจูงใจในการซื้อสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได
บุคลิกภาพ (
Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความคิด
ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการกําหนด
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รูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกันซึ่งจะเปนลักษณะการตอบสนองใน
รูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก หรือ
ตอบสนองตอปญหาดวยความมั่นใจและกลาแสดงความคิดเหนือมีความเปนตัวเองสูง ในขณะที่ผูที่
ขาดความมั่นใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื่นไดงายจะมีลักษณะ
เปนคนที่ชอบตามผูอื่น
ทัศนคติ ( Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อตองการใหบุคคลใดๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้นๆกอน แตในความเปนจริง
ทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให
เขากับพฤติกรรมของผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่ง
ตองใชความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน
การรับรู ( Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทําของบุคคลอื่น กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ
ตองการใหเกิดการรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของ
ผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง
การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรู
และประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังนั้น หากมีการ
รับรูแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงที่ก็ยังไม
ถือวาเปนการเรียนรู
2. ปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม
การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6
ประการ ไดแก
สภาพเศรษฐกิจ ( Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อ ( Purchasing power) ของ
ผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ
แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใช
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ชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา ( Habits) ของบุคคล
ไปตลอดชีวิต เปนตน
สังคม (Social) กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให
เปนในทิศทางเดียวกันของสังคม เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา
กระบวน- การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyles)
คานิยมของสังคม (Social Values) และความเชื่อ ( Believes) นอกจากนี้ สังคมอาจเปนไดทั้งสังคม
อาชีพและสังคมทองถิ่นทําใหตองวิจัยถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของ
สังคมที่มีตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด
วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับ
ปฏิบัติมาเพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยม
พื้นฐาน ( Basic values) การรับรู ( Perception) ความตองการ ( Wants) และพฤติกรรม ( Behaviors)
ซึ่งเรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทาง
ในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย คานิยมการแสดงออก
คานิยมในการใชวัตถุหรือสิ่งของ หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย
การติดตอธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคาหรือ
บริการนั้นๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคย ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการ
ทําใหเกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact) นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก
สัมผัส ไดยิน ไดฟงดวยความถี่สูง การสรางใหบคุ คลเกิดการเปดรับ ( Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทํา
ใหไดประโยชนมากขึ้นเทานั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยนั้นกอใหเกิดความรัก
สภาพแวดลอม ( Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo
และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
สุปญญา ไชยชาญ (2543 : 136-140) กลาววา กระบวนการเปนกรรมวิธีหรือลําดับการ
กระทํา ซึ่งดําเนินไปอยางตอเนื่องจนสําเร็จลงระดับหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคจึงเปนระดับการกระทํา ซึ่งดําเนินตอเนื่องไปจนถึงการซื้อหรือไมซื้อนั่นเอง
กระบวนการตัดสินใจซื้อตองผานขั้นตอน 5 ขั้นตอน กอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
แตถาซื้อเปนปกตินิสัยอยูแลว อาจตัดสินใจไปเลยโดยไมตองผานทุกขั้นตอน

19

การยอมรับ
ปญหา

การเสาะแสวงหา
สารสนเทศ

การประเมินผล
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซื้อ

พฤติกรรม
หลังการซื้อ

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา : สุปญญา ไชยชาญ, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2543), 136.
สรุป จากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค
หมายถึง ผลลัพธของการตัดสินใจของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา หรือบริการ
หลังผานกระบวนการความคิด ขอมูล ประสบการณ ทัศนคติ
จนนําไปสูการตัดสินใจซื้อเพื่อ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง
3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ไซมอน โชติอนันต พลตื้อ (2010) ไดกลาวไววา กลยุทธทางการตลาดสมัยใหมซึ่งเปน
สวนผสมทางการตลาดมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาดโดยอาศัยเครื่องมือการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคแบบสมัยใหมซึ่งแบงสวนขยายเพิ่มเติมจากเดิมอีกหลายสวน ทั้งงาน
ศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสูการทําธุรกิจสมัยใหมซึ่งเนนการสรางผลกําไร
สูงสุดบนความพอใจของผูบริโภคซึ่งเปนการทําธุรกิจระยะยาว ( Long-Term Business) พรอมกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคสมัยใหมซึ่งเปลี่ยนไปอยางมากโดยเฉพาะการแบงสวน
การตลาด ( Segmentation) ซึ่งไมสามารถแบงสวนการตลาดแบบเดิมๆได กลยุทธนั้นๆ
ประกอบดวย
1. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategy) กลยุทธผลิตภัณฑนั้น จะเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับ คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute) สวนประสมผลิตภัณฑ
(Product mix) และสายผลิตภัณฑ (Product lines)
1.1 แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ( Product Concept) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ตองมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ
นั้นๆ
1.2 คุณสมบัติผลิตภัณฑ ( Product attribute) จะตองทราบวาผลิตภัณฑนั้นผลิตมา
จากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟสิกส เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความ
คงทนทานดานรูปราง รูปแบบของผลิตภัณฑที่มีอยูในตัวของมันเอง
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1.3 ลักษณะเดนของสินคา (Product Feature) การนําสินคาของบริษัทไปเปรียบเทียบ
กับสินคาของคูแขงขันแลวมีคุณสมบัติแตกตางกัน และจะตองรูวาสินคาบริษัทมีอะไรเดนกวา เชน
ลักษณะเดนของ Dior คือเปนผลิตภัณฑชั้นนําจากปารีส
1.4 ประโยชนของผลิตภัณฑ ( Product Benefit ) พิจารณาวาสินคามีลักษณะเดน
อยางไรบางและสินคาใหประโยชนอะไรกับลูกคาบาง ระหวางการใหสัญญากับลูกคา กับการ
พิสูจนดวยลักษณะเดนของสินคา
2. กลยุทธราคา (Price Strategy) เปนการกําหนดวาจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง
หรือราคาต่ํา สิ่งที่จะตองตระหนักคือ ราคาที่ไดกําหนดไวนั้นเหมาะสมในการแขงขัน หรือ
สอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑของสินคานั้นหรือไม กลยุทธดานราคามีประเด็นสําคัญที่จะตอง
พิจารณาดังนี้
2.1 การตั้งราคาแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ การตั้งราคาตามตามตลาด (On going
price) เหมาะสําหรับสินคาที่สรางความแตกตางไดยากจึงไมสามารถจะตั้งราคาใหแตกตางจาก
ตลาดคูแขงขันได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การตั้งราคาตามคูแขงขัน และการตั้งราคาตามความพอใจ
(Leading price) เปนการตั้งราคาตามความพอใจ โดยไมคํานึงถึงคูแขงขันเหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่
มีความแตกตางในตราสินคา สินคาที่มีเอกลักษณสวนตัวมีภาพพจนที่ดีจะตั้งราคาเทาไรก็ไมมีใคร
เปรียบเทียบ
2.2 สินคาแบบราคาสูง ( Premium price) เมื่อแนใจในคุณภาพที่เหนือกวาและการ
ยอมรับในราคาของลูกคาหรือราคามาตรฐาน (Standard) เมื่อใชการตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคา
ของคูแขงขัน หรือตราสินคาเพื่อการแขงขัน (Fighting brand) เปนสินคาดอยคุณภาพกวาคูแขงขัน
เล็กนอยจะลงตลาดลาง
2.3 การตั้งราคาเทากันหมด ( One pricing) คือ สินคาหลายอยางที่มีราคาติดอยูบน
กลอง หมายถึง ไมวาจะขายอยูที่ใด ฤดูหนาวหรือฤดูรอนราคาก็เทากันหมด หรือราคาแตกตางกัน
(Discriminate price) ขอดีคือสามารถเรียกราคาไดหลายราคา แตขอเสียก็คือตองหาเหตุผลในการ
ตัง้ ราคาหลายอยาง เพื่อใหคนยอมรับได
2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ (Line extension) ในกรณีนี้การนําเสนอสินคาเริ่มตนดวย
ราคาหนึ่ง แลวมีกลยุทธเผยแพรความนิยมไปยังตลาดบนหรือตลาดลาง
2.5 การขยับซื้อสูงขึ้น (Trading up) เปนการปรับราคาสูงขึ้นทําใหไดกําไรมากขึ้น จึง
พยายามขายใหปริมาณมากขึ้น หรือการขยับซื้อต่ําลง ( Trading down) เปนการผลิตสินคาที่มีราคา
แพงใหมีคุณภาพกวาสินคาที่ราคาถูกเล็กนอยแตตั้งราคาสูงกวา เพื่อใหคนซื้อสิ้นที่รองลงมา
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2.6 การใชกลยุทธดานขนาด (Size) คือไมทําขนาดเทากับผูผลิตรายอื่นๆ โดยทําให
ผลิตภัณฑใหเล็ก ใหญ ปริมาณมาก นอย ตางกับคูแขง เพื่อสามารถตั้งราคาใหแตกตางได
3. กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) วิธีการจัดจําหนาย จะตองพิจารณา
ถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินคาและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให โดยปกติการเคลื่อนตัว
ของสินคาและบริการจะไมดําเนินไปไดดวยดีดวยตัวเองแตจะขึ้นอยูกับชองทางการจัดจําหนายที่มี
กิจกรรมการตลาดตางๆ มากมายเกี่ยวของอยู ประกอบไปดวย
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) เปนเสนทางที่สินคาเคลื่อนยาย
จากผูผลิตหรือผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซึ่งอาจจะผานคนกลางหรือไมฝายคนกลางก็ได
3.2 ประเภทของรานคา ( Outlets) ในทุกวันนี้จะพบไดวาวิวัฒนาการของการจัด
จําหนายนั้นเปนสิ่งที่เจริญเติบโตรวดเร็วมากประเภทของรานคามีมากมาย จนแทบจะตามไมทัน จะ
ขอเรียงลําดับประเภทของรานคาจากใหญไปหาเล็ก
3.2.1 รานคาสง (Wholesale store) เปนรานคาที่ขายสินคาในปริมาณมาก ลูกคา
สวนใหญเปนพอคาคนกลาง
3.2.2 รานคาขายของถูก (Discount store) เปนรานคาที่ขายสินคาราคาพิเศษ
3.2.3 รานหางสรรพสินคา (Department store)
3.2.4 ซุปเปอรมารเก็ตที่อยูเดี่ยวๆ ( Stand alone supermarket) เปนรานที่มีทําเล
เดี่ยวไมติดกับรานคาใดๆ
3.2.5 ชอปปงชุมชน (Community mall) เปนรานคาที่อยูในยานชุมชน
3.2.6 มินิมารท จะเห็นไดจากรานคาเล็กๆ ตามตึกอาคารสูง ในโรงพยาบาล ซึ่ง
ตั้งฮั่วเส็งถือเปนเจาแรกๆที่เริ่มบุกตลาดนี้
3.2.7 รานคาสะดวกซื้อ ( Convenience store) เปนรานคาที่ขายสินคาอุปโภค
บริโภค หรือสินคาสะดวกซื้อ บางรานจะเปดบริการ 24 ชั่วโมง
3.2.8 รานคาในปมน้ํามัน
3.2.9 ซุมขายของ (Kiosk) เปนรานที่จัดเปนซุมขายของ บางครั้งจัดเปนบูท
3.2.10 เครื่องขายอัตโนมัติ (Vending machine) เปนการขายสินคาผานเครื่องจักร
อัตโนมัติ
3.2.11 การขายทางไปรษณีย (Mail order) เปนการขายสินคาซึ่งใชจดหมายสงไป
ยังลูกคา มีการลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร ถาพอใจก็สงขอความสั่งซื้อทางไปรษณีย
3.2.12 ขายโดยแคตตาล็อก (Catalog sales)
3.2.13 ขายทางโทรทัศน (T.V. sales)
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3.2.14 ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใชพนักงานขายออกเสนอขายตามบาน
(Knock door)
3.2.15 รานคาสวัสดิการ เปนรานคาที่ตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกกับพนักงาน
ตามหนวยงานราชการตางๆ ของบริษัท หรือสํานักงานตางๆ
3.2.16 รานคาสหกรณ เปนรานคาที่ตั้งอยูตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตางๆ
3.3 จํานวนคนกลางในชองทาง (Number of intermediaries) หรือความหนาแนนของ
คนกลาง ในการพิจารณาเลือกชองทางการจัดจําหนาย ( Intensity of distribution) มีกระบวนการ 3
ขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 การพิจารณาเลือกลูกคากลุมเปาหมายวาเปนใคร
3.3.2 พฤติกรรมในการซื้อของกลุมเปาหมาย เชน ซื้อเงินสดหรือเครดิต ตอง
จัดสงหรือไม ความถี่ในการซื้อ ซื้อบอยเพียงใด
3.3.3 การพิจารณาที่ตั้งของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร
3.4 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขาสูตลาด ( Market logistics) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต และตัวสินคาจากแหลงปจจัยการผลิตผานโรงงานของ
ผูผลิต แลวกระจายไปยังผูบริโภค
4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด ( Promotion strategy) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
จะตองประสานกับแผนการตลาดโดยรวมและควรกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดที่
เฉพาะเจาะจงใน 2 ลักษณะ คือ
4.1 ใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับคูคา เพื่อใหคูคา
สนับสนุนตราสินคาของธุรกิจ
4.2 ใชกลยุทธสงเสริมการตลาดใหเกิดผลสูงสุดเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาของ
ธุรกิจในชวงที่ยอดขายตกต่ําของป
5. กลยุทธการบรรจุภัณฑ ( Packaging strategy) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุ
ภัณฑและประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑมักจะใชกับสินคาอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม หรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินคาใหม กลยุทธการบรรจุภัณฑ มีหลักในการพิจารณาดังนี้
บรรจุภัณฑนั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินคาหรือไม
สินคาเมื่อวางบนชั้นแลวไดเปรียบหรือเดนหรือไม
สินคาเมื่อนําเอามาใชแลวเก็บสะดวกหรือไม
บรรจุภัณฑสวยงาม หรือไม
สามารถเชิญชวนใหใชไดหรือไม
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บรรจุภัณฑสามารถสะทอนตําแหนงครองใจของสินคาไดหรือไม
บรรจุภัณฑสามารถสะทอนบุคลิกภาพของสินคาไดหรือไม
บรรจุภัณฑสามารถปกปองสินคาไดหรือไม
บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงานหรือไม
บรรจุภัณฑที่เลือกนั้นสามารถทํากําไรไดมากขึ้นไดหรือไม
บรรจุภัณฑนั้นสามารถนํามาใชในการสงเสริมการตลาดไดหรือไม
เปนการบอกถึงวิธีการใชสินคา (Preaching) ไดหรือไม
สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Preservation) ไดหรือไม
ถานําสิ่งเหลานี้มาพิจารณาทั้งหมดในการออกแบบบรรจุภัณฑของบริษัทไมวาจะ
เปน โลโก ตัวหนังสือ ตัวอักษร การเลือกเปนกระดาษ เปนโฟม เปนฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสัน
ตางๆ บริษัทก็จะไดบรรจุภัณฑที่ดี
6. กลยุทธการใชพนักงานขาย ( Personal strategy) การขายโดยใชพนักงานขายจัดเปน
รูปแบบการปฏิบัติตัวตอตัวระหวางกิจการกับลูกคา ทั้งนี้เพื่อมุงหวังคําสั่งซื้อดวยรูปแบบการขายที่
แตกตางกัน การขายโดยพนักงานขายนั้นเกี่ยวของกับการจางพนักงานขาย การจัดการทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับพนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินคาคงคลัง การเตรียมการเสนอขายและการบริการหลัง
การขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเริ่มตั้งแตการตั้งวัตถุประสงคและปฏิบัติการ ซึ่ง
ตองมีความชัดเจนและสอดคลองกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเปนธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการบริการ
หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกําหนดกลยุทธการขายและการดําเนินงาน การขายโดยใชพนักงาน
ขายนั้นหวังผลลัพธเพื่อเพิ่มยอดขายและขณะเดียวกันก็เพื่อสรางสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคาอีก
ดวย
นอกจากนี้การขายโดยใชพนักงานขายนั้น ยังมีการใชโบชัวร เอกสาร ใบปลิว วัสดุ
อุปกรณตางๆ เพื่อชวยในการนําเสนอขายของพนักงาน ตลอดจนเปนหลักฐานอางอิงและสามารถ
มอบไวใหลูกคาเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
7. กลยุทธการใหขาวสาร (Public relation strategy) การใหขาวสารนั้นคือ รูปแบบหนึ่ง
ของการติดตอสื่อสารที่ไมเสียคาใชจายในการซื้อสื่อ ทั้งนี้เพื่อสรางทัศนคติที่เปนบวกตอสินคาและ
องคกร แตปจจุบันการสื่อสารโดยวิธีดังกลาวอาจมีคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายทางออมเกี่ยวกับ
สื่อ การใหขาวสารแกสาธารณะชนนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ การใหขาวสารจัด
วาเปนการสรางภาพลักษณในระยะยาวแกองคกร และตองการใหผลลัพธนี้ออกมาในเชิงบวก
ดังนั้น สิ่งที่จําเปนตองพิจารณาอยางยิ่งในการใหขาวสารคือ กลุมเปาหมายที่ตองการไดรับขาวสาร
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และสื่อโฆษณาที่จะใชเพื่อการสื่อขาวสาร อาทิเชน การรวมมือกับสื่อบางสื่อเพื่อจัดเทศกาลใน
โอกาสพิเศษ หรือ กําหนดโปรแกรมการเปดตัวการบริการรูปแบบใหมของธุรกิจ
8. กลยุทธพลังหรืออํานาจ (Power Strategy) เปนพลังหรืออิทธิพลบางอยางที่มีผลตอ
การตัดสินใจของผูบริโภค โดยพลังหรืออํานาจที่มาหลากหลาย อาทิเชน
จากตําแหนงหรือหนาที่ ที่สามารถสั่งการใหผูบริโภคตองทําตาม
จากความสัมพันธทางสังคม เชน เพื่อน ญาติ สมาคม
จากความเชี่ยวชาญหรือดานเทคนิค เชน นักวิชาการ ผูที่มีประสบการณมาก
จากคุณสมบัติ หรือบุคลิกลักษณะสวนตัว เชน ความสามารถ ความมั่นใจในตัวเอง
ความนานับถือ ความเปนผูวาทศิลปดี ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2543 : 13) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด หรือเปน
สวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาดประกอบ 4 ประการดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆที่เสนอออกสูตลาดเพื่อการรูจัก การเปนเจาของ
การใชหรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของตลาดได ดังนั้น
ผลิตภัณฑจึงอาจเปนสิ่งใดก็ไดที่สามารถตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของมนุษย ซึ่ง
ถือวาทั้งสองฝายอยูในกระบวนการแลกเปลี่ยน เชน สินคา บริการ ความชํานาญ เหตุการณ บุคคล
สถานที่ ความเปนเจาของ องคการ ขอมูลและความคิด
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่แสดงมูลคาของผลิตภัณฑใหผูขายหรือผูซื้อทราบ ราคา
เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนเครื่องมือหนึ่งในสวนประสมทาง
การตลาด ราคาของสินคาชนิดหนึ่งเมื่อคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นจะทําใหเกิดรายไดจาก
การขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายได
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางายสําหรับ
ลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อไมวาเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม หรือหมายถึงการนําผลิตภัณฑไปยังแหลง
ลูกคาดวยปริมาณที่ถูกตองหรือลูกคาตองการ
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการติดตอสื่อสารทางการตลาด เปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ หรือ
หมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจ และเตือนความทรงจํา ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และบริการขององคกร หรืออาจหมายถึง กระบวนการติดตอสื่อสารทางการตลาด การสงเสริมการ
ขาย โดยใชคนหรือใชสื่อเพื่อเตือนความทรงจํา แจงขาวสาร และจูงใจผูซื้อที่มีศักยภาพเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑขององคกร
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เสรี วงษมณฑา (2542 : 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายไดราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภค
ยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรม
การซื้อ เพื่อใหความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิด
พฤติกรรมการซื้อ
ธงชัย สันติวงษ (2539 : 23-24) ใหความหมายคําวา สวนประสมทางตลาด วาหมายถึง
การผสมที่เขากันไดเปนอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย
ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบการจัดจําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใช
สรุป สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผนการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความพอใจของผูบริโภค เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ ซึ่ง
ปจจุบันสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญ มี 8 ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานการ
จัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานบรรจุภัณฑ 6) ดานพนักงานขาย 7) ดานการให
ขาวสาร 8) ดานพลัง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ , มัสยามาศ วองสุรีย และ อติรัตน สุรัตนจันทรกุล (2552)
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อและปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มี
จํานวน 400 คน ประกอบดวย 4 กลุมอาชีพ คือ ผูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ , นักธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว ,
พนักงานบริษัทเอกชน และนักศึกษา วิธีการกําหนดตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบการ
ประมาณคาสัดสวนหรือรอยละของขอมูล และการสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแลววิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที่ใช คือ การทดสอบไคสแควร ( Chi-Square) และ
การทดสอบความแปรปรวน (one-way ANOVA)
ผลการวิจัยคนควาพบวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวน
บุคคลสวนใหญเปนเพศชาย โดยมีอายุระหวาง 20 -30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีชวง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 19,999 บาท การวิเคราะหผูบริโภคที่เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
เพื่อใชงานสวนบุคคลสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใชเปนประจําจํานวน 1 เครื่อง ซึ่ง
เปนเครื่องใหม (มือ 1) ยี่หอ ACER ราคาโดยประมาณ 20,000 – 30,000 บาท โดยจะซื้อเมื่อเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชอยูเสีย ไมสามารถใชงานได ซึ่งจะซื้อมาจากศูนยคอมพิวเตอร เนื่องจาก
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คอมพิวเตอรแบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกใชในงานการทํางาน / การวิจัย โดยจะตัดสินใจ
ซื้อดวยตนเอง คือ ไมไดรับอิทธิพลจากผูอื่น และสวนใหญการหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแบบพกพาจะหาขอมูลขาวสารจากเว็บไซต
จากการวิเคราะหการใหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาด และความสัมพันธ
ภายในกลุมของปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การขายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล พบวา ผู
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคลไดใหระดับความสําคัญของปจจัยทาง
การตลาดทั้ง 4 ดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ในดานผลิตภัณฑนั้น พบวา ผูซื้อไดพิจารณาถึง
ความเร็วของเครื่องเปนสิ่งสําคัญสุด ในดานราคาผูซื้อไดพิจารณาถึงเรื่องราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพเปนสิ่งสําคัญสุด ในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูซื้อไดพิจารณาถึง
เรื่องมีศูนยซอมเปนสิ่งสําคัญสุด และในดานการสงเสริมการขาย ผูซื้อไดพิจารณาถึงเรื่องการ
บริการหลังการขายเปนสิ่งสําคัญสุดจากการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล พบวา ขอมูลดาน
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวน
บุคคลจากการวิเคราะหกลุมตัวอยางเปาหมาย กับ ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางเปาหมาย
มีระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใช
งานสวนบุคคลไมแตกตางกัน
คงวุฒิ วีระศิริ (2551) การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชวิธี
ออกแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 319 คน ตามสัดสวนนักศึกษาประกอบดวย 3
กลุมใหญคือ กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 คน กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 112 คน และกลุมสังคม
และอื่นๆ 127 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota) สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ยผลการศึกษาในดานขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 1820 ป ซื้อ คอมพิวเตอร แบบพกพายี่หอ Acer คิดวามีความเชี่ยวชาญในการใชงานคอมพิวเตอรใน
ระดับปานกลางซื้อ คอมพิวเตอร แบบพกพาในราคาระหวาง 25,001 – 30,000 บาท นําไปใชทอง
เว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ตและทํารายงานสงอาจารย โปรแกรมที่นิยมใชงานคือ โปรแกรม
Microsoft Office, Internet explorer และ Msn Messenger นิยมเขาเยี่ยมชม เว็บไซต
www.google.com, www.hi5. com และ www.cmu.ac.th ในขั้นการรับรูปญหาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตองการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อทํารายงานรวมกับเพื่อนที่คณะหรือ
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สถานที่อื่นๆ รองลงมาคือใชคุยติดตอเพื่อนผานระบบอินเทอรเน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัย และ
นํา ไปใชงานในการคนควาในหองสมุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในขั้นการแสวงหา
ขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวามีความรูและขอมูลเพียงพอในระดับปานกลางที่จะ
ตัดสินใจซื้อ คอมพิวเตอร แบบพกพาที่ตองการโดยสวนใหญนิยมแสวงหาแหลงขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา จากงานนิทรรศการทางคอมพิวเตอร รองลงมาคือคําแนะนํา
จากผูที่เคยใชและอินเทอรเน็ต ใหความสําคัญกับแหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้อ คอมพิวเตอร แบบ
พกพาในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก โฆษณาทางโทรทัศน
และ/หรือวิทยุ รองลงมาคือใบปลิว แผนพับ และพนักงานขายประจําราน
ในขั้นการประเมินทางเลือกพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากดาน
ผลิตภัณฑดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา สวนดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง โดยมีปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเร็วของหนวยประมวลผล
กลาง สวนปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความนาเชื่อถือของรานคาที่
จัดจําหนาย, ชื่อเสียงของราน และปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการลดราคาในขั้นตอนการซื้อ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาดวยตนเอง โดยสวนใหญนิยมซื้อ
คอมพิวเตอร แบบพกพาจากรานขายคอมพิวเตอรในศูนยไอทีตางๆ โดยมีผูปกครองเปนผูออก
คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาทั้งหมดและชําระเปนเงินสดในขั้นการประเมินหลังการ
ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพอใจในระดับมาก
ในกรณีที่ไมพอใจผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงจะใชงานตอไป แตในอนาคต
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาจะเลือกซื้อยี่หอเดิมและซื้อจากรานเดิมมาใช แตอาจจะ
แนะนําใหผูอื่นซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพายี่หอที่ตนเองใชอยูปญหาที่พบมากที่สุดในการตัดสินใจ
ซื้อในดานผลิตภัณฑคือ อาจไดรับสินคาที่ไมมีคุณภาพ ปญหาดานราคาคือ สินคามีราคาแพงไม
เหมาะสมกับประสิทธิภาพการทํางาน ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย คือรานคาที่จําหนายไมมี
ความนาเชื่อถือ และปญหาดานการสงเสริมการตลาดไดแก ของแถมไมมีประสิทธิภาพหรือมีนอย
วสันต กนิฏฐะกุลม (2550) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการวางแผนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแบบพกพาในประเทศไทยรวมถึง
ความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของคอมพิวเตอรแบบพกพาทั้งในปจจุบันและอนาคต
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติที่ใช
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ในการวิเคราะห คือ คารอยละ , คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test, one – way analysis of
variance : ANOVA, Chi-square และ LSD
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-25 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน-นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาทและ มี
สถานภาพโสด กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริม
การตลาด สวนพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลที่เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ Spec ของแบบพกพามาก
ที่สุด เงื่อนไขที่ผูบริโภคในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร นิยมเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ
ชําระดวยเงินสด เพียงครั้งเดียว เหตุผลที่ผูบริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากหางสรรพสินคา คือ สะดวกสบาย ใกลบาน ติดตอขอรับบริการสะดวก
มากที่สุดภายใตเงื่อนไขการรับประกัน สื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขต
บางเขนกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ สื่อทางโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ ที่มีผลตอการตัดสินใจมาก
ที่สุด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จําแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกๆ ดาน
วศิน จารุสิริวัฒน (2550) การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการซื้อกับการใช
สวนประสมทาง การตลาดในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเพื่อศึกษาปจจัยดาน
ประชากรศาสตรกับการใชสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ
ผูบริโภค ในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ประชาชนทั่วไปที่เขามาเดินเลือกซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลในศูนยการคาพันธุทิพย
พลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T - test และ F test และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใชวิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 21 - 30 ป
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรเอกชนมากที่สุด มีรายไดตอ
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เดือนอยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตอการเลือกซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา ภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพของสินคา ดานราคา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด คือ การรับประกันคืนเงินเมื่อสินคามีปญหา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในระดับมาก คือ ความมี
ชื่อเสียงของรานคา ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ในระดับมากทุกขอ มีบริการหลังการขายมากที่สุด กลุมตัวอยางสวนมาก มีวัตถุประสงคใน
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อสนับสนุนในการทํางาน
ยี่หอคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตองการมากที่สุด คือ ยี่หอเอเซอร เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกยี่หอดังกลาว คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรมาก การรูจักยี่หอเครื่องคอมพิวเตอร
กลุมนี้สวนมากรูจักจากเพื่อนและผูใกลชิด แนะนํา ในการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว
ตัดสินใจดวยตัวเองมากที่สุด สวนมากตองการราคาเครื่องคอมพิวเตอรที่ 15,000 - 20,000 บาท
สถานที่ที่ซื้อคอมพิวเตอรสวนมากคือศูนยคอมพิวเตอรทั่วไป การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยสื่อโฆษณาตางๆ วิธีชําระคาเครื่องคอมพิวเตอรเปนวิธีชําระงวดเดียวดวย
เงินสด การสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร สวนบุคคลสวนมากชอบการลด
ราคาสินคา การทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการใช สวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรูจักยี่หอคอมพิวเตอรที่ตองการซื้อ ราคาเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ตองการซื้อ การรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร วิธีชําระเงินคาเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่แตกตางกันมีผลตอการใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ใจเพชร อรกาล (2548) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุคคลในจังหวัดอํานาจเจริญ ดวยวิธีการสุมแบบกําหนดโควตา มีกลุมตัวอยาง 193 คน พบวาสวน
ใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,000 - 10,000 บาท และสถานภาพโสดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลมากที่สุด คือ ดานราคารองลงมา คือ ดานลักษณะของผูซื้อ
ดานผลิตภัณฑ และดานการหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อตามลําดับ สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล คือ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด
จตุรภัทร สุนทรัช (2547) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร
สวนบุคคลของผูบริโภคในเขตสาทร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยสุมตัวอยางมา 400
ตัวอยาง พบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 2 1 - 30 ป มากที่สุด สวนใหญมี
สถานภาพโสดมากที่สุด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000
บาทมากที่สุดสวนใหญมีการวิจัยอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุดและมีเครื่องคอมพิวเตอรใช
จํานวน 1 เครื่องในเรื่อของพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล
จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางนิยมซื้อซีพียูของ Intel Pentium 4 มากที่สุด ซื้อ
คอมพิวเตอรยี่หอไอบีเอ็มมากที่สุด ซื้อจอภาพชนิดจอ LCD มากที่สุด อุปกรณตอพวงที่ให
ความสําคัญมากที่สุดคือ เครื่องพริ้นเตอร ซื้อคอมพิวเตอรเพื่อใชพิมพงานเอกสาร ผูที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ บิดา / มารดา ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อภายใน 1 เดือน สถานที่ที่
นิยมไปซื้อมากที่สุดคือ พันธทิพยพลาซา การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจะซื้อเครื่องสําเร็จรูป ซื้อ
ดวยเงินสดและราคาเครื่องคอมพิวเตอรที่ซื้ออยูระหวาง15,000 – 20,000 บาท มากที่สุดกลุมตัวอยาง
มีความรูความเขาใจในเรื่องคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแตละ
ดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจในเรื่องระบบปฏิบัติการวินโดมากที่สุดรองลงมามีความเขาใจ
เรื่องคุณสมบัติการทํางานของซีพียู และคุณสมบัติการทํางานของฮารดดิสก
สวนปจจัยสวนประสมการตลาดสามารถจําแนกระดับความสําคัญไดดังนี้ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑที่ใหความสําคัญ คือ เรื่องการพัฒนาที่สูงและรวดเร็ว การบริการหลังการขาย และการ
รับประกัน ปจจัยดานราคาที่ใหความสําคัญ คือ ราคาเครื่องคอมพิวเตอร ราคาคาซอม และคาบริการ
หลังการขาย ปจจัยดานการจัดจําหนายที่ใหความสําคัญ คือ การมีศูนยบริการซอมบํารุงหลายแหง
และการมีสินคาใหเลือกมากหลายยี่หอ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ใหความสําคัญคือ
การเพิ่มหนวยความจํา (RAM) ฟรี รองลงมาใหความสําคัญเรื่องความรูมนุษยสัมพันธของพนักงาน
ขายจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดวยสถิติไคสแควร ( Chi-Square) พบวา ผูบริโภคที่มี
ลักษณะทางดานประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลแตกตาง
กัน โดยผูบริโภคที่มีอาชีพและสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรแตกตางกันมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เพศ ระดับการวิจัย อายุ และรายได ตามลําดับ สวนปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร สวนบุคคลดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอสถานที่ที่ไปเลือกซื้อ และวิธีการชําระเงิน ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการเลือกซื้อซีพียู

31

และผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ปจจัยดานการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอวัตถุประสงคในการซื้อและ
วิธีการชําระเงิน และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อซีพียู
ปราณี สีน้ําเงิน (2547) ไดวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทําการสุมตัวอยางจํานวน 400
ตัวอยาง พบวา เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 20 – 30 ป มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัท/ลูกจางเอกชน การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 –20,000
บาท และมีรายไดตอเดือนของครอบครัว 50,001 บาทขึ้นไปกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
สวนใหญ สรุปไดดังนี้
1. ขั้นการรับรูปญหาของผูบริโภคในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา มีวัตถุประสงค
เพื่อใชในการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงไป เพื่อความสะดวกสบายในการใชงานไดในทุกๆ
สถานที่
2. ขั้นแสวงหาขอมูลใชระยะเวลาในการแสวงหาขอมูลระยะเวลา 1 เดือน โดยสวน
ใหญใชวิธีการสอบถามจากบุคคลที่รูจักกอนการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
3. ขั้นการประเมินทางเลือก ผูบริโภคดูจากคุณสมบัติของเครื่องเพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน
4. ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อโดยใชเวลา 1 เดือน ในการ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
อนุพงศ กล่ําพูล (2546) ไดวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยที่ไดจากกลุมตัวอยาง 425 คน พบวาพฤติกรรมการ
ซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคล สวนใหญ เปนผูชาย อายุระหวาง 25 - 34 ป สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานเอกชน/รับจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,801 –17,100 บาท
ทางดานทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาด มีทัศนคติที่ดีมากทางดาน
ผลิตภัณฑ มีทัศนคติที่ดีทางดานราคา และมีทัศนคติที่ดีทางดานการสงเสริมการตลาด ดาน
พฤติกรรมการซื้อหรือการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวาราคาที่จะซื้อคอมพิวเตอรโดยเฉลี่ยอยูที่
26,987 บาท ความถี่ในการใชคอมพิวเตอรตอสัปดาหโดยเฉลี่ย 19.75 ชั่วโมง ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรโดยเฉลี่ย 15.76 วัน จํานวนครั้งตอสัปดาหที่ใชคอมพิวเตอรโดยเฉลี่ย 7.76
ครั้ง และพบพฤติกรรมการซื้อสวนใหญ ดังนี้ ยี่หอที่เคยซื้อหรือซื้อเปนยี่หอตางประเทศ
จุดประสงคที่สําคัญที่สุดที่ซื้อคอมพิวเตอร คือ ใชในการทํางานสวนตัว ตัวผูซื้อเองมีอิทธิพลมาก
ที่สุดที่ซื้อคอมพิวเตอร ไดขอมูลจากเพื่อนที่นํามาใชในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรมากที่สุด
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ลักษณะการซื้อคอมพิวเตอรในรูปเงินสด สถานที่ในการเลือกซื้อ คือ ศูนยรวมคอมพิวเตอร เชน
พันธุทิพยพลาซา เสรีเซ็นเตอร
รูปแบบการสงเสริมการขายของคอมพิวเตอรที่ชอบมากที่สุด คือ แถมบริการตางๆ เชน
ชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ต บริการติดตั้ง บริการตรวจสอบสภาพ บริการลงโปรแกรมตางๆจากการ
เปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานระยะเวลาในการตัดสินใจ
เลือกซื้อและในดานจํานวนครั้งตอสัปดาหที่ใชคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทางดานทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดในดานราคารวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานความถี่ในการใชคอมพิวเตอรตอสัปดาห
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดในดาน
ราคารวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในดานจํานวนครั้งตอ
สัปดาหที่ใชคอมพิวเตอร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สวนทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาดรวมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทรงพล แดงเสริมสิริ (2545) ไดวิจัยตลาดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคลดวย
วิธีการวิจัยโดยสํารวจ การวิจัยที่ไดจากสุมกลุมตัวอยาง 440 คน พบวา พฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคล สวนใหญ เปนผูชาย อายุระหวาง 25 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาทวัตถุประสงคในการใช
คอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชในการทํางานมีการขอคําปรึกษากอนการซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรจากเพื่อน ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจะดูจาก
ประสิทธิภาพ ระดับความรูในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเพียงพอตอการเลือกซื้อ ประเภท
ของโปรแกรมอินเตอรเน็ตจะใชเปนประจํามากที่สุดทัศนคติของผูบริโภคตอสวนผสมทาง
การตลาดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
สําหรับความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับความตองการใหผูประกอบการผลิตหรือจําหนายเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลมีการพัฒนาปรับปรุงในดานตางๆ สวนใหญตองการใหผูจําหนายกําหนด
ราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาจากการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภค
ที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการวิจัย
อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวาระดับความคิดเห็นในปจจัยทางดานสวนผสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ชัยสิทธิ์ ศิลมัย (2540) ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการวิจัยโดยสํารวจ และการสัมภาษณ
การวิจัยนี้มีกลุมตัวอยาง 120 คน โดยมีการแบงตามอาชีพทั้งหมด 4 กลุม คือ กลุมนักเรียน นักศึกษา
กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมพนักงาน หาง ราน หรือพนักงานเอกชน และกลุมเจาของ
กิจการ และอื่นๆ และเก็บกลุมตัวอยางเทาๆ กัน กลุม 30 ตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 25 - 34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาทปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากกวาปจจัยดานอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของผูบริโภคทุกกลุมอาชีพ ปจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ปจจัยดานราคาปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับปญหาของผูบริโภคคอมพิวเตอร
สวนบุคคล โดยรวมแลวพบวาอยูในระดับที่นอย แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวจะพบวา
ผูบริโภคพบปญหาในดานราคามากที่สุด รองลงมา คือปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานชองทางการ
จัดจําหนาย และปญหาดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประเภทของงานวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
1. ประเภทของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยเปนการวิจัยจากขอมูลปฐม
ภูมิ ( Primary data) ในรูปแบบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งรวบรวมจากการเก็บขอมูล
ภาคสนาม ในเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากร
เปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ และ นํา แบบสอบถาม ที่ไดจาก การเก็บขอมูลไปประมวลผลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistic package for social science)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ที่ตัดสินใจการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ที่ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธี การเลือก กลุม ตัวอยางตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) จากสถานที่ตางๆในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจาก
ไมสามารถทราบประชากรที่แนนอน จึงใชการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยคํานวณขนาดของกลุม
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ตัวอยางดวยสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได ระดับรายจาย และอาชีพ โดยเปนคําถาม
ประเภทปลายปด (Closed Ended Question) จํานวน7 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยคําถามมีลักษณะเปนคําถามประเภทปลายปดแบบ (Closed Ended
Question) จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยลักษณะ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราริเคอรท ( Likert
Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งกําหนดเกณฑคะแนนคําตอบดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545)
ระดับความเห็น เชิงบวก ระดับคะแนน
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย
2
นอยที่สุด 1
สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับชั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของ
ชั้น ดังนี้
ความกวางของชวงระดับความคิดเห็น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5–1
5
=
0.8
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เกณฑการประเมินผลใชเกณฑการประเมินผลดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.20
– 5.00 แปลผลวา มากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.40 - 4.19 แปลผลวา มาก
คาเฉลี่ย
2.60 - 3.39 แปลผลวา ปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.80 - 2.59 แปลผลวา นอย
คาเฉลี่ย
1.00 - 1.79 แปลผลวา นอยที่สุด
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. วิจัยคนควาเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมและปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. ผูวิจัย สรางแบบสอบถามแลวนําไปปรึกษาอาจารย ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการศึกษาความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหคําถามชัดเจนสามารถสื่อความหมาย
ไดตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลอง ใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกลุม
ตัวอยางจํานวน 40 ชุด เพื่อเปนการตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม จากนั้นทดสอบความเชื่อมั่น
ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ( Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งเปนเครื่องมือที่นิยม
ใชตรวจสอบความเชื่อมั่น หากไดคา Alpha อยูในระดับ 0.70 – 1.00 จะถือวาคาของความเชื่อมั่นอยู
ในเกณฑสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ 2546 : 261) สําหรับผลการทดสอบในครั้งนี้ไดคา Alpha
0.8252 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บขอมูล ดวยวิธีแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดโดยขอความ
รวมมือจาก กลุมตัวอยาง ชวย กรอกแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น เมื่อกลุมตัวอยางกรอก
แบบสอบถามสมบูรณ แลวใหสงคืนผูวิจัย โดยไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 400 ชุด คิดเปน
รอยละ 100.00
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6. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณทุก
ชุดและนํามาลงรหัส (Coding) ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งแยกสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. วิเคราะหขอมูล ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได รายจาย และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
2. วิเคราะหพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุม
ตัวอยาง โดยใชความถี่ และคารอยละ
3. วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของกลุมตัวอยาง โดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําขอมูล
ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยแบงการวิเคราะหเปนสวน ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยการนําขอมูลมา
คํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถี่ และคารอยละ
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุม
ตัวอยาง โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชคาความถี่ และคารอยละ
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ที่มีสงผลตอการเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง โดยการนําขอมูลมาคํานวณวิเคราะหหาคาสถิติโดยใช
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได รายจาย และอาชีพ จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูลดาน
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง
เพศ
จํานวน (คน)
หญิง
283
ชาย
117
รวม
400

รอยละ
70.75
29.25
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 รองลงมาเปน เพศชาย จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง
อายุ
จํานวน (คน)
20 – 25 ป
34
26 – 30 ป
145
31 – 35 ป
155
36 – 40 ป
43
41 – 45 ป
23
รวม
400

รอยละ
8.50
36.25
38.75
10.75
5.75
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน อายุ มีอายุระหวาง 31 – 35 ป
คิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมามีอายุระหวาง 26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 36.25 อายุระหวาง 36 – 40 ป
คิดเปนรอยละ 10.75 อายุระหวาง 20 – 25 ป คิดเปนรอยละ 8.50 และ อายุระหวาง 41 – 45 ป คิด
เปนรอยละ 5.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง
สถานภาพ
จํานวน (คน)
โสด
334
สมรส
66
รวม
400

รอยละ
83.50
16.50
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอย
ละ 83.50 และสมรส คิดเปนรอยละ 16.50
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
ต่ํากวาปริญญาตรี
33
ปริญญาตรี
305
ปริญญาโท
62
รวม
400

รอยละ
8.25
76.25
15.50
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สําเร็จการศึกษาร ะดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.25 รองลงมา มีการศึกษา ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 15.50 มีการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง
รายไดตอเดือน
จํานวน (คน)
5,000-15,000 บาท
37
15,001-25,000 บาท
126
25,001-35,000 บาท
110
35,001 บาท ขึ้นไป
127
รวม
400

รอยละ
9.25
31.50
27.50
31.75
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีรายไดตอเดือน 35,001 บาท
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.75 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5 0 มี
รายไดระหวาง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.50 และมีรายไดระหวาง 5,000 – 15,000
บาท คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรายจายตอเดือนของกลุมตัวอยาง
รายจายตอเดือน
จํานวน (คน)
5,000-15,000 บาท
147
15,001-25,000 บาท
140
25,001-35,000 บาท
83
35,001 บาท ขึ้นไป
30
รวม
400

รอยละ
36.75
35.00
20.75
7.50
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีรายจายตอเดือน ระหวาง
5,000 -15,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.75 รองลงมา มีรายจายตอเดือน ระหวาง 15,001-25,000 บาท
คิดเปนรอยละ 35.0 0 มีรายจายตอเดือน ระหวาง 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.75 และมี
รายจายตอเดือน 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง
อาชีพ
จํานวน (คน)
108
เจาหนาที่ฝายการตลาด
35
เจาหนาที่ฝายบุคคล
33
เจาหนาที่ฝายบัญชี
224
เจาหนาที่ของฝายอื่นๆ
รวม
400

รอยละ
27.00
8.75
8.25
56.00
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน อาชีพสวนใหญ เป น
เจาหนาที่ฝายการตลาด คิดเปนรอยละ 27.00 เปนเจาหนาที่ฝายบุคคลคิดเปนรอยละ 8.75 เจาหนาที่
ฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 8.25 และเจาหนาที่ ฝายอื่นๆซึ่งนอกเหนือจาก ฝายบุคคล ฝายการตลาด
และฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 56.00
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง
ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูล พฤติกรรม การเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามรูปแบบการชําระเงินในการซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพา
รูปแบบการชําระเงิน
จํานวน (คน)
รอยละ
ในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
218
54.50
ชําระแบบเงินผอน
182
45.50
ชําระแบบเงินสด
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน รูปแบบการชําระเงินในการ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนใหญชําระแบบเงินผอน คิดเปนรอยละ 54.50 และชําระแบบเงินสด
คิดเปนรอยละ 45.50
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ซื้อ
ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ตัดสินใจซื้อ
จํานวน (คน)
146
Acer
57
อื่นๆ
46
Dell
37
Compaq
36
Apple
28
Lenovo
21
Asus
19
HP
10
Toshiba
รวม
400

รอยละ
36.50
14.25
11.50
9.25
9.00
7.00
5.25
4.75
2.50
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ตัดสินซื้อ คอมพิวเตอรแบบ
พกพา สวนใหญ ยี่หอ Acer คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาเปนยี่หออื่นๆ คิดเปนรอยละ 14.25 ยี่หอ
Dell คิดเปนรอยละ 11.50 ยี่หอ Compaq คิดเปนรอยละ 9.25 ยี่หอ Apple คิดเปนรอยละ 9.00 ยี่หอ
Lenovo คิดเปนรอยละ 7.00 ยี่หอ Asus คิดเปนรอยละ 5.25 ยี่หอ HP คิดเปนรอยละ 4.75 และยี่หอ
Toshiba คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามสถานที่ที่ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สถานที่ที่ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน (คน)
รอยละ
225
56.25
หางสรรพสินคา
85
20.25
ตามสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
81
21.25
ตัวแทนจําหนาย
9
2.25
ตามเว็บไซต
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สวนใหญซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาจากหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมา ซื้อจากสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ คิด
เปนรอยละ 20.25 ซื้อผานตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 21.25 ซื้อตามเว็บไซต คิดเปนรอยละ 2.25
ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
ลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน (คน)
รอยละ
209
52.25
ใชงานเชิงการศึกษา
99
24.75
ใชงานในเชิงพาณิชย
92
23.00
ใชงานในสํานักงาน
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน มีลักษณะงานที่ใช
คอมพิวเตอรในเชิงการศึกษา คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมา ใชงานในเชิงพาณิชย คิดเปนรอยละ
24.75 และใชงานในสํานักงาน คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามเหตุผลในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
เหตุผลในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน (คน)
รอยละ
183
45.75
ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต
123
30.75
เพื่อศึกษาหาความรู ทํารายงาน
36
9.00
จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง
30
7.50
สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพื่อน
15
3.75
เหตุผลอื่นๆ
13
3.25
ดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกม
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มี เหตุผลในการซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา สวนใหญตองการทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ
45.75 รองลงมา เพื่อศึกษาหาความรู ทํารายงาน คิดเปนรอยละ 30.75 จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง
คิดเปนรอยละ 9.00 สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพื่อน คิดเปนรอยละ 7.50 เหตุผลอื่นๆ คิดเปนรอย
ละ 3.75 และดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกม คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพา
ขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อ
จํานวน (คน)
รอยละ
คอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด
216
54.00
บุคคลที่นาเชื่อถือ
99
24.75
อินเตอรเน็ต
30
7.50
นิตยสารคอมพิวเตอร
28
7.00
ใบปลิว/แผนพับ
17
4.25
พนักงานขาย
10
2.50
หนังสือพิมพ
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน ขอมูลขาวสารที่ใช
ประกอบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด มาจากบุคคลที่นาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ
54.0 รองลงมา มาจากอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 24.75 นิตยสารคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.50
ใบปลิว/แผนพับ คิดเปนรอยละ 7.00 พนักงานขาย คิดเปนรอยละ 4.25 และหนังสือพิมพ คิดเปน
รอยละ 2.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามคาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
จํานวน (คน)
รอยละ
127
31.75
10,000 – 20,000 บาท
224
56.00
20,001 – 30,000 บาท
28
7.00
30,001 – 40,000 บาท
21
5.25
40,001 บาท ขึ้นไป
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มี คาใชจายในการซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา มากที่สุดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.0 0 รองลงมา
ระหวาง 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.75 ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ
7.00 และตั้งแต 40,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามปจจัยทีส่ งผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน (คน)
203
สินคา
45
ผอนชําระได
43
ราคา
36
บริการหลังการขาย
ตราสินคา
33
สวนลดพิเศษ
22
รานคา/ผูขาย
13
ของแถม
5
รวม
400

รอยละ
50.75
12.00
10.00
9.00
8.25
5.50
3.25
1.25
100.00

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด คือตัวสินคาเอง คิดเปนรอยละ 50.75 รองลงมาคือ ผอนชําระ
ไดคิดเปนรอยละ 12.00 ราคา ราคา คิดเปนรอยละ 10.00 บริการหลังการขาย คิดเปนรอยละ 9.00
ตราสินคา คิดเปนรอยละ 8.25 สวนลดพิเศษ คิดเปนรอยละ 5.50 รานคา/ผูขาย คิดเปนรอยละ 3.25
และของแถม คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวน คารอยละ จําแนกตามน้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอร
แบบพกพา
น้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของ
จํานวน (คน)
รอยละ
คอมพิวเตอรแบบพกพา
107
26.75
นอยกวา 1 กิโลกรัม
266
66.50
1 - 1.5 กิโลกรัม
27
6.75
1.6 - 2. กิโลกรัม
รวม
400
100.00
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน คิดวาน้ํา หนักที่คิดวา
เหมาะสม ของคอมพิวเตอรแบบพกพา สวนใหญควรอยูระหวาง 1 – 1.5 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ
66.5 รองลงมาคือ นอยกวา 1 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 26.75 และน้ําหนัก 1.6 - 2. กิโลกรัม คิดเปน
รอยละ 6.75 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่ สง ผลตอการ เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุม
ตัวอยาง 400 คน สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่ สง ผลตอการ เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยาง ดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานผลิตภัณฑ
สวนเบี่ยงเบน
ดานผลิตภัณฑ (Product)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา
4.17
0.71
มาก
คอมพิวเตอรแบบพกพามีใหเลือกหลายรุน
3.76
0.69
มาก
คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา
3.88
0.63
มาก
ความเร็วในการทํางาน
4.58
0.56
มากที่สุด
ชื่อเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา
4.09
0.82
มาก
รวม
4.09
0.41
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.09 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ สวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.58 รองลงมาคือ ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา มีคาเฉลี่ย 4.17
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานราคา
สวนเบี่ยงเบน
ดานราคา (Price)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
มีราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล
4.35
0.81
มากที่สุด
มีราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ
3.43
0.95
มาก
เงื่อนไขที่งายตอการซื้อ (ชําระแบบเงินผอนได)
3.75
1.01
มาก
ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก
2.96
1.03
ปานกลาง
คาซอมหลังหมดรับประกัน
3.65
1.12
มาก
รวม
3.63
0.60
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.63 ซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว
พบวา คอมพิวเตอรแบบพกพามีราคาเหมาะสมกับ ความเร็วในการประมวลผล มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
4.35 รองลงมาคือ เงื่อนไขที่งายตอการซื้อ (ชําระแบบเงินผอนได) มีคาเฉลี่ย 3.75
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ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานการจัดจําหนาย
สวนเบี่ยงเบน
ดานการจัดจําหนาย (Place)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
มีการบริการนอกสถานที่
3.63
1.03
มาก
สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย
3.59
0.88
มาก
เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด
3.68
0.94
มาก
สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถเพียงพอ
3.52
0.96
มาก
สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา
3.09
0.85
ปานกลาง
รวม
3.50
0.73
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 3.50 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.68 รองลงมาคือ มีการบริการนอกสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.63
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานการสงเสริมการตลาด
สวนเบี่ยงเบน
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
สื่อโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
3.03
0.95
ปานกลาง
สื่ออินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
3.57
1.09
มาก
สื่อสิ่งพิมพมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
3.42
1.00
มาก
ของแถมที่ไดรับ
3.87
0.73
มาก
มีการลดราคาพิเศษ
4.36
0.62
มากที่สุด
รวม
3.65
0.56
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.65 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา มีการลดราคาพิเศษ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
4.36 รองลงมาคือ ของแถมที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.87

53

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ดานการบรรจุภัณฑ
สวนเบี่ยงเบน
ดานการบรรจุภัณฑ (Packaging)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา
3.85
0.74
มาก
สะดุดตากับสีตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
3.67
0.77
มาก
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวยงาม
3.76
0.69
มาก
มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง
3.87
0.67
มาก
มีกระเปาสําหรับหิ้วออกนอกสถานที่
3.68
0.91
มาก
รวม
3.76
0.56
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานการบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.76 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับสวน
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ 3.87 รองลงมาคือ สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา มีคาเฉลี่ย 3.85
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซือ้ คอมพิวเตอรแบบพกพา ดานพนักงานขาย
สวนเบี่ยงเบน
ดานพนักงานขาย (Persona)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
พนักงานขายหนาตาดี
2.41
0.97
นอย
พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส
3.72
0.81
มาก
พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร
4.57
0.58
มากที่สุด
พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด
1.76
0.88
นอยที่สุด
รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว
2.33
1.05
นอย
รวม
2.96
0.52
ปานกลาง
จากการศึกษา พบวา ดานพนักงานขาย มีคาเฉลี่ย 2.96 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูใน
ระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา พนักงานขายมีความรูเรื่อง
คอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.57 รองลงมาคือ พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ย 3.72
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ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานการใหขาวสาร
สวนเบี่ยงเบน
ดานการใหขาวสาร (PR)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซื้อ
3.80
0.99
มาก
บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี
3.74
0.75
มาก
บริษัทฯผูขายรวมมือกับสื่อในเทศกาลตางๆ
3.14
0.95
ปานกลาง
บริษัทฯผูขายมีการสื่อสารตอกย้ําตราสินคา
3.23
0.76
ปานกลาง
การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือ
3.87
0.69
มาก
รวม
3.56
0.53
มาก
จากการศึกษา พบวา ดานการใหขาวสาร มีคาเฉลี่ย 3.56 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ สวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับ
มาก โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ 3.87 รองลงมาคือ ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 3.80
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ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานพลัง
สวนเบี่ยงเบน
ดานพลัง (Power)
คาเฉลี่ย
การแปลผล
มาตรฐาน
กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
3.73
1.02
มาก
กระแสสังคมที่เกิดขึ้นในชวงที่ตัดสินใจซื้อ
3.10
0.83
ปานกลาง
การชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว
3.73
0.95
มาก
การไดรับการนับหนาถือตาจากสังคม
2.85
0.93
ปานกลาง
การถูกกระตุนจากสภาพสิ่งแวดลอมรอบขาง
2.87
1.02
ปานกลาง
รวม
3.26
0.61
ปานกลาง
จากการศึกษา พบวา ดานพลัง มีคาเฉลี่ย 3.26 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกี่ยวกับ สวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา ของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง
โดยเมื่อพิจารณาในผลของแตละขอแลว พบวา กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และ การชื่น
ชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.73 รองลงมาคือ กระแสสังคมที่เกิดขึ้น
ในชวงที่ตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 3.10

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีวัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได รายจาย และอาชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของ พนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(8Ps) ที่มีสงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400
คน และวิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenient Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูล ดานประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.75 มีอายุระหวาง 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 38.75 สถานภาพ
โสด คิดเปนรอยละ 83.5 0 การศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญ 35,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.75 สวนรายจายเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 5,00015,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.75 และอาชีพสวนใหญ
เปน เจาหนาที่แผนกอื่นๆ ซึ่งอยูใน
บริษัทเอกชน นอกเหนือจาก ฝายบุคคล ฝายการตลาด และฝายบัญชี คิดเปนรอยละ 56.00
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2. การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวาสวนใหญมีรูปแบบการชําระเงินแบบเงินผอน คิดเปนรอยละ 54.50
ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือยี่หอ Acer คิดเปนรอยละ 36.50 สถานที่ซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 56.25 และลักษณะงานที่ใช
คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อใชงานในเชิงการศึกษา คิดเปนรอยละ 52.25 และเหตุผลในการซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 45.75 ขอมูล
ขาวสารที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด สวนใหญมาจากบุคคลที่
นาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 54.00 คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูระหวาง 20,001 –
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.00 สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามาก
ที่สุด คือตัวของสินคา คิดเปนรอยละ 50.75 และน้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบ
พกพาควรอยูระหวาง 1 – 1.5 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 66.50
3. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามดาน
ตางๆ
ดานผลิตภัณฑ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบ
พกพา และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ 1. ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา 2. ชื่อเสียงของผูผลิต
คอมพิวเตอรแบบพกพา 3. คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา 4. คอมพิวเตอรแบบพกพามีให
เลือกหลายรุน โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา
ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบพกพา
ชื่อเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา
คอมพิวเตอรแบบพกพามีน้ําหนักเบา
คอมพิวเตอรแบบพกพามีใหเลือกหลายรุน
ดานราคา จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 3.63 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ ราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล อยูใน
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ระดับมาก 3 ขอ คือ 1. เงื่อนไขที่งายตอการซื้อ 2. คาซอมหลังหมดรับประกัน 3. ราคาใกลเคียงกับ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก
โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
ราคาเหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล
เงื่อนไขที่งายตอการซื้อ (ชําระแบบเงินผอนได)
คาซอมหลังหมดรับประกัน
ราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอรตั้งโตะ
ราคาขายตอของคอมพิวเตอรแบบพกพาไมตก
ดานการจัดจําหนาย จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.50 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 4 ขอ คือ 1. เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด 2.
มีการบริการนอกสถานที่ 3. สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย 4. สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถ
เพียงพอ และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ คือ สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา โดยมีคาเฉลี่ย
ตามลําดับคือ
เดินทางไดสะดวกสบาย รถไมติด
มีการบริการนอกสถานที่
สถานที่จัดจําหนายตั้งอยูใกลที่พักอาศัย
สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถเพียงพอ
สถานที่ตั้งรานโดดเดนสะดุดตา
ดานการสงเสริมการตลาด จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.65 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ การลดราคาพิเศษ อยูใน
ระดับมากจํานวน 3 ขอ คือ 1. ของแถมที่ไดรับ 2. สื่ออินเตอรเน็ต 3. สื่อสิ่งพิมพ และอยูในระดับ
ปานกลางจํานวน 1 ขอ คือ สื่อโทรทัศน โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
การลดราคาพิเศษ
ของแถมที่ไดรับ
สื่ออินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สื่อสิ่งพิมพมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สื่อโทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
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ดานการบรรจุภัณฑ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การบรรจุภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 5 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
มีบรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง
สะดุดตารูปทรงคอมพิวเตอรแบบพกพา
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวยงาม
มีกระเปาสําหรับหิ้วออกนอกสถานที่
สะดุดตากับสีตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานพนักงานขาย จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.96 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายมีความรู
เรื่องคอมพิวเตอร อยูในระดับมากจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส อยูในระดับ
นอยจํานวน 2 ขอ คือ 1. พนักงานขายหนาตาดี 2.รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว และอยูในระดับ
นอยมากจํานวน 1 ขอ คือ พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร
พนักงานขายพูดจายิ้มแยมแจมใส
พนักงานขายหนาตาดี
รูจักพนักงานขายเปนการสวนตัว
พนักงานขายขอรองใหชวยทํายอด
ดานการใหขาวสาร จากการวิเคราะห กลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.56 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหขาวสารมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับมากจํานวน 3 ขอ คือ 1. การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือ
2. ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซื้อ 3. บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี อยูในระดับปานกลาง
จํานวน 2 ขอ คือ 1. บริษัทฯผูขายมีการสื่อสารตอกย้ําตราสินคา 2. บริษัทฯผูขายรวมมือกับสื่อใน
เทศกาลตางๆ โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
การรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือ
ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซื้อ
บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณที่ดี
บริษัทฯผูขายมีการสื่อสารตอกย้ําตราสินคา
บริษัทฯผูขายรวมมือกับสื่อในเทศกาลตางๆ
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ดานพลัง จากการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพา อยูในระดับมากจํานวน 2 ขอ คือ 1. กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
2. การชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว และอยูในระดับปานกลางจํานวน 3 ขอ คือ 1. กระแส
สังคมที่เกิดขึน้ ในชวงที่ตัดสินใจซื้อ 2. การถูกกระตุนจากสภาพสิ่งแวดลอมรอบขาง 3. การไดรับ
การนับหนาถือตาจากสังคม โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับคือ
กลุมคนใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
การชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว
กระแสสังคมที่เกิดขึ้นในชวงที่ตัดสินใจซื้อ
การถูกกระตุนจากสภาพสิ่งแวดลอมรอบขาง
การไดรับการนับหนาถือตาจากสังคม
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห
ขอมูลของผูวิจัย ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
31 – 35 ป สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001 บาทขึ้นไป
รายจายเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 15,000 บาท อาชีพ เจาหนาที่แผนกอื่นๆซึ่งอยูในบริษัทเอกชน
นอกเหนือจากฝายบุคคล ฝายการตลาด และฝายบัญชี
2. การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรูปแบบการชําระเงินแบบเงิน
ผอน ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือยี่หอ Acer สถานที่ซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพา คือ หางสรรพสินคา และลักษณะงานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อใชงานในเชิง
การศึกษา และเหตุผลในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา คือ เพื่อทองเว็บไซต พูดคุยผาน
อินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสารที่ใชประกอบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด สวน
ใหญมาจากบุคคลที่นาเชื่อถือ คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูระหวาง 20,001
–
30,000 บาท สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด คือตัวของสินคา
และน้ําหนักที่คิดวาเหมาะสมของคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูระหวาง 1 – 1.5 กิโลกรัม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพย
พลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา
ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพของสินคา ดานราคา
ภาพรวมอยูในระดับมาก ยี่หอคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตองการมากที่สุด คือ ยี่หอเอเซอร เหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกยี่หอดังกลาว คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร การรูจักยี่หอเครื่อง
คอมพิวเตอรกลุมนี้สวนมากรูจักจากเพื่อนและผูใกลชิดแนะนํา และเมื่อพิจารณาทฤษฎีการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่วา ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ทําใหการ
ตัดสินใจซื้อและใชบริการของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตอง ศึกษาถึงปจจัย
ตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน :
2546)
3. การวิเคราะหป จจัยสวนประสมทางการตลาด (8Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อภิปรายไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ใน
เรื่อง ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรแบบพกพา และนิยมเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ยี่หอ Acer เนื่องจากผลิตภัณฑมีคุณภาพและสินคามีชื่อเสียง นาเชื่อถือ ราคาไมสูงนัก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ, มัสยามาศ วองสุรียและอติรัตน สุรัตนจันทรกูล (2552) ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใช
งานสวนบุคคลสวนใหญมีคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใชเปนประจําจํานวน 1 เครื่อง ซึ่งเปนเครื่อง
ใหม (มือ1) ยี่หอ Acer ราคาโดยประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ผูซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใช
งานสวนบุคคลไดใหระดับความสําคัญปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ใน
ดานผลิตภัณฑนั้น พบวา ผูซื้อไดพิจารณาถึงความเร็วของเครื่องเปนสิ่งสําคัญสุด และสอดคลองกับ
งานคนควาอิสระของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพายี่หอ Acer ราคาระหวาง 25,001 – 30,000
บาทเพื่อนําไปใชทองเว็บไซด พูดคุยผานอินเตอรเน็ตและทํารายงานสงอาจารย โดยมีปจจัยดาน
ผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง
ดานราคา ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ในเรื่องมีราคา
เหมาะสมกับความเร็วในการประมวลผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล แดงเสริมสิริ
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(2545) ศึกษาเรื่อง ตลาดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวน
ใหญเปนพนักงานเอกชน วัตถุประสงคในการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล คือ ใชในการทํางาน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจะดูจากประสิทธิภาพ ระดับความรูในการ
เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเพียงพอตอการเลือกซื้อ ความคิดเห็นของผูบริโภคสวนใหญ
ตองการใหผูจัดจําหนายกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา
ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ใน
เรื่องการ เดินทาง ที่สะดวกสบาย มีที่จอดรถเพียงพอ การบริการนอกสถานที่ สถานที่จัดจําหนาย
ตั้งอยูใกลที่พักอาศัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของ
ผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ในระดับมากทุกขอ มีการบริการหลังการขายมากที่สุด สถานที่ที่ซื้อคอมพิวเตอร
สวนมากคือ ศูนยคอมพิวเตอรทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต กนิฎฐะกุลม (2551) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาจากหางสรรพสินคา คือ สะดวกสบาย ใกลบาน ติดตอขอรับบริการสะดวกมากที่สุดภายใต
เงื่อนไขการรับประกัน
ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก
ที่สุด ในเรื่องการลดราคาพิเศษ สอดคลองกับงานคนควาอิสระของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา สวนดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง โดยปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การลดราคาในขั้นตอนการ
ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาดวยตนเอง โดยมีผูปกครอง
เปนผูออกคาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาทั้งหมดและชําระเงินเปนเงินสด
ดานการบรรจุภัณฑ ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูใน ระดับมาก ใน
ทุก เรื่อง ทั้ง บรรจุภัณฑปกปองตัวเครื่อง รูปทรง สี สวยงาม สะดุดตา และการมีอุปกรณปองกัน
สําหรับพกพา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ยุทธวิสุทธิ, มัสยามาศ วองสุรียและอติรัตน สุ
รัตนจันทรกูล (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อและปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อใชงานสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือก
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ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเนื่องจากคอมพิวเตอรแบบพกพามีขนาดเล็ก พกพาสะดวกในการทํางาน
และการศึกษา
ดานพนักงานขาย ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด ใน
เรื่อง พนักงานขายมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรภัทร สุนทรัช (2547)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตสาทร
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องความรู มนุษยสัมพันธของ
พนักงานขาย
ดานการใหขาวสาร ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูใน ระดับ มาก ใน
เรื่องการรับขาวสารมาจากสื่อที่นาเชื่อถือ คําปรึกษาจากเพื่อนกอนตัดสินใจซื้อ และบริษัทฯผูขายมี
ภาพลักษณที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล แดงเสริมสิริ (2545) ศึกษาเรื่อง ตลาด
อุตสาหกรรมสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรสวนใหญเปนเพศชาย
อายุระหวาง 25 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานเอกชน ผูบริโภคสวนใหญมีการขอ
คําปรึกษากอนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจากเพื่อน ทัศนคติโดยภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุพงศ กล่ําพูล (2546) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภค
สวนใหญสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานเอกชน/รับจาง พบพฤติกรรม
การซื้อสวนใหญ ดังนี้ ยี่หอที่เคยซื้อหรือซื้อเปนยี่หอตางประเทศ ไดขอมูลจากเพื่อนที่นํามาใชใน
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรมากที่สุด
ดานพลัง ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ในเรื่อง กลุมคน
ใกลชิดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และการชื่นชอบตราสินคาสวนตัวมากอนแลว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วศิน จารุสิริวัฒน (2550) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคลของผูบริโภคในศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การรูจักยี่หอเครื่องคอมพิวเตอรกลุมนี้สวนมากรูจัก
จากเพื่อนและผูใกลชิดแนะนํา การรูจักยี่หอคอมพิวเตอรที่ตองการซื้อ ราคาเครื่องที่ตองการซื้อ การ
รับขอมูล และสอดคลองงานวิจัยของ คงวุฒิ วีระศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวามีความรูและขอมูลเพียงพอใจระดับปานกลางที่จะตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากงานนิทรรศการทางคอมพิวเตอร รองลงมาคือ คําแนะนําจากผูที่เคยใช
และอินเตอรเน็ต
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการดานคอมพิวเตอรแบบพกพาตองรักษาตราสินคาของ
ตนใหนาเชื่อถืออยูเสมอ พรอมๆกับการพัฒนาประสิทธิภาพ ความเร็วในการประมวลผล ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับการใชงานของผูบริโภคในปจจุบัน
2. ดานราคา แมวาในปจจุบันราคาคอมพิวเตอรแบบพกพาจะมีราคาลดลงทําใหจํานวน
ผูบริโภคที่สามารถซื้อไดเพิ่มมากขึ้น แตผูประกอบการจะตองผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมหรือเหนือกวาราคา เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเปนอยางมาก เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อและกลายเปนลูกคาประจํา
3. ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกซื้อคอมพิวเตอรจากหางสรรพสินคา
เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางและมีที่บริการจอดรถ ดังนั้นผูประกอบการควรเพิ่มชอง
ทางการจําหนายใหมากขึ้น เนนดานทําเลที่ตั้ง และมีบริการนอกสถานที่ทั้งจัดสงเครื่อง และบริการ
หลังการขาย ทั้งการซอมและเปลี่ยนอะไหลเพื่อใหผูบริโภคไดรับสะดวกสบาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด แมวาราคาคอมพิวเตอรแบบพกพาจะมีราคาลดลงกวาใน
ชวงแรก แตควรมีการจัดโปรโมชั่นสําหรับผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ มีสวนลด
ราคาพิเศษในวาระเทศกาลตางๆ การสงเสริมการตลาดดานการโฆษณา ทั้งทางโทรทัศน
อินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร วิทยุ ถือเปนชองทางในการสื่อสารการตลาดไปสูผูบริโภคอีกทาง
หนึ่งที่สามารถกระตุนใหเกิดความตองการ ทําใหจดจําตราสินคา และยอมรับผลิตภัณฑจนนํามาซึ่ง
การตัดสินใจซื้อได
5. ดานการบรรจุภัณฑ การออกแบบคอมพิวเตอรแบบพกพาควรปรับปรุงใหมีรูปลักษณ
ที่สวยงาม น้ําหนักเบา พกพาสะดวก พรอมๆกับมีบรรจุภัณฑที่สามารถปกปองตัวเครื่องให
ปลอดภัย
6. ดานพนักงานขาย ควรมีการอบรมพนักงานขายใหมีความรูความชํานาญและความ
เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมที่จะใหคําแนะนําแกผูบริโภค พรอมกับมีบุคลิกภาพที่
ยิ้มแยมแจมใส รักการใหบริการ
7. ดานการใหขาวสาร การเลือกสาร ชวงเวลาและชองทางการใหขาวสารกับผูบริโภค
ควรใหถูกตองและเหมาะสม ที่สําคัญตองเปนสื่อที่สงเสริมภาพลักษณและตราสินคาใหมีความ
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นาเชื่อถือ ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย ไดตรงกับกลุมเปาหมาย ถือเปนการสรางรับรู
ของผูบริโภคไดอยางดีเยี่ยม
8. ดานพลัง เปนอํานาจซอนเรนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ทั้งที่เกิดจาก
กลุมคนใกลชิด กระแสสังคม และความนิยมสวนตัวของผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการตองติดตาม
ขอมูลขาวสารรอบดานและดําเนินธุรกิจดวยการวางกลยุทธที่สอดรับกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษา พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคเขตอื่นๆ กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษากลยุทธการวางแผนการตลาดเพื่อการแขงขันของผูผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพา
3. เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการวิจัยครั้งตอไปจึง
ควรกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลในวันทําการ ไมควรเก็บเฉพาะวันเสารหรืออาทิตยเทานั้น
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของ
ตัวทาน
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) 20-25 ป
( ) 31- 35 ป
( ) 41- 45 ป

( ) 26-30 ป
( ) 36-40 ป

3. สถานภาพ

( ) โสด

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดที่สําเร็จการศึกษาแลว
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท

( ) สมรส

( ) หยา/หมาย

( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาเอก

5. รายไดตอเดือน
( ) 5,000-15,000 บาท
( ) 25,001-35,000 บาท

( ) 15,001-25,000 บาท
( ) 35,001 บาท ขึ้นไป

( ) 5,000-15,000 บาท
( ) 25,001-35,000 บาท

( ) 15,001-25,000 บาท
( ) 35,001 บาท ขึ้นไป

( ) เจาหนาที่ฝายบุคคล
( ) เจาหนาที่ฝายบัญชี

( ) เจาหนาที่ฝายการตลาด
( ) เจาหนาที่ฝายอื่นๆ

6. รายจายตอเดือน

7. อาชีพ
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สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของตัวทาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับตัวทาน
1. ทานซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาโดยชําระเงินแบบไหน (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) ชําระแบบเงินสด
( ) ชําระแบบเงินผอน
2. ทานซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพายี่หออะไร (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) Apple
( ) Acer
( ) Asus
( ) Compaq
( ) Dell
( ) Gateway
( ) HP
( ) Lenovo
( ) Toshiba
( ) อื่นๆ
3. ทานซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาจากสถานที่ใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) หางสรรพสินคา
( ) ตัวแทนจําหนาย
( ) ตามสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
( ) ตามเว็บไซต
4. ทานซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาไปใชงานในดานใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) ใชงานในสํานักงาน
( ) ใชงานในเชิงพาณิชย
( ) ใชในงานอุตสาหกรรม
( ) ใชงานในเชิงการศึกษา
5. ทานซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาเพราะเหตุใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) จําเปนเพื่อใชในการเดินทาง
( ) เพื่อศึกษาหาความรู ทํารายงาน
( ) ทองเว็บไซต พูดคุยผานอินเทอรเน็ต ( ) ดูภาพยนตร ฟงเพลง เลนเกมส
( ) สมัยนิยม ทันสมัยในสายตาเพื่อน
( ) อื่นๆ
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6. แหลงขอมูลใดที่ทานใชประกอบการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด
(ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) บุคคลที่ทานเชื่อถือ
( ) นิตยสารคอมพิวเตอร
( ) หนังสือพิมพ
( ) ใบปลิว/แผนพับ
( ) อินเตอรเน็ต
( ) พนักงานขาย
7. คาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาของทานอยูที่เทาใด
( ) 10,000 – 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) 40,001 บาท ขึ้นไป
8. ปจจัยใดที่ทานใชประกอบการเลือกซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) สินคา
( ) ราคา
( ) ตราสินคา
( ) รานคา/ผูขาย
( ) ผอนชําระได
( ) บริการหลังการขาย
( ) สวนลดพิเศษ
( ) ของแถม
9. ทานคิดวาน้ําหนักที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอรแบบพกพาควรอยูที่ใด
( ) 1 – 1.5 กิโลกรัม
( ) นอยกวา 1 กิโลกรัม
( ) 1.6 – 2 กิโลกรัม
( ) 2.1 กิโลกรัมขึ้นไป
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สวนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หนาขอความที่ตรงกับการเลือกซื้อของตัวทาน
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซื้อของทานมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซื้อของทานมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซื้อของทานปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซื้อของทานนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นสงผลตอการเลือกซื้อของทานนอยที่สุด
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือก
มากที่สุด
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
1. ยี่หอของคอมพิวเตอรแบบ
พกพา
2. คอมพิวเตอรแบบพกพามีรุนให
เลือกหลายรุน
ดาน
3. คอมพิวเตอรแบบพกพามี
ผลิตภัณฑ
น้ําหนักเบา
4. ความเร็วในการทํางานของ
คอมพิวเตอรแบบพกพา
5. ชื่อเสียงของผูผลิตคอมพิวเตอร
แบบพกพา

6. คอมพิวเตอรแบบพกพามี
ราคาเหมาะสมกับความเร็วใน
การประมวลผล (ซีพีย)ู
7. คอมพิวเตอรแบบพกพามี
ดานราคา ราคาใกลเคียงกับคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ
8. เงื่อนไขที่งายตอการซื้อ (เชน
ชําระแบบเงินผอนได)
9. ราคาขายตอของคอมพิวเตอร
แบบพกพาไมตก

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา

ดานราคา 10. คาซอมหลังหมดรับประกัน
(ตอ)
11. มีการบริการนอกสถานที่
12. สถานที่จัดจําหนายตั้งอยู
ใกลที่พักอาศัย
ดาน 13. เดินทางไดสะดวกสบาย รถ
การจัด ไมติด
จําหนาย 14. สถานที่ตั้งรานมีที่จอดรถ
เพียงพอ
15. สถานที่ตั้งรานโดดเดน
สะดุดตา
16. สื่อโทรทัศน
ดานการ 17. สื่ออินเตอรเน็ต
สงเสริม 18. สื่อสิ่งพิมพ
การตลาด 19. ของแถมที่ไดรับ
20. มีการลดราคาพิเศษ
21. สะดุดตารูปทรง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
22. สะดุดตากับสีตัวเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
ดานการ
23. คอมพิวเตอรแบบพกพา
บรรจุ
ออกแบบสวยงาม
ภัณฑ
24. มีบรรจุภัณฑปกปอง
ตัวเครื่อง
25. มีกระเปาสําหรับหิ้วออก
นอกสถานที่
ดาน 26. พนักงานขายหนาตาดี
พนักงาน 27. พนักงานขายพูดจายิ้มแยม
ขาย แจมใส

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือก
ซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา

ดาน 28. พนักงานขายมีความรูเรื่อง
พนักงาน คอมพิวเตอร
ขาย (ตอ) 29. พนักงานขายขอรองใหชวย
ทํายอด
30. รูจักพนักงานขายเปนการ
สวนตัว
31. ขอคําปรึกษาจากเพื่อนกอน
ตัดสินใจซื้อ
32. บริษัทฯผูขายมีภาพลักษณดี
ดาน 33. บริษัทฯผูขายมีการรวมมือ
การให กับสื่อในเทศกาลตางๆ
ขาวสาร 34. บริษัทฯผูขายมีการสื่อสาร
ตอกย้ําตราสินคา
35. การรับขาวสารมาจากสื่อที่
นาเชื่อถือ
36. กลุมคนใกลชิดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพา
37. กระแสสังคมที่เกิดขึ้น
ในชวงที่ซื้อ
ดานพลัง
38. การชื่นชอบตราสินคา
สวนตัวมากอนแลว
39. การไดรับการนับหนาถือตา
จากสังคม
40. การถูกกระตุนจากสภาพ
สิ่งแวดลอมรอบขาง

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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