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 การศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุค มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางการ
ตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เปนการศึกษา
เชิงสํารวจขอบเขตการศึกษามุงศึกษาเฉพาะกรณีเขตมีนบุรี 
ประชากรท่ีศึกษาพื้นที่เขตมีบุรีจํานวน  60 คน โดยใชการเก็บ
ขอมูลเปนแบบสอบถาม  
 ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนมาก
เปนเพศชาย มีอายุตํ่ากวา 20 ป อยูในสถานะภาพโสด มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวาเปน
นักเรียน/นักศึกษาและมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท สวนปจจัย
ทางการตลาดทั้ง 4 ดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก
ลักษณะทางกายภาพของโนตบุค ฮารดดิสก และซีพียู ถือวาเปน
ปจจัยที่เปนทางเลือกของผูซื้อมากที่สุด ปจจัยดานราคา ไดแก 
ราคาที่อยูประมาณ 9,000  บาท ไมเกิน 28,000 บาท ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ศูนยไอที งานจัดแสดงสินคาไดที 
และหางสรรพสินคา เปนทางเลือกของผูซื้อมากที่สุดและปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การมีโปรโมชั่นใหม ๆ ตาม
ฤดูกาลหรือเทศกาลตาง ๆ และการมีสวนลดและของแถม มีผล
ตอการเลือกซื้อมากที่สุด แตเมื่อวิเคราะหผลโดยภาพรวมแลว 
พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดจะเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคมากที่สุด 
 
คําสําคัญ:  ปจจยัทางการตลาด 

 
Abstract 

 The study purpose of marketing factors affecting 
the decision making of laptop was for studying the 
marketing factors affecting the decision making on laptop 
purchase. This was a survey study. The scope of case study 
emphasized only Meenburi area. The population was 60 
people in Meenburi area. The instrument for data 
collection was questionnaire. 

 The study result revealed that the sample group 
was mostly male age lower than 20 years old.The maeital 
status was single and the education was lower than 
Bachelor Degree. When categorized by occupation, It was 
found that the sample group was students and had income 
lower than 10.000 baht. The marketing mix in all 4 aspects 
found that : Product aspect, which included physical 
aspects of laptop, hard disk and CPU, these were 
considered to be the alternative factors of the buyers the 
most. Price factor, this was between 9,000-28,000 bath. 
The distribution channel. Which included ,I.T. exhibition 
and department store were the alternatives of the buyers 
the most. According to the marketing factors, it was found 
that having new promotion according to seasons or 
festivals and sales as well sa premium affected the 
purchase selection the most. When analyzing the overall 

results, it was found that the marketing promotion factor 
affected the purchase selection of laptop the most. 

 

Keyword: Marketing Factors. 
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 1.  บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การใชเทคโนโลยีในปจจุบันถือวาเปนที่นิยมกันมาก
ในทุกภาคสวน ผูบริโภคท้ังสวนองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
หันมาใชเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกจากพฤติกรรม
ดังกลาวทําใหอุปกรณเทคโนโลยีขยายตัวดานธุรกิจ ในสวนของ
อิเลคทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรนับวาเปนที่นิยมนํามาใชเพ่ือ
ความสะดวกในการทํางานแมกระทั่งใชเพ่ือการสื่อสารโดยผาน
ระบบที่เรียกกันวาอินเทอรเน็ต  โดยขอมูลขาวสารตาง ๆ จะ
ตอบสนองตอผูใชบริการผานทางเว็บไซดซึ่งเปนบุคคลทุกระดับ 
ไมวาจะเปนองคกร บริษัท จนถึงบุคคลทั่วไป แนวโนมของผูใช
คอมพิวเตอรมีจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น  คอมพิวเตอรโนตบุคถือวา
เปนนวัตกรรมหน่ึงที่ทุกคนตางมองวามีความสะดวกในการใช
งาน ทั้งดานการจัดเก็บก็เปนเรื่องที่งาย เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร
โนตบุคจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ผูบริโภคตองการอยางไรก็ตาม
ทิศทางและระดับแนวโนมของธุรกิจจําหนายคอมพิวเตอร
โนตบุคดังกลาวยังมีความไมแนนอน เพราะฉะน้ันจึงจําเปนที่
จะตองวิเคราะหปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุค ซึ่งจะทําใหมองเห็นแนวทางในการกําหนด
แผนการตลาดของธุรกิจไดมากยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการ
กําหนดแผนการตลาดเก่ียวกับการขายคอมพิวเตอรโนตบุคให
ตรงกับความตองการของผูซื้อ 

 1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุค 
  1.3 ขอบเขตของการศึกษา   
  ศึกษาสวนประสมทางการตลาดโดยใชประชากรเขต
มีนบุรี จํานวน 60 คน ดวยวิธีการใชแบบสอบถามระยะเวลาใน
การศึกษาเดือนกรกฎาคม2553-เดือนตุลาคม 2553 
2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 1. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 4’Ps(Marketing 
Mix : 4’Ps) 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix 4 P’s)  
เสรี วงษมนฑา,2547 : 17-18) [1]หมายถึงตัวแปรการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมายหรือเปนเครื่องมือที่ใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคกร ซึ่งประกอบดวย 

 1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคา 
เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
 2. ราคา (Pricing) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มี
ความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือหมายถึงมูลคา
ผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน 
 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง 
ชองทางในการเคล่ือนยายสินคาและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด กิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การ
ขนสง การเก็บรักษาสินคา และการคลังสินคา การบริหารสินคา
คงเหลือ 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือ
การสื่อสารซึ่งใชเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคา บริการ 
ความคิดหรือบุคคล หรือเปนติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูบริโภคกลุมเปาหมายเพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการซื้อ
สินคา 
3.  วิธีดําเนินการศึกษา 

3.1 การกําหนดประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ กลุมประชากรที่อาศัย
อยูในพ้ืนที่ เขตมีนบุรี  โดยกําหนดผูที่มีอายุ ต้ังแต  15-50 ป 
จํานวน  60  คน 

3.2 วิธีการสุมตัวอยางและข้ันตอนการสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางจํานวน  60  คน โดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงในพี้นที่เขตมีนบุรี และกําหนดประมาณ
สัดสวนกลุมตัวอยางตามชวงอายุโดยการประมาณการ เพ่ือแจก
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลตามหางสรรพสินคาและแหลง
ชุมชนตาง ๆ  

3.3 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมจากการคนควาจากแหลงตาง  ๆ  ทั้งตํารา
เอกสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 



 

 
 
 
 3.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูล และ
ประมวลผลขอมูลทางสถิ ติโดยใช โปรแกรมสํ า เ ร็ จรูป
คอมพิวเตอร 
 3.5  สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 1.ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์ Alpha Cronbach Coefficient  
 2. การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 
เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน
ของกลุมตัวอยาง และความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค นํามาแจกแจงในรูป
ของความถ่ีและสถิติเบื้องตนคือ คารอยละ(Percentage) และ
คาเฉล่ีย (Mean) 
4. ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 

ปจจัยทางการตลาด 
 ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยทางดานการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคโดยภาพรวมยูในระดับดี 
และมีปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรโนตบุคมากที่สุด 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑของโนตบุค 
โดยภาพรวมอยูในระดับดี รายการที่มีผลตอการเลือกซื้อมาก
ที่สุดคือลักษณะทางกายภาพคือฮารดดิสกและซีพียู 
 ปจจัยดานราคา 
 ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานราคาของโนคบุค โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายการที่มีผลตอการเลือกซื้อมาก
ที่สุดคือ ราคาประมาณ 9,000-12,000 บาทและรองลงมาราคา
ประมาณ 13,00-14,900  บาท 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยรวมอยูในระดับดีและที่มีผลตอการเลือกซื้อมาก
ที่สุดคือ ศูนยไอที งานจัดแสดงสินคาไอที และหางสรรพสินคา 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ของโนตบุค โดยภาพรวมอยูระดับดี รายการที่มีผลตอการเลือก
ซื้อมากที่สุดคือ มีโปรโมช่ันใหม ๆ ตามฤดูกาลหรือเทศกาลตาง 
ๆ และรองลงมาคือมีของแถมหรือสวนลด 
5. สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุค มี 3 องคประกอบดวยกันคือ 
 1) ลักษณะทางกายภาพ เชน การรับประกัน การใชงาน 
การทดสอบอุปกรณ ความละเอียดของจอแสดงผล และน้ําหนัก
ของโนตบุค  2) ความจุของฮารดดิสก และความเร็วในการรับสง
ขอมูลของฮารดดิสก  3) ซีพียู หนวยประมวลผลหลักที่เปนชิพ
ของ Intel และ AMD ที่มีขนาดความเร็ว 2 GB ขึ้นไป 
  ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคทําใหเห็น
ทิศทางเ ก่ียวกับการจําหนายไดวา  ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุด และควรศึกษาใหละเอียด
และลึกลงไป และวางแผนการทําโปรโมช่ันตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลตาง ๆ รวมไปถึงการวางแผนเก่ียวกับการมีของแถมและ
สวนลดดวย ทั้งน้ีผูกําหนดแผนการตลาดตองคํานึงถึงปจจัย
ทางการตลาดท้ัง 4 ดานประกอบกัน จึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ
ดานการตลาดมากข้ึน  
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