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หัวของานคนควาอิสระ  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

ชื่อผูเขียน                 นราพงษ  วันดี 
อาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระ              ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ 
สาขาวิชา   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 
ปการศึกษา 2553 

 

บทคัดยอ 
 
   การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็ก การศึกษา มี 3 วัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ (2) เพ่ือศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ และ (3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูใช
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพจาก
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาจํานวน 393 ราย โดยจะมุงเนนไปท่ีคณะท่ีมีความจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย 5 กลุมสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กลุมสาขาวิชา และคณะวิทยาศาสตร 4 กลุมสาขาวิชาจํานวน
ประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดคณะละ 131 การสุมกลุมตัวอยาง 3 คณะ 13 สาขา ประชากรท้ังหมด
จํานวน 393 ราย การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และเรียงลําดับความสําคัญ 
                   ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีวัตถุประสงคของการใชงานคอมพิวเตอรเพื่ออินเทอรเน็ตโดยมีความถ่ีในการใชงาน ทุก
วัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง และใชในสถานท่ีทํางานมากท่ีสุด คือท่ีบานพัก/หอพักรองลงมาท่ี
ทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใชงาน ซ่ึงจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช
จํานวน 1 เคร่ืองและนิยมยี่หอเอเซอร โดยมีระดับราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีซ้ืออยูระหวาง 
15,000-20,000 บาท และนิยมหนวยความจําหรือหนวยประมวลผล AMD สถานท่ีซ้ือสวนใหญราน
คอมพิวเตอรในศูนยการคา และซ้ือเปนเงินผอนซ่ึงสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อการศึกษา
จากการรูจักจากญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเชื่อถือ ผูบริโภคคํานึงถึงราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมี

ฆ 
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แรงจูงใจมาจากการโฆษณา และเพื่อน/ญาติพี่นองและมีการซื้อเพื่อตัวเองโดยมีการคิดท่ีจะเปล่ียน
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหมหากเครื่องเดิมชํารุด เสียหายหรือหมดอายุการใชงานตามระยะเวลา 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก
ท้ังเพศชายและเพศหญิง พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กมากท่ีสุด คือ ดานปจจัยดานอ่ืนๆ รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการตลาดและดานราคา ตามลําดับผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก จําแนกตามอายุพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กท้ังอายุต่ํากวา 25 ป 25-35 ป และ35 ปข้ึนไปจะให
ความสําคัญกับปจจัย ปจจัยดานอ่ืนๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ ดานสงเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 
  
                   This study was researching factors that affect the behavior to purchase portable 
computers smaller. Education has 3 objectives: (1) to study the behavior using portable computers 
smaller student University of Ratchapat Walalialongkorn Bangkok Center (2) to learn about 
factors that influence your decision to purchase a small student University of Ratchapat 
Walalialongkorn Bangkok Center (3) to study the problem and suggestions of the users of 
portable computers smaller student University of Ratchapat Walalialongkorn Bangkok Center 
from for example the study. Number 393 list will focus on the need to use a small computer is 
Faculty of information technology, which consists of 5 groups of disciplines, Faculty of 
information technology disciplines and 4 groups of 4 science disciplines of example population 
group, for example, the Board of each of the 131 random sample all 3 disciplines Board 13. The 
population of 393 items analyzed data using complex statistics and sort important 
                  Study behavior using portable computers smaller. We found that most of the sample 
with the purpose of using the computer to the Internet, by frequency of use. every day. on more 
than 4 hours and use in the workplace is a guesthouse to work. Most of the sample group does not 
have a computer which the number of computers that use the number 1 and popular brands Acer, 
has the price of computers purchased between 15,000-20,000. Bath, and corporate memory or 
processor AMD where most purchase in computer stores and purchased in installments, which 
most have reasons to shop for education from recognized from relatives. siblings or trusted 
people. Consumers, regardless of the price of the computer whose motivation comes from 
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advertising and friends/relatives. Brothers and have to buy to itself with ideas that will change the 
computer if the originally damaged or expired work by time period.   
                  Study factors that influence the decision to purchase a small portable computer, both 
male and female found that factors that influence the decision to purchase a small portable 
computer is the other factor is the second product, distribution channel, the promotion and price. 
Study factors that influence the decision to purchase a small portable computer. classification by 
age found that the factors that affect the behavior to purchase a small age 25 years, 25-35. year 
and 35 years are important factors. The other factor most to is the second price, the products, 
distribution channel, and promotion. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
                  ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสารไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําให
หนวยงาน หรือ องคกรตางๆ ไดนําเทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการรับ-สงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกิจและการใหบริการบน
อินเทอรเน็ต ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมือชวยในการทํางาน ไมเพียงแตหนวยงานหรือองคกรเทานั้นท่ี
นําคอมพิวเตอรเขามาใชงาน นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาหรือผูใชตามบาน ก็ไดจัดหา
คอมพิวเตอรเขามาใชสวนตัวกันมากข้ึน เพราะวาในปจจุบัน คอมพิวเตอรมีราคาท่ีถูกลงมาก และยัง
มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนดวย  
 สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีพบเห็นในปจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ คอมพิวเตอร
ตั้งโตะ (Desktop Computer) และ คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebooks Computer) ซ่ึงคอมพิวเตอร
ท้ัง 2 แบบนี้ มีลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกัน แตแตกตางกันในเร่ืองของขนาด และความสะดวก
ในการทํางาน ซ่ึงคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะนั้น จะมีขนาดท่ีใหญ มีน้ําหนักมากไมสามารถพกพาไป
ทํางานนอกสถานท่ีไดเลย แตถาเปนในสวนของคอมพิวเตอรแบบพกพานั้นจะมีน้ําหนักเบา ขนาด
ของเคร่ืองไมใหญ สามารถพกพาติดตัวไปทํางานนอกสถานท่ีไดอยางสะดวกสบาย 
 อยางไรก็ตามใบปจจุบันได มีคอมพิวเตอรแบบพกพาแบบใหม ท่ีเรียกวาคอมพิวเตอร 
แบบพพาขนาดเล็ก (Netbook Computer) ซ่ึงมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ําหนักเบา ราคาไมแพง พกพา 
สะดวก เหมาะกับการเดินทางและใชนอกสถานท่ีและยังสะดวกตอการเขาบริการอินเทอรเนต  
 ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีนาศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาด
เล็ก ซ่ึงผลของการศึกษาวิจัยจะทําใหทราบถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเลือกใช ขอดี-ขอเสีย 
เทคโนโลยี ของคอมพิวเตอรแบบพกพกขนาดเล็ก แลวยังสามารถใชเปนขอมูลเพื่อใหในสวนของ
บริษัทผูผลิตพัฒนาตอไป จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยส่ิงนี้ โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ เปนกรณีศึกษา 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
                  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 
                  2.  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาด
เล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 
                  3.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูใชจากการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาด
เล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 
 
1.3  สมมติฐานงานวิจัย 
                  สมมติฐานงานวิจัยมีดังตอไปนี้ 
                  1.  ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของนักศึกษา
ชายมากท่ีสุด 
                  2.  ปจจัยดานตัวสินคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
นักศึกษาหญิงมากท่ีสุด 

   
1.4  ขอบเขตของงานวิจัย 
                  ขอบเขตของงานวิจัยมีดังตอไปนี้ 

    1.  ดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ศูนยกรุงเทพ 

    2.  ดานระยะเวลา ศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแหลงสอบถามและศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิระหวาง มกราคม 2553 ถึง มิถุนายน 2553   

    3.  พื้นท่ีศึกษา โดยมุงเนน ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ  
 
 
 
 

DPU



 3 

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

ประโยชนท่ีวาจะไดรับมีดังตอไปนี้ 
                 1.  ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

   2.  ทราบถึงเทคโนโลยีและขอดี-ขอเสีย ของคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
   3.  ทราบถึงแนวทางและขอเสนอแนะสําหรับผูขาย 

 
1.6   นิยามศัพทเฉพาะ 
                  คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Desktop Computer) หมายถึง คอมพิวเตอรท่ีออกแบบมาเพื่อ
ใชงานบนโตะ ท่ีใชตามบานหรือสํานักงานท่ัวไป เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนตน  

     Notebook Computer หมายถึง คอมพิวเตอรแบบพกพา ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาด
สมุดโนต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหนๆ ไดสะดวกใชไดท้ังกับไฟบานและ     
แบตเตอรี น้ําหนักไมถึง 1 กิโลกรัม 

     Netbook หมายถึง โนตบุคท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือท่ีเขาสูโลกอินเทอรเน็ตใน
แบบพกพาไดสะดวกมีขนาดเล็กกวาขนาดปกติของเคร่ืองแล็ปท็อปท่ัวไป มีน้ําหนักเบา ตนทุนตํ่า 
ใชพลังงานเทาท่ีจําเปน โดยท่ัวไปถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานท่ีอาศัยอินเทอรเน็ตเปนพื้นฐาน 
เชนการอานเว็บ หรือการใชอีเมล 

     พฤติกรรม หมายถึง กิริยาของส่ิงมีชีวิตท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนอง ตอส่ิงเรา อัน
เปนไปอยางเหมาะสมเพื่อการอยูรอดของชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

     ประชากร หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 
     กลุมตัวอยาง หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ ท่ีถูก

เลือกมาตอบแบบสอบถาม 
     ปจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีมีความหมายหรือมีความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล 

       พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใช
สินคา และบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

          ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดแก พฤติกรรม
ผูบริโภคพฤติกรรมการซ้ือ ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด คอมพิวเตอรโนตบุค และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1  พฤติกรรมผูบริโภค 
       2.1.1  ภาพรวมพฤติกรรมของผูบริโภค  
 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา หรือเปนกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนในการตัดสินใจ ท้ังกอนการตัดสินใจและภายหลังการ
ตัดสินใจแลว หรือเปนพฤติกรรมของผูบริโภคในการคนหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การ
ใช (Using) การประเมิน (Evaluating) และการจับจายใชสอย (Disposing) สินคา บริการ และ
ความคิด 
                  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzlng Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการ พฤติกรรมการซ้ือเละการใชสินคาหรือบริการ คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ
จัดกลยุทธการตลาด (Marketing strateies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม  
                  คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6 Ws และ I H เพื่อหาคําตอบ  
7 ประการหรือ 7 Os ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ (ศิริวรรณ และคณะ, 2541:125-126) 
                  1.  คําถามวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) คําตอบตองการ
ทราบคือ ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ซ่ึงประกอบดวยลักษณะทางดานประชากรศาสตร
ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรมศาสตร 
                  2.  คําถามวา ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?)  คําตอบท่ีตองการทราบ
คือ ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ซ่ึงหมายถึง ผลประโยชนท่ีผูบริโภคตองการจากสินคาไดแก

 

DPU



                                                                  5 
                                                                                                                                          
  
คุณสมบัติหรือองคประกอบของสินคา (Product component) ความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive Differentiation) 

    3.  คําถามวา ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consme buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ
คือ วัตถุประสงคในการซ้ือสินคาหรือใชบริการ (Objcctives) เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค
ทางดานรางกายและดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือคือ ปจจัย
ภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 
                  4.  คําถามวา ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who Participates in the buying?) 
คําตอบท่ีตองการทราบคือ บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
สินคาหรือใชบริการ ประกอบดวย ผูริเร่ิม (lnitiator) ผูมีอิทธิพล (lnnuencer) ผูตัดสินใจซ้ือ 
(Decider) ผูซ้ือ (Purchaser) และผูใช (Users) 
 5.  คําถามวา ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) คําตอบท่ีตองการ
ทราบคือ โอกาสในการซ้ือ (Occasions) สินคาหรือบริการนั้นๆ เชน ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด
ของเดือน ชวงเวลาหรือโอกาสพิเศษตางๆ  

 6.  คําถามวา ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumerbuy?) คําตอบท่ีตองการ
ทราบคือ ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปซ้ือสินคาหรือใชบริการ เชน หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสด รานขายของชํา เปนตน 

 7.  คําถาม ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ 
คือ ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operation) ประกอบดวย การรับรูปญหา (Problem Recowhion) 
การคนหาขอมูล (Aitemative search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alterative) การตัดสิน 
ใจซ้ือ (Purchasing) ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Part Purchasing) 
        2.1.2  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  

     โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิด
ความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer's black box) เปรียบเสมือน
กลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาคคะเนได ถึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือที่จะไดรับอิทธิพล
จากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือและนําไปสูการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer's response) หรือการ
ตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer's purchase decision) ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  
 
ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2541) 

DPU



                                                                  7 
                                                                                                                                          
  
                  จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิคความตองการกอน แลวทําให
ผูซ้ือ (ผูบริโภค) เกิดการตอบสนอง มีรายละเอียดดังนี ้
                  1.  ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (lnside stimulus)
และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา
(Buying motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ส่ิงกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 
                        1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับ
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix = 4P) ประกอบดวย 
                               -  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุน ความตองการซ้ือ 
                               -  ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
                               -   ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ place) เชนจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกเเกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 
                               -  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ 
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ท่ัวไปเหลานี้ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือ 
                       1.2  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดเเก 
                              -  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
                              -  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีดานฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 
                              -  ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน กฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซ้ือ 
                              -  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิคความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 
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                  2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buycr's black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
เปรียบเสมือนกลองดํา (BIack box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

          2.1  ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer's characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
                       2.2  ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Buyer’s decision process) ประกอบดวย4
ข้ันตอนคือ 1) การรับรูความตองการ (ปญหา) 2) การคนหาขอมูล  3) การประเมินทางเลือก  4) การ
ตัดสินใจซ้ือ  5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
        2.1.3  ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
                  การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ
ผูบริโภคทางดานตางๆ เพ่ือท่ีจะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมเม่ือผูซ้ือไดรับส่ิงกระตุน
ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงผูซ้ือไดรับอิทธิพลมา
จากปจจัยดานตางๆ ดังนี้ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทาง
จิตวิทยา ในท่ีนี้ผูศึกษาจะกลาวถึงปจจัยสวนบุคคลเน่ืองจากเปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

     1.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพโอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษารูปเเบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคลดังนี้ 
                          1.1  อายุ (Age) อายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป 6-11 ป 12-19 ป 20-34 ป 35-49 ป 50-64 ป และ 65 ปข้ึน
ไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหม ชอบสินคาประเภทแฟช่ัน และรายการพักผอนหยอน
ใจ 
                          1.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน ความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซ้ือเส้ือผาราคาสูง หรือ ตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัท มีบุคคลในอาชีพใดสนใจ เพื่อท่ีจะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ
ตองการใหเหมาะสม 
                          1.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได (lncome) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือโอกาสเหลานี้ประกอบดวย 
รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงินนักการตลาดตองสนใจ

DPU



                                                                  9 
                                                                                                                                          
  
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบ้ีย ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูบริโภคมี
รายไดต่ํา กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและลดสินคา
คงคลัง และวิธีการตาง ๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
                          1.4  การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ
คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า 
                          1.5  คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifesle) คานิยมหรือ
คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ 
หมายถึง อัตราสวนของผลประโยชนท่ีรับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestylc) 
หมายถึง รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของ 1) กิจกรรม (Activities) 2) 
ความคิดเห็น (Opinions) 

 
2.2  พฤติกรรมการซ้ือ 

     พฤติกรรมการซ้ือ (Buying Behavior) คือ ลักษณะอาการของผูบริโภคในการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแตละชนิด ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือข้ึนอยูกับระดับความเส่ียงและการมีสวนไดสวน
เสียท่ีผูบริโภคมีตอสินคานั้น (Degee of Buying lnvolvement) รวมถึงระดับความแตกตางระหวาง
ตราสินคา (Degree of Differences among Brands) วามากนอยเพียงใด 

     รูปแบบท่ีสําคัญของสถานการณการซ้ือ (Types of buying behevior) การตัดสินใจซ้ือ
แตกตางกันตามรูปแบบของการตัดสินใจในการซ้ือ ซ่ึงอาจแสดงถึงพฤติกรรมการซ้ือตามความ
สลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือและระดับความแตกตางระหวางตราสินคา ดังแสดงในตารางท่ี 2.1
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1   พฤติกรรมการซ้ือ 4 แบบ (Four types of buying behavior) 

 
ความซับซอนในการตัดสินใจ

ซ้ือสูง 
(High involvement) 

ความซับซอนในการตัดสินใจซ้ือตํ่า 
(Low involvement) 

 
 

ความแตกตาง
ระหวางตรา

สินคา 
(Differencces 

between brands) 

 
 
สูง 
 

(1) พฤติกรรมการซ้ือแบบ
สลับซับซอน 

(complex buying behavior) 

(4) พฤติกรรมการซ้ือแบบตองการ
ความหลากหลาย (Variety-seeking 
buying behavior) 
 

 
ต่ํา 

(2) พฤติกรรมการซ้ือแบบลด
ความขัดแยง (Dissonance-
reducing buying behavior) 

(3) พฤติกรรมการซ้ือตามความเคย
ชิน 
(Habitual buying behavior) 

ท่ีมา : Kotler and Armstrong (2003:197) 

                  1.  พฤติกรรมการซ้ือแบบสลับซับซอน (Complex buying behavior) เปนพฤติกรรมการ
ซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูงในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางระหวางตราสินคาสูง
หรือผลิตภัณฑท่ีราคาแพง ซ้ือไมบอย และมีความเส่ียงสูง โดยท่ัวไปผูบริโภคไมรูจักเกี่ยวกับ
ประเภทผลิตภัณฑตัวอยาง การซ้ือคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซ่ึงผูบริโภคไมรูถึงคุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร พฤติกรรมนี้ประกอบดวยกระบวนการดังนี้ ผูบริโภคตองผานกระบวนการเรียนรู โดย
พัฒนาความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ แลวพัฒนาทัศนคติซ่ึงนําไปสูการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางตราสินคา นักการตลาดจึงตองเขาใจในการรวบรวมขอมูล และการ
ประเมินพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีมีความสลับซับซอนสูง ตลอดจนพัฒนา กลยุทธซ่ึงชวยผูซ้ือในการ
เรียนรูคุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ และสรางความแตกตางระหวางคุณลักษณะของผลิตภัณฑ โดยใช
ส่ือบรรยายถึงขอไดเปรียบ การจูงใจพนักงานขายและรานคา    
 2.  พฤติกรรมการซ้ือแบบลดความขัดแยง (Dissonance-rcducing buying behavior) เปน
พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสลับซับซอน ในการตัดสินใจซ้ือของในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง
ระหวางตราสินคาตํ่า มักเกิดในกรณีท่ีสินคามีราคาแพง ซ้ือไมบอย มีความเส่ียงสูง และมองไมเห็น
ความแตกตางระหวางตราสินคา เชน พฤติกรรมการซ้ือพรมของผูบริโภคมีความสลับซับซอนสูง
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เนื่องจากพรมมีราคาแพง อยางไรก็ตามผูซ้ือมองวาพรมในแตละตราสินคา แตละราคาน้ันดูไม
แตกตางกัน ดังนั้นผูซ้ือจะสํารวจกอนวามีตราสินคาอะไรบาง และตัดสินใจซ้ืออยางรวดเร็ว อาจซ้ือ
เพราะราคาถูกหรือเพราะความสะดวก หลังจากซ้ือสินคาอาจเกิดความรูสึกขัดแยงใจ เรียกวา ความ
ขัดแยงหลังการซ้ือ (Post purchase dissonance) เม่ือคนพบขอเสียของผลิตภัณฑ หรือเม่ือไดยินผูอ่ืน
พูดถึงขอดีของตราสินคาอ่ืน นักการตลาดจะตองมีการส่ือสารไปยังลูกคา เพื่อสรางความเช่ือถือ 
และเพื่อชวยใหผูบริโภคเกิคความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับการเลือกตราสินคา    
 3.  พฤติกรรมการซ้ือตามความเคยชิน (Habitual buying behavior) เปนพฤติกรรมการ
ซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือต่ําในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางระหวางตราสินคาตํ่า 
เชนการซ้ือเกลือ พริกไทย ผูบริโภคจะไมยึดติดกับตราสินคา แตจะเลือกตราสินคาท่ีวางขายใน
ขณะน้ันถึงแมผูบริโภคจะซ้ือตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งเปนประจํา ก็ไมไดหมายความวาเขามี
ความภักดีตอตราสินคา (ตราสินคา loralty) แตเปนเพราะความเคยชิน พฤติกรรมการซ้ือตามความ
เคยชินมักเกิดข้ึนกับสินคาท่ีซ้ือสมํ่าเสมอและมีราคาตํ่า     
 สําหรับผลิตภัณฑประเภทนี้ นักการตลาดจําเปนตองการสงเสริมการตลาดและการเนน
ราคา เพื่อกระตุนใหเกิดการทดลองซ้ือ ควรมุงเนนไปท่ีประเด็นหลัก 2-3 ประเด็นเทานั้น การใช
สัญลักษณดวยรูปภาพสําคัญ เพราะสามารถจําไดงาย และทําใหนึกถึง ตราสินคา ความมุงเนนไปท่ี
ความถ่ีของแคมเปญโฆษณา แตใชระยะเวลาส้ันๆ การใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศนจะไดรับ
ความสําเร็จมากกวาส่ือส่ิงพิมพ นักการตลาดจะใชเทคนิค 4 ประการ ในการเปล่ียนจากสินคาท่ีซ้ือ
โดยไมตองตัดสินใจมาเปนสินคาทีตองตัดสินใจ (อยางมาก) กอนซ้ือ คือ 1) การเช่ือมโยงผลิตภัณฑ
เขากับเร่ืองราวในชีวิตประจําวันของผูบริโภค  2) การเช่ือมโยงผลิตภัณฑเขากับสถานการณที่บุคคล
ตองเกี่ยวของ  3) การออกแบบโฆษณาท่ีกระตุนอารมณ ซ่ึงเปนความตองการดานจิตวิทยา โดยช้ีถึง
คุณคาของบุคคลหรือการปองกัน 4) การเพ่ิมคุณลักษณะท่ีสําคัญเขาไป ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคสนใจ
สินคานั้นมากข้ึน          
 งานของนักการตลาดในสถานการณนี้จะเกี่ยวของกับ 1) ลูกคาประจําบริษัทตอง
พยายามสงเสริมใหเกิดความชอบเก่ียวกับตราสินคา สงเสริมคุณภาพระดับช้ันของสินคา และการ
ควบคุมราคา 2) ลูกคาใหม นักการตลาดตองพยายามเรียกรองใหเกิดความสนใจในตราสินคาและ
พยายามเสนอผลิตภัณฑลักษณะใหม รวมท้ังการจัดแสดง ณ จุดซ้ือ การลดราคา การแจก การแถม 
และการชิงรางวัล เปนตน         
 4.  พฤติกรรมการซ้ือแบบตองการความหลากหลาย (Variety-seeking buying bchavior) 
เปนพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือตํ่าในผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง
ระหวางตราสินคาสูง ลูกคามักมีการเปล่ียนไปใชตราสินคาอ่ืนบอยๆ (Brand switching) เชน การซ้ือ

DPU



                                                                  12 
                                                                                                                                          
  
คุกกี้ของผูบริโภค ซ่ึงอาจเลือกซ้ือตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งโดยไมไดใชเวลาคิดมากนัก และ
ประเมินผลในขณะท่ีลูกคากําลังรับประทานคุกกี้อยูนั้น คร้ังตอไปเม่ือผูบริโภคตองการซ้ือคุกกี้อาจ
เลือกท่ีตราสินคา อันเนื่องจากตองการทดลองของใหม ความนิยมในสินคาเกาลดลงการเปล่ียนไป
ซ้ือของตราสินคาอ่ืนเพราะตองการความหลากหลายมากกวาความไมพึงพอใจกลยุทธสําหรับผูนํา
ตลาดคือ พยายามทําใหพฤติกรรมการซ้ือกลายเปนความเคยชิน โดยครอบคลุมพื้นท่ีบนช้ันวางให
มากท่ีสุด และมีการโฆษณาเพ่ือเตือนความทรงจํา สวนกลยุทธสําหรับผูทาชิงคือพยายามกระตุนให
เกิดพฤติกรรมการซ้ือแบบตองการความหลากหลาย โดยการเสนอราคาถูก การแจกคูปอง การแจก
สินคาตัวอยาง และการโฆษณา ซ่ึงการแสดงถึงความพยายามในการคนหาส่ิงใหมๆ 

     5.  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) คุณคาจากการบริโภคหรือการ
ใช (Value in consumption or use) ในข้ันนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาท่ีไดรับจริง (Perceived 
value) จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาท่ีไดรับจริงสูงกวา
ความคาดหวังผูบริโภคก็จะเกิคความพึงพอใจ (Satisfied) แตถาคุณคาท่ีไดรับจริงตํ่ากวาความ
คาดหวังแสดงวาผูบริโภคไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ (Dissatisfied) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post 
purchase behavior) ท่ีนักการตลาดจะตองติดตามและใหความสนใจสามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี 
ดังนี้ 

          5.1  ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ (Post purchase satisfaction) เปนระดับความพึง
พอใจของผูบริโภคภายหลังจากท่ีไดซ้ือสินคาไปแลว แบงไดหลายระดับ เชน พึงพอใจอยางมาก
รูสึกเฉยๆ หรือรูสึกไมพอใจ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค (Expectation) และคุณคาท่ีไดรับจริง (Perceived value) กลาวคือ ถาคุณคาท่ีไดรับจริง 
(Perceivedvalue) ต่ํากวาท่ีผูบริโภคไดคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกไมพอใจ (Dissatished) แตถาคุณ
คาท่ีไดรับจริง (Perceived value) เทากับท่ีคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกพึงพอใจ (Satisfied) และถา
คุณคาท่ีไดรับจริง (Perceived value) สูงกวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง
(Delighted) ซ่ึงมีผลทําใหผูบริโภคกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกคร้ัง หรือบอกตอผูอ่ืนเกี่ยวกับความ
พอใจและไมพอใจของตนท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้น 

       ลูกคากําหนดความคาดหวังโดยมีพื้นฐานจาก 1) ขอมูลที่ไดรับจากผูขายสินคา 2) 
เพื่อนหรือคนใกลชิด 3) แหลงขอมูลอ่ืนๆ ยิ่งมีความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังและประสิทธิภาพ
มากเทาใด ทําใหผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจมากข้ึนเทานั้น เห็นไดวาการท่ีจัดทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจภายหลังการซ้ือสินคาไดนั้น ผูขายควรกลาวอางถึงประสิทธิภาพที่แทจริงของสินคานั้นโดย
ไมควรกลาวอางอิงเกินความเปนจริง 
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            5.2  การกระทําภายหลังการซ้ือ (Post purchase actions) ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจในผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ มีแนวโนมวา
ผูบริโภคจะกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกคร้ัง ในทางตรงกันขามถาผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจผูบริโภค
อาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑ อาจบอกตอ หรือมีการรองเรียนผานทางส่ือมวลชน หรืออาจถึงข้ัน
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทได 

     5.3  พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซ้ือ (Post purchase use and disposal)
เปนหนาท่ีของนักการตลาดท่ีตองคอยติดตามวาผูบริโภคใชและกําจัดสินคานั้นอยางไร ถาผูบริโภค
เก็บขายผลิตภัณฑโดยไมใช อาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑนั้นไมเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหการบอกตอไม
เปนผล แตถาผูบริโภคขายหรือแลกเปล่ียนผลิตภัณฑระหวางกันมีผลทําใหยอดขายผลิตภัณฑใหม
ลดลงและถาผูบริโภคท้ิงผลิตภัณฑนักการตลาดจําเปนตองรูวาผูบริโภคทําลายผลิตภัณฑนั้นอยางไร 
เนื่องจากผลิตภัณฑบางชนิดอาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลัอม 
 
2.3  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
                  สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง เคร่ืองมือตางๆ ทาง
การตลาดท่ีกิจการใชเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย ประกอบดวยกลยุทธ
ทางการตลาดที่สําคัญ 4 ประการดังนี้ ผลิตภัณฑ(Product)ราคา(Price)การจัดจําหนาย(Distribution) 
และการสงเสริมการตลาด(Promotion)ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    2.3.1  ผลิตภัณฑ 
     ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ทุกส่ิงท่ีนักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพ่ือเรียกรอง

ความสนใจ เพื่อการไดกรรมสิทธ์ิ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการ
ของตลาดได องคประกอบผลิตภัณฑไดแก 

     1.  ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) บริษัทตองมีความรูวาอะไรเปนส่ิงท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคได 

     2.  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product  properties) หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นผลิตมาจากอะไร มี
คุณสมบัติอยางไร รูปแบบของผลิตภัณฑ เปนตน 

     3.  จุดเดนของผลิตภัณฑ (Product Feature) หมายถึง ผลิตภัณฑมีอะไรเดนเปนพิเศษกวา
สินคาอ่ืน เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดใจลูกคาได 

     4.  ผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ (Product Benefit) ลูกคาสวนใหญมักจะสับสน
ระหวางจุดเดนผลิตภัณฑ และผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันกลาวคือ 
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จุดเดนผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีอยูในตัวสินคา สวนส่ิงท่ีเปนประโยชนแกลูกคาเกิดข้ึนในความรูสึก
ของลูกคา เรียกวา ผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑตัวอยาง 
   
 ประเภทของผลิตภัณฑไดแก 
       1.  สินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีซ้ือโดยผูบริ 
โภคข้ันสุดทาย ความตองการในการบริโภคสินคาประเภทนี้ มักเกิดข้ึนอยางอิสระจากความตองการ
และความคิดสวนตัว 

     2.  สินคาอุตสาหกรรม (Industrial 6Goods) หมายถึง สินคาในอุตสาหกรรม ผูซ้ือจะซ้ือ
ไปเพื่อเปนปจจัยในการผลิต เพื่อการขายตอ ผูซ้ือสินคาประเภทนี้เรียกวาผูซ้ือทางอุตสาหกรรม 
           2.3.2  ราคา 
        ราคา (Price) จํานวนเงินท่ีบุคคลตองจายเพื่อตอบแทนกับการไดรับกรรมสิทธ์ิ ความ
สะดวกสบาย และความพอใจในผลิตภัณฑนั้นใหกับเจาของเดิม หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ 
ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการในรูปเงินตราลักษณะท่ัวไปของราคา 

     การแลกเปล่ียนระหวางสินคากับสินคาท่ีกระทํากันในขณะท่ีการตลาดยังไมไดรับการ
พัฒนานั้นมักเกิดข้ึนมากมาย เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว มนุษยจึงไดหันมาใชการแลกเปล่ียน
โดยอาศัยเงินเปนส่ือกลาง การใชเงินเปนส่ือกลางน้ีจําเปนตองมีการกําหนดจํานวนเงินหรือราคา
สําหรับสินคาแตละชนิดมีข้ึนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการแลกเปล่ียน 

     วัตถุประสงคในการตั้งราคาไดแก 
     1.  การตั้งราคาเพ่ือมุงผลตอบแทนหรือกําไร 
     2.  การตั้งราคาเพ่ือใหไดยอดขายมากข้ึน 
     3.  การตั้งราคาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ ประกอบดวย 2 กรณี คือ การตั้งราคาเพื่อเผชิญ

การแขงขัน และการตั้งราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของการตั้งราคา 
      ปจจัยที่มีผลตอการต้ังราคาไดแก 
      1.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและตนทุนการตลาด 
      2.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงบทบาทของราคา 
      3.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงลักษณะประเภทสินคาท่ีขาย สินคาฟุมเฟอย สินคาท่ีใช

สินคาอ่ืนทดแทนกันไดควรกําหนดราคาท่ีต่ํา สินคาท่ีใชประกอบกันกับสินคาชนิดอ่ืนควรตั้งราคา
ใกลเคียงกับสินคานั้น 

      4.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงสวนประสมการตลาดอ่ืนของธุรกิจ 
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      5.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ 
      6.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงราคาสินคาของธุรกิจคูแขงขัน ถาธุรกิจคูแขงขันต้ัง

ราคาสินคาตํ่าธุรกิจเราจะตองต้ังราคาตํ่าดวยหากไมตองการเผชิญสงครามราคา 
     7.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ในข้ันเจริญเติบโตธุรกิจอาจเปล่ียน

บรรจุภัณฑใหมพรอมกับการกําหนดราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจสูงใกลเคียงกับธุรกิจคูแขงขันเพื่อรักษา
เสถียรภาพของราคา 

      8. การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงตําแหนงผลิตภัณฑ ตองใกลเคียงกับคุณภาพสินคา และ
สินคาท่ีอยูในตําแหนงเดียวกัน 

      9.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายของธุรกิจ การกําหนดราคา
ผลิตภัณฑตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

      10.  การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price  Elasticity of  
Demand) ซ่ึงหมายถึง อัตราสวนรอยละของการเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคท่ีไดรับผลกระทบรอย
ละของการเปล่ียนแปลงระดับราคา 
             2.3.3  การจัดจําหนาย 

          การจัดจําหนาย (Distribution) หมายถึง การเคล่ือนยายสินคาท่ีเปนการเคล่ือนยาย
ทางกายภาพและการเคล่ือนยายกรรมสิทธ์ิในสินคาจากผูผลิตหรือผูขายไปยังตลาดเปาหมายดวย
ชองทางและสถาบันการตลาดท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพจํานวนระดับของชองทางการจัด
จําหนายประกอบดวย 

         1.  ชองทางการจัดจําหนายโดยตรง (Direct Channel) หมายถึง การขายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม โดยพนักงานขายของบริษัทเองแตไมผานคนกลาง 

         2.  ชองทางการจัดจําหนายสองระดับ (Two Level Channel) ประกอบดวย คนกลาง
ในชองทางการจําหนายสองฝายในตลาดผูบริโภค ประกอบดวย ผูคาสง และผูคาปลีก ในตลาด
อุตสาหกรรม 

         3.  ชองทางการจําหนายสามระดับ (Three Level Channel) ประกอบดวย คนกลาง
สามฝายในตลาดผูบริโภค ประกอบดวยผูคาสง ผูคาอิสระ และผูคาปลีก ผูคาสงอิสระ ทําหนาที่ซ้ือ
สินคาจากผูคาสงและขายตอใหผูคาปลีกรายยอย 

         4.  ชองทางจําหนายมากกวาสามระดับ (Higher-Three-Level Distribution Channel 1) 
เกิดข้ึนกรณีท่ีมีการนําสินคาผานผูคาสง ผูคาอิสระและผูคาปลีก ซ่ึงแตละฝายมีกลุมยอยชวย
ดําเนินการ 
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        ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดระดับของชองทางการจัดจําหนายไดแก 
        1.  การพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ (Product Considerations) 
        2.  การพิจารณาดานตลาด (Market Considerations) 
        3.  การพิจารณาดานคูแขงขัน (Competition Considerations) 
        4.  พิจารณาคนกลาง (Middlemen Considerations) 
        5.  การพิจารณาทางดานบริษัท (Company Considerations) 

           2.3.4  การสงเสริมการตลาด 
     การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการท่ี

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ ราคาและการจําหนายท่ีใชเพื่อการติดตอส่ือสารทางการตลาด กับผูมุงหวัง 
ท้ังในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบริโภคเพ่ือแจงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําใหเกิด
ความเช่ือถือหรือเพื่อสรางเจตคติ การรับรู  การเรียนรู การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีแกกิจการ 

     สวนประสมการสงเสริมการตลาดปรกอบดวย 
     1.  การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูขายสินคากับผูซ้ือสินคา

โดยผานส่ือตางๆ ไดแก ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร เปนตน 
     2.  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการติดตอส่ือสารขอมูลโดยใช

บุคคลเพ่ือจูงใจใหซ้ือบางส่ิง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการติดตอส่ือสารแบบ 2 
ทาง เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือสินคาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด วิธีนี้ใชไดดีกับ
ระยะท่ีนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

     3.  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การใชเคร่ืองมือตางๆ ในการตลาด
ดวยจุดมุงหมายท่ีจะเชิญชวนใหซ้ือสินคาและบริการ โดยสามารถกระตุนความสนใจการทดลองใช
หรือการซ้ือของลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง การสงเสริมการขายตองใชรวมกับการ
โฆษณาหรือการขายโดยใชพนักงาน 

     4.  การประชาสัมพันธ (Public Relation:PR) หมายถึง การติดตอส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพล
ตอเจตคติท่ีดีตอองคการกลุมตางๆ อาจเปนลูกคา ผูถือหุน พนักงาน กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรม รัฐบาลประชาชนในทองถ่ินหรือกลุมอ่ืนๆ ในสังคม 

     5.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธท่ีใชส่ือ
โฆษณาต้ังแตหนึ่งอยางข้ึนไป เพื่อกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลกเปล่ียนท่ีสามารถวัด
ได ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่ง 
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     6.  การส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communica 
tion:IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารท่ีตองใชการส่ือสารเพ่ือการจูง
ใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
 
2.4  กรอบแนวคิดเก่ียวกับขอมูลดานผลิตภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค 

     ในป ค.ศ. 1972 อเลน (Alan Kay) ไดเสนอแนวคิด Dynabook ซ่ึงเปนคอมพิวเตอรขนาด
เล็กเทากับสมุดจดบันทึก (Notebook) ท่ีทุกคนสามารถเปนเจาของได นําไปยังสถานท่ีตางๆ ได และ 
สามารถรองรับกับขอมูลและการทํางานทุกอยางตามท่ีผูใชตองการ นอกจากนี้ตองมีฟงกช่ันการ
ทํางานของเครือขายไรสายอีกดวย จากนั้นในป ค.ศ. 1979 คอมพิวเตอรโนตบุค หรือ แล็ปท็อปตัว 
แรกของโลกจึงไดถือกําเนิดข้ึน ภายใตช่ือวา  กริด   คอมพาสส คอมพิวเตอร 1109 (Grid Compass 
Computer 1109) ออกแบบโดย  William Moggridge  ซ่ึงเปนของบริษัท Grid Systems Corp. กริด 
คอมพาสส คอมพิวเตอร ใชหนวยความจําแบบ bubble memory ขนาด  340  กิโลไบต บรรจุอยูใน 
เคสท่ีทําจากแมกนีเซียม พรอมดวยจอแสดงผลแบบ Electroluminescent Graphics 

     ในป ค.ศ. 1983 บริษัท Gavilan Computer ไดผลิตแล็ปท็อป (คอมพิวเตอรโนตบุค) ซ่ึงมี
หนวยความจํา 64 กิโลไบต (เพ่ิมไดถึง 128 กิโลไบต) ใชไมโครโปรเซสเซอร 8088 เมาสแบบ
Touchpad และเครื่องพิมพแบบพกพาทํางานบนระบบปฏิบัติการของ Gavilan (เหมือนกับ
ระบบปฏิบัติการแบบ MS-DOS) ดวยน้ําหนักประมาณ 4 กิโลกรัม (ไมรวมเคร่ืองพิมพ ซ่ึงหนัก 2.4
กิโลกรัม) ตอมาในป ค.ศ. 1984 บริษัท Apple Computer เปดตัว Apple IIc ซ่ึงเปนคอมพิวเตอร
ขนาดเทาสมุดจริง แตยังไมนับวาเปนแล็ปท็อป (คอมพิวเตอรโนตบุค) ท่ีแทจริง ดวยการทํางานของ
ไมโครโปรเซสเซอร 65C02 ความเร็ว 1.4 เมกกะเฮิรต หนวยความจํา 128 กิโลไบต ไดรฟ 5.25 นิ้ว 
1 ไดรฟ มีพอรตอนุกรม 2 พอรต พอรตเมาส การดโมเด็ม แหลงจายไฟภายนอก ซ่ึงรวมๆ แลวหนัก
ถึง 5 กิโลกรัม ซ่ึงไมรวมจอแสดงผลซึ่งแยกออกไปและมีน้ําหนักท่ีหนักกวา ดวยจอแสดงผลแบบ
โมโนโครมขนาด 9 นิ้ว ดังนั้นการใชงานจะเปนไปในลักษณะของคอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี ซ่ึงผูใชท่ี
นําติดตัวไป จะสามารถใชงานเม่ือถึงท่ีหมายแลวเทานั้น 

    ในป ค.ศ. 1986 บริษัท IBM ไดผลิต IBM PC Convertible ซ่ึงถือวาเปนแล็ปท็อป
(คอมพิวเตอรโนตบุค) อยางแทจริง โดยใชไมโครโปรเซสเซอร 8088 หนายความจํา 256 กิโลไบต 
ไดรฟของดิสก 3.5 นิ้ว 2 ตัว จอแสดงผลแบบ LCD มีพอรตเครื่องพิมพแบบอนุกรม และชอง
สําหรับใสโมเด็ม มาพรอมดวยโปรแกรมพื้นฐาน หนัก 5.4 กิโลกรัม โดยต้ังราคาไวท่ี 3,500 ดอล
ลาร สหรัฐ นับไดวา IBM PC Convertible ประสบความสําเร็จพอสมควร และถือเปนตัวการของ
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การเกิดยุคใหคอมพิวเตอรโนตบุคกําเนิดข้ึนปจจุบันผูผลิตคอมพิวเตอรโนตบุคไดมีการพัฒนาการ
ผลิตและเทคโนโลยีตางๆ เร่ือยมาจนทําใหคอมพิวเตอรโนตบุคมีความนาใช ประสิทธิภาพดี 
น้ําหนักเบา และมีราคาท่ีต่ําลง (พีรพล อนุตรโสตถ์ิ และ เทอดศักดิ์ ชมโตะสุวรรณ : 2546) แตดวย
ขอมูลท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือนั้นผานกระบวนการทางการตลาดและประกอบดวยกลยุทธใน
การจูงใจมากมาย ทําใหผูบริโภคตองหาขอมูลเพื่อลดความเส่ียงในการซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค ซ่ึง
ในกระบวนการหาขอมูลของผูบริโภคสวนใหญมักไดรับจากส่ือมวลชน แตเนื่องจากขอมูลท่ีไดรับ
นั้นมีเร่ืองของการตลาดเขามาเกี่ยวของจึงทําใหผูบริโภคหาขอมูลจากผูนําทางความคิดท่ีมี
ประสบการณเพ่ือขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นซ่ึงสามารถลดความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือตอไป
ท้ังนี้ในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค จึงตองคํานึงถึงสวนประกอบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอร
โนตบุค เพื่อเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการทํางาน และความตองการของผูใชงานโดย
สวนประกอบท่ีสําคัญในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค ตามท่ี จักรกฤษณ นพคุณ (2550) ให
คําแนะนํา แบงออกไดดังน้ี 

     1.  โมบายโปรเซสเซอร (Mobile Processor) 
            โมบายโปรเซสเซอร (Mobile Processor) คือ หนวยประมวลผลกลาง หรือที่นิยม
เรียกวา ซีพียู (CPU: Central processingunit) เปนสวนตีความ และประมวลผลตาม จากหนวย
ประมวลผล ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนสมองของคอมพิวเตอร ในการทําหนาท่ีตัดสินใจหรือคํานวณ จาก
คําส่ังท่ีไดรับ (วิกิพีเดีย, 2550) ท้ังนี้ซีพียูในคอมพิวเตอรโนตบุค มีช่ือเรียกวา “โมบายโปรเซสเซอร
หรือชิปโมบาย” ซ่ึงเปนหัวใจหลักของคอมพิวเตอรโนตบุคและเปนสเปกอันดับแรกๆ ท่ีใชพิจารณา
ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคโดยชิปโมบายของคอมพิวเตอรโนตบุคเปนช้ินสวนท่ีไดรับการ
ออกแบบมาเปนพิเศษ เพื่อใหเหมาะสมกับการพกพาและการนําไปใชงานนอกสถานท่ี อีกท้ังตอง
ใชพลังงานนอย เนื่องจากใชพลังงานจากแบตเตอรี่เปนหลัก และสงผลตอการใชงานท่ียาวนาน
ยิ่งข้ึน ซ่ึงชิปโมบายในตลาดคอมพิวเตอรโนตบุค มี 2 บริษัทผูผลิตท่ีสําคัญ ไดแก อินเทล (Intel) 
และ เอเอ็มดี (AMD) โดยสามารถแยกกลุมของโปสเซสเซอรสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุคใน พ.ศ. 
2550 ไดดังนี้ 
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คอมพิวเตอรโนตบุคท่ีใชอินเทลโปรเซสเซอร (Intel) 

กลุมท่ี 1 คอมพิวเตอรโนตบุค Centrino Duo และ Centrino Pro รหัส Santa Rosa ใชชิป 
Core 2 Duo (Merom) ความเร็ว 1.8, 2.2, และ 2.4 GHz 
กลุมท่ี 2 คอมพิวเตอรโนตบุค Centrino Duo รหัส Napa ใชชิป Core 2 Duo (Merom) 
ความเร็ว 1.66, 1.83, 2.0 และ 2.33 GHz 
กลุมท่ี 3 คอมพิวเตอรโนตบุคCentrino Duo รหัส Napa ใชชิป Core Duo (Yonah) ความเร็ว 
1.66, 1.83, 2.0, 2.16 และ 2.33 GHz 
กลุมท่ี 4  คอมพิวเตอรโนตบุค Pentium Dual Core ความเร็ว 1.66 และ1.73 GHz 
กลุมท่ี 5  คอมพิวเตอรโนตบุค Core Solo ความเร็ว 1.66 และ 1.83 และ2.0 GHz 

             กลุมท่ี 6  คอมพิวเตอรโนตบุค Celeron M ท่ียังเหลืออยูในตลาด ความเร็วเร่ิมตนท่ี 1.5 GHz 
คอมพิวเตอรโนตบุคท่ีใชเอเอ็มดีโปรเซสเซอร (AMD) 
กลุมท่ี 1  คอมพิวเตอรโนตบุค AMD Turion 64 X2 ความเร็วเร่ิมตน ท่ี 1.6-2.0 GHz 
กลุมท่ี 2  คอมพิวเตอรโนตบุค AMD Turion 64 ความเร็วเร่ิมตนท่ี 1.6-2.0 GHz 
กลุมท่ี 3  คอมพิวเตอรโนตบุค AMD Sempron ความเร็วเร่ิมตนท่ี 1.8 GHz 
     2. ชิปเซ็ต (Chip set) สําหรับคอมพิวเตอรโนตบุค 
         ชิปเซ็ต คือ ชิปท่ีมีวงจรชวยการทํางานตางๆ ของโปรเซสเซอร เชน การจัดการ

หนวยความจํา การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ ผานระบบบัส เชน ฮารดดิส การด LAN พอรต USB โมเด็ม
ซาวดการด และอ่ืนๆ ไมวาจะเปนแบบท่ีอยูบนเมนบอรด (on-board) หรือตอผานสล็อต, ซ็อกเก็ต
(Socket) ตางๆ เชน PCMCIA หรือ ExpressCard นอกจากนี้ ในบางรุนยังรวมเอาวงจรแสดงผล
กราฟกเขาไวดวยชิปกราฟก (GPU:Graphic Processing Processing Unit) เปนตัวเลือกสําคัญสําหรับ
ผูท่ีตองการใชงานประมวลผลดานกราฟก ซ่ึงรองรับกับเกมหรือการทํางานดานกราฟกท่ีมี
รายละเอียดสูงท่ีผานคอมพิวเตอรโนตบุคถูกออกแบบมาพรอมกับชิปกราฟกแบบ on-board ท่ี
เพียงพอตอการใชกราฟกท่ัวไป แตการที่จะนํามาประมวลภาพแบบ 3 มิตินั้นเปนส่ิงท่ีพอยอมรับได
ซ่ึงภาพท่ีแสดงออกมาก็ไมสวยงามดังเชนคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) เนื่องมาจากความสามารถ
ของชิปกราฟก ปจจุบัน ผูผลิตชิปกราฟกสําหรับคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะรายใหญ ไดพัฒนาชิปกรา
ฟกสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุคโดยเฉพาะ เชน ชิปกราฟกจาก ATi และ nVidia หนวยความจํา
กราฟก (VRAM: Video RAM) เปนหนวยความจําดานกราฟก ซ่ึง VRAM ในคอมพิวเตอรโนตบุคท่ี
ใชอยูในปจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ 
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     รูปแบบท่ี 1 ระบบกราฟกท่ีใชหนวยความจํารวมกับหนวยความจําหลัก (RAM) ของ
เคร่ือง เชนขอมูลเคร่ืองระบุวาหนวยความจํามีขนาด 512 MB แตเม่ือเขาไปเช็คคาจากเคร่ือง กลับ
พบวา หนวยความจําเคร่ืองมีเพียง 448 MB ซ่ึงเปนผลมาจากคอมพิวเตอรโนตบุคเคร่ืองนั้นใชชิป
แสดงผลแบบติดต้ังอยูในเมนบอรด (AGP on-board) ซ่ึงใชหนวยความจํา VRAM ขนาด64 MB 
รวมกับหนวยความจําหลักของเคร่ือง เปนตน 

     รูปแบบท่ี 2  ระบบกราฟกท่ีมีหนวยความจําเปนของตนเอง พบในคอมพิวเตอรโนตบุค
ท่ีมีระบบกราฟกประสิทธิภาพสูง ซ่ึงหนวยความจํากราฟกประเภทนี้จะแยกออกจากหนวยความจํา
หลักของเคร่ืองหนวยความจํา (Ram) หนวยความจําของระบบคอมพิวเตอรหรือ “แรม” มีหนาท่ีรับ
ขอมูลเพื่อสงไปใหซีพียูประมวลผล (bcoms, 2007) ท่ีผานมา หนวยความจําท่ีใชกับคอมพิวเตอร
โนตบุคจะใชหนวยความจําแบบ SDRAM และพัฒนาหนวยความจําเปน DDR ในคอมพิวเตอร
โนตบุค Centrino ลาสุดไดพัฒนาหนวยความจําแบบ DDR2 เพื่อรองรับคอมพิวเตอรโนตบุค 
Centrino Sonoma และ Centrino Duo รวมไปถึง คอมพิวเตอรโนตบุค Turion 64 x2 จาก AMD ซ่ึง
หนวยความจําท่ีใชกับคอมพิวเตอรโนตบุคสวนมากจะมีขอจํากัดใหใสหนวยความจําไดสูงสุดท่ี 2-4 
GB  

     3.  จอภาพ (LCD: liquid crystal display) 
          ทุกวันนี้คอมพิวเตอรโนตบุคใชจอภาพแบบแอลซีดี หรือจอภาพผลึกเหลว ซ่ึงเปน

อุปกรณจอภาพแบบแบน บาง สรางข้ึนจากพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครมจํานวนมาก ท่ีเรียงอยู
ดานหนาของแหลงกําเนิดแสง หรือตัวสะทอนแสง ใชกําลังไฟฟานอย เหมาะสําหรับการใชงานท่ีมี
แหลงจายไฟเปนแบตเตอร่ี (วิกิพีเดีย, 2550) อยางคอมพิวเตอรโนตบุค ปจจุบันแอลซีดี หรือ 
Active-matrix มีขนาดของจอภาพต้ังแต 11.1, 12.1 และ 13.3 นิ้ว พบไดในคอมพิวเตอรโนตบุค
ขนาดเล็ก ในขณะท่ีคอมพิวเตอรโนตบุครุนมาตรฐานจะใชจอภาพแบบ 14.1 และ15 นิ้ว ในรุนใหญ
อาจใชจอขนาด 17 นิ้ว ข้ึนไป ท้ังนี้ราคา น้ําหนัก และอัตราการใชพลังงานก็จะสูงข้ึนตามไปดวย
นอกจากขนาดของจอภาพ ยังมีจอภาพแบบตางๆ ใหเลือกใชตามความตองการของผูบริโภค แบง
ออกได 3 แบบ ดังนี้ 

     แบบท่ี 1 จอภาพแบบ Clear Bright  มีคุณสมบัติคือ ใหภาพท่ีคมชัด และสีสันสดใสกวา
จอแอลซีดีท่ัวไป โดยลดช้ันฟลมท่ีตัดแสงสะทอนหนาจอออก สงผลใหหนาจอใหภาพท่ีสวางและ
สดใสข้ึนเหมาะกับการดูภาพถายหรืองานกราฟก โดยมีขอเสียจากแสงสะทอนจากหนาจอท่ี
มากกวาปกติจึงทําใหอานขอความไดยาก ท้ังนี้ในตลาดคอมพิวเตอรโนตบุคอาจมีช่ือเรียกจอภาพ
แบบ Clear Bright ท่ีตางกันออกไป เชน BrightView, CrytalBright, SuperFine เปนตน 
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     แบบท่ี 2 จอภาพแบบ Wide Screen เปนจอภาพแบบกวาง มีอัตราสวนการแสดงภาพท่ี 
16:10 ซ่ึงเปนรูปแบการแสดงภาพในโรงภาพยนตร คอมพิวเตอรโนตบุครุนใหมบางรุนจะเลือกใช
จอภาพแบบกวางโดยมีขนาดต้ังแต 11.1, 12.1, 13.3, 14.1, 15.4 และ 17 นิ้ว ซ่ึงจอภาพแบบนี้เหมาะ
สําหรับงานดานเอกสาร และการรับชมภาพยนตร 

     แบบท่ี 3 จอภาพแบบพับไดคอมพิวเตอรโนตบุคบางรุนออกแบบใหสามารถหมุนและ
พับจอภาพไดเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชงานในรูปแบบที่ตางกันออกไป รวมท้ังสามารถใชเปน 
Tablet PC (คอมพิวเตอรท่ีสามารถใชปากกาเขียนลงบนจอภาพ) ได ซ่ึงคอมพิวเตอรโนตบุคแบบนี้
เรียกวา Convertible Tablet PC 

     4.  ฮารดดสิก (Harddisk) 
          ฮารดดิสก หรือ จานบันทึกแบบแข็ง คืออุปกรณบรรจุขอมูลแบบไมลบเลือน (วิกิพี

เดีย, 2550) ในคอมพิวเตอรโนตบุค ฮารดดิสกถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กเปนพิเศษ เนื่องจากมีพื้นท่ี
จํากัด โดยทีขนาด 2.5 นิ้ว และมีพื้นฐานความจุในรุนราคาประหยัด ท่ี 40-60 GB สวนรุนมาตรฐาน
มีความจุ 80-100 GB และคอมพิวเตอรโนตบุคระดับสูงมีความจุ 120-160 GB วัสดุท่ีใชทําตัวเคร่ือง
เปนส่ิงท่ีไมควรมองขาม ซ่ึงวัสดุท่ีใชในคอมพิวเตอรโนตบุคเปนสวนหน่ึงท่ีแยกความแตกตาง
ระหวางคอมพิวเตอรโนตบุคระดับสูงกับคอมพิวเตอรโนตบุคราคาประหยัด โดยท่ีคอมพิวเตอร
โนตบุคราคาประหยัดมักใชพลาสติกเปนวัสดุท่ีทําตัวเคร่ือง ซ่ึงมีความทนทานตอการใชงานได
ระดับหนึ่ง ในขณะท่ีคอมพิวเตอรโนตบุคระดับสูงเลือกใชโลหะแมกนีเซียมอัลลอย ซ่ึงเปนโลหะ
ปลอดสนิม มีความทนทานสูงวาพลาสติกมาก อีกท้ังในตลาดคอมพิวเตอรโนตบุคยังพบวา
คอมพิวเตอรโนตบุคบางยี่หอใชวัสดุคารบอนไฟเบอร ท่ีมีความเบาและทนทานสูง เปนวัสดุท่ีใชกับ
เคร่ืองบินหรือรถสปอรต โดยพบโลหะแมกนีเซียมอัลลอยและคารบอนไฟเบอรในคอมพิวเตอร
โนตบุคหลายรุน เชน Fujitsu, SAMSUNG, Sony, Asus และ Panasonic 

     5.  แปนพิมพ (Keyboard) 
         ออกแบบเพื่อใชสําหรับรับขอมูลท่ีเปนตัวอักขระ สําหรับใชควบคุมการทํางาน

บางอยางของคอมพิวเตอร (วิกิพีเดีย, 2550) ปจจุบันคอมพิวเตอรโนตบุคหลายรุนเร่ิมพัฒนาระบบ
แปนพิมพกันน้ํา เพื่อชะลอการไหลของน้ําสูวงจรไฟฟาภายในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท่ี
ผูใชทําน้ําหกใสแปนพิมพ ซ่ึงน้ําจะไหลผานแปนพิมพลงไปยังวงจรไฟฟาภายในและสรางความ
เสียหายใหกับคอมพิวเตอรโนตบุคโดยตรง 

     6.  แบตเตอร่ี (Batter) 
         เปนอุปกรณสําหรับการบรรจุพลังงานไฟฟา เพื่อท่ีจะสามารถพกพาคอมพิวเตอร

โนตบุคไปยังนอกสถานท่ีได แบตเตอร่ีท่ีติดต้ังอยูในตัวเคร่ือง สวนมากจะใชงานได 2-4 ช่ัวโมงตอ
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การชารจเต็มท่ี 1 คร้ัง แบตเตอร่ีของคอมพิวเตอรโนตบุคปจจุบันเปนแบบท่ีชารจไฟใหมได
(rechargeable) ซ่ึงเปนแบตเตอร่ีแบบลิเทียมไอออน (Litium Ion: Li-Ion) และ ลิเทียมโพลิเมอร
(Litium Polymer: Li-Po) น้ําหนักเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูท่ีตองการใชคอมพิวเตอรโนตบุคนอก
สถานท่ีโดยท่ัวไปคอมพิวเตอรโนตบุคมีน้ําหนักเฉล่ียท่ี 2.5 กิโลกรัม แตสําหรับผูท่ีตองการพกพา
สะดวกควรหารุนท่ีมีความเบาไวกอนไดรฟเก็บขอมูลตางๆ สําหรับคอมพิวเตอรโนตบุคแบง
ออกเปน 2 กลุมคือ ฟล็อปปหรือดิสเก็ตตไดรฟกับออฟติคอลไดรฟ โดยจะอธิบายดังตอไปนี้ 

     7.  ฟล็อปปไดรฟ 3.5 นิ้ว  
          เปนไดรฟมาตรฐานท่ีใหมากับคอมพิวเตอรโนตบุคในอดีต ใชสําหรับอานเขียนแผน

ดิสเก็ตต ความจุ 1.44 MB ขนาด 3.5 นิ้ว แตเนื่องจากความจุขอมูลท่ีนอย อานและเขียนขอมูลชา 
และขอมูลเสียหายงาย ทําใหคอมพิวเตอรโนตบุคไมมีการติดต้ังฟล็อปปไดรฟมาให แตหากตองการ
ใชงานก็สามารถหาซ้ือฟล็อปปไดรฟติดต้ังผานพอรต USB ไดออปติคอลไดรฟ คือ ไดรฟเก็บขอมูล
ดวยแสง และเปนอุปกรณมาตรฐานท่ีถูกติดต้ังมาใหกับคอมพิวเตอรโนตบุคทุกเคร่ือง โดยท่ัวไปจะ
พบไดรฟตางๆ เชน CD-ROM,DVD-ROM,CD-RW,CD-RW/DVD หรือ Combo Drive ซ่ึงใน
ปจจุบันไดรฟท่ีเปนอุปกรณมาตรฐานคือ Combo Drive เทานั้นไดรฟหนวยความจําแฟลช (Flash 
Memory) เปนการดหนวยความจําขนาดเล็ก ท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก เชน กลองดิจิทัล เคร่ืองเลน MP3 หรือโทรศัพทมือถือ โดยสวนใหญ
คอมพิวเตอรโนตบุคจะติดตั้งไดรฟประเภทนี้เปนอุปกรณมาตรฐาน สวนมากจะเปนไดรฟความจํา
ท่ีมีขนาดเล็ก เชน MMC,SD,Memory stick หรือ XD Card เปนตน 

     8.  ลําโพง (Speaker) 
          คอมพิวเตอรโนตบุคทุกเคร่ืองใหคุณภาพเสียงท่ีดีในระดับหนึ่ง แตไมเหมาะสําหรับ

การชมภาพยนตรหรือฟงเพลงจากเคร่ืองโดยตรงเพ่ือรองรับความบันเทิงในรูปแบบของเสียง 
คอมพิวเตอรโนตบุคหลายรุนไดติดต้ังลําโพงคุณภาพดี เชน ลําโพงจาก JVC หรือ Harman/Kardon 
ซ่ึงใหคุณภาพที่สามารถรองรับกับรูปแบบเสียงท่ีใหความบันเทิงไดเปนอยางดีอุปกรณช้ี (Pointing 
Device)เปนแผนสัมผัส หรือ TouchPad ซ่ึงเปนอุปกรณมาตรฐานในคอมพิวเตอรโนตบุคสวนใหญ 
โดยถูกติดต้ังดานลางของแปนพิมพ ใชทํางานเสมือนเมาส (Mouse) ผูใชสามารถเล่ือนเคอรเซอรบน
หนาจอ ดวยการใชนิ้วแตะบนผิวสัมผัสแลวลากไปมาในทิศทางท่ีตองการ ซ่ึงในบางยี่หอมีการ
ติดต้ัง Pointing stick เพิ่มเติม โดยจะติดต้ังอยูกึ่งกลางของแปนพิมพ ผูใชสามารถเล่ือนเคอรเซอรได
โดยการใชนิ้วดันกานชี้ไปในทิศทางท่ีตองการ 
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     9.  พอรตเช่ือมตอ 
          เปนชองสําหรับเช่ือมตออุปกรณภายนอก โดยพอรตเช่ือมตอท่ีพบไดมีดังนี้ พอรต

USB, พอรต IEEE 1394 (FireWire หรือ i.Link), พอรตขนาน (Parallel Port), พอรตอนุกรม (Serial 
Port), พอรตอินฟราเรด (Infrared Port),ชองเสียบการด PCMCIA (PCMCIA Slot) ชองตอโทรทัศน
(TV-Out), ชองตอจอภาพภายนอก หรือ D-Sub (RGB Out), พอรต DVI, พอรตโมเด็ม (RJ-
11),พอรตการดเครือขาย (RJ-45), ชองเสียบหูฟง ชองเสียบไมโครโฟน พอรต PS/2, ชองเสียบการด 
Mini PCI, ชองเสียบการด ExpressCard, พอรต HDMI เปนตน 

    ไมเพียงแตขอมูลผลิตภัณฑยังมีเร่ืองของราคาของคอมพิวเตอรโนตบุคท่ีถือวายังมี   
ราคาสูงเกินกําลังกวาท่ีนักศึกษาสวนใหญจะซ้ือได จึงทําใหผูนําทางความคิดในกลุมนักศึกษาท่ีมี
พอแมเปนผูตัดสินใจดานราคา หรืองบประมาณในการซ้ือ และดวยการโฆษณาประชาสัมพันธของ
คอมพิวเตอรโนตบุคในแตละยี่หออาจเนนกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
การลด แลก แจก แถม หรือแมแตสถานท่ีจัดจําหนายท่ีอาจมีกิจกรรมสงเสริมการขายเฉพาะแหง ส่ิง 
เหลานี้ทําใหผูบริโภคตองคํานึงถึงการซ้ือมากข้ึน ท้ังนี้พบวาในกิจกรรมของการตลาด มักนํากลุม
ผูนําทางความคิดเชน ผูรู ดารา นักแสดง หรือบุคคลผูขาย ในการแสดงความคิดเห็น แตอยางไรก็
ตามผูนําทางความคิดเหลานั้นถูกเปนเครื่องมือสวนหนึ่งของการตลาด และขอมูลเหลานั้นอาจเปน 
ขอมูลท่ีมีความเส่ียงซ้ือของผูบริโภค จึงทําใหผูบริโภคหาขอมูลจากผูนําทางความคิดท่ีผาน
กระบวนการบอกตอซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีมีความเชื่อถือกวา โดยผานกระบวนการส่ือสารผูนําทาง 
ความคิดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ท้ังนี้ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูนําทาง
ความคิดท่ีได จะถูกประมวลผลในการสรางตัวอยางเว็บไซตสําหรับผูท่ีตองการรวมแสดงความ
คิดเห็นท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโนตบุคและกลุมผู ท่ีกําลังหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุค 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

     พงษศักดิ์ ดีเสมอ (2545) ไดศึกษาเร่ืองการสํารวจปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรโนตบุคท่ีหางพันธุทิพยพลาซาของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวน 
ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาจากสาขาวิชาท่ีไม
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-
40,000 บาท ปจจัยดานราคามีผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในเร่ืองของ 
ความคุมคาของราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีการกําหนดราคาจําหนายอยางชัดเจนสามารถตอรอง 
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ราคาได ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญในเร่ือง ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร ความ
สวยงามในการออกแบบ ชนิดของตัวประมวลผล ยี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอรรูปทรง น้ําหนักของ 
เคร่ืองและความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดใหความสําคัญในเร่ือง การไดรับการบริการท่ีดีหลังการขาย มีการกําหนด ระยะเวลา
รับประกันหลังการขาย การลด แลก แจก แถม ในบางโอกาส พนักงานขายมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนํา ใหความรูและสามารถชี้แจงขอสงสัยได ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายให
ความสําคัญในเร่ือง สถานท่ีตั้งรานตองมีความสะดวกในการเขาถึงเอกลักษณรานมีความโดดเดน
และมีความสะดวกในการจอดรถ 

     อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรสวน
บุคคลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง25-
34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และมีรายได
ตอเดือนระหวาง 11,801-17,100 บาท ตองการซ้ือคอมพิวเตอรราคาประมาณ 26,987 บาทและเปน
ตรายี่หอท่ีเคยซ้ือหรือเปนตรายี่หอของตางประเทศ ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาใน
การซ้ือคอมพิวเตอรมากท่ีสุด โดยเลือกซ้ือจากราคาท่ีเหมาะสมกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร มี
การติดปายบอกราคาท่ีชัดเจนเพื่อลดการสับสนและคอมพิวเตอรที่ประกอบในประเทศราคาถูกกวา
ประกอบจากตางประเทศ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญในเร่ือง การลดราคา
ในชวงโอกาสพิเศษ มีศูนยบริการท่ีครอบคลุม พนักงานยิ้มแยมแจมใสและอัธยาศัยดี มีการแถม
ช่ัวโมงการใชอินเตอรเน็ต หรือบริการลงโปรแกรมตางๆ และใชเวลาในการซอมเร็ว ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑใหความสําคัญในเร่ือง ความเร็วในการประมวลผลขอมูลจอคอมพิวเตอรตองถนอม
สายตา คมชัด และมีความละเอียดสูง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดและมีความเหมาะสมในการใช
งานประจํา โดยมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อใชในการทํางานสวนตัว ไดรับขอมูลการแนะนําจาก
เพื่อนและเปนการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง มีลักษณะการซ้ือในรูปเงินสด และเลือกซ้ือจากสถานท่ีท่ี
เปนศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 

     พันแสง เรืองถิรเศรษฐ (2548) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือ
ปลาสวยงามของรานคาปลีกปลาสวยงามในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-39 ป วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ อนุปริญญา หรือเทียบเทา และ
ประกอบอาชีพจําหนายปลาสวยงามเปนเวลา 3-6 ป มีรายไดจากการจําหนายปลาสวยงาม ต่ํากวา 
20,000 บาทตอเดือน โดยลักษณะของรานเปนรานคาปลีก ซ่ึงปลาท่ีนํามาจําหนายโดยสวนใหญเปน
ปลาหางนกยูง และมีการจัดซ้ือในปริมาณมากท่ีสุด คือประมาณ 20,020 ตัวตอเดือน และมีนโยบาย
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ในการจัดซ้ือปลาสวยงามจากแหลงท่ีซ้ือคือ ตามกระแสนิยม โดยสวนใหญมีการชําระเงิน โดยการ
จายเงินสด และมีความถ่ีในการส่ังซ้ือปลาสวยงาม คือ 4 คร้ังตอเดือน  

     ธีรนุช โอภาพงพันธ (2548) ศึกษาการรับรูตําแหนงทางการตลาดของผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่ม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือชา
เขียวพรอมดื่มคือรสชาติ รองลงมาคือประโยชนตอสุขภาพ ปจจัยท่ีใชกําหนดตําแหนงทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มดานการส่ือสารการตลาดประกอบดวย มีหลายรสชาติใหเลือก
มีการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ เนื้อหาโฆษณานาติดตามและจดจํางาย มีกิจกรรมประชาสัมพันธอยาง 
ตอเนื่อง มีการสรางสัญลักษณของผลิตภัณฑอยางชัดเจน มีการแจกของแถม หาซ้ือไดสะดวกวาง
จําหนายในหางสรรพสินคา และรานคาท่ัวไป ภาพลักษณความเปนญ่ีปุน และมีกิจกรรมการชิง
รางวัล การรับรูตําแหนงทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มยี่หอ               
ยูนิฟกรีนที และโออิชิ มีตําแหนงทางตลาดดานการส่ือสารการตลาดสูงกวาปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีเหมือนกัน 
คือมีการโฆษณาทางโทรทัศนสมํ่าเสมอ เนื้อหาโฆษณานาติดตาม และจดจํางาย 

     ศิรินภา บุญมา (2548) ศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชาเขียวพรอมดื่มของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริโภคดื่มชาเขียวพรอมดื่ม 
เพ่ือดับกระหาย เพ่ือสุขภาพ และเพื่อความสดช่ืน โดยซ้ือยี่หอโออิชิบอยท่ีสุดเนื่องจากมีรสชาติชา
เขียวหวานพอดี นิยมซ้ือขนาดบรรจุขวด 500 มล. ซ้ือท่ีรานสะดวกซ้ือเชน เซเวนอีเลฟเวน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากกิจกรรมการส่ือสารการตลาดเกือบทุกกิจกรรม ใน
ความถ่ี 1-2 คร้ังตอสัปดาห และนอยกวา 1 คร้ังตอสัปดาห ยกเวนการโฆษณาทางโทรทัศนและการ
ชิงรางวัล ท่ีไดรับมากกวา4 คร้ังตอสัปดาห กิจกรรมดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือดานโฆษณา กิจกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือชาเขียวพรอมดื่มในระดับมากคือ โฆษณาทาง
โทรทัศน ดานการสงเสริมการขาย กิจกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากคือ การชิงรางวัล 
ประเภทการส่ือสารการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจมากท่ีสุดคือ การโฆษณา 
รองลงมาคือการสงเสริมการขาย และเพื่อนหรือคนรูจักแนะนําตามลําดับ 

     อินทิรารัตน บุณยรัตนกลิน (2548) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางนิยม
บริโภคน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% มากท่ีสุด ชวงอายุท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมากท่ีสุดคือชวงอายุไมเกิน 
20 ป และ อายุ 21-30 ป มีความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ 1-2 คร้ัง ใชส่ือโฆษณาเปนแหลงขอมูลใน
การตัดสินใจ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ 
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ตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําผลไมพรอมดื่ม มีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับสําคัญมากทุกปจจัย โดยให
ความสําคัญ มีคาเฉล่ียในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ
จําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยยอย 
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก คือ การโฆษณาผานส่ือโทรทัศน DPU



 
 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 งานวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ ประกอบดวยระเบียบวิจัยไดแกกรอบ
แนวคิดในการวิจัย การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย วิธีสราง
และพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวย 
      1.  แบบจําลองเชิงทฤษฎี เปนแบบจําลองท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีแบบจําลองเชิง
ประจักษ เปนแบบจําลองท่ีปรับขยายจากแบบจําลองเชิงทฤษฎีเพื่อใหสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ี
ตองการทดสอบหรือพิสูจนในการศึกษาได  องคประกอบสําคัญของแบบจําลองการวิจัย 
ประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 3 สวน ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 ไดแก 

          -  ปรากฏการณ  คือ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือสังเกตได 
          -  ทฤษฎี  คือ  แกนกลางของศาสตรท่ีจะทําใหเขาใจระบบและความสัมพันธของ

ปรากฏการณ 
          -  เคร่ืองมือหรือวิธีการวัด  เพื่อแสดงวิธีการวัด  การทดสอบตัวแปรใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  องคประกอบของกรอบแนวคิดและแบบจําลอง 

ปรากฏการณ ทฤษฎี เคร่ืองมือ/วิธีการวัด 

  กรอบแนวคิด

แบบจําลอง
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     2.  แบบจําลองการวิจัย คือ รูปแบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห
ความสัมพันธ ระหวางแบบจําลองการวิจัยและกระบวนการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  ความสัมพันธระหวางแบบจําลองการวิจัยและกระบวนการวิจัย 
 

     3.  เคร่ืองมือหรือวิธีการวัด  เพื่อแสดงวิธีการวัด  การทดสอบตัวแปรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3.3  
 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามการวิจยั 

       

            ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ     
- การศึกษา 
- รายได 
- ประสบการณ 

 F-test  

F-test 

ปจจัยแวดลอมการซื้อของลูกคา 
-  ผูซื้อ  -  สาเหตุ 
-  ระบบที่ใช -  ยี่หอ 
-  ราคา  -  การตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจของลูกคา 
-  ผลิตภัณฑ   
-  ราคา 
-  ชองทางการจัดจําหนาย 
-  การสงเสริมการตลาด 
 

T-test  

 
 ปญหาที่วิจัย แบบจําลอง สมมติฐาน การรวบรวมขอมูล 

สรุปผล    ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล DPU
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     4.  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ ดังแสดงในภาพท่ี 3.4 
 

ขั้นตอนการวิจัย  ผลลัพธท่ีตองการ  วิธีการ/เคร่ืองมือ 
 

ระยะที่  1  การสังเคราะหเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

- ศึกษา สังเคราะหเอกสาร 
  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
- บันทึกขอมูล 

 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ 
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 
และขอมูลการสราง
แรงจูงใจ 

 

 การสังเคราะหเอกสาร 

แบบบันทึกขอมูล 

 

 

 
 ภาพท่ี 3.4  แผนการวิจยั 
 

ระยะที่  2  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

 -  สรางเคร่ืองมือ 
 -  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 -   เก็บรวบรวมขอมูล  
 -  วิเคราะหขอมูล 

 -  ปจจัยที่สงผลตอ 
    ความพึงพอใจ และ 
   ความไมพึงพอใจ 

- เปรียบเทียบปจจัยที่สงผล 
   ความพึงพอใจและ 
   ความไมพึงพอใจ 

   
การสํารวจ 

แบบสอบถาม 
 

 
ระยะท่ี   3  การศึกษาแนวทางการสรางแรงจูงใจ ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก 

 - สรางแบบเคร่ืองมือ 
   ในการ  Focus Group  
 - ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 - จัดทํา Focus Group 
 - สรุปขอมูล 

 - แนวทางการสรางแรงจูงใจ  
   แกบุคลากรในการซ้ือ          
คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก 
 

 Focus Group 

แบบ Focus Group 
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3.2  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ ประชากร
ท้ังหมด จํานวน 23,060 คน  
      กลุมตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวาทุกหนวยประชากรไดมีโอกาสรับเลือกเปน
ตัวแทนของประชากร งานวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) หรือเฮอรเบร์ิทและเรยมอนด (Herbert Asin and Raymond R.) หรือของโรสคอว (Roscoe 
: 1975) จะไดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางดังนี้ 

     ในกรณีท่ีประชากรมีจํานวนแนนอนสูตรท่ีใชในการคาํนวณขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 

                                                          n      =         N 

                                                      1+Ne2 
            e    คือความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนในรูปของสัดสวน 
      n   คือ กลุมตัวอยางท่ีตองการ 
 

     ดังนั้น ประชากรท่ีศึกษามี  23,060 คน และตองการใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการสุม
ตัวอยางรอยละ 5 ขนาดของกลุมตัวอยางจากสมการที่ 3.1 
                                                          n       =        23,060              
                                                                       1+23,060(.05) 2 

                                                                    =      393 
                                        จะตองเลือกตัวอยาง    393   คน 

 
       ซ่ึงจะไดประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 393 คน โดยจะมุงเนนไปท่ีคณะท่ีมีความ
จําเปนตองใชคอมพิวเตอรขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย 5 
กลุมสาขาวิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กลุมสาขาวิชา และคณะวิทยาศาสตร 4 กลุมสาขาวิชา
จํานวนประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดคณะละ 131 การสุมกลุมตัวอยางท้ัง 3 คณะ 13 สาขาวิชา 
ประชากรทั้งหมดจํานวน 393 คน สรุปไดดังตารางท่ี 3.1  
 
 
 
 

(3.1) 
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ตารางท่ี 3.1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

จํานวน
กลุม

สาขาวิชา 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
สาขาวิชา 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ประชากร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 131 
คณะวิทยาศาสตร 4 4 131 
คณะวิทยาการจัดการ 5 4 131 

รวม 15 13 393 

 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการ  
      เมธินี นราวีรวุฒิ ( 2549: 90-96) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ  

     ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 
  1.  เพศ 
  2.  อายุ 
  3.  ระดับการศึกษา 
   4.  รายได 
  5.  เวลาในการทํางาน 

     ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบสอบถามแบบ ตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอคําถาม 15 ขอ  
   6.  วัตถุประสงคในการใชงาน 
   7.  ความถ่ีในการใชงาน 
   8.  ชวงเวลาในการใชงาน 
   9.  สถานท่ีใชงาน 
   10.  มีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กไวใชงาน 
   11.  จํานวนเคร่ืองท่ีทานมีและใชงานอยูในปจจุบัน 
   12.  ยี่หอคอมพิวเตอรท่ีทานใชงาน 
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   13.  ราคาท่ีซ้ือ 
   14.  คุณสมบัติความเร็วของหนวยประมวลผล (CPU) 
   15.  สถานท่ีซ้ือ 
   16.  วิธีซ้ือ 
   17.  เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ 
  18.  รูจักเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กจากส่ือไหน 
  19.  เกณฑท่ีทานใชในการเลือกซ้ือ 
  20.  มูลเหตุจูงใจหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

     ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ มีขอคําถามปจจัยดานผลิตภัณฑ 
14 ขอ ปจจัยดานราคา 6 ขอ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 10 ขอ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 13 ขอ ปจจัยดานอ่ืนๆ 8 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามกําหนดระดับคะแนนตามความ
ตองการไว 5 ระดับ มีเกณฑดังนี้ 
  คะแนนระดับ 5  หมายถึง  ตองการมากท่ีสุด 
  คะแนนระดับ 4  หมายถึง  ตองการมาก 
                           คะแนนระดับ 3  หมายถึง  ตองการปานกลาง 
  คะแนนระดับ 2  หมายถึง  ตองการนอย 
  คะแนนระดับ 1  หมายถึง  ตองการนอยท่ีสุด 
      จอหน ดับบลิว เบส (John W. Best 1970: 176) การแปลความหมายของเกณฑระดับ
คะแนน ใชการแปลความหมาย ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง สําคัญมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง สําคัญปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง สําคัญนอย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง สําคัญนอยท่ีสุด 
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3.4  วิธีการสราง และพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย   

     การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้สรุปไดดังภาพท่ี 3.5 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Y 
 
 
          
                              Y  
     
     

 
       
                           
 
 

 
ภาพท่ี 3.5 กรรมวิธีการสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการวิจัย 

ใหทบทวน
ปรับปรุงแกไข 

 

ศึกษาคนควา เอกสาร 

กําหนดกรอบแนวคิด 
ของแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผูเช่ียวชาญ  ตรวจ 
หาคา IOC 

นําแบบสอบถามไปใช
กับกลุมตัวอยางจํานวน 

นําผลที่ไดมาคํานวณหา
คาความเที่ยง 

จัดพิมพแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ นําไปใช

N 

N 
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     1.  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเปนการคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด 
หลักการท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของบุคคล 

     2.   กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

     3.  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนแบบสอบถาม 
     4.  นําแบบสอบถามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไข 
     5.  นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธ์ิ) 

ทําการตรวจสอบ จากน้ันนํามาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความตรง (Validity) โดยคํานวณคา IOC 
(Index of Objective Congruence) ไดท่ี 0.50 ข้ึนไป 

     6.  นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลว ไปใชกับกลุมทดลองท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง (Try out) จํานวน 30 คน 

     7.  นําแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาคาความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของ (Cronbach, 1970) ไดความเช่ือม่ันท่ีระดับ 

     8.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด 
 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทําขอมูล  
       การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสง
แบบสอบถามผานทางนักศึกษาโดยตรงโดยกําหนดเริ่มสงแบบสอบถามทางฝากคนรูจักไปยังกลุม
ตัวอยาง ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2553 ถึง 14 มีนาคม 2553 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 60 
วันการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามผานทางนักศึกษา ไปยังกลุมตัวอยาง 
จํานวน 393 ชุด และรอการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนักศึกษา คนเดิมท่ีฝากไป ไดรับแบบสอบถาม
กลับจํานวน 393  ชุด  เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนแลวจึงดําเนินการนํามาวิเคราะหใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
                  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
                  1.  วิเคราะหสถานภาพท่ัวไป ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) คาสถิติพื้นฐานท่ีใชไดแก คาความถ่ี รอยละ 
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                  2.  วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) คาสถิติพื้นฐานท่ีใชไดแก คาความถ่ี รอยละ 
      3.  วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คาสถิติพื้นฐานท่ีใชไดแกคาเฉล่ีย
เลขคณิต ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

           สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก 
                  1.  หาคา IOC คํานวณไดเปนรายขอดังสมการท่ี 3.2 
 

                                         สูตร 
N
X

IOC
Σ

=                              (3.2) 

 
    โดย                IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง 
 X หมายถึง คะแนนท่ีผูเช่ียวชาญให 
 1 หมายถึง มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 0 หมายถึง ตัดสินใจไมได 
 -1 หมายถึง ไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

    ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดพิจารณาคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป เทานั้น 
            2.  หาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบรัคดัง
สมการท่ี 3.3 

 

                                           สูตร ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−

−
= 2

2
1

1 t

i
S

S
n

nα                                                         (3.3) 

 
     โดย              α  หมายถึง คาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

      n หมายถึง จํานวนแบบสอบถาม 

  2
iSΣ  หมายถึง คาผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ 

  2
tSΣ  หมายถึง คาผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ 
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                  3.  รอยละ (Percentage) เปนสถิติพื้นฐาน ซ่ึงมีลักษณะของการแจกแจงนับเปนความถ่ี
ดังสมการท่ี (3.4)  
 

                                          สูตร 
( )

N
xA

P
100

=                                                                          (3.4) 

 
             โดย      P หมายถึง คารอยละ 
    A หมายถึง จํานวนท่ีตองการนํามาเปรียบเทียบ 
    N หมายถึง จํานวนท้ังหมดของขอมูล 
 
                  4.  การหาคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) จากคะแนนท่ีแจกแจงความถ่ีแลว ขอมูลจะมี
ระดับการวัดแบบอันตรภาคหรือแบบอัตราสวน ดังสมการท่ี 3.5 (ชูศรี วงศรัตนะ 2541: 40) 

                                          สูตร 
f

fX
X

∑
∑

=                                                                              (3.5)   

 
             โดย       X  หมายถึง คาเฉล่ีย 
             f  หมายถึง ความถ่ี 
  fX∑  หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีคูณคะแนน  
  f∑  หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี ซ่ึงมีคาเทากับจํานวนขอมูลท้ังหมด 
 
 5.  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ขอมูลท่ีมีการแจกแจงความถ่ีแลว 
ซ่ึงเปนการวัดการกระจายของคะแนนรวมคาเฉล่ีย ดังสมการท่ี 3.6 (ชูศรี วงศรัตนะ 2541: 40) 
 

                                          สูตร 
)1(

)(
.

22

−
Σ−Σ

=
NN

fXfXN
DS

                                               
(3.6) 
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ตารางท่ี 3.2  สรุปการใชวิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล ลักษณะการ
วิเคราะหขอมูล 

วิธีวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป 
 1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  รายได 
5.  ในการทํางาน 

การสอบรายการ 
(Check List) 

ความถ่ีสรุปเปนรอย
ละ 

ตอนท่ี2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชงาน   
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
6.  วัตถุประสงคในการใชงาน 
7.  ความถ่ีในการใชงาน 
8.  ชวงเวลาในการใชงาน 
9.  สถานท่ีใชงาน 
10.  มีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กไวใชงาน 
11.  จํานวนเคร่ืองท่ีทานมีและใชงานอยูในปจจุบัน 
12.  ยี่หอคอมพิวเตอรท่ีทานใชงาน 
13.  ราคาท่ีซ้ือ 
14.  คุณสมบัติความเร็วของหนวยประมวลผล (CPU) 
15.  สถานท่ีซ้ือ 
16.  วิธีซ้ือ 
17.  เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ 
18.  รูจักเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กจาก 
       ส่ือไหน         
19.  เกณฑท่ีทานใชในการเลือกซ้ือ 
20.  มูลเหตุจูงใจหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอการ  
       ตัดสินใจเลือกซ้ือ 

การสอบรายการ 
(Check List) 

ความถ่ีสรุปเปนรอย
ละ 
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การวิเคราะหขอมูล ลักษณะการ
วิเคราะหขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ    
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 

1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2.  ปจจัยดานราคา  
3.  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
5.  ปจจัยดานอ่ืนๆ  

สอบถามมาตรา
ประมาณคา 
(Rating Scale) 

ค า เ ฉ ล่ี ย เ ล ขคณิ ต  

( X ) และใชคาสวน
เบ่ียง เบนมาตรฐาน 
(SD) 

 
3.7  ระยะเวลาในการดําเนนิการวิจัย 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย และแผนผังข้ันตอนในการดําเนินงานการวิจัย สามารถ
สรุปไดดัง ตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 
ลําดับท่ี ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล             
2 เตรียมแบบสอบถาม             
3 ศึกษา ทดสอบเคร่ืองมือและเลือก

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
            

4 วิเคราะหและสรุปผล             
5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ             
6 เรียบเรียงรายงานคนควาอิสระ             

 

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) DPU



 
 

 
บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

     จากผลการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ ” ไดวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ไดแบงผลการศึกษาออกเปน  3  สวนดังนี้ 
     1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไป 
     2.  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 
     3.  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 
 
4.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไป 
     ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไปสรุปไดดังตารางท่ี 4.1 
ถึงตารางท่ี 4.5 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
 ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ เพศ ’’ 
 

เพศ จํานวน รอยละ ลําดับ 
ชาย 183 46.59 2 
หญิง 210 53.44 1 
รวม 393 100  

     
    จากตารางท่ี 4.1  พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปน
เพศหญิงมีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53.44 รองลงมาเพศชายมีจํานวน 183  คน คิดเปนรอยละ 
46.59 
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม “ อายุ” 
 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับ 
ต่ํากวา 25 ป 155 39.44 1 
25 – 35 ป 141 35.88 2 

มากกวา 35 ปข้ึนไป 97 24.68 3 
รวม 393 100  

      
                  จากตารางท่ี 4.2  พบวา จํานวนระดับอายุของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ต่ํากวา 25 
ปมีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 39.44 รองลงมาอายุ  25-35  ป มีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 
35.88 และ มากวา 35 ปข้ึนไป มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.68 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “วุฒิการศึกษา’’ 

 
                   จากตารางท่ี 4.3  พบวาจํานวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 
ปริญญาตรี มีจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 63.36 รองลงมา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีจํานวน 144 
คน คิดเปนรอยละ 36.64 
                               
ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “รายได’’ 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ ลําดับ 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 144 36.64 2 

ปริญญาตรี 249 63.36 1 
รวม 150 100  

รายได จํานวน รอยละ ลําดับ 
4,500 – 6,500 84 21.37 2 
6,501 – 10,000 156 39.69 1 
10,001 – 15,000 84 21.37 2 

15,000 บาทข้ึนไป 69 17.56 3 
รวม 393 100  
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                  จากตารางท่ี 4.4 พบวารายไดของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับปจจุบันมากท่ีสุดคือ 
6,501-10,000 บาทมีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.69 รองลงมา 4,500 - 6,500 บาท จํานวน 84 
คน คิดเปนรอย 21.37 และ10,001 - 15,000 บาท มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.37  นอยท่ีสุดคือ 
15,000 บาทข้ึนไป มี มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ  17.56 

 
ตารางท่ี 4.5  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ช่ัวโมงทํางาน’’ 
 

ช่ัวโมงทํางาน จํานวน รอยละ ลําดับ 
8 ช่ัวโมง 116 29.52 2 

8 – 10 ช่ัวโมง 127 32.32 1 
10 – 12 ช่ัวโมง 81 20.61 3 

มากกวา 12 ช่ัวโมง 69 17.56 4 
รวม 393 100  

    
 จากตารางท่ี 4.5 พบวาจํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวันของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด
คือ 8 – 10 ช่ัวโมง มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 32.32 รองลงมา 8 ช่ัวโมง จํานวน 116  คน คิด
เปนรอยละ 29.52  และ10 – 12 ช่ัวโมง มีจาํนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.61 นอยท่ีสุดคือ ทํางาน
มากกวา 12 ช่ัวโมง มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.56 

 
4.2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
      ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กสรุปไดดังตารางท่ี 
4.6 ถึงตารางที่ 4.35 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.6  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “วัตถุประสงคในการใช
งาน’’ 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ ลําดับ 
เลนเกมส   70 17.81 3 
งานพิมพ   48 12.81 4 

เสนอผลงาน   76 19.34 2 

 DPU



42 
 
ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค จํานวน รอยละ ลําดับ 
อินเทอรเน็ต   157 39.95 1 
งานบัญชี 39 9.92 5 
รวม 393 100  

 
                  จากตารางท่ี 4.6  พบวาวัตถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อินเทอรเน็ต มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.95 รองลงมา
อันดับสองคือ เสนอผลงาน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ19.34 อันดับสาม คือ เลนเกมส จํานวน 70 
คน คิดเปนรอยละ17.81 อันดับส่ี คือ งานพิมพ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ12.81 และ นอยท่ีสุด
คือ งานบัญชี มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.92 
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ความถ่ีในการใชงาน’’ 
 

ความถ่ีในการใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 
ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง 116 29.52 1 
ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง 92 23.41 2 

ทุกวัน วันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง 79 20.10 3 
2- 3 วันตอคร้ัง 67 17.05 4 
อาทิตยละ 1 คร้ัง 39 9.92 5 

รวม 393 100  
    
                 จากตารางท่ี 4.7  พบวาความถ่ีในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.52 
รองลงมาอันดับสอง คือ ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง จํานวน 92  คน คิดเปนรอยละ 23.41  อันดับสาม 
คือ ทุกวัน วันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง จํานวน 79  คน คิดเปนรอยละ20.10 อันดับส่ี คือ 2- 3 วันตอคร้ัง   
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ17.05 และ นอยท่ีสุดคือ อาทิตยละ 1 คร้ัง จํานวน 39 คน คิดเปน    
รอยละ 9.92 
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ตารางท่ี 4.8  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ชวงเวลาในการใชงาน’’ 
 

ชวงเวลาในการใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 
06.01 – 12.00 น. 108 66.67 2 
12.01 – 18.00 น. 127 78.40 1 
18.01 – 24.00 น. 106 65.43 3 
24.01 – 06.00 น. 52 32.10 4 

รวม 393 100  
 
               จากตารางท่ี 4.8 พบวาชวงเวลาในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 12.01-18.00 น. มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 78.40 รองลงมาอันดับ
สอง คือ  06.01-12.00 น.  จํานวน 108  คน คิดเปนรอยละ 66.67 อันดับสาม คือ 18.00-24.00 น. 
จํานวน 106  คน คิดเปนรอยละ65.43 และ นอยท่ีสุดคือ 24.01-6.00 จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
32.10 
 
ตารางท่ี 4.9  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “สถานท่ีในการใชงาน’’ 
 

สถานท่ีในการใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 
ท่ีทํางาน 104 26.46 2 

ท่ีบานพัก/หอพัก 131 33.33 1 
รานอินเตอรเน็ต 58 14.76 4 
สถานศึกษา 100 25.45 3 

รวม 393 100  
    
    จากตารางท่ี 4.9 พบวาสถานท่ีในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ท่ีบานพัก/หอพัก มีจํานวน 131คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา
อันดับสองคือ ท่ีทํางาน จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ26.46 อันดับสาม คือ ท่ีทํางาน จํานวน 100 
คน คิดเปนรอยละ 25.45 และ นอยท่ีสุดคือ รานอินเตอรเน็ต มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.76 
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ตารางท่ี 4.10  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “มีและไมมีคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็กในการใชงาน’’ 
 
มีและไมมีในการใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 

มี 162 41.22 2 
ไมมี 231 58.78 1 
รวม 393 100  

    จากตารางท่ี 4.10  พบวามีและไมมีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กไวใชงานของ
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ไมมี มีจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 58.78 และ นอยท่ีสุดคือมี มี
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41.22 
 
ตารางท่ี 4.11  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “จํานวนเคร่ืองท่ีมีไวใช
งาน’’ 
 
จํานวนเคร่ืองท่ีมีไวใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 

1 เคร่ือง           96 59.26 1 
2 เคร่ือง           37 22.84 2 
3 เคร่ือง           20 12.35 3 

มากกวา 3 เคร่ือง       9 5.56 4 
รวม 162 100  

 
                  จากตารางท่ี 4.11 พบวาจํานวนเคร่ืองในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก
ของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 1 เคร่ือง มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 59.26 รองลงมา
อันดับสองคือ  2 เคร่ือง  จํานวน 37  คน คิดเปนรอยละ 22.84  อันดับสาม คือ 3  เคร่ือง จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 12.35 และ นอยท่ีสุดคือ มากกวา 3 เคร่ือง มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.5 
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ตารางท่ี  4.12  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ยี่หอคอมพิวเตอรท่ีใช
งาน’’ 
 

                                                
     จากตารางท่ี 4.12  พบวายี่หอคอมพิวเตอรท่ีมีไวใชงานของผูตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุดคือ เอเซอร มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 24.69 รองลงมาอันดับสองคือ DELL มีจํานวน 37  
คน คิดเปนรอยละ 22.84 อันดับสาม คือ คอมแพค มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.35 อันดับส่ี 
คือ เอซุส มีจํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 8.64 อันดับหามีสองยี่หอ คือโตชิบากับไอบีเอ็ม มีจํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 8.02 อันดับท่ีหก คือ โซนี มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.17  อันดับที่เจ็ด 
คือ  เอสวีโอเอ มีจํานวน 9  คนคิดเปนรอยละ 5.56  และ นอยท่ีสุดคือ เบนคิว มีจํานวน 6 คนคิดเปน
รอยละ 3.70  
 
ตารางท่ี 4.13  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “ราคาซ้ือ’’ 
 

ราคาซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
นอยกวา 15,000 บาท  78 19.85 2 

15,001 ถึง 20,000 บาท  123 31.30 1 
20,001 ถึง 25,000 บาท  70 17.81 3 

ยี่หอคอมพิวเตอรท่ีใชงาน จํานวน รอยละ ลําดับ 
เอเซอร 40 24.69 1 
คอมแพค 20 12.35 3 
เอซุส 14 8.64 4 
ไอบีเอ็ม 13 8.02 5 
โตชิบา 13 8.02 5 
เบนคิว 6 3.70 8 

เอสวีโอเอ 9 5.56 7 
DELL 37 22.84 2 
โซนี 10 6.17 6 
รวม 162 100  
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ) 
 

ราคาซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
25,001 ถึง 30,000 บาท 60 15.27 4 
30,001 ถึง 35,000 บาท 43 10.94 5 
มากกวา 35,000 บาท 19 4.83 6 

   รวม 393 100  
                                   

     จากตารางท่ี 4.13 พบวาราคาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 15,001 ถึง 20,000 บาท มีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 31.30 รองลงมา
อันดับสองคือ นอยกวา 15,000 บาท  จํานวน 78  คน คิดเปนรอยละ19.85  อันดับสาม คือ 20,001 
ถึง 25,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ17.81 อันดับส่ี คือ 25,001 ถึง 30,000 บาท  จํานวน 60 
คน คิดเปนรอยละ15.27  อันดับหา คือ 30,001 ถึง 35,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ10.94 
และ นอยท่ีสุดคือ มากกวา 35,000 บาท  มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.83 
 
ตารางท่ี 4.14  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “รุนของหนวยประมวลผล 
(CPU)  ในการใชงาน’’ 
 
รุนของหนวยประมวลผล (CPU)  จํานวน รอยละ ลําดับ 

Celeron 78 19.85 3 
Intel 99 25.19 2 
Via 12 3.05 6 

Core 2 Duo 58 14.76 4 
AMD 119 30.28 1 

อ่ืนๆ ระบุ............... 27 6.87 5 
รวม 393 100  
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     จากตารางท่ี 4.14  พบวารุนของหนวยประมวลผล (CPU) ในการใชงานคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ AMD  มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
30.28 รองลงมาอันดับสองคือ  Intel จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 25.19 อันดับสาม คือ Celeron 
จํานวน 78  คน คิดเปนรอยละ 19.85 อันดับส่ี คือ Core 2 Duo  จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.76
อันดับหา คือรุนอ่ืนๆ  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.87 และ นอยท่ีสุดคือ Via มีจํานวน 12 คน คิด
เปนรอยละ 3.05 

 
ตารางท่ี 4.15  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “สถานท่ีซ้ือ’’ 
 

สถานท่ีซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป  74 18.83 3 

รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา  139 35.37 1 
ในหางสรรพสินคา  120 30.53 2 

รานตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้ง 60 15.27 4 
รวม 393 100  

                                  
     จากตารางท่ี 4.15  พบวาสถานท่ีซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.37 
รองลงมาอันดับสองคือ ในหางสรรพสินคา จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.53 อันดับสาม คือ 
รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ18.83 และ นอยท่ีสุดคือ รานตัวแทนท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหจําหนายยี่หออยางเปนทางการ มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.27 

 
ตารางท่ี 4.16  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “วิธีซ้ือ’’ 
 

วิธีซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
เงินสด 145 36.90 2 
เงินผอน 248 63.10 1 
รวม 393 100  
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    จากตารางท่ี  4 .16  พบวาวิ ธี ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ เงินผอน 248 คน คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมาคือ เงินสด จํานวน 145 
คน คิดเปนรอยละ 36.90   
 
 
ตารางท่ี 4.17  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “เหตุผลในการตัดสินใจ
ซ้ือ’’ 
 

      
    จากตารางท่ี 4.17  พบวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 
เพื่อการศึกษา มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.12 รองลงมาอันดับสองคือ งานเรงดวน  จํานวน 
79 คน คิดเปนรอยละ 20.10 อันดับสาม คือ เพื่อใชติดตอส่ือสาร จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
18.83 อันดับส่ี คือ มีความสนใจเทคโนโลยี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.32 และ อันดับหา คือ 
งานมาก จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.94  อันดับหก คือ ตามเพ่ือนจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
8.91  นอยท่ีสุดคือ เพื่อรับทํางานนอกเวลา  มีจาํนวน  27  คน คิดเปนรอยละ 6.87 
 
ตารางท่ี 4.18  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “รูจักเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็ก จากส่ือไหน’’ 
 

ส่ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
ส่ือโฆษณา  125 31.81 2 
พนักงานขาย 72 18.32 3 

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
งานมากข้ึน  43 10.94 5 
งานเรงดวน 79 20.10 2 
เพื่อการศึกษา 83 21.12 1 
ตามเพ่ือน 35 8.91 6 

มีความสนใจเทคโนโลยี 52 13.23 4 
เพื่อใชติดตอส่ือสาร 74 18.83 3 

เพื่อรับทํางานนอกเวลา   27 6.87 7 
รวม 393 100  

DPU



49 
 
ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเชื่อถือ 148 37.66 1 

อ่ืน ๆ ระบุ............... 48 12.21 4 
รวม 393 100  

                  
 จากตารางท่ี 4.18  พบวาส่ือท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามรูมากท่ีสุดคือญาติ พี่นอง หรือ 
บุคคลท่ีเช่ือถือ มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.66 รองลงมาอันดับสองคือ ส่ือโฆษณา มี  
จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.81 อันดับสาม คือ พนักงานขาย มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
18.32 และ นอยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.21 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “เกณฑท่ีใชในการ
เลือกซ้ือ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 
     จากตารางท่ี 4.19  พบวาเกณฑในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ

ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ราคา มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาอันดับสอง
คือ คุณภาพ จํานวน 72  คน คิดเปนรอยละ 18.32 อันดับสาม คือ การบริการหลังการขาย มีจํานวน 
59 คน คิดเปนรอยละ 15.01 อันดับส่ี คือ ยี่หอ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.98  และ อันดับหา 
คือ การสงเสริมการขาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.20 อันดับหก คือ อุปกรณตอพวง มี
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.91 อันดับเจ็ด คือ ประโยชน มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.87  
และ นอยท่ีสุดคือ ภาพลักษณสีสัน มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.83 

เกณฑท่ีใชในการเลือกซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
ยี่หอ 51 12.98 4 
ราคา 86 21.88 1 

คุณภาพ 72 18.32 2 
ประโยชน 27 6.87 7 

การสงเสริมการขาย 44 11.20 5 
ระบบอุปกรณตอพวง 35 8.91 6 
ภาพลักษณ สีสัน 19 4.83 8 

การบริการหลังการขาย 59 15.01 3 
รวม 393 100  
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ตารางท่ี 4.20  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม “มูลเหตุจูงใจท่ีมีผลตอการ
ซ้ือ’’ 
 

มูลเหตุจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ จํานวน รอยละ ลําดับ 
บุคคลในครอบครัว 78 19.85 2 

การโฆษณา 83 21.12 1 
คําแนะนําของพนักงานขาย 70 17.81 3 

คนรัก คนรูใจ 60 15.27 4 
เพื่อน/ญาติ พี่นอง 83 21.12 1 

ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 19 4.83 5 
รวม 393 100  

   
     จากตารางท่ี 4.20  พบวามูลเหตุจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ขนาดเล็กของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีสองอยางเทากันคือ การโฆษณา และเพ่ือน/ญาติ พี่
นอง มีจํานวน 83  คน คิดเปนรอยละ 21.12 รองลงมาอันดับสองคือ บุคคลในครอบครัว จํานวน 78   
คน คิดเปนรอยละ 19.85 อันดับสาม คือ คําแนะนําของพนักงานขาย มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 
17.81 อันดับส่ีคือคนรัก คนรูใจ มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ15.27 และ นอยท่ีสุดคือตัดสินใจซ้ือ
ดวยตนเอง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.83 
 
ตารางท่ี 4.21  จํานวนและคารอยละของวัตถุประสงคในการใชงาน จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

วัตถุประสงคในการใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
งานบัญชี 17 9.29 22 10.48 

อินเทอรเน็ต 73 39.89 84 40.00 
เสนอผลงาน 37 20.22 42 20.00 
งานพิมพ 26 14.21 22 10.48 
เลนเกมส 30 16.39 40 19.05 
รวม 183 100 210 100 
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     จากตารางท่ี 4.21  พบวาเพศชายใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กเพื่ออินเทอรเน็ต
มากท่ีสุด มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 39.89 รองลงมาอันดับสองคือ เสนอผลงาน จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 20.22 อันดับสาม คือ เลนเกมส มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ16.39 อันดับส่ีคือ 
งานพิมพ มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ14.21 และ นอยท่ีสุดคือ งานบัญชี มีจํานวน 17 คน คิดเปน  
รอยละ 9.29 

     เพศหญิงใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กเพื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด มีจํานวน 84  
คน คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมาอันดับสองคือ เสนอผลงาน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.00  
อันดับสาม คือ เลนเกมส มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอย19.05 และ นอยท่ีสุดคือ เพื่องานบัญชีกับ งาน
พิมพมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.48 

 
ตารางท่ี 4.22  จํานวนและคารอยละของความถ่ีในการใชงานจําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

ความถ่ีในการใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง 61 33.33 55 26.19 
ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง 46 25.14 46 21.90 

ทุกวัน วันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง 28 15.30 51 24.29 
2- 3 วันตอคร้ัง 29 15.85 38 18.10 
อาทิตยละ 1 คร้ัง 19 10.38 20 9.52 

รวม 183 100 210 100 
            
                  ตารางท่ี 4.22  พบวาเพศชายมีความถ่ีในการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมาก
ท่ีสุดคือ ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาอันดับสอง
คือ ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง จํานวน 46  คน คิดเปนรอยละ 25.14  อันดับสาม 2- 3 วันตอคร้ัง มี
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ15.85 อันดับส่ีคือ ทุกวัน วันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง มีจํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 15.30 และ นอยท่ีสุดคือ อาทิตยละ 1 คร้ัง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.38 

     เพศหญิงมีความถ่ีในการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ ทุกวัน วันละ
มากกวา 4 ช่ัวโมง มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 26.19 รองลงมาอันดับสองคือ ทุกวัน วันละไม
เกิน 2 ช่ัวโมง มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 24.29 อันดับสาม ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง จํานวน 
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46 คน คิดเปนรอยละ 21.90 อันดับส่ีคือ 2- 3 วันตอคร้ัง มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ18.10 และ 
นอยท่ีสุดคือ อาทิตยละ 1 คร้ัง มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 9.52                                                      
 
ตารางท่ี 4.23  จํานวนและคารอยละของชวงเวลาในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
จําแนกตาม สถานภาพเพศ 

 
                  จากตารางท่ี 4.23  พบวาเพศชายชวงเวลาท่ีใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด 
คือ 12.01 - 18.00 น. มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 36.61 รองลงมาอันดับสองคือ 06.01 - 12.00 น. 
มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 30.05 อันดับสาม คือ 18.01 - 24.00 น. มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอย
ละ 22.64 และ นอยท่ีสุดคือ  24.00 - 06.00 น. มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.93 

     เพศหญิงชวงเวลาที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด คือ 18.01 - 24.00 น. 
มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 30.95 รองลงมาอันดับสองคือ 12.01 - 18.00 น. มีจํานวน 60 คน คิด
เปนรอยละ 28.57 อันดับสาม คือ 06.01 - 12.00 น. มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอย 25.24 และ นอย
ท่ีสุดคือ  24.00 - 06.00 น. มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.24  

ตารางท่ี 4.24  จํานวนและคารอยละของสถานท่ีในการใชงาน จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

สถานท่ีในการใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ท่ีทํางาน 54 29.51 50 23.81 

ท่ีบานพัก/หอพัก 68 37.16 63 30.00 
รานอินเตอรเน็ต 21 11.48 37 17.62 

ชวงเวลาในการใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
06.01 – 12.00 น. 55 30.05 53 25.24 
12.01 – 18.00 น. 67 36.61 60 28.57 
18.01 – 24.00 น. 41 22.40 65 30.95 
24.00 – 06.00 น. 20 10.93 32 15.24 

รวม 183 100 210 100 
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ตารางท่ี 4.24 (ตอ) 
 

สถานท่ีในการใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานศึกษา 40 21.86 60 28.57 

รวม 183 100 210 100 
 

จากตารางท่ี 4.24  พบวาเพศชายสถานท่ีใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด
คือ  ท่ีบานพัก/หอพัก มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 37.16 รองลงมาอันดับสองคือ ท่ีทํางาน 
จํานวน 54   คน คิดเปนรอยละ 29.51 อันดับสาม คือ สถานศึกษา มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
21.86  และ นอยท่ีสุดคือ รานอินเตอรเน็ต มีจํานวน  21  คน คิดเปนรอยละ 11.48 

     เพศหญิง สถานที่ใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ ท่ีบานพัก/หอพัก มี
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาอันดับสองคือ สถานศึกษา จํานวน 60 คน คิดเปนรอย
ละ 28.57 อันดับสาม คือ ท่ีทํางาน มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.81 และ นอยท่ีสุดคือ ราน
อินเตอรเน็ต มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.62  

 
ตารางท่ี 4.25  จํานวนและคารอยละของการมีไวใชงาน จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 
 

มีใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มี 75 40.98 87 41.43 

ไมมี 108 59.02 123 58.57 
รวม 183 100 210 100 

 
จากตารางท่ี 4.25  พบวาเพศชายไมมีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก มากท่ีสุด มี

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 59.02 และมีไวใชงานมีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 40.98  
 เพศหญิงไมมีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด มีจํานวน 123 คน คิดเปน   

รอยละ 58.57 และมีไวใชงานมีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.43   
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ตารางท่ี 4.26  จํานวนและคารอยละของจํานวนเคร่ืองท่ีมีใชงานจําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

จํานวนเคร่ืองท่ีใชงาน 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 เคร่ือง 47 62.67 49 56.32 
2 เคร่ือง 15 20.00 22 25.29 
3 เคร่ือง 9 12.00 11 12.64 

มากกวา 3 เคร่ือง 4 5.33 5 5.75 
รวม 75 100 87 100 

                    
                   จากตารางท่ี 4.26  พบวาเพศชายจํานวนท่ีมีไวใชงานมากท่ีสุดคือ 1 เคร่ือง มีจํานวน 47  
คน คิดเปนรอยละ 62.67 รองลงมาอันดับสองคือ 2 เคร่ือง มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ20.00  
อันดับสาม คือ 3 เคร่ือง มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และ นอยท่ีสุดคือ มากกวา 3 เคร่ือง มี
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.33 

     เพศหญิง  จํานวนท่ีมีไวใชงานมากท่ีสุดคือ 1 เคร่ือง มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
56.32 รองลงมาอันดับสองคือ 2 เคร่ือง มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 25.29 อันดับสาม คือ 3 
เคร่ือง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.64  และ นอยท่ีสุดคือ มากกวา 3 เคร่ือง มีจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 5.75 

 
ตารางท่ี 4.27  จํานวนและคารอยละของยี่หอคอมพิวเตอรท่ีใชงาน จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

 

ยี่หอคอมพิวเตอร 
เพศชาย เพสหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เอเซอร 15 20.00 25 28.74 
คอมแพค 14 18.67 6 6.90 
เอซุส 5 6.67 9 10.34 
ไอบีเอ็ม 3 4.00 10 11.49 
โตชิบา 7 9.33 6 6.90 
เบนคิว 3 4.00 3 3.45 
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ) 
 

 
     จากตารางท่ี 4.27  พบวา เพศชาย ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กท่ีมีไวใชงาน

มากท่ีสุดคือ  DELL มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาอันดับสองคือ เอเซอร มีจํานวน 
15  คน คิดเปนรอยละ 20.00 อันดับสาม คือ คอมแพค มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 18.67 อันดับ
ส่ีคือ โตชิบา มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.33  อันดับหามีสองยี่หอ คือ เอซุสกับโซนี มีจํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 6.67 อันดับหกมีสองยี่หอคือ ไอบีเอ็มกับเบนคิว มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
4.00  อันดับเจ็ด คือ นอยท่ีสุดคือเอสวีโอเอ มีจํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ 2.67 

     เพศหญิง ยี่หอคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กท่ีมีไวใชงานมากท่ีสุดคือ เอเซอร มี
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 28.74  รองลงมาอันดับสองคือ DELL มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
18.39  อันดับสาม คือ ไอบีเอ็ม มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.49  อันดับส่ีคือ เอซุสมีจํานวน 9  
คน คิดเปนรอยละ 10.34  อันดับหา คือ เอสวีโอเอ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.05 อันดับหกมี
สองยี่หอ คือ คอมแพคกับโตชิบา มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.90  อันดับเจ็ด คือ โซนี มีจํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และนอยท่ีสุดคือ เบนคิว มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.45 

 
ตารางท่ี 4.28  จํานวนและคารอยละของราคาซ้ือคอมพิวเตอรท่ีใชงาน จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

ราคาซ้ือคอมพิวเตอร 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 15,000 บาท 41 22.40 37 17.62 

15,001 ถึง 20,000 บาท 65 35.52 58 27.62 
20,001 ถึง 25,000 บาท 28 15.30 42 20.00 

  

ยี่หอคอมพิวเตอร 
เพศชาย เพสหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เอสวีโอเอ 2 2.67 7 8.05 

DELL 21 28.00 16 18.39 
โซนี 5 6.67 5 5.57 
รวม 75 100 87 100 DPU
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) 
  

ราคาซ้ือคอมพิวเตอร 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
25,001 ถึง 30,000 บาท 25 13.66 35 16.67 
30,001 ถึง 35,000 บาท 19 10.38 24 11.43 
มากกวา 35,000 บาท 5 2.73 14 6.67 

รวม 183 100 210 100 
                                                     

     จากตารางท่ี 4.28  พบวา เพศชาย ราคาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กท่ีมีไวใช
งานมากท่ีสุดคือ 15,001 ถึง 20,000 บาท มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 35.52 รองลงมาอันดับสอง
คือ นอยกวา 15,000 บาท มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 อันดับสาม คือ 20,001 ถึง 25,000 
บาท มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.30 อันดับส่ีคือ 25,001 ถึง 30,000 บาท มีจํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 13.66 อันดับหา คือ 30,001 ถึง 35,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.38 และ 
นอยท่ีสุดคือมากกวา 35,000 บาท มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.73 

     เพศหญิง ราคาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กท่ีมีไวใชงานมากท่ีสุดคือ 15,001 ถึง 
20,000 บาท มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 27.62 รองลงมาอันดับสองคือ 20,001 ถึง 25,000 บาท 
มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อันดับสาม คือ นอยกวา 15,000 บาท มีจํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 17.62  อันดับส่ีคือ 25,001 ถึง 30,000 บาท มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ16.67 อันดับหา 
คือ 30,001 ถึง 35,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.43  และ นอยท่ีสุดคือมากกวา 35,000 
บาท มีจํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 6.67 
 
ตารางที่ 4.29  จํานวนและคารอยละของความเร็วของหนวยประมวลผลคอมพิวเตอรท่ีใชงาน 

จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

ความเร็วของหนวยประมวลผล 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
Celeron 41 22.40 37 17.62 

Intel 53 28.96 46 21.90 
Via 5 2.73 7 3.33 

DPU
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ตารางท่ี 4.29 (ตอ) 
 

ความเร็วของหนวยประมวลผล 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
Core 2 Duo 21 11.48 37 17.62 

AMD 53 28.96 66 31.43 
อ่ืนๆ 10 5.46 17 8.10 
รวม 183 100 210 100 

                               
     จากตารางท่ี 4.29  พบวาเพศชาย ความเร็วของหนวยประมวลผลคอมพิวเตอรท่ีใชงาน 

มากท่ีสุดมีสองรุนคือ Intel , AMD มีจํานวน 53 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 28.96 เทากัน รองลงมา
อันดับสองคือ Celeron  มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 อันดับสาม คือ Core 2 Duo  มีจํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 11.48 อันดับส่ีคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.46 และ นอยท่ีสุด
คือ Via มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.73 

     เพศหญิง ความเร็วของหนวยประมวลผลคอมพิวเตอรท่ีใชงาน มากท่ีสุดคือ  AMD มี
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 31.43 รองลงมาอันดับสองคือ Intel  มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
21.90 อันดับสามมีสองรุน คือ Celeron ,Core 2 Duo มีจํานวน 37 คนเทากัน คิดเปนรอยละ17.62 
เทากัน อันดับส่ีคือ อื่นๆ มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.10  และ นอยท่ีสุดคือ Via มีจํานวน 7  
คน คิดเปนรอยละ 3.33  

 
ตารางท่ี 4.30  จํานวนและคารอยละของสถานท่ีซ้ือ จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

สถานท่ีซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป 36 19.67 38 18.10 

รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา 74 40.44 65 30.95 
ในหางสรรพสินคา 48 26.23 72 34.29 

รานตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้ง 25 13.66 35 16.67 
รวม 183 100 210 100 

DPU
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  จากตารางท่ี 4.30  พบวาเพศชายสถานท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา 
มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 40.44 รองลงมาอันดับสองคือ ในหางสรรพสินคา มีจํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 26.23 อันดับสาม คือ รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
19.67 และ นอยท่ีสุดคือ รานตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.66 

     เพศหญิงสถานท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ ในหางสรรพสินคา  มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 
34.29 รองลงมาอันดับสองคือ รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 30.95  
อันดับสาม คือ รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.10 และ นอยท่ีสุดคือ 
รานตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง มีจํานวน  35  คน คิดเปนรอยละ 16.67          

 
ตารางท่ี 4.31  จํานวนและคารอยละของวิธีซ้ือ จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

วิธีท่ีซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เงินสด 67 36.61 78 37.14 
เงินผอน 116 63.39 132 62.86 
รวม 183 100 210 100 

                              
     จากตารางท่ี 4.31  พบวาเพศชายวิธีท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ เงินผอน มีจํานวน 116 คน คิดเปน

รอยละ 63.39 และ นอยท่ีสุดคือ เงินสด มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 36.61 
     เพศหญิงวิธีท่ีซ้ือมากที่สุดคือ เงินผอน มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 62.86 และ นอย

ท่ีสุดคือ เงินสด มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 37.41  
 

ตารางท่ี 4.32  จํานวนและคารอยละของเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก
จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
งานมากข้ึน 23 12.57 20 9.52 
งานเรงดวน 41 22.40 38 18.10 
เพื่อการศึกษา 32 17.49 51 24.29 

DPU
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   ตารางท่ี 4.32 (ตอ) 
 

เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตามเพ่ือน 15 8.20 20 9.52 

มีความสนใจเทคโนโลยี 27 14.75 25 11.90 
เพื่อใชติดตอส่ือสาร 31 16.94 43 20.48 

เพื่อรับทํางานนอกเวลา 14 7.65 13 6.19 
รวม 183 100 210 100 

 
                   จากตารางท่ี 4.32  พบวาเพศชายเหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอรท่ีใชงาน มากท่ีสุด คือ  
งานเรงดวนมีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 22.40 รองลงมาอันดับสองคือ เพื่อการศึกษามีจํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 17.49 อันดับสาม คือ เพื่อใชติดตอส่ือสารมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 
16.94 อันดับส่ีคือมีความสนใจเทคโนโลยีมีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 11.90 อันดับหาคือ งาน
มากข้ึนมีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 12.57 อันดับหกคือ ตามเพื่อน มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอย
ละ 8.20 และ นอยท่ีสุดคือเพ่ือรับทํางานนอกเวลา มีจํานวน 14  คน คิดเปนรอยละ 7.65  

     เพศหญิง เหตุผลในการซ้ือคอมพิวเตอรท่ีใชงาน มากท่ีสุดคือ เพื่อการศึกษามีจํานวน 51  
คน คิดเปนรอยละ 24.29 รองลงมาอันดับสองคือ เพื่อใชติดตอส่ือสารมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอย
ละ 17.49 อันดับสาม คือ งานเรงดวนมีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ20.48 อันดับส่ีคือมีความสนใจ
เทคโนโลยีมีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 14.75 อันดับหามีสองอยางเทากันคือ งานมากข้ึนตาม
เพื่อนมีจํานวน 20 คน เทากันคิดเปนรอยละ 9.52  และ นอยท่ีสุดคือเพื่อรับทํางานนอกเวลา มี
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.19  

 
ตารางท่ี 4.33  จํานวนและคารอยละของส่ือจูงใจซ้ือ จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

ส่ือจูงใจซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ส่ือโฆษณา 64 34.97 61 29.05 
พนักงานขาย 38 20.77 34 16.19 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ) 
 

ส่ือจูงใจซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเชื่อถือ 61 33.33 87 41.43 

อ่ืนๆ 20 10.93 28 13.33 
รวม 183 100.00 210 100.00 

 
     จากตารางท่ี 4.33  พบวาเพศชาย ส่ือจูงใจท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ ส่ือโฆษณา มีจํานวน 64 คน 

คิดเปนรอยละ 34.97 รองลงมาอันดับสองคือ ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือ มีจํานวน 61 คน คิด
เปนรอยละ 33.33  อันดับสาม คือ พนักงานขาย มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 20.77 และ นอย
ท่ีสุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน  20  คน คิดเปนรอยละ 10.93 

     เพศหญิง ส่ือจูงใจท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือ มีจํานวน 87 คน 
คิดเปนรอยละ 41.43 รองลงมาอันดับสองคือ ส่ือโฆษณา มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 29.05  
อันดับสาม คือ พนักงานขาย มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.19 และ นอยที่สุดคือ อ่ืนๆ มีจํานวน  
28  คน คิดเปนรอยละ 13.33 

 
ตารางท่ี 4.34 จํานวนและคารอยละของเกณฑการเลือกซ้ือ จําแนกตาม สถานภาพเพศ 

 

 
 
 

เกณฑการเลือกซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ยี่หอ 26 14.21 25 11.90 
ราคา 47 25.68 39 18.57 

คุณภาพ 28 15.30 44 20.95 
ประโยชน 12 6.56 15 7.14 

การสงเสริมการขาย 25 13.66 19 9.05 
ระบบอุปกรณตอพวง 16 8.74 19 9.05 

DPU
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ตารางท่ี 4.34 (ตอ)  

 

 
     จากตารางท่ี 4.34  พบวาเพศชาย เกณฑท่ีใชในการเลือกซ้ือ มากท่ีสุดคือ ราคา มีจํานวน 

47 คน คิดเปนรอยละ 25.68 รองลงมาอันดับสองคือ คุณภาพ มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.30  
อันดับสาม คือ ยี่หอ มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 14.21 อันดับส่ีคือ การสงเสริมการขายมีจํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 13.66 อันดับหาคือ การบริการหลังการขายมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
10.93  อันดับหกคือ  ระบบอุปกรณตอพวง มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.74 อันดับเจ็ดคือ
ประโยชน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.56 และ นอยท่ีสุดคือ ภาพลักษณ สีสัน มีจํานวน 9  คน 
คิดเปนรอยละ 4.92 

     เพศหญิง เกณฑท่ีใชในการเลือกซ้ือ มากท่ีสุดคือ คุณภาพ มีจํานวน 44 คน คิดเปน    
รอยละ 20.95 รองลงมาอันดับสองมีสองเกณฑเทากันคือ การบริการหลังการขายกับราคามีจํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 18.57 อันดับสาม คือ ยี่หอ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ11.90 อันดับส่ีมี
สองเกณฑเทากันคือ  การสงเสริมการขายกับระบบอุปกรณตอพวง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
9.05 อันดับหาคือ ประโยชนมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.14 และ นอยท่ีสุดคือ ภาพลักษณ 
สีสัน มีจํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 4.76 
 
ตารางท่ี 4.35  จํานวนและคารอยละของมูลเหตุใน การเลือกซ้ือ จําแนกตาม สถานภาพเพศ 
 

มูลเหตุในการเลือกซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
บุคคลในครอบครัว 41 22.40 37 17.62 

การโฆษณา 44 24.04 39 18.57 
คําแนะนําของพนักงานขาย 28 15.30 42 20.00 

คนรัก คนรูใจ 25 13.66 35 16.67 

เกณฑการเลือกซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภาพลักษณ สีสัน 9 4.92 10 4.76 

การบริการหลังการขาย 20 10.93 39 18.57 
รวม 183 100.00 210 100.00 DPU
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ตารางท่ี  4.35 (ตอ) 
 

มูลเหตุในการเลือกซ้ือ  
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพื่อน/ญาติ พีน่อง 40 21.86 43 20.48 

ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 5 2.73 14 6.67 
รวม 183 100.00 210 100.00 

                                               
                  จากตารางท่ี 4.35  พบวาเพศชายมูลเหตุในการเลือกซ้ือมากที่สุดคือ การโฆษณา มี
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 24.04 รองลงมาอันดับสองคือ บุคคลในครอบครัว มีจํานวน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 22.40 อันดับสาม คือ เพื่อน/ญาติ พี่นอง มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 21.86 อันดับ
ส่ีคือ  คําแนะนําของพนักงานขาย มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 13.66 อันดับหาคือ  คนรัก คนรูใจ
มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.66 และ นอยท่ีสุดคือ ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง มีจํานวน  5  คน คิด
เปนรอยละ 2.73 
                    เพศหญิงมูลเหตุในการเลือกซ้ือ มากท่ีสุดคือ เพ่ือน/ญาติ พี่นอง มีจํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 20.48 รองลงมาอันดับสองคือ คําแนะนําของพนักงานขาย มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00 อันดับสาม คือ การโฆษณา มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 18.57 อันดับส่ีคือ บุคคลใน
ครอบครัว มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.62 อันดับหาคือ คนรัก คนรูใจมีจํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 16.67 และ นอยท่ีสุดคือ ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง มีจํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ 6.67 
 
4.3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
      จอหน ดับบลิว เบส (John W. Best 1970:176) การแปลความหมายของเกณฑระดับ
คะแนน การแปลความหมาย ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง สําคัญมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง สําคัญปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง สําคัญนอย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง สําคัญนอยท่ีสุด 
 

DPU
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     ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กสรุปไดดังตารางท่ี 
4.36 ถึงตารางท่ี 4.53 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.36  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กโดยรวม 

X  S.D. 
2.81 1.17 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.90 1.13 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.28 1.14 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.13 1.06 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.52 1.24 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.83 1.23 
5. ขนาดของจอภาพ 2.84 0.91 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.48 1.15 
7. รูปลักษณสวยงาม 3.48 1.15 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.84 0.91 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.13 1.06 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.32 1.12 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.83 1.23 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.48 1.15 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.83 1.23 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.83 1.23 
ปจจัยดานราคา 2.48 1.13 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 2.36 1.12 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.30 1.07 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.83 1.22 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.30 1.09 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.35 1.11 
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ตารางท่ี 4.36 (ตอ)  
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กโดยรวม 

X  S.D. 
2.81 1.17 

 6. คาบริการหลังการขาย 2.76 1.15 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 2.76 1.20 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.53 1.19 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.23 1.25 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.68 1.23 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.75 1.23 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.83 1.23 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.34 1.22 
7. การตกแตงราน 2.46 1.15 
8. บรรยากาศภายในราน 2.83 1.22 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.45 1.15 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.46 1.16 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 2.86 1.19 
1. การลดราคา 3.48 1.15 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.84 1.19 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.85 1.19 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.83 1.23 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.85 1.15 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.83 1.22 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.45 1.122 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.83 1.22 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.84 1.19 
10. การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.84 1.19 
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ตารางท่ี 4.36 (ตอ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กโดยรวม 

X  S.D. 
2.81 1.17 

11. การโฆษณาทางวิทย ุ 2.83 1.22 
12. การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.84 1.18 
13. การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.84 1.19 
ปจจัยดานอ่ืนๆ 3.03 1.21 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.83 1.22 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.88 1.24 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.51 1.12 
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบาน 2.83 1.23 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.88 1.23 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.27 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.92 1.24 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.48 1.15 

 
                  จากตารางท่ี 4.36  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กโดยภาพรวม มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 2.81 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.90 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออยูในระดับนอย โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.48 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.76 ดานสงเสริม
การตลาด  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.86 
ดานปจจัยดานอ่ืนๆมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.03  
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        สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยตาม
เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.37  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

 

                    
                   จากตารางท่ี 4.37  พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูในระดับความตองการ
ปานกลาง ไดแก ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็วและมีบริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 3.48,SD = 1.15) ตรา
ยี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.2 8,SD = 1.14) ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) (Χ
= 3.13,SD = 1.06) ขนาดของจอภาพและประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย (Χ = 2.84,SD = 
0.91) ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตนและระยะเวลารับประกัน(Χ
= 2.83,SD = 1.23) ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 2.52,SD = 1.24) รูปลักษณสวยงามและมี
บริการสงถึงท่ี (Χ = 2.32,SD = 1.12 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ Χ  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.28 1.14 ปานกลาง 2 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.13 1.06 ปานกลาง 3 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.52 1.24 ปานกลาง 6 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.83 1.23 ปานกลาง 5 
5. ขนาดของจอภาพ 2.84 0.91 ปานกลาง 4 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.48 1.15 ปานกลาง 1 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.32 1.12 ปานกลาง 7 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.84 0.91 ปานกลาง 4 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.13 1.06 ปานกลาง 3 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.32 1.12 นอย 7 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.83 1.23 ปานกลาง 5 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.48 1.15 ปานกลาง 1 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.83 1.23 ปานกลาง 5 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.83 1.23 ปานกลาง 5 
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวม 2.90 1.13 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.38  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานราคา 
 

 
        จากตารางท่ี 4.38  พบวาปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการนอย 

ไดแก สวนลด การเปนสมาชิก (Χ =2.83,SD = 1.22 ) คาบริการหลังการขาย (Χ = 2.76,SD = 1.15) 
ราคาตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 2.36,SD = 1.12) การผอนชําระเปนงวดๆ (Χ = 2.35,SD = 1.11) 
การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (Χ = 2.30,SD = 1.09) ราคาอุปกรณตอพวง (Χ = 2.30,SD = 1.07)
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.39   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ปจจัยดานราคา X  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 2.36 1.12 นอย 3 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.30 1.07 นอย 6 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.83 1.22 ปานกลาง 1 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.30 1.09 นอย 5 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.35 1.11 นอย 4 
6. คาบริการหลังการขาย 2.76 1.15 ปานกลาง 2 
ปจจัยดานราคาโดยภาพรวม 2.48 1.13 นอย  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย X  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.53 1.19 ปานกลาง 6 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.23 1.25 ปานกลาง 2 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.68 1.23 ปานกลาง 5 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.75 1.23 ปานกลาง 4 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.83 1.23 ปานกลาง 3 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.34 1.22 ปานกลาง 1 
7. การตกแตงราน 2.46 1.15 นอย 7 
8. บรรยากาศภายในราน 2.83 1.22 ปานกลาง 3 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.45 1.15 นอย 8 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.46 1.16 นอย 7 
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ตารางท่ี 4.39 ตอ) 

 
 จากตารางท่ี 4.39  พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความตองการอยูในระดับ
ความตองการปานกลาง ไดแก เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.34,SD = 1.22) ความสัมพันธกับ
รานคาท่ีจําหนาย (Χ = 2.83,SD = 1.23) บรรยากาศภายในราน (Χ = 2.83,SD = 1.22) รานคาท่ี
จําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก (Χ = 3.23,SD = 1.25) บรรยากาศภายในราน(Χ = 2.83,SD = 
1.22) มีรานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน (Χ = 2.75,SD = 1.23) รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัว
ประเทศ (Χ =2.68,SD = 1.23) รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ (Χ =2.53,SD = 1.19) ขาย
สินคาหลายยี่หอ และมีรุนใหเลือกมาก (Χ =2.46,SD = 1.16) การตกแตงราน (Χ =2.46,SD = 1.15) 
การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง (Χ =2.45,SD = 1.15) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.40  แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
 

 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย X  S.D. แปลผล ลําดับ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวม 2.76 1.20 ปานกลาง  

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด X  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. การลดราคา 3.48 1.15 ปานกลาง 1 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.84 1.19 ปานกลาง 3 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.85 1.19 ปานกลาง 2 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.83 1.23 ปานกลาง 4 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.85 1.15 ปานกลาง 2 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.83 1.22 ปานกลาง 4 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.45 1.12 นอย 5 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.83 1.22 ปานกลาง 4 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.84 1.19 ปานกลาง 3 
10. การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.84 1.19 ปานกลาง 3 
11. การโฆษณาทางวิทย ุ 2.83 1.22 ปานกลาง 4 
12. การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.84 1.18 ปานกลาง 3 
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ตารางท่ี 4.40 (ตอ) 

 
        จากตารางท่ี 4.40  พบวาปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยูในระดับความ

ตองการปานกลาง ไดแก การลดราคา (Χ = 3.48,SD = 1.15) การจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.85,SD = 
1.19) การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง (Χ = 2.85,SD = 1.15) การแจกหรือแถมสินคาท่ี
นาสนใจ (Χ = 2.84,SD = 1.19) การโฆษณาทางนิตยสาร (Χ = 2.84,SD = 1.19) การโฆษณาทาง
แผนปายโฆษณา (Χ = 2.84,SD = 1.19) การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ (Χ = 2.84,SD = 1.19) การ
โฆษณาทางใบปลิว,แผนพับ (Χ = 2.84,SD = 1.18) พนักงานขายมีความรูอัธยาศัยดี (Χ =2.83,SD = 
1.23) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ (Χ =2.83,SD = 1.22) การโฆษณาทางวิทยุ (Χ =2.83,SD = 1.22) 
การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก (Χ =2.83,SD = 1.22) การโฆษณาทางทีวี (Χ =2.45,SD = 1.12) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.41  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัดานอ่ืนๆ 
 

 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด X  S.D. แปลผล ลําดับ 
13. การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.84 1.19 ปานกลาง 3 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวม 2.86 1.19 ปานกลาง  

ปจจัยดานอ่ืนๆ X  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.83 1.22 ปานกลาง 6 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.88 1.24 ปานกลาง 5 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.51 1.12 มาก 1 
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบาน 2.83 1.23 ปานกลาง 6 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.88 1.23 ปานกลาง 5 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.27 ปานกลาง 4 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.92 1.24 ปานกลาง 3 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.48 1.15 ปานกลาง 2 
    ปจจัยดานอ่ืนๆโดยภาพรวม 3.03 1.21 ปานกลาง  
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                  จากตารางท่ี 4.41  พบวาปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับความตองการปาน
กลาง ไดแก ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร (Χ = 3.51,SD = 1.12) การที่คอมพิวเตอรมี
ราคาถูกลง (Χ = 3.48,SD = 1.15) การที่คอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน (Χ = 2.92,SD = 1.24) การจัด
สัมมนาอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Χ = 2.90,SD = 1.27) เพื่อความกาวหนาในอาชีพ การงาน (Χ = 
2.88,SD = 1.24) เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน (Χ = 2.88,SD = 1.23) ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายใน
บาน (Χ = 2.83,SD = 1.23) มีวิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา (Χ = 2.83,SD = 1.22) 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.42  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็กจําแนกตามสถานภาพเพศ 
 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็ก 

เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
โดยภาพรวม 2.70 1.19 2.76 1.17 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.88 1.33 2.92 1.12 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.19 1.214 3.37 1.073 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.10 1.12 3.15 1.015 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.46 1.27 2.58 1.204 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.83 1.25 2.83 1.20 
5. ขนาดของจอภาพ 2.85 .87 2.84 .924 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.43 1.11 3.51 1.18 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.31 1.08 2.33 1.15 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.85 .89 2.84 .92 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.10 1.12 3.15 1.02 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.31 1.08 2.33 1.15 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.83 1.25 2.83 1.21 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.43 1.11 3.51 1.18 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.83 1.25 2.83 1.27 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.83 1.25 2.83 1.21 
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ตารางท่ี 4.42 (ตอ)      

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็ก 

เพศชาย เพศหญิง 

X S.D. X  S.D. 

ปจจัยดานราคา 2.37 1.13 2.51 1.15 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 2.41 1.08 2.32 1.15 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.32 1.07 2.28 1.07 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.83 1.25 2.83 1.20 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.30 1.05 2.30 1.12 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.22 1.10 2.46 1.11 
6. คาบริการหลังการขาย 2.16 1.23 2.89 1.27 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 2.70 1.19 2.80 1.21 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.51 1.18 2.56 1.19 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.12 1.27 3.32 1.23 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.57 1.20 2.77 1.25 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.70 1.23 2.80 1.23 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.83 1.25 2.83 1.20 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.27 1.19 3.39 1.25 
7. การตกแตงราน 2.44 1.11 2.48 1.19 
8. บรรยากาศภายในราน 2.83 1.25 2.83 1.21 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.37 1.11 2.52 1.18 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.40 1.10 2.50 1.21 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 2.52 1.12 2.55 1.16 
1. การลดราคา 3.43 1.11 3.51 1.18 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.39 1.11 2.20 1.07 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.41 1.05 2.13 1.07 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.57 1.13 2.52 1.17 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.44 1.19 2.56 1.15 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.40 1.12 2.59 1.21 
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ตารางท่ี 4.42 (ตอ) 

 
                  จากตารางท่ี 4.42  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กเพศชายโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.70 สําหรับผล
การพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.88 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับนอย โดยมี
คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.37 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.70 ดานสงเสริมการตลาด  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.52 ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.02  

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็ก 

เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.27 1.10 2.61 1.20 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.56 1.13 2.50 1.17 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.38 1.11 2.48 1.18 
10.การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.73 1.21 2.80 1.26 
11.การโฆษณาทางวิทย ุ 2.28 1.10 2.41 1.10 
12.การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.39 1.08 2.31 1.11 
13.การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.45 1.18 2.56 1.18 
ปจจัยดานอ่ืนๆ 3.02 1.21 3.04 1.20 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.83 1.25 2.83 1.21 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.90 1.28 2.87 1.20 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.50 1.04 3.51 1.20 
4. ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง      2.83 1.25 2.83 1.20 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.89 1.25 2.88 1.22 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.26 2.91 1.23 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.89 1.27 2.94 1.22 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.43 1.11 3.51 1.15 
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        ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กเพศหญิงโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.76 สําหรับผลการพิจารณาเปนราย
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.92 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.51 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.80 ดานสงเสริมการตลาด  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.55 ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.04  
                  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยตาม
เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.43  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัดานผลิตภัณฑจําแนกตามสถานภาพเพศ 

       

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวม 2.88 1.33 2.92 1.12 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.19 1.21 3.37 1.07 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.10 1.12 3.15 1.02 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.46 1.27 2.58 1.20 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.83 1.25 2.83 1.20 
5. ขนาดของจอภาพ 2.85 .87 2.84 .92 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.43 1.11 3.51 1.18 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.31 1.08 2.33 1.15 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.85 .89 2.84 .92 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.10 1.12 3.15 1.02 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.31 1.08 2.33 1.15 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.83 1.25 2.83 1.21 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.43 1.11 3.51 1.18 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.83 1.25 2.83 1.27 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.83 1.25 2.83 1.21 
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                  จากตารางท่ี 4.43  พบวา เพศชายปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูในระดับความ
ตองการปานกลาง ไดแก ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว และมีบริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 3.43,SD = 
1.11) ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.19,SD = 1.21) ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) และมีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน (Χ = 3.10,SD = 1.12) ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทน
ผูจําหนาย (Χ = 2.85,SD = 0.89) ขนาดของจอภาพ (Χ = 2.85,SD = 0.87) ขนาดของฮารดดิสก 
(Hard disk), มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด,มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตนและระยะเวลา
รับประกัน (Χ = 2.83,SD = 1.25) ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 2.46,SD = 1.27) รูปลักษณ
สวยงามและมีบริการสงถึงท่ี (Χ = 2.31,SD = 1.08) ตามลําดับ 
                  เพศหญิงปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง ไดแก 
ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว และมีบริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 3.51,SD = 1.18) ตราย่ีหอของเคร่ือง
คอมพิวเตอร (Χ = 3.37,SD = 1.07) ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU)และมีซอฟทแวร
สําหรับใชงานเฉพาะดาน (Χ = 3.15,SD = 1.02) ประเทศที่ผลิตหรือตัวแทนผูจําหนายและขนาด
ของจอภาพ (Χ = 2.84,SD = 0.92) มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด (Χ = 2.83,SD = 1.27) มี
การอบรมการใชงานเบ้ืองตนและระยะเวลารับประกัน (Χ = 2.83,SD = 1.21) ขนาดของฮารดดิสก 
(Hard disk) (Χ = 2.83,SD = 1.20) ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 2.58,SD = 1.20) 
รูปลักษณสวยงามและมีบริการสงถึงท่ี(Χ = 2.33,SD = 1.15) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.44  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานราคาจําแนกตามสถานภาพเพศ 
 

 

ปจจัยดานราคา 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 2.41 1.08 2.32 1.15 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.32 1.07 2.28 1.07 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.83 1.25 2.83 1.20 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.30 1.05 2.30 1.12 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.22 1.10 2.46 1.11 
6. คาบริการหลังการขาย 2.16 1.23 2.89 1.27 
ปจจัยดานราคาโดยภาพรวม 2.37 1.13 2.51 1.15 
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                  จากตารางท่ี 4.44 พบวาเพศชายปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการ
นอย ไดแก สวนลด การเปนสมาชิก (Χ =2.83,SD = 1.25 ) ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร  (Χ = 
2.41,SD = 1.08) ราคาอุปกรณตอพวง (Χ = 2.32,SD = 1.07) การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (Χ = 
2.30,SD = 1.05) การผอนชําระเปนงวดๆ (Χ = 2.22,SD = 1.10) คาบริการหลังการขาย (Χ = 
2.16,SD = 1.13) ตามลําดับ 
                  เพศหญิงปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการนอย ไดแก สวนลด 
การเปนสมาชิก (Χ =2.83,SD = 1.25 ) ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร (Χ = 2.41,SD = 1.08) ราคา
อุปกรณตอพวง (Χ = 2.32,SD = 1.07) การชําระเงินดวยบัตรเครดิต (Χ = 2.30,SD = 1.05) การผอน
ชําระเปนงวดๆ (Χ = 2.22,SD = 1.10) คาบริการหลังการขาย (Χ = 2.16,SD = 1.13) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.45  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตาม
สถานภาพเพศ 
 

 
                     

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.51 1.18 2.56 1.19 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.12 1.27 3.32 1.23 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.57 1.20 2.77 1.25 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.70 1.23 2.80 1.23 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.83 1.25 2.83 1.20 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.27 1.19 3.39 1.25 
7. การตกแตงราน 2.44 1.11 2.48 1.19 
8. บรรยากาศภายในราน 2.83 1.25 2.83 1.21 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.37 1.11 2.52 1.18 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.40 1.10 2.50 1.21 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวม 2.70 1.19 2.80 1.21 
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                  จากตารางท่ี 4.45  พบวาเพศชายปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความตองการอยูใน
ระดับความตองการปานกลาง ไดแก รานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.27,SD = 1.19) รานคาท่ีจําหนาย
มีทําเลที่ตั้งท่ีติดตอสะดวก ( Χ = 3.12,SD = 1.27) มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนายและ 
บรรยากาศภายในราน (Χ = 2.83,SD = 1.25) มีรานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน (Χ = 2.70,SD 
= 1.23) รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ (Χ =2.57,SD = 1.20) รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง 
นาเช่ือถือ (Χ =2.51,SD = 1.18) การตกแตงราน (Χ =2.44,SD = 1.11) ขายสินคาหลายยี่หอ และมี
รุนใหเลือกมาก (Χ =2.40,SD = 1.10) การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง (Χ =2.37,SD = 1.11) 
ตามลําดับ 
                  เพศหญิงปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความตองการอยูในระดับความตองการปาน
กลาง ไดแก รานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.39,SD = 1.25) รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอ
สะดวก (Χ = 3.32,SD = 1.23) บรรยากาศภายในราน (Χ = 2.83,SD = 1.21) มีความสัมพันธกับ
รานคาท่ีจําหนาย (Χ = 2.83,SD = 1.20) รานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน (Χ = 2.80,SD = 
1.23)รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ ( Χ =2.77,SD = 1.25) รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง 
นาเช่ือถือ (Χ =2.56,SD = 1.19) การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง (Χ =2.52,SD = 1.18) ขายสินคา
หลายยี่หอ และมีรุนใหเลือกมาก (Χ =2.50,SD = 1.21) การตกแตงราน (Χ =2.48,SD = 1.19) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.46  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสงเสริมการตลาดจําแนกตามสถานภาพ
เพศ 

 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. การลดราคา 3.43 1.11 3.51 1.18 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.39 1.11 2.20 1.07 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.41 1.05 2.13 1.07 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.57 1.13 2.52 1.17 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.44 1.19 2.56 1.15 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.40 1.12 2.59 1.21 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.27 1.10 2.61 1.20 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.56 1.13 2.50 1.17 

DPU



77 
 
ตารางท่ี 4.46 (ตอ) 
 

 
                  จากตารางท่ี 4.46  พบวาเพศชายปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยูในระดับ
ความตองการปานกลาง ไดแก การลดราคา (Χ = 3.43,SD = 1.11) การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 
(Χ = 2.73,SD = 1.21) พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยดี (Χ =2.57,SD = 1.23) การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ (Χ =2.56,SD = 1.13) การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ (Χ = 2.45,SD = 1.18) การได
ชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง (Χ = 2.44,SD = 1.19) การจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.41,SD = 1.05) 
การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก (Χ =2.40,SD = 1.12) การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ (Χ = 
2.39,SD = 1.11) การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ (Χ = 2.39,SD = 1.08) การโฆษณาทางนิตยสาร (
Χ = 2.38,SD = 1.11) การโฆษณาทางวิทยุ (Χ =2.28,SD = 1.10) การโฆษณาทางทีวี(Χ =2.27,SD = 
1.10) ตามลําดับ 
                  เพศหญิงปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง 
ไดแก การลดราคา (Χ = 3.51,SD = 1.18) การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา (Χ = 2.80,SD = 1.26) 
การโฆษณาทางทีวี (Χ =2.61,SD = 1.20) การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก (Χ =2.59,SD = 1.21) 
การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ (Χ = 2.56,SD = 1.18) การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง (Χ
= 2.56,SD = 1.15) พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยดี (Χ =2.52,SD = 1.117) การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ (Χ =2.50,SD = 1.17) การโฆษณาทางนิตยสาร (Χ = 2.48,SD = 1.18) การโฆษณาทาง
วิทยุ (Χ =2.41,SD = 1.10) การโฆษณาทางใบปลิว,แผนพับ (Χ = 2.31,SD = 1.11) การแจกหรือ
แถมสินคาท่ีนาสนใจ (Χ = 2.20,SD = 1.07) การจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.13,SD = 1.07) ตามลําดับ 
 
 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.38 1.11 2.48 1.18 
10. การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.73 1.21 2.80 1.26 
11. การโฆษณาทางวิทย ุ 2.28 1.10 2.41 1.10 
12. การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.39 1.08 2.31 1.11 
13. การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.45 1.18 2.56 1.18 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวม 2.52 1.12 2.55 1.16 
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ตารางท่ี 4.47  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัดานอ่ืนๆ จําแนกตามสถานภาพเพศ 

 

 
                  จากตารางท่ี 4.47  พบวาเพศชายปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับความ
ตองการปานกลาง ไดแก ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร (Χ = 3.50,SD = 1.04) การท่ี
คอมพิวเตอรมีราคาถูกลง (Χ = 3.43,SD = 1.11) เพื่อความกาวหนาในอาชีพ การงาน (Χ = 2.90,SD 
= 1.28) การจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Χ = 2.90,SD = 1.26) การที่คอมพิวเตอรใชงาน
งายข้ึน (Χ = 2.82,SD = 1.27) เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน (Χ = 2.89,SD = 1.25) ใชคอมพิวเตอรเพื่อความ
บันเทิงภายในบานและมีวิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา (Χ = 2.83,SD = 1.22) ตามลําดับ 
                  เพศหญิงปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง ไดแก ความ
นิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร (Χ = 3.51,SD = 1.20) การที่คอมพิวเตอรมีราคาถูกลง    (Χ = 
3.51,SD = 1.15) การที่คอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน (Χ = 2.94,SD = 1.22) การจัดสัมมนาอบรม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Χ = 2.91,SD = 1.23) เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน (Χ = 2.88,SD = 1.22) เพื่อ
ความกาวหนาในอาชีพ การงาน (Χ = 2.87,SD = 1.20) มีวิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา      
(Χ = 2.83,SD = 1.21) ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบาน (Χ = 2.83,SD = 1.20) ตามลําดับ 

 
 
 

ปจจัยดานอ่ืนๆ 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.83 1.25 2.83 1.21 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.90 1.28 2.87 1.20 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.50 1.04 3.51 1.20 
4. ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง      2.83 1.25 2.83 1.20 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.89 1.25 2.88 1.22 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.26 2.91 1.23 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.89 1.27 2.94 1.22 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.43 1.11 3.51 1.15 
    ปจจัยดานอ่ืนๆ โดยภาพรวม 3.02 1.21 3.04 1.20 
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ตารางท่ี 4.48  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาขนาดเล็กจําแนกตามอาย ุ
 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 

ต่ํากวา25 ป 25-35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
โดยภาพรวม 2.81 1.14 2.88 1.17 2.83 1.19 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.89 1.09 2.93 1.11 2.89 1.14 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.28 1.16 3.25 1.16 3.34 1.09 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.12 1.09 3.12 1.07 3.14 1.01 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.54 0.25 2.43 1.23 2.64 1.21 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.27 
5. ขนาดของจอภาพ 2.82 0.90 2.90 0.84 2.80 0.99 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.46 1.16 3.60 1.11 3.32 1.19 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.41 1.17 2.23 1.07 2.26 1.11 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.82 0.91 2.90 0.84 2.80 0.98 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.12 1.09 3.12 1.07 3.14 1.01 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.40 1.17 2.28 1.07 2.26 1.11 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.27 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.46 1.58 3.60 1.11 3.32 1.19 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.75 1.19 2.90 1.21 2.86 1.27 
ปจจัยดานราคา 2.91 1.12 2.98 1.14 2.91 1.17 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 3.46 1.15 3.60 1.11 3.32 1.18 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.27 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.75 1.19 2.90 1.22 2.90 1.25 
6. คาบริการหลังการขาย 3.27 1.19 3.37 1.25 3.00 1.31 
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ตารางท่ี 4.48 (ตอ) 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 

ต่ํากวา25 ป 25-35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 2.73 1.16 2.80 1.23 2.74 1.23 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.53 1.14 2.53 1.22 2.55 1.24 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.28 1.20 3.32 1.26 3.02 1.29 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.65 1.16 2.66 1.25 2.74 1.31 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.68 1.18 2.77 1.27 2.84 1.25 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.35 1.17 3.45 1.22 3.14 1.29 
7. การตกแตงราน 2.45 1.13 2.43 1.20 2.53 1.12 
8. บรรยากาศภายในราน 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.27 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.45 1.12 2.48 1.18 2.41 1.15 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.40 1.10 2.52 1.22 2.45 1.16 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 2.42 1.11 2.49 1.18 2.47 1.16 
1. การลดราคา 2.42 1.11 2.49 1.18 2.47 1.16 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.25 1.07 2.40 1.08 2.21 1.06 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.23 1.10 2.28 1.06 2.29 1.04 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.52 1.18 2.51 1.17 2.52 1.17 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.50 1.14 2.49 1.22 2.53 1.23 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.43 1.15 2.52 1.18 2.57 1.18 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.39 1.12 2.43 1.19 2.59 1.16 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.53 1.13 2.48 1.19 2.47 1.19 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.39 1.14 2.56 1.20 2.49 1.19 
10. การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.70 1.17 2.81 1.25 2.82 1.29 
11. การโฆษณาทางวิทย ุ 2.34 1.02 2.45 1.18 2.23 1.08 
12. การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.20 0.99 2.48 1.16 2.41 1.14 
13. การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.50 1.08 2.52 1.27 2.52 1.18 
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ตารางท่ี 4.48  (ตอ) 

 
                  จากตารางท่ี 4.48  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กอายุต่ํากวา 25 ป โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.81 
สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.89 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.91 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.73 ดานสงเสริมการตลาด  มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับนอย โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.42 ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.99  
                  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กอายุ25-35 ป 
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.88 สําหรับผลการพิจารณาเปน
รายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.93 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.98 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.80 ดานสงเสริมการตลาด  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ
นอย โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.49 ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.09 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 

ต่ํากวา25 ป 25-35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ปจจัยดานอ่ืนๆ 2.99 1.20 3.09 1.20 3.02 1.23 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.78 1.16 3.00 1.28 2.88 1.27 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.56 1.12 3.48 1.12 3.46 1.13 
4. ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง     2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.83 1.25 2.91 1.22 2.93 1.21 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.26 2.92 1.23 2.89 1.24 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.85 1.25 2.98 1.19 2.94 1.27 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.46 1.15 3.60 1.10 3.32 1.18 
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                  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กอายุ 35 ปข้ึนไป 
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.83 สําหรับผลการพิจารณาเปน
รายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.89 ดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาคะแนน
เฉล่ียเทากับ 2.91 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.74 ดานสงเสริมการตลาด  มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูในระดับ
นอย โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.47 ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ืออยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.02 
                  สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอยตาม
เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.49  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจยัดานผลิตภัณฑจําแนกตามอาย ุ
 

   
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.28 1.16 3.25 1.16 3.34 1.09 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.12 1.09 3.12 1.07 3.14 1.01 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.54 1.25 2.43 1.24 2.64 1.20 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
5. ขนาดของจอภาพ 2.82 0.91 2.90 0.84 2.80 0.98 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.46 1.16 3.60 1.11 3.32 1.18 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.40 1.17 2.28 1.07 2.26 1.11 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.82 0.90 2.90 0.84 2.80 0.98 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.12 1.09 3.12 1.07 3.14 1.01 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.40 1.17 2.28 1.07 2.26 1.11 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.46 1.15 3.60 1.11 3.32 1.18 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
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ตารางท่ี 4.49 (ตอ) 
 

                
                  จากตารางท่ี 4.49  พบวาอายุต่ํากวา 25 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูใน
ระดับความตองการปานกลาง ไดแก ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว และมีบริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 
3.46,SD = 1.16) ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.28,SD = 1.16) ตรายี่หอของหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) และมีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน (Χ = 3.12,SD = 1.09) ขนาด
ของจอภาพ (Χ = 2.82,SD = 0.91) ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย (Χ = 2.82,SD = 0.90) 
ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk), มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด,มีการอบรมการใชงาน
เบ้ืองตนและระยะเวลารับประกัน (Χ = 2.75,SD = 1.19) ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 
2.54,SD = 1.25) รูปลักษณสวยงามและมีบริการสงถึงท่ี (Χ = 2.40,SD = 1.17) ตามลําดับ 
                  อายุ 25-35 ป ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง 
ไดแก ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว และมีบริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 3.60,SD = 1.11) ตรายี่หอของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.25,SD = 1.16) ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) และมี
ซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน (Χ = 3.12,SD = 1.07) มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน,
ระยะเวลารับประกัน,ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) และมีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด    
(Χ = 2.90,SD = 1.23) ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย และขนาดของจอภาพ (Χ = 2.90,SD = 
0.84) ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 2.28,SD = 1.07) รูปลักษณสวยงามและมีบริการสงถึง
ท่ี (Χ = 2.40,SD = 1.17) ตามลําดับ 
                  อายุ 35 ปข้ึนไป ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง 
ไดแก ตราย่ีหอของเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.34,SD = 1.09) ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว และมี
บริการหลังการขายท่ีดี (Χ = 3.60,SD = 1.11) ตราย่ีหอของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) และมี
ซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน (Χ = 3.14,SD = 1.01) มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน,ขนาด
ของฮารดดิสก (Hard disk) ,ระยะเวลารับประกันและมีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด (Χ = 
2.86,SD = 1.26) ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย และขนาดของจอภาพ (Χ = 2.80,SD = 0.98) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
    ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวม 2.89 1.13 2.93 1.11 2.89 1.14 DPU
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ขนาดของหนวยความจํา (RAM) (Χ = 2.64,SD = 1.20) รูปลักษณสวยงามและมีบริการสงถึงท่ี (Χ = 
2.26,SD = 1.11) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.50  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานราคาจําแนกตามอายุ 
 

 
                  จากตารางท่ี 4.50  พบวาอายุต่ํากวา 25 ป ปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับ
ความตองการปานกลาง ไดแก ราคาตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.46,SD = 1.16) คาบริการหลังการ
ขาย (Χ = 3.27,SD = 1.19) สวนลด การเปนสมาชิก (Χ =2.75,SD = 1.20 ) ราคาอุปกรณตอพวง, 
การชําระเงินดวยบัตรเครดิตและ การผอนชําระเปนงวดๆ (Χ = 2.75,SD = 1.19) ตามลําดับ 
                  อายุ 25-35 ป ปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง ไดแก 
ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร (Χ = 3.60,SD = 1.11) คาบริการหลังการขาย (Χ = 3.37,SD = 1.26)
สวนลด การเปนสมาชิก , ราคาอุปกรณตอพวง,  การชําระเงินดวยบัตรเครดิต และ การผอนชําระ
เปนงวด ๆ (Χ = 2.90,SD = 1.23) ตามลําดับ 
                  อายุ 35 ปข้ึนไป ปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง 
ไดแก ราคาตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร (Χ = 3.32, SD = 1.19) คาบริการหลังการขาย (Χ = 3.00, SD = 
1.31) สวนลดการเปนสมาชิกและการผอนชําระเปนงวดๆ (Χ = 2.86, SD = 1.27) ราคาอุปกรณตอ
พวง และการชําระเงินดวยบัตรเครดิต (Χ = 2.86,SD = 1.26) ตามลําดับ 

 
 

 

ปจจัยดานราคา 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 3.46 1.16 3.60 1.11 3.32 1.19 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.75 1.20 2.90 1.23 2.86 1.27 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.27 
6. คาบริการหลังการขาย 3.27 1.19 3.37 1.26 3.00 1.31 
ปจจัยดานราคาโดยภาพรวม 2.96 1.19 3.10 1.22 2.96 1.26 
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ตารางท่ี 4.51  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามอายุ 
 

 
                  จากตารางท่ี 4.51  พบวาอายุต่ํากวา 25 ป ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความ
ตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง ไดแก รานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.35,SD = 1.17) 
รานคาท่ีจําหนายมีทําเลที่ตั้งท่ีติดตอสะดวก (Χ = 3.28,SD = 1.20) มีความสัมพันธกับรานคาท่ี
จําหนายและ บรรยากาศภายในราน (Χ = 2.75,SD = 1.20) รานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน    
(Χ = 2.68,SD = 1.18) รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ (Χ =2.65,SD = 1.16) รานคาท่ีจําหนายมี
ช่ือเสียง นาเช่ือถือ (Χ =2.53,SD = 1.14) การตกแตงรานและการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง          
(Χ =2.45,SD = 1.12) ขายสินคาหลายยี่หอ และมีรุนใหเลือกมาก (Χ =2.40,SD = 1.10) ตามลําดับ 
                  อายุ 25-35 ป ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความตองการอยูในระดับความตองการ
ปานกลาง ไดแก รานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.45,SD = 1.22) รานคาท่ีจําหนายมีทําเลที่ตั้งท่ีติดตอ
สะดวก (Χ = 3.32,SD = 1.26) มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนายและ บรรยากาศภายในราน (Χ = 
2.90,SD = 1.23) รานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน (Χ = 2.77,SD = 1.27) รานคาท่ีจําหนายมี
สาขาท่ัวประเทศ (Χ =2.66,SD = 1.25) รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ (Χ =2.53,SD = 1.22) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ 2.53 1.14 2.53 1.22 2.55 1.24 
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก 3.28 1.20 3.32 1.26 3.02 1.29 
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ 2.65 1.16 2.66 1.25 2.74 1.30 
4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน 2.68 1.18 2.77 1.27 2.84 1.26 
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย 2.75 1.20 2.90 1.23 2.86 1.27 
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา 3.35 1.17 3.45 1.22 3.14 1.30 
7. การตกแตงราน 2.45 1.12 2.43 1.20 2.53 1.12 
8. บรรยากาศภายในราน 2.75 1.20 2.90 1.23 2.86 1.27 
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง 2.45 1.13 2.48 1.18 2.41 1.15 
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก 2.40 1.10 2.52 1.22 2.45 1.16 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดย
ภาพรวม 2.73 1.16 2.80 1.23 2.74 1.24 
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ขายสินคาหลายยี่หอและมีรุนใหเลือกมาก (Χ =2.52,SD = 1.22) การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง  
(Χ =2.48,SD = 1.18) และการตกแตงราน (Χ =2.43,SD = 1.20) ตามลําดับ 
                  อายุ 35 ปข้ึนไป ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความตองการอยูในระดับความ
ตองการปานกลาง ไดแก รานท่ีอยูในศูนยการคา (Χ = 3.41,SD = 1.30) รานคาท่ีจําหนายมีทําเลที่ตั้ง
ท่ีติดตอสะดวก (Χ = 3.02,SD = 1.29) มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนายและ บรรยากาศภายใน
ราน (Χ = 2.86,SD = 1.27) รานคาท่ีจําหนายดําเนินกิจการมานาน (Χ = 2.84,SD = 1.26) รานคาท่ี
จําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ (Χ =2.74,SD = 1.30) รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ (Χ =2.55,SD 
= 1.24) การตกแตงราน ( Χ =2.53,SD = 1.12) ขายสินคาหลายยี่หอและมีรุนใหเลือกมาก  
(Χ =2.45,SD = 1.16) และ การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง (Χ =2.41,SD = 1.15) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.52  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานสงเสริมการตลาดจําแนกตามอายุ 

 

 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. การลดราคา 3.46 1.16 3.60 1.11 3.32 1.18 
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 2.25 1.08 2.40 1.09 2.21 1.06 
3. การจับฉลากชิงโชค 2.23 1.10 2.28 1.06 2.29 1.04 
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี 2.52 1.18 2.51 1.17 2.52 1.17 
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง 2.50 1.15 2.49 1.22 2.53 1.13 
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก 2.43 1.15 2.52 1.19 2.57 1.19 
7. การโฆษณาทางทีว ี 2.39 1.13 2.43 1.19 2.59 1.16 
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ 2.53 1.14 2.48 1.19 2.47 1.19 
9. การโฆษณาทางนิตยสาร 2.39 1.14 2.56 1.20 2.49 1.19 
10. การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา 2.70 1.17 2.81 1.26 2.82 1.29 
11. การโฆษณาทางวิทย ุ 2.34 1.02 2.45 1.18 2.23 1.08 
12. การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ 2.20 0.99 2.48 1.16 2.41 1.14 
13. การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ 2.50 1.08 2.52 1.27 2.52 1.18 
ปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวม 2.50 1.11 2.58 1.18 2.54 1.15 
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                  จากตารางท่ี 4.52  พบวาอายุต่ํากวา 25 ป ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยู
ในระดับความตองการปานกลาง ไดแก การลดราคา (Χ = 3.46,SD = 1.16) การโฆษณาทางแผนปาย
โฆษณา (Χ = 2.70,SD = 1.17) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ (Χ =2.53,SD = 1.14) พนักงานขายมี
ความรู อัธยาศัยดี (Χ =2.52,SD = 1.18) การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง (Χ = 2.50,SD = 
1.15) การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ (Χ =  2.50,SD = 1.08) การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก  
(Χ =2.43,SD = 1.15) การโฆษณาทางนิตยสาร ( Χ = 2.39,SD = 1.14) การโฆษณาทางทีวี            
(Χ =2.39,SD = 1.13) การโฆษณาทางวิทยุ (Χ =2.34,SD = 1.02) การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ 
(Χ = 2.25,SD = 1.08) การจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.23,SD = 1.10) และ การโฆษณาทางใบปลิว, 
แผนพับ (Χ = 2.20,SD = 0.99) ตามลําดับ 
                 อายุ 25-35 ป ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยูในระดับความตองการปาน
กลาง ไดแก การลดราคา (Χ = 3.60,SD = 1.11) การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา (Χ = 2.81,SD = 
1.26) การโฆษณาทางนิตยสาร ( Χ = 2.56,SD = 1.20) การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ ( Χ = 
2.52,SD = 1.27) การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก (Χ =2.52,SD = 1.19) พนักงานขายมีความรู 
อัธยาศัยดี (Χ =2.51,SD = 1.17) การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง (Χ = 2.49,SD = 1.22) การ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ (Χ =2.48,SD = 1.19) การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ (Χ = 2.48,SD = 
1.16) การโฆษณาทางวิทยุ (Χ =2.45,SD = 1.18) การโฆษณาทางทีวี (Χ =2.43,SD = 1.19) การแจก
หรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ (Χ = 2.40,SD = 1.09) และการจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.28,SD = 1.06) 
ตามลําดับ 
                 อายุ 35 ปข้ึนไป ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความตองการอยูในระดับความตองการ
ปานกลาง ไดแก การลดราคา (Χ = 3.32,SD = 1.18) การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา (Χ = 2.82,SD 
=1.19) การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง ( Χ = 2.53,SD = 1.13) การโฆษณาทางทีวี 
(Χ =2.59,SD = 1.16) การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก (Χ =2.57,SD = 1.19) การจัดงานแสดง
สินคาตามหางฯ (Χ = 2.52,SD = 1.18) พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยดี (Χ =2.52,SD = 1.17) การ
โฆษณาทางนิตยสาร (Χ = 2.49,SD = 1.19) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ (Χ =2.47,SD = 1.19) การ
โฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ (Χ = 2.41,SD = 1.14) การจับฉลากชิงโชค (Χ = 2.29,SD = 1.04) การ
โฆษณาทางวิทยุ (Χ =2.23,SD = 1.08) และการแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ (Χ = 2.21,SD = 
1.06) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.53  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานอ่ืนๆ จําแนกตามอายุ 

 

 
                  จากตารางท่ี 4.53  พบวาอายุต่ํากวา 25 ป ปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับ
ความตองการปานกลาง ไดแก ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร (Χ = 3.56,SD = 1.12) 
การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง (Χ = 3.46,SD = 1.15) การจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร      
(Χ = 2.90,SD = 1.26) การที่คอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน (Χ = 2.85,SD = 1.25) เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน    
(Χ = 2.83,SD = 1.25) เพื่อความกาวหนาในอาชีพ การงาน (Χ = 2.78,SD = 1.16) ใชคอมพิวเตอร
เพื่อความบันเทิงภายในบานและมีวิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา (Χ = 2.75,SD = 1.19) 
ตามลําดับ 
                  อายุ 25-35 ป ปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง ไดแก 
การที่คอมพิวเตอรมีราคาถูกลง (Χ = 3.60,SD = 1.11) ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร    
(Χ = 3.48,SD = 1.12) เพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน (Χ = 3.00,SD = 1.28) การที่คอมพิวเตอร
ใชงานงายข้ึน(Χ = 2.85,SD = 1.25) การจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Χ = 2.92,SD = 
1.23) เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน (Χ = 2.91,SD = 1.22) ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบานและมี
วิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา (Χ = 2.90,SD = 1.23) ตามลําดับ 
                  อายุ 35 ปข้ึนไป ปจจัยดานอ่ืนๆ มีความตองการอยูในระดับความตองการปานกลาง 
ไดแก ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร (Χ = 3.46,SD = 1.14) การที่คอมพิวเตอรมีราคา
ถูกลง (Χ = 3.32,SD = 1.18) การที่คอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน (Χ = 2.94,SD = 1.27) เทคโนโลยีท่ี

ปจจัยดานอ่ืนๆ 
ต่ํากวา 25 ป 25 – 35 ป 35 ปข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา 2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน 2.78 1.16 3.00 1.28 2.88 1.27 
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร 3.56 1.12 3.48 1.12 3.46 1.14 
4. ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง     2.75 1.19 2.90 1.23 2.86 1.26 
5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 2.83 1.25 2.91 1.22 2.93 1.21 
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2.90 1.26 2.92 1.23 2.89 1.24 
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน 2.85 1.25 2.98 1.19 2.94 1.27 
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง 3.46 1.15 3.60 1.11 3.32 1.18 
ปจจัยดานอ่ืนๆโดยภาพรวม 2.99 1.20 3.09 1.20 3.02 1.23 
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สูงข้ึน (Χ = 2.93,SD = 1.21) การจัดสัมมนาอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Χ = 2.89,SD = 1.24) เพื่อ
ความกาวหนาในอาชีพ การงาน (Χ = 2.88,SD = 1.27) ใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงภายในบาน
และมีวิชาคอมพิวเตอรในหลักสูตรการศึกษา (Χ = 2.86,SD = 1.26) ตามลําดับ 

 
4.4  การพิสูจนสมมติฐานงานวิจัย 
                  กอนดําเนินการวิจัยไดกําหนดสมมติฐานงานวิจัยไว 2 ขอดังนี้ 
                  1.  ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของนักศึกษา
ชายมากท่ีสุด 
                  2.  ปจจัยดานตัวสินคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
นักศึกษาหญิงมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.54  ขอมูลการพิสูจนสมมติฐานงานวิจัยคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดานราคา
จําแนกตามเพศ 

 
                    จากตารางท่ี 4.54  พบวาเพศชายปจจัยดานราคาโดยภาพรวมความตองการอยูในระดับ
ความตองการนอย คาเฉล่ีย 2.37 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13 ซ่ึงมีคานอยกวาเพศหญิง 
                    เพศหญิงพบวาปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการนอย คาเฉล่ีย 
2.51 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 ซ่ึงมีคามากกวาเพศชาย 

         แสดงวา สมมติฐาน ท่ีวาปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กของนักศึกษาชายมากท่ีสุด “ไมเปนจริง” 

ปจจัยดานราคา 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร 2.41 1.08 2.32 1.15 
2. ราคาอุปกรณตอพวง 2.32 1.07 2.28 1.07 
3. สวนลด การเปนสมาชิก 2.83 1.25 2.83 1.20 
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต 2.30 1.05 2.30 1.12 
5. การผอนชําระเปนงวดๆ 2.22 1.10 2.46 1.11 
6. คาบริการหลังการขาย 2.16 1.23 2.89 1.27 
ปจจัยดานราคาโดยภาพรวม 2.37 1.13 2.51 1.15 
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ตารางท่ี 4.55  ขอมูลการพิสูจนสมมติฐานงานวิจัยคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจําแนกตามเพศ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 4.55  พบวาเพศชายปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับความตองการปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.88 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13 ซ่ึงมีคานอยกวาเพศ
หญิง 
 เพศหญิงปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการโดยภาพรวมอยูในระดับความตองการปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 2.92 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 ซ่ึงมีคามากกวาเพศชาย 
                    แสดงวา สมมติฐาน ท่ีวาปจจัยดานตัวสินคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็กของนักศึกษาหญิงมากท่ีสุด “เปนจริง” 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
เพศชาย เพศหญิง 

X  S.D. X  S.D. 
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวม 2.88 1.33 2.92 1.12 
1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.19 1.21 3.37 1.07 
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 3.10 1.12 3.15 1.02 
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM) 2.46 1.27 2.58 1.20 
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hard disk) 2.83 1.25 2.83 1.20 
5. ขนาดของจอภาพ 2.85 .87 2.84 .92 
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว 3.43 1.11 3.51 1.18 
7. รูปลักษณสวยงาม 2.31 1.08 2.33 1.15 
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย 2.85 .89 2.84 .92 
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน 3.10 1.12 3.15 1.02 
10. มีบริการสงถึงท่ี 2.31 1.08 2.33 1.15 
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน 2.83 1.25 2.83 1.21 
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี 3.43 1.11 3.51 1.18 
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด 2.83 1.25 2.83 1.27 
14. ระยะเวลารับประกัน 2.83 1.25 2.83 1.21 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะการวิจัย 
 
      การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ศูนยกรุงเทพ (2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ และ (3) เพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะของผูใชจากการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ จากกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา จํานวน 393 ราย โดยจะมุงเนน
ไปท่ีคณะท่ีมีความจําเปนตองใชคอมพิวเตอรขนาดเล็กมากท่ีสุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบดวย  5  กลุมสาขาวิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4  กลุมสาขาวิชา และคณะวิทยาศาสตร  
4 กลุมสาขาวิชาจํานวนประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดคณะละ 131 การสุมกลุมตัวอยางท้ัง 3 คณะ 13 
สาขาวิชา ประชากรทั้งหมดจํานวน 393  ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

    1)  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
         ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูบริโภคคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุต่ํากวา 25 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี ชวงเวลาท่ีใช 12.01 – 18.00 น. และมี
ระดับรายไดเฉล่ียอยูระหวาง 6,501 – 10,000 บาท 

    2)  ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร 
         ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีวัตถุประสงคของการใชงานคอมพิวเตอรเพื่ออินเทอรเน็ตโดยมีความถ่ีในการใชงาน ทุก
วัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง และใชในสถานท่ีทํางานมากท่ีสุด คือท่ีบานพัก/หอพัก รองลงมาท่ี
ทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวใชงาน ซ่ึงจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช
จํานวน 1 เคร่ือง และนิยมยี่หอเอเซอร โดยมีระดับราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีซ้ืออยูระหวาง
15,000-20,000 บาทและนิยมหนวยความจําหรือหนวยประมวลผล AMD สถานท่ีซ้ือสวนใหญราน
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คอมพิวเตอรในศูนยการคา และซ้ือเปนเงินผอนซ่ึงสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพื่อการศึกษา
จากการรูจักจากญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเชื่อถือ ผูบริโภคคํานึงถึงราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงมี
แรงจูงใจมาจากการโฆษณา และเพื่อน/ญาติ พี่นองและมีการซ้ือเพื่อตัวเองโดยมีการคิดท่ีจะเปล่ียน
เคร่ืองคอมพิวเตอรใหมหากเครื่องเดิมชํารุด เสียหายหรือหมดอายุการใชงานตามระยะเวลา 

    2.1)  ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กจําแนกตาม สถานภาพเพศ พบวาเพศชาย มีวัตถุประสงคในการใชงานเพื่ออินเทอรเน็ต 
มากท่ีสุดความถ่ีในการใชงาน ทุกวัน วันละมากกวา 4 ชั่วโมง ชวงเวลาในการใชงานคือ 12.01 - 
18.00 น.สถานที่ในการใชงาน คือ ท่ีบานพัก/หอพัก สวนมากไมมีเคร่ืองไวใชงาน ถามีก็จะมีมาก
ท่ีสุด 1 เคร่ืองยี่หอ  DELL มากท่ีสุด ราคาซ้ือมากท่ีสุด คือ 15,001 ถึง 20,000 บาท ความเร็วของ
หนวยประมวลผลคอมพิวเตอร ท่ีสุดมีสองรุนคือ  Intel,AMD สถานท่ีซ้ือ  มากท่ีสุดคือ  ราน
คอมพิวเตอรในศูนยการคาวิธีซ้ือแบบเงินผอนเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือคือ งานเรงดวน ส่ือจูงใจซ้ือคือ  
ส่ือโฆษณา เกณฑการเลือกซ้ือ ราคามูลเหตุใน การเลือกซ้ือการโฆษณา เพศหญิง มีวัตถุประสงคใน
การใชงานเพ่ืออินเทอรเน็ต มากท่ีสุดเพศหญิง มีวัตถุประสงคในการใชงานเพ่ืออินเทอรเน็ต มาก
ท่ีสุดความถ่ีในการใชงาน ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง ชวงเวลาในการใชงานคือ 18.01 – 24.00 
น.สถานท่ีในการใชงาน คือ ท่ีบานพัก/หอพัก สวนมากมีเคร่ืองไวใชงาน ถามีก็จะมีมากท่ีสุด 1 
เคร่ืองยี่หอ เอเซอรมากท่ีสุด ราคาซ้ือมากท่ีสุด คือ 15,001 ถึง 20,000 บาท ความเร็วของหนวย
ประมวลผลคอมพิวเตอรท่ีสุดมีสองรุนคือ AMD สถานท่ีซ้ือ มากท่ีสุดคือ  ในหางสรรพสินคา  วิธี
ซ้ือแบบเงินผอนเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือคือ เพ่ือการศึกษาส่ือจูงใจซ้ือคือ  พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือ 
เกณฑการเลือกซ้ือ คุณภาพมูลเหตุใน การเลือกซ้ือ เพื่อน/ญาติ พี่นอง  

    2.2)  เพศหญิง มีวัตถุประสงคในการใชงานเพื่ออินเทอรเน็ต มากท่ีสุดความถ่ีในการใช
งาน ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง ชวงเวลาในการใชงานคือ 12.01 - 18.00 น.สถานท่ีในการใช
งาน คือ ท่ีบานพัก/หอพัก สวนมากไมมีเคร่ืองไวใชงาน ถามีก็จะมีมากท่ีสุด 1 เคร่ืองยี่หอ เอเซอร 
มากท่ีสุด ราคาซ้ือมากท่ีสุด คือ 15,001 ถึง 20,000 บาท ความเร็วของหนวยประมวลผลคอมพิวเตอร
ท่ีสุดมีสองรุนคือ AMD สถานท่ีซ้ือ  มากท่ีสุดคือ หางสรรพสินคา วิธีซ้ือแบบเงินผอนเหตุผลท่ี
ตัดสินใจซื้อคือ เพื่อการศึกษา ส่ือจูงใจซ้ือคือ ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือ เกณฑการเลือกซ้ือ 
คุณภาพมูลเหตุในการเลือกซ้ือเพ่ือน/ญาติพี่นอง  

       3)  ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาด
เล็ก จากผลการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาขนาดเล็ก พบวา ดานปจจัยดานอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือมากท่ีสุดรองลงมาเปน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานราคา ตามลําดับ 

DPU



93 
 

 

       3.1)  ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็ก จําแนกตามสถานภาพเพศ พบวา เพศชาย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด คือ ดานปจจัยดานอ่ืนๆ รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ, 
ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานสงเสริมการตลาด และ ดานราคา ตามลําดับสําหรับเพศหญิงปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมากท่ีสุด คือ ดานปจจัยดาน
อ่ืนๆ รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ,ดานชองทางการจัดจําหนาย,ดานสงเสริมการตลาด และ ดาน
ราคา ตามลําดับเชนกัน 

       3.2)  ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็ก จําแนกตามอายุ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กอายุต่ํากวา 25 ป มากที่สุดคือ ปจจัยดานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ ดานสงเสริมการตลาด อายุต่ํา 25-35 ป มากท่ีสุดคือ ปจจัย
ดานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ ดาน
สงเสริมการตลาด อายุ 35 ปข้ึนไป มากท่ีสุดคือ ปจจัยดานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดานราคา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับเชนกัน 

        4)  สรุปผลการพิสูจนสมมติฐานงานวจิัย 
                       กอนดําเนินการวิจัยไดกําหนดสมมติฐานงานวิจยัไว 2 ขอดังนี ้
                     4.1)  ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
นักศึกษาชายมากท่ีสุด 

                     4.2)  ปจจัยดานตัวสินคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของ
นักศึกษาหญิงมากท่ีสุด 
                 จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวาเพศชายปจจัยดานราคาโดยภาพรวมความตองการอยู
ในระดับความตองการนอย คาเฉล่ีย 2.37 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13 ซ่ึงมีคานอยกวาเพศหญิง
สวนเพศหญิงพบวา ปจจัยดานราคามีความตองการอยูในระดับความตองการนอย คาเฉล่ีย 2.51และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 ซ่ึงมีคามากกวาเพศชาย 

        สรุปวา สมมติฐาน ท่ีวาปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา

ขนาดเล็กของนักศึกษาชายมากท่ีสุด “ไมเปนจริง” 

        จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวาเพศชายปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการโดยภาพ
รวมอยูในระดับความตองการปานกลาง มีคาเฉล่ีย 2.88 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13ไดแก ซ่ึงมีคา
นอยกวาเพศหญิง 
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        เพศหญิงปจจัยดานผลิตภัณฑมีความตองการโดยภาพรวมอยูในระดับความตองการปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 2.92 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 ซ่ึงมีคามากกวาเพศชาย 

        สรุปวา สมมติฐาน ท่ีวาปจจัยดานตัวสินคามีผลตอการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็กของนักศึกษาหญิงมากท่ีสุด “เปนจริง” 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 
                  จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาด
เล็ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ โดยการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการหรือผูท่ีเกี่ยวของ ในการพัฒนาธุรกิจ
ทางดานคอมพิวเตอร ใหสอดคลองกับความตองการของผูซ้ือสรุปไดดังนี้ 

    1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑจากการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญท้ังเพศชายและเพศหญิง
จะใหความสําคัญเกี่ยวกับความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต และมีบริการหลังการขาย ซ่ึงจะเห็น
ไดวาปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนั้นเปนปจจัยท่ีผูประกอบการควรพัฒนาการแขงขันในดาน
งานบริการหลังการขายท้ังในเร่ืองของการประกันสินคาและงานซอมท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเปนหัวใจหลักใน
การทําธุรกิจเกี่ยวกับดานอุปกรณทางเทคโนโลยี ซ่ึงจะตองมีผูเช่ียวชาญในการแกไขปญหาไดตรง
ความพึงพอใจของลูกคาอยูสมํ่าเสมอ 

     2)  ปจจัยดานราคาจากการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในดานราคา
สินคาและคาบริการหลังการขาย ผูประกอบการควรกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 
สามารถตอรองราคาได ผูประกอบการควรต้ังราคาไมใหสูงจนเกินไป แตปจจุบันสถานการณการ
แขงขันทางการคามีมากข้ึน คูแขงขันมีจํานวนมากการกําหนดราคาตํ่ากวาราคาตลาด เปนวิธีหนึ่งท่ี
ดึงดูดใจใหมีการซ้ือมากข้ึน และการเพิ่มชองทางในการชําระคาสินคา เชน การใหสินเช่ือ เพื่อให
สามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดท่ีมีการแขงขันกันอยางสูงมากได 

     3)  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายจากการศึกษาพบวาผูซ้ือสวนใหญใหความสําคัญ
ในดานความนาเช่ือถือของรานคา ดังนั้นควรมีสินคาหลากหลายยี่หอ การตกแตงรานคาใหสวยงาม 
ควรมีการเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงเพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการใหบริการหลังการ
ขายท่ีมีการรับรองจากผูแทนจําหนายโดยตรง 

     4)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเน่ืองจากในปจจุบันการแขงขันทางการคาธุรกิจ
ประเภทคอมพิวเตอรมีสูงมาก เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดได ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายนอกสถานท่ีเพ่ือใหสามารถเขาถึงลูกคาโดยตรงท้ังมีการจัดงานโปรโมช่ันสงเสริม
การขายตางๆ ท้ังทางดานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ และมีการประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรม
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เกี่ยวกับอุปกรณหรือเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเพื่อใหผูบริโภคมีความรูและความเขาใจใน
ประเด็นตางๆ ไมวาปญหาท่ีจะเกิดข้ึนหรือการเพ่ิม/ลดเกี่ยวกับโปรแกรม ไวรัส อุปกรณ ฯลฯ เพื่อ
เปนประโยชนและมีความสําคัญตอการพัฒนาเรียนรูของผู ท่ีใชคอมพิวเตอรในงานหรือ
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

     5)  ปจจัยดานอ่ืนๆ ในปจจุบันความนิยมในคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กมีมากข้ึน
เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไดทุกท่ี ดังนั้นทางผูประกอบการควรมีการจัดอบรมความรูในการใช
งานแกลูกคาหรือผูท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ 

 
5.3  ขอจํากัดในการศึกษา 

    ในการศึกษาคร้ังนี้ ดวยระยะเวลาท่ีจํากัดทําใหการจัดเก็บขอมูลไมไดครอบคลุมในทุก
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน ขอมูลท่ีไดศึกษาเพียงวัตถุประสงคหลักดานเดียว ไมไดศึกษา
วัตถุประสงคในการใชงานแตละดานอยางละเอียด อีกท้ังการสอบถามราคาคอมพิวเตอรไมไดระบุ
ถึงปท่ีซ้ือคอมพิวเตอรทําใหขอมูลท่ีไดอาจไมตรงกับความตองการของผูศึกษาอยางแทจริง
การศึกษาคร้ังตอไปจึงเห็นวาควรจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมทุกพฤติกรรมในการใชงาน เนื่องจาก
ปจจุบันผูบริโภคใชงานคอมพิวเตอรสําหรับหลายวัตถุประสงคไมไดใชเพียงวัตถุประสงคเพียงดาน
เดียวเพื่อทําใหไดขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใชวิเคราะหเพ่ือใหไดผลท่ีตรงกับความเปนจริงมาก
ยิ่งข้ึน 
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     แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ศูนยกรุงเทพ 

     คําช้ีแจง การวิจัยคร้ังนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะห ปจจัยและพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กใหม คําถามในคร้ัง
นี้จะถูกนําไปวิเคราะหในทางวิชาการไมแสดงรายละเอียดเปนรายบุคคล และมิไดเกี่ยวของเพ่ือ
ผลประโยชนตอบริษัทเอกชนแตอยางใด ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้เปนอยางดี 

     ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 

  นายนราพงษ  วันด ี

นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร    

                                                              มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

                          โทร. 0868496711 

                                                                     ผูวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใช 
คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาง � ตามความเปนจริงเกี่ยวกับทาน 

1. เพศ   � 1. ชาย   �  2.  หญิง 

2. อายุ � 1. ต่ํากวา 25 ป  � 2. 25 – 35 ป  � 3. มากกวา 35 ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  

 �  1. อนุปริญญา / ปวส./ ปวท. � 2. ปริญญาตรี 

4. ปจจุบันทานมีรายไดโดยเฉล่ียเดือนละเทาไร 

 �  1. 4,500 – 6,500 บาท �  2. 6,501 – 10,000 บาท 

 �  3. 10,001 – 15,000 บาท  �  4. 15,001 บาทข้ึนไป 
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5. ทานทํางานวันละก่ีช่ัวโมง 

 �  1. 8 ช.ม.            �   2. 8 – 10 ช.ม. 

 �  3. 10 – 12 ช.ม.               �  4. มากกวา 12 ช.ม. 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก  
6 . วัตถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของทาน 
        � 1) เลนเกมส  � 2) งานพิมพ  � 3) เสนอผลงาน  � 4) อินเทอรเน็ต  � 5) งานบัญชี 
7. ความถ่ีในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของทาน 

� 1) ทุกวัน วันละมากกวา 4 ช่ัวโมง   � 2) ทุกวัน วันละ 2- 4 ช่ัวโมง 
� 3) ทุกวัน วันละไมเกิน 2 ช่ัวโมง   � 4) 2- 3 วันตอคร้ัง   � 5) อาทิตยละ 1 คร้ัง 

8. ชวงเวลาในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็กของทาน 

� 1) 06.01 – 12.00 น.                       � 2) 12.01 – 18.00 น. 

� 3) 18.01 – 24.00 น.                       � 4) 24.01 – 06.00 น. 

9. สวนใหญทานใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ท่ีใด 
� 1) ท่ีทํางาน                                  � 2) ท่ีบานพัก/หอพัก 
� 3) รานอินเทอรเน็ต                      � 4) สถานศึกษา 

10. ทานมีคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ไวใชงานเปนสวนตัวเปนของตนเองท่ีบานหรือท่ีพัก 
หรือไม 

� 1) มี                                             � 2) ไมมี (ขามไปตอบสวนท่ี 13) 
11. จํานวนเคร่ืองท่ีทานมีและใชงานอยูในปจจุบัน 

� 1) 1 เคร่ือง                       � 2) 2 เคร่ือง 
� 3) 3 เคร่ือง                                   � 4) มากกวา 3 เคร่ือง 

12. ยี่หอคอมพิวเตอรท่ีทานใชงาน 
� 1) เอเซอร       � 2) คอมแพค    � 3) เอซุส 
� 4) ไอบีเอ็ม      � 5) โตชิบา      � 6) เบนคิว 
� 7) เอสวีโอเอ    � 8) DELL      �9) โซนี 

13. สําหรับทานท่ีซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ทานซ้ือในราคาเทาใด 
� 1) นอยกวา 15,000 บาท    � 2) 15,001 ถึง 20,000 บาท 
� 3) 20,001 ถึง 25,000 บาท � 4) 25,001 ถึง 30,000 บาท 
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� 5) 30,001 ถึง 35,000 บาท � 6) มากกวา 35,000 บาท 
 
14. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ท่ีมีคุณสมบัติความเร็วของหนวยประมวลผล (CPU)  
รุนใด 

� 1) Celeron � 2) Intel         � 3) Via 
� 4) Core 2 Duo � 5) AMD � 6) อ่ืนๆ ระบุ............... 

15. ทานซ้ือคอมพิวเตอรจากท่ีใด 
� 1) รานคาคอมพิวเตอรท่ัวไป� 2) รานคอมพิวเตอรในศูนยการคา 
� 3) ในหางสรรพสินคา � 4) รานตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังใหจาํหนายยี่หออยางเปน
ทางการ 

16. ทานซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก โดย 
� 1) เงินสด                   � 2) เงินผอน 

17. เหตุผลท่ีทานตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
� 1) งานมากขึ้น � 2) งานเรงดวน � 3) เพื่อการศึกษา � 4) ตามเพ่ือน  
� 5) มีความสนใจเทคโนโลยี �6) เพื่อใชติดตอส่ือสาร � 7) เพื่อรับทํางานนอกเวลา   

18. กอนท่ีทานจะซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก ทานรูจักเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา
ขนาดเล็ก จากส่ือไหน 
� 1) ส่ือโฆษณา � 2) พนักงานขาย � 3) ญาติ พี่นอง หรือ บุคคลท่ีเชื่อถือ 
� 4) อ่ืน ๆ ระบุ....................... 

19. เกณฑท่ีทานใชในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
�1) ยี่หอ � 2) ราคา �3) คุณภาพ � 4) ประโยชน � 5) การสงเสริมการขาย  
�6) ระบบอุปกรณตอพวง� 7) ภาพลักษณ สีสัน � 8) การบริการหลังการขาย  

20. มูลเหตุจูงใจหรือบุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาขนาดเล็ก 
มากท่ีสุด 
� 1) บุคคลในครอบครัว �2) การโฆษณา � 3) คําแนะนําของพนกังานขาย  
�4) คนรัก คนรูใจ � 5) เพื่อน/ญาติ พี่นอง �6) ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก 
ปจจัยตอไปนีมี้อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอรของทานมากนอยเพียงใด 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  / ในชองระดับตาง ๆ ท่ีกําหนดใหจําแนกตามปจจัยตอไปนี ้
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ตรายี่หอของเคร่ืองคอมพิวเตอร      
2. ตรายี่หอของหนวยประมวลผลกลาง(CPU)      
3. ขนาดของหนวยความจํา (RAM)      
4. ขนาดของฮารดดิสก (Hardisk)      
5. ขนาดของจอภาพ      
6. ใชอินเทอรเน็ตไดรวดเร็ว      
7. รูปลักษณสวยงาม      
8. ประเทศท่ีผลิตหรือตัวแทนผูจําหนาย      
9. มีซอฟทแวรสําหรับใชงานเฉพาะดาน      
10. มีบริการสงถึงท่ี      
11. มีการอบรมการใชงานเบ้ืองตน      
12. มีบริการหลังการขายท่ีด ี      
13. มีศูนยบริการตรวจซอมภายในจังหวัด      
14. ระยะเวลารับประกัน      

ปจจัยดานราคา มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ราคาตัวเครื่องคอมพิวเตอร      
2. ราคาอุปกรณตอพวง      
3. สวนลด การเปนสมาชิก      
4. การชําระเงินดวยบัตรเครดิต      
5. การผอนชําระเปนงวดๆ      
6. คาบริการหลังการขาย      

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. รานคาท่ีจําหนายมีช่ือเสียง นาเช่ือถือ      
2. รานคาท่ีจําหนายมีทําเลท่ีตั้งท่ีติดตอสะดวก      
3. รานคาท่ีจําหนายมีสาขาท่ัวประเทศ      
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4. รานคาท่ีจําหนายดําเนนิกจิการมานาน      
5. มีความสัมพันธกับรานคาท่ีจําหนาย      
6. เปนรานท่ีอยูในศูนยการคา      
7. การตกแตงราน      
8. บรรยากาศภายในราน      
9. การเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง      
10. ขายสินคาหลายยีห่อ และมีรุนใหเลือกมาก      

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. การลดราคา      
2. การแจกหรือแถมสินคาท่ีนาสนใจ      
3. การจับฉลากชิงโชค      
4. พนักงานขายมีความรู อัธยาศัยด ี      
5. การไดชมหรือทดลองใชสินคาตัวอยาง      
6. การใหแลกซ้ือสินคาอ่ืนในราคาถูก      
7. การโฆษณาทางทีว ี      
8. การโฆษณาทางหนังสือพมิพ      
9. การโฆษณาทางนิตยสาร      
10.การโฆษณาทางแผนปายโฆษณา      
11.การโฆษณาทางวิทย ุ      
12.การโฆษณาทางใบปลิว, แผนพับ      
13.การจัดงานแสดงสินคาตามหางฯ      

ปจจัยภายนอกอื่น ๆ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. มีวิชาคอมพวิเตอรในหลักสูตรการศึกษา      
2. เพื่อความกาวหนาในอาชพี การงาน      
3. ความนิยมของสังคมในการใชคอมพิวเตอร      
4. ความนิยมใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง
ภายในบาน 
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5. เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน      
6. การจัดสัมมนาอบรมเก่ียวกับคอมพิวเตอร      
7. การท่ีคอมพิวเตอรใชงานงายข้ึน      
8. การท่ีคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง      DPU
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล         นราพงษ   วนัดี  
ประวัติการศึกษา    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ (ศูนยกรุงเทพฯ) 
ปการศึกษา พ.ศ.2549 

ประสบการณทํางาน                                   จําหนาย ติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาคอมพวิเตอรและ  
อุปกรณพวงตอ (8 ป)  
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