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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
นับตังแต่
้ เครื่ องคานวณเครื่ องแรกของโลกได้ ถกู ค้ นพบขึ ้นในต้ นศตวรรษที่ 17 ซึง่ นามาสู่
ยุคที่เรี ยกว่า “ยุคของข้ อมูลและข่าวสาร ” แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็เริ่มเกิดขึ ้น และมี การ
พัฒนาขึ ้นมาเรื่ อยๆ จนกระทั่ งคอมพิวเตอร์ เครื่ องแรกถือกาเนิดขึ ้นโดย Presper Eckert และ
John W.Mauchly มีชื่อว่า ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Computer) โดยมี
ขนาดถึง 30 x 50 ฟุต และหนักถึง 30 ตัน เลยทีเดียว และจนกระทัง่ ปี 1975 Ed Robert ได้ สร้ าง
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (Personal Computer: PC) ขึ ้น ต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ น Apple และ IBMPC ในไม่ช้า และนับตังแต่
้ นนมาคอมพิ
ั้
วเตอร์ สว่ นบุคคลก็ได้ รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพสูง
ขึ ้นมาเรื่ อยๆ ในขณะที่มีขนาดเล็กลง จนกระทัง่ มีการพัฒนาจากเดิมที่คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
เป็ นแบบตังโต๊
้ ะ (Desktop) ไปสูค่ อมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่พกพาได้ ซงึ่ เรี ยกกันว่า คอมพิวเตอร์ แบบ
กระเป๋ าหิ ้ว ซึง่ เรี ยกกันว่า “โน้ ตบุ๊ก ” (Notebook Computer, Laptop) (ปั จจัยกาหนดการเลือกซื ้อ
คอมพิวเตอร์ , 2546)
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop computer) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า โน้ ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
(Notebook Computer) เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ที่สามารถขนย้ ายไปไหนมาไหนได้
สะดวก ประสิทธิภาพของแล็ปท็อปโดยทัว่ ไปจะใกล้ เคียงกับคอ มพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะแบบปกติ ในขณะ
ที่ราคาจะสูงกว่า โดยส่วนที่จะแตกต่างกับคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปคือ จอภาพจะเป็ นลักษณะจอแอลซีดี
และจะมีทชั แพดที่ใช้ สาหรับควบคุมการทางานของลูกศรบริเวณหน้ าจอ (พจนานุกรมคาใหม่ เล่ม
๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2550)
จากผลการสารวจเบื ้องต้ นของ บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย ) จากัด เกี่ยวกับตลาด
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่รวมประเทศญี่ปนุ่ พบว่ามีการเติบโตประมาณ
20.9% หรื อคิดเป็ นจานวน 66.6 ล้ าน เครื่ องในปี พ .ศ. 2550 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ประเภทพกพา เช่น โน้ ตบุ๊กยังคงเป็ นตัวหลักในการผลักดันให้ ตลาดเติบโต ซึง่ แทบจะ
ทุกประเทศที่ทาการสารวจได้ ระบุถึงอัตราการเติบโตถึงสองหลักสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภท
พกพาเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2549 (http://www.thaipr.net/, 20 กรกฎาคม 2551)
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ตารางที่ 1.1 ยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลปี พ.ศ. 2550 (เบื ้องต้ น) เทียบกับ ปี พ.ศ.
2549 จาแนกตามผู้ค้า ในเอเชียแปซิฟิกไม่รวมประเทศญี่ปนุ่
อันดับ

ผูค้ า้

1
2
3
4
5

Lenovo
HP
Dell
Acer
Founder
Others
Total

ส่วนแบ่งตลาด พ.ศ. ส่วนแบ่งตลาด พ.ศ.
2549
2550
17.4%
18.4%
11.1%
13.9%
7.7%
7.8%
5.4%
6.1%
5.4%
5.1%
53.1%
48.8%
100.0%
100.0%

อัตราการเติบโตต่อปี
27.4%
52.3%
22.0%
37.5%
14.0%
11.0%
20.9%

ที่มา : ไอดีซี (มกราคม พ.ศ. 2551)
จากตารางที่ 1.1 แสดงให้ เห็นว่า Lenovo ยังคงเป็ นผู้ค้าที่ สามารถรักษาความเป็ นผู้นา
ตลาดของ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลในภูมิภาคนี ้แม้ วา่ HP จะรุกอย่างหนักหน่วงในตลาดผู้บริโภคที่
เป็ นผู้ใช้ งานตามบ้ านเพื่อหวัง จะลดช่องว่างส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองที่หา่ งจากผู้นาตลาด
หรื อ Lenovo อยูเ่ กือบ 5% ในขณะที่ Dell Acer และ Founder ต่างเป็ น ยี่ห้อที่มี ยอดจาหน่าย
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลอยูใ่ น5อันดับแรก
ตารางที่ 1.2 ยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ในประเทศไทย แยกตามยี่ห้อผู้จาหน่าย ปี พ.ศ.
2542 – 2549
ปี
2542
2547
2548
2549
ยี่ห้อ

Acer
17,919
Compaq
13,823
Toshiba
101,26
HP
9,416
SVOA
7,198
Sony
6,268
อื่นๆ
12,884
รวม
77,634
ที่มา : ปฐมกานต์ ยาดี (2551)

63,640
53,798
37,623
28,584
27,301
22,624
31,813
256,883

87,691
64,812
38,935
30,393
29,211
28,672
37,703
315,417

11,4318
88,402
65,927
41,232
42,864
33,515
58,862
445,120
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จากตารางที่ 1.2 ชี ้ให้ เห็นว่า ยอดขายของโน้ ตบุ๊ก ของประเทศไทยมีการเติบโตในอัตราที่
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2547 มียอดขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2542 คิดเป็ น 230.89%
2548 มียอดขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2547 คิดเป็ น 22.79%
2549 มียอดขายเพิ่มขึ ้นจากปี 2548 คิดเป็ น 41.12%
ในส่วนขอ งส่วนแบ่งตลาดคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคค ลของประเทศไทย มียอดการจาหน่าย
แบ่งตามประเภทสินค้ าคือ Desktop PC, Traditional Notebook และ Mini notebook
ตารางที่ 1.3 ส่วนแบ่งตลาดคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2549-2551
2006
2007
2008
Unit

Value(Mill.US$)

Unit

Value(Mill.US$)

Unit

Value(Mill.US$)

1,600,000

1,051

1,980,000

1,194

2,208,000

1,277

Desktop PC 1,100,000

607

1,200,000

621

1,200,000

621

Traditional
Notebook
Mini
Notebook

500,000

444

770,000

670

924,000

629

n.a

n.a

10,000

4

84,000

27

Total PC

ที่มา: สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ ไทย (The Association of Thai Computer Industry)
จากตารางที่ 1.3 จะเห็นได้ วา่ ตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมีการขยายตัวขึ ้นอย่างมากในแต่
ละปี จากในปี 2006 อยูท่ ี่ 500,000 เครื่ อง และเพิ่มเป็ น 770,000 เครื่ องในปี 2007 โดย
คาดหมายว่าในปี 2008 ยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กจะสูงถึง 924,000 เครื่ อง ในส่วน Mini
notebookหรื อ โน้ ตบุ๊กขนาดเล็กซึง่ Asus เป็ นผู้ตีตลาดโน้ ตบุ๊กประเภทนี ้เป็ นเจ้ าแรก ได้ รับการ
ตอบรับจากตลาดในปี แรกที่วางจาหน่ ายเพียง 10,000 เครื่ องในปี 2007 แต่ในปี 2008 คาดว่า
ตลาดของโน้ ตบุ๊กขนาดเล็กจะยิ่งเติบโตขึ ้นจากการแข่งขัน และความต้ องการใช้ สอยที่มากขึ ้น
ในขณะที่ตลาดของ Desktop PC เริ่มเข้ าสูจ่ ดุ อิ่มตัว ในระหว่างปี 2006-2008 ยอดจาหน่ายจะ
คงที่อยูใ่ นระหว่าง 1,100,000-1,200,000 เครื่ อง ในขณะที่ตลาดโน้ ตบุ๊กโตขึ ้นเรื่ อยๆ จากราคา
โน้ ตบุ๊กที่ปรับลงมาต่าใกล้ เคียงกับ Desktop PC จึงทาให้ ผ้ ทู ี่จะซื ้อ Desktop PC ก็หนั ไปซื ้อ
โน้ ตบุ๊ กแทนจึงทาให้ ตล าดโน้ ตบุ๊กมีการเติบโตมากขึ ้น ซึ่ งคาดว่าจะโตขึ ้นจนมีขนาดตลาดเท่ากับ
Desktop PC ในอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ า
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ตลาดของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กจากต่างประเทศ เช่น Acer, Hp, Sony, Asus, Toshiba เป็ นต้ น หรื อผู้ผลิตในประเทศ เช่น
SVOA, BELTA ต่างมีการแข่งขันกันอย่างมาก เนื่องจากความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมี
มากขึ ้น ประกอบกับราคาของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้ เทคโนโลยีดอู ลั คอร์ ไม่วา่ จะเป็ น
จากทางค่าย Intel หรื อ AMD มีราคาถูกลงมาก จากเดิมคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ใช้ CPU ประเภท
ดูอลั คอร์ จะมีราคาอยูร่ ะหว่าง 30,000 – 50,000 บาท แต่ปัจจุบนั ราคาเริ่มต้ นจะอยูท่ ี่เพียง
20,000-25,000 บาท เท่านัน้ ตัวเลขการเติบโตของตลาดโน้ ตบุ๊กส่วนใหญ่ จึงเป็ นการเติบโตของ
โน้ ตบุ๊กระดับราคา 20,000-30,000 บาทเป็ นหลัก จากที่ผา่ นมาตลาดส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่เครื่ องระดับ
ราคา 30,000-50,000 บาท ซึง่ มาตรฐานราคาโ น้ ตบุ๊กปรับลงมาระดับหนึง่ จากเดิมจะอยูท่ ี่
ประมาณ 3 หมื่นบาท ปั จจุบนั ราคาเริ่มต้ นก็ปรับลงมาที่ 2 หมื่นบาท โดยตลาดโน้ ตบุ๊กส่วนใหญ่
กว่า 70% เป็ นตลาดคอนซูเมอร์ ทวั่ ไปรวมถึงกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษา และอีก 30% เป็ นในส่วนของ
ตลาดคอร์ ปอเรต (http:// www.idc.co.th/ , 20 กรกฎาคม 2551)
แม้ วา่ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กจะมีราคาแพงกว่าแล็ปท็อปหรื อคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะทัว่ ไป ใน
ระดับประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และการเข้ ามามี
บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจาวันส่งผลให้ พฤติกรรมการบริโภคโน้
ตบุ๊ กของผู้ คนใน
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ความต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ นอกสถานที่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความ
ต้ องการคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดยกลุม่ คนที่มีความจาเป็ นต้ องนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ นอกสถานที่
เช่น นักศึกษา, นักธุรกิจ, นักข่าว, เจ้ าหน้ าที่ประกันภัย เป็ นต้ น
2, การทางานในหลายๆ สานักงาน ทาให้ ต้องมีการจัดการข้ อมูลและไฟล์งานจานวนมาก
การก็อปปี ไ้ ฟล์งาน เพื่อโอนไปใช้ ในหลายๆ ที่เป็ นเรื่ องยุง่ ยาก อีกทั ้
งสภาพแวดล้ อม ของ
คอมพิวเตอร์ ในออ ฟฟิ ศแต่ละที่อาจไม่เหมือนกัน ซึ่ งทาให้ เกิดปั ญหาการเปิ ดไฟล์งานอัน
เนื่องมาจากการไม่มีโปรแกรมที่ต้องการ การใช้ โน้ ตบุ๊กจึงสามารถช่วยแก้ ปัญหานี ้ได้
3. ข้ อมูลมีความสาคัญ และเป็ นความลับ เช่น งานที่เป็ นความลับของบริษัท หรื อข้ อมูล
ส่วนตัว เป็ นต้ น
4. ความต้ องการเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-Fi) แม้ วา่ ในความเป็ นจริงแล้ วคอมพิวเตอร์
ทัว่ ๆ ไปก็สามารถเชื่อมต่อได้ เช่นเดียวกัน เพียงแค่ซื ้ออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้ สายมาติดตังก็
้ ใช้ งาน
ได้ แล้ ว แต่สาหรับโน้ ตบุ๊กจะมีความสะดวกกว่ามาก เพราะเครื อข่ายไร้ สายสาธารณะ เช่น
อินเตอร์ เน็ตไร้ สายที่ตดิ ตังตามชุ
้
มชนใหญ่ๆ แล ะห้ างสรรพสินค้ า การใช้ โน้ ตบุ๊กจึงย่อมมีความ
จาเป็ นเพื่อใช้ เชื่อมต่อได้ สะดวกกว่า
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5. จากความชอบส่วนตัว รวมทังจากกระแสความนิ
้
ยมคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ขยายตัว
สูงขึ ้นในช่วง 1-2 ปี หลังนี ้ ทาให้ แม้ วา่ บางคนยังไม่มีความจาเป็ นในการใช้ งานจริงๆ ก็อาจมีความ
ต้ องการซื ้อ จากความนิยมชมชอบส่วนตัว เช่นรูปร่างความสวยงามของโน้ ตบุ๊กหรื อเพื่อไม่ใช้ ตก
กระแสนิยมก็ตาม (เลือกซื ้อและใช้ Notebook อย่างมืออาชีพ, 2006)
ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ ก็เข้ ามามีบทบาทมากใน
การศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นการค้ นคว้ าข้ อมูล การทางานวิจั ย การนาเสนองาน และการใช้ งาน
ทางด้ าน internet แต่ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงาน และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการใช้ งานของนักศึกษา ประกอบกับ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอยูต่ ามหน่วยงาน และคณะต่างๆ เป็ นคอม พิวเตอร์ รุ่นเก่า ประสิทธิภาพรวมทัง้
การตอบสนองในการใช้ งานโปรแกรมต่างๆ ไม่มีความรวดเร็วเท่าที่ค วร และยังมีความเสี่ยงจาก
การติด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ผา่ นการใช้ งานจาก USB Drive อีกด้ วย ดังนันการซื
้
้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กจึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ของนักศึกษา เพราะว่านักศึ กษาไม่เพียงใช้ ประโยชน์ในการศึกษา
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยน และวิชาการเท่านัน้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กยังสามารถ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านอื่นๆ ได้ อีกด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นการดูหนัง ภาพถ่าย ฟั งเพลง เล่น
เกม หรื อการใช้ งาน internet เป็ นต้ น ซึง่ โน้ ตบุ๊กสามารถพกพาไปใช้ งานได้ ทกุ ที่ที่ต้องการ และไม่
ใช้ พื ้นที่ในการใช้ งานมากอีกด้ วย
การที่ จะเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ กนันควรพิ
้
จารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ไม่วา่ จะเป็ นประเภทของโน้ ตบุ๊ก , ราคา, รูปแบบการใช้ งานที่ต้องการ , ยี่ห้อ(Brand) ของผู้ผลิต ,
การรับประกัน , การบริการหลังการขาย หรื อจะเป็ นคุณภาพของสินค้ า (Spec) เช่น CPU, Ram,
Graphic adaptor, Hard Disk, จอ LCD และอุปกรณ์ตา่ งๆ เป็ นต้ น ซึง่ แต่ละคนก็จะให้
ความสาคัญขององค์ประกอบแต่ละส่วนแตกต่างกัน
จากลักษณะทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมาแสดงให้ เห็นว่าคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมีความหลากหลาย
อยูม่ าก จึงเป็ นที่นา่ ศึกษาว่ากลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นกลุม่ ตลาดคอนซูเมอร์ กลุม่ ใหญ่
นันมี
้ ปัจจัยกาหนดการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กด้ วยปั จจัยหลักๆ อะไรบ้ าง รวมไปถึง
ว่าปั จจัยใดที่เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ ตดั สินใจเลือก ซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ดังนันผู
้ ้ จัดทาจึง
จัดทางานวิจยั เพื่อศึกษา พฤติกรรม การเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อให้ ทราบถึงโครงสร้ างตลาดและการแข่งขันของตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กซึง่ มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ ้น และให้ ทราบถึ งปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของกลุม่ นักศึกษา เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ปู ระกอบการที่ทากิจการเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กได้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมการเลือกซื ้อ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
ได้ สงู สุด
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการศึกษานี ้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี ้
2.1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะโดยทัว่ ไปของผู้บริโภคคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
2.2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
2.3. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยทางด้ านการตลาด ปั จจัยทางด้ านบุคคลและปั จจัยอื่นๆ ที่มี ผลกระทบต่อ
การซื ้อ และความต้ องการคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
2.4. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของประสิทธิภาพ (Spec) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ต่อการใช้
งานของนักศึกษา

1.3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บคุ คลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประกอบการที่ทากิจการเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ได้ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ งาน
ประสิทธิภาพ (Spec) และพฤติ กรรมการซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของนักศึกษามหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่
2. ผู้ประกอบการที่ทากิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนทางด้ าน
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างสูงสุด
3. นักเรี ยน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ทาวิจยั ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา และวิจยั ในเรื่ องนี ้
ต่อไป
1.4 ขอบเขตการศึกษา
เป็ นการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2550/51 ที่มีคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กเป็ นของตัวเอง โดยการใช้
แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างจานวน 140 ตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์หาปั จจัยหลักที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
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1.5 คานิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
1. โน้ ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (notebook computer) หรื อ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop
computer) เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ที่สามารถขนย้ ายไปไหนมาไหนได้ สะดวก โดยปกติ
จะมีน ้าหนักประมาณ 1-3 กก. การทางานของแล็ปท็อปจะใช้ พลังงานจากแบตเตอรี ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ พลังงานได้ โดยตรงโดยการเสียบปลัก๊ ไฟ ประสิท ธิภาพของแล็ปท็อป
โดยทัว่ ไปจะเท่ากับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะแบบปกติในขณะที่ราคาจะสูงกว่า โดยส่วนที่จะแตกต่างกับ
คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปคือ จอภาพจะเป็ นลักษณะจอแอลซีดี และจะมีทชั แพดที่ใช้ สาหรับควบคุมการ
ทางานของลูกศรบริเวณหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก หรื อแล็ปทอปยังถูกแบ่งแยกย่อยได้ อีกหลายประเภท ตามความ
เหมาะสมในการใช้ งานดังนี ้
- Desktop Replacement
เป็ นโน้ ตบุ๊กที่มีขนาดใหญ่ และมีความสามารถครบเครื่ องมากที่สดุ จากชื่อที่เรี ยกว่า
Desktop Replacement ซึง่ ก็คือการทดแทนคอมพิวเตอร์ ตังโต๊
้ ะตามชื่อของมัน ทาให้ โน้ ตบุ๊ก
ประเภทนี ้มีความสามารถทัดเทียมกับเครื่ องเดสก์ทอป
เนื่องจากโน้ ตบุ๊กประเภทนี ้จะมีจอภาพขนาดใหญ่ถึง 15-17 นิ ้ว ชิบกราฟิ กคุณภาพสูง
เช่น Redeon หรื อ NVIDIA และแป้นคีย์บอร์ ดมาตรฐาน บางรุ่นมีลาโพงคุณภาพดี ทาให้
ตัวเครื่ องมีน ้าหนักมากราวๆ 2.9-3.9 กิโลกรัม
โน้ ตบุ๊กประเภท Desktop Replacement นี ้จึงเหมาะสาหรับคนที่ต้องการใช้ โน้ ตบุ๊กเป็ น
เครื่ องหลักต้ องการประสิทธิภาพสูง เช่น ผู้ทางานมัลติมีเดีย นักออ กแบบกราฟิ ก เป็ นต้ น จาก
น ้าหนักของเครื่ องที่คอ่ นข้ างมากจึงเหมาะสาหรับผู้ที่ไม่คอ่ ยเคลื่อนย้ าย หรื อถือไปไหนมาไหนมาก
นัก และแบตเตอรี่ มกั มีระยะเวลาการใช้ งานไม่นานนัก เพราะโน้ ตบุ๊กเหล่านี ้มักใช้ จอภาพขนาด
ใหญ่ และซีพียปู ระมวลผลความเร็วสูงจึงใช้ พลังงานมาก
- Mainstream
เป็ นโน้ ตบุ๊กขนาดกลางที่ออกแบบให้ มีขนาดกะทัดรัด ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป และยังคง
คุณสมบัตติ า่ งๆ ที่จาเป็ นไว้ อย่างครบถ้ วน โน้ ตบุ๊กแบบนี ้เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการใช้ ที่มีความ
คล่องตัวสูง ทังการใช้
้
งานและพกพา จากความลงตัวของฟั งก์ชนั การทางาน ขนาด น ้า หนัก และ
ราคาที่เหมาะสมจึงทาให้ โน้ ตบุ๊คประเภทนี ้เป็ นที่นิยมอย่างมากสาหรับผู้ใช้ งานทัว่ ไป
โน้ ตบุ๊กประเภท Mainstream นี ้ มักจะมาพร้ อมกับซีพียทู ี่ออกแบบสาหรับโน้ ตบุ๊ก
โดยเฉพาะ ซึง่ ช่วยประหยัดพลังงาน และมีจอภาพขนาด 13.3-15 นิ ้ว ซึง่ เพียงพอสาหรับการใช้
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งานทั่ วไป แต่ไม่เหมาะสาหรับการเล่นเกม ผู้ทางานมัลติมีเดีย หรื อนักออกแบบกราฟิ ก เพราะ
โน้ ตบุ๊กประเภทนี ้จะใช้ ชิปกราฟิ กที่ประหยัดพลังงาน ทาให้ ไม่สามารถประมวลผลกราฟิ กสูงๆ แต่
อาจจะยกเว้ นบางรุ่นที่มีราคาแพงอาจมาพร้ อมชิปกราฟิ กที่มีความสามรถสูง
Mainstream มีน ้าหนักตัง้ แต่ 1.9-3 กิโลกรัม ราคาตังแต่
้ 19,000-89,900 บาท ซึง่ ราคา
จะแปรผันตามฟั งก์ชนั การทางานและขนาดน ้าหนักของโน้ ตบุ๊ก ยิ่งมีน ้าหนักเบาราคายิ่งสูง
- Ultra Portable
เป็ นโน้ ตบุ๊กที่เน้ นความบางเบาเป็ นพิเศษ เน้ นความหรูหราและการออกแบบที่สวยงาม
โน้ ตบุ๊กประเภทนี ้มีคุ ณสมบัตใิ กล้ เคียงกับโน้ ตบุ๊กแบบ mainstream แต่จะมีความบางเบากว่า
และมีราคาสูงกว่าเช่นกัน เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกในการพกพาเป็ นพิเศษ
น ้าหนักของโน้ ตบุ๊ก Ultra Portable จะอยูท่ ี่ประมาณ 1.0-1.8 กิโลกรัม ทาให้ มีฟังก์ชนั
การทางานที่ลดลง เช่น ขนาดของจ อภาพอาจจะเหลือเพียง 12.1-13 นิ ้วเท่านัน้ และอาจตัด
อุปกรณ์ที่ไม่จาเป็ นออกไปเพื่อให้ มีน ้าหนักลดลง ซึง่ อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกตัดออกไปไว้
ภายนอก มักจะถูกแยกออกเป็ น External Drive และ Docking Station ทาให้ โน้ ตบุ๊กแบบนี ้
สามารถต่อเติมเสริมอุปกรณ์ได้ พอสมควร แ ต่ก็ราคาแพงเช่นกัน โน้ ตบุ๊กประเภทนี ้มักมีราคา
ตังแต่
้ 49,900-89,900 บาท
- Tablet PC
ถือเป็ นพัฒนาการอีกขันของโน้
้
ตบุ๊ก ลักษณะเด่นของ Tablet PC คือ สามารถใช้ อปุ กรณ์
ชี ้ที่คล้ ายกับปากกาเรี ยกว่า Stylus จิ ้มลงบนหน้ าจอเพื่อสัง่ ได้ โดยตรง หรื อแม้ แต่เขียนตัวหนังสือก็
ทาได้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้แท็บเล็ ตพีซีจะมาพร้ อมระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP Tablet
Edition ซึง่ จะมีฟังก์ชนั การจดจาลายมือและการจดโน้ ตต่างๆ ซึง่ เหมาะกับผู้ที่ต้องการจดโน้ ต
ข้ อความตลอดเวลา เช่น หมอในโรงพยาบาลเป็ นต้ น
แท็บเล็ตพีซีถกู แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ Slate Tablet PC และ Convertible Tablet PC
แท็บเล็ตพีซีไม่ได้ รับความนิยมเท่าใดนัก เพราะแม้ วา่ มันจะมีขนาดเล็กเท่าสมุดจดทัว่ ไป
แต่น ้าหนักของมันก็หนักเกินกว่าจะถือไว้ ในมือเดียว โดยมืออีกข้ างหนึง่ ใช้ จด อีกประการหนึง่ คือ
ประสิทธิภาพต่อรา คา ซึง่ แท็บเ ล็ตพีซีมกั มีราคาแพงกว่ามากในสเป กที่ต่า โดย มีราคาประมาณ
39,900-69,000 บาท
- Mini Notebook
เป็ นโน้ ตบุ๊กที่มีขนาดเล็ก และบาง มีขนาดอยูร่ ะหว่าง 8 – 10 นิ ้ว ซึง่ ลักษณะเด่นของ
โน้ ตบุ๊กประเภทนี ้คือมีขนาดเล็ก บางและเบา จึงเหมาะแก่การพกพาไปใช้ งานยังนอกสถ านที่ อีก
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ทังโน้
้ ตบุ๊กประเภทนี ้ยังมีประสิทธิภาพการใช้ งาน เช่น หน่วยความจา
สามารถอื่นๆ เหมือนกับ Notebook ธรรมดาทัว่ ไปแทบทังสิ
้ ้น

, Harddisk และความ

2. พีซีตงโต๊
ั ้ ะ (Desktop) เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ทางานคนเดียว จึงนิยมเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (Personal Computer) เป็ นคอมพิวเตอร์ ใช้ งานที่พบได้ อย่างแพร่หลาย มี
ขนาดเล็กเหมาะกับโต๊ ะทางานในสานักงาน สถานศึกษาและที่บ้าน ไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ าย
3. CPU (central processing unit) หรื อ หน่วยประมวลผลกลางเป็ นส่วนตีความ และ
ประมวลผล ตามชุดของคาสัง่ เค รื่ องจากซอฟต์แวร์ หน่วยประมวลผลเปรี ยบเสมือน เป็ นสมองของ
คอมพิวเตอร์ ในการทาหน้ าที่ตดั สินใจหรื อคานวณ จากคาสัง่ ที่ได้ รับมา เช่น การเปรี ยบเทียบ การ
กระทาการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ
4. RAM (Random Access Memory) หรื อ หน่วยความจาเข้ าถึงโดยสุม่ หรื อ
หน่วยความจาชัว่ คราว เป็ นหน่วยความจาหลัก ที่ใช้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ยคุ ปั จจุบนั
หน่วยความจาชนิดนี ้ อนุญาตให้ เขียนและอ่านข้ อมูลได้ ในตาแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็ว
พอสมควร ซึง่ ต่างจากสื่อเก็บข้ อมูลชนิดอื่นๆ อย่างเทป หรื อดิสก์ ที่มีข้อจากัดในการอ่านและเขียน
ข้ อมูล ที่ต้องทาตามลาดับก่ อนหลังตามที่จดั เก็บไว้ ในสื่อ หรื อมีข้อกาจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้
อ่านเพียงอย่างเดียว
5. Graphic adaptor หรื อ การ์ ดแสดงผลเป็ นอุปกรณ์ที่รับข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงผลจาก
หน่วยความจา มาคานวณและประมวลผล จากนันจึ
้ งส่งข้ อมูลในรูปแบบสัญญาณเพื่อนาไป
แสดงผลยังอุปกรณ์แสดงผล (มักเป็ นจอภาพ)
6. Hard disk หรื อ จานบันทึกแบบแข็ง คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบ
เลือน มีลกั ษณะเป็ นจานโลหะที่เคลือบด้ วยสารแม่เหล็กซึง่ หมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทางาน การติดตัง้
เข้ ากับตัวคอมพิวเตอร์ สามารถทาได้ ผา่ นการต่อเข้ ากับมาเธอร์ บอร์ ด (motherboard)
7. ตลาดคอนซูเมอร์ (Consumer Market) : ตลาดผู้บริโภคเป็ นตลาดที่ประกอบไปด้ วยผู้
ซื ้อที่ต้องการซื ้อสินค้ าใดๆ สาหรับไปใช้ ในการอุปโภคบริโภคของตนเอง หรื อเพื่อสมาชิกใน
ครอบครัว ซึง่ ถือเป็ นการบริโภคขันสุ
้ ดท้ าย ผู้อยูใ่ นตลาดคือ ผู้บริโภค เป็ นตลาดที่ มีขนาดใหญ่
และมีลกู ค้ าในตลาดมาก
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8. ตลาดคอร์ ปอเรต (Corporate Market) : เป็ นตลาดที่ผ้ บู ริโภคประกอบไปด้ วยบุคคล
หรื อองค์การซึง่ ซื ้อสินค้ าหรื อบริการ ไปเพื่อการผลิตสินค้ าการให้ บริการ การดาเนินงานของ
กิจการ และเพื่อการขายต่อ หรื ออาจเรี ยกว่า ตลาดธุรกิจ (Business market)
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
กฎของอุปสงค์ (Law of demand)
อุปสงค์ (Demand) หมายถึง อุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Demand) คือ เป็ น
อุปสงค์ที่มีการซื ้อขายเกิดขึ ้นแล้ วจริงๆ ซึง่ มีความหมายว่า เมื่อผู้บริโภคมีความปรารถนาที่จะ
บริโภคสินค้ า และบริการชนิดใดแล้ ว ผู้บริโภคจะต้ องมีความสามารถและเต็มใจที่จะซื ้อหา
(Ability and Willingness to pay) สินค้ าและบริการชนิดนันมาสนองตอบความต้
้
องการของตน
กฎของอุปสงค์ (Law of demand) ระบุวา่ “ปริมาณของสินค้ าและบริการชนิดใดชนิดหนึง่
ที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อย่อมแปรผกผัน (Inverse Relation) กับระดับราคาของสินค้ าและบริการชนิด
นันเสมอ”
้
ในการศึกษาอุปสงค์ที่ผ้ บู ริโภคมีตอ่ สินค้ าชนิดใดชนิดหนึง่ จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
จานวนสินค้ าที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ เรี ยกว่า ตัวกาหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) ซึง่
ปั จจัยเหล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณซื ้อ (Quantity Demanded) มากน้ อยไม่เท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั
พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนและแต่ละเวลา ปั จจัยเหล่านี ้มีดงั นี ้
1. ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ราคาของสินค้ านันๆ
้ คือ เมื่อราคาสินค้ าชนิดใดเพิ่มสูงขึ ้น
ปริมาณซื ้อสินค้ าชนิดนันจะมี
้ น้อยลง หรื อถ้ าราคาสินค้ าชนิดใดลดต่าลงปริมาณซื ้อ
สินค้ าชนิดนันจะมาก
้
2. ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั รสนิยมของผู้บริโภค และความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม
อาจเกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ เพียงชัว่ ขณะหนึง่ หรื อคงอยูน่ าน สิ่งที่กาหนดรสนิยมของ
ผู้บริโภค ได้ แก่ อายุ เพศ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การศึกษา และอิทธิพลของ
การโฆษณา เป็ นต้ น
3. ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั รายได้ เ ฉลี่ยของครัวเรื อน โดยทัว่ ไปเมื่อประชาชนมีรายได้ โดย
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้น ความต้ องการสินค้ าจะเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ อาจลดการ
บริโภคสินค้ าด้ อยคุณภาพที่มีราคาถูก และหันไปบริโภคสินค้ าที่มีราคาแพงแทน
4. ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั สภาพการกระจายรายได้ ในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ ลั กษณะการ
บริโภคในสังคมที่มีการกระจายรายได้ เหลื่อมล ้ากัน จะมีความแตกต่างจากสังคมที่
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5.

6.
7.

มีการกระจายรายได้ เท่าเทียมกัน ถึงแม้ วา่ รายได้ เฉลี่ยของทังสองประเทศจะ
้
ใกล้ เคียงกันก็ตาม
ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ราคาของสินค้ าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ถ้ าสินค้ าชนิดหนึง่ มีราคา
สูงขึ ้น ผู้บริโภคจะซื ้อสินค้ านันน้
้ อยลง และจะหันไปซื ้อสินค้ าอีกชนิดหนึง่ ที่สามารถ
ใช้ ทดแทนกันได้
ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาล
ปริมาณซื ้อขึ ้นอยูก่ บั จานวนประชากร กล่าวคือ เมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ ้นความ
ต้ องการสินค้ าก็จะเพิ่มขึ ้นตาม

จากที่กล่าวมาข้ างต้ น เราสามารถแ สดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื ้อกับตัวกาหนด
เหล่านี ้เป็ นสัญลักษณ์ทางพีชคณิตได้ ซงึ่ เรี ยกว่า ดีมานฟั งก์ชนั่ (Demand Function)
ดีมานฟั งก์ชนั่ (Demand Function) หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
สินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการซื ้อกับเหตุตา่ งๆ ซึง่ เป็ นปั จจัยกาหนดว่ า ผู้ซื ้อต้ องการซื ้อปริมาณเท่าไร เหตุ
หรื อปั จจัยที่สาคัญซึง่ เป็ นตัวกาหนดว่าผู้ซื ้อจะต้ องการซื ้อสินค้ านันเป็
้ นจานวนเท่าไร คือ
= f (PA .Y , T .PS , N , E, S )
โดยกาหนดให้
QA
=
จานวนสินค้ าและบริการ(A) ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการซื ้อ
PA
=
ราคาสินค้ าและบริการ(A)
Y
=
รายได้ ของผู้ซื ้อหรื อผู้บริโภค
T
=
รสนิยมของผู้ซื ้อหรื อผู้บริโภค
PS
=
ราคาสินค้ าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
N
=
จานวนผู้ซื ้อในตลาด
E
=
การคาดคะเนราคาสินค้ าในอนาคต
S
=
ฤดูกาล
QA

จากฟั งก์ชนั ที่แสดงข้ างต้ น เราจะเห็นว่าตัวการที่กาหนดความต้ องการซื ้อสินค้ า A ของผู้
ซื ้อนันมิ
้ ใช่ขึ ้นอยูก่ บั ราคาสินค้ าเพียงอย่างเดียว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็ นตัวกาหนดอยูเ่ บื ้องหลังอีก
ด้ วย รายได้ ของผู้ซื ้อก็เป็ นสาเหตุในการกาหนดจานวนการซื ้อคือ ถ้ าผู้ซื ้อมีรายได้ มากก็มีแนวโน้ ม
ที่จะซื ้อสินค้ าเป็ นจานวนมาก ถ้ าผู้ซื ้อมีรายได้ น้อยก็มีแนวโน้ มที่จะซื ้อน้ อย รสนิยมของผู้ซื ้อก็
เช่นเดียวกันจะเป็ นตัวกาหนดว่าจะซื ้อสินค้ ามากน้ อยเพียงใด คือ ถ้ าชอบก็จะซื ้อมาก ตรงกันข้ าม
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ถ้ าไม่ชอบก็จะไม่ซื ้อเลย ราคาสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง เช่น ถ้ าเป็ นสินค้ าที่ทดแทนกันเมื่อราคาสินค้ า A
สูงขึ ้นก็จะไปซื ้อสินค้ าชนิดอื่นแทน แต่ถ้าเป็ นสินค้ าที่ใช้ ประกอบกันก็จะซื ้อน้ อยลง ถ้ าจานวนผู้ซื ้อ
มากขึ ้นความความต้ องการสินค้ า A ก็จะสูงขึ ้น และทานองเดียวกัน การคาดคะเ นราคาสินค้ าใน
อนาคตก็เช่นกัน ถ้ าคาดว่าราคาสินค้ าจะสูงขึ ้นปั จจุบนั ก็จะซื ้อมากขึ ้น เป็ นต้ น
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าผู้บริโภคมีความต้ องการในการบริโภคสินค้ าและบริการ
อย่างหลากหลาย แต่เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละรายมีข้อจากัดในเรื่ องของทรัพยากร ดังนันผู
้ ้ บริโภค
จะมีการลาดับการบริโภคก่อนหลังแตกต่างกัน โดยคานึงถึงอรรถประโยชน์สงู สุดที่ตนจะได้ รับ
สาหรับการบริโภคสินค้ าคงทน ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ งานที่ยาวนานและมีราคาค่อนข้ างแพง
ผู้บริโภคจาเป็ นต้ องคานึงถึงประโยชน์ หรื อความพอใจที่ตนได้ รับเป็ นอย่างมาก ก่อนการตัดสินใจ
ซื ้อ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินค้ าอื่นที่ต้องซื ้อใช้ เป็ นประจา
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การจัดหาให้ ได้ มาและการใช้ ซงึ่ สินค้ าและบริการ ทังนี
้ ้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึง่ มีมา
ก่อนแล้ ว(Precede) และซึง่ มีสว่ นในการกาหนดให้ มีการกระทาดังกล่าว”
การศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) หรื อเรี ยกอีก
หนึง่ ว่า SR Theory เป็ นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจที่ทาให้ เกิดการซื ้อสินค้ า โดยมีจดุ เริ่มต้ นจาการเ กิด
สิ่งกระตุ้น (S-Stimulus) ที่ทาให้ เกิดความต้ องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ าไปในความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซื ้อ
(Buying’s black box) ซึ่งเปรี ยบเสมือนกล่องดา จนทาให้ เกิดความต้ องการก่อน แล้ วจึงทาให้
เกิดการปฏิบตั ติ อบสนอง (R-Response)
รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
ก. สิ่งกระตุ้น (S-Stimulus) สามารถเกิดขึ ้นเองจากภายในร่างกาย และจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกซึง่ ถือว่าเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกิดการบริโภคสินค้ า (Consumer Motive) สาหรับสิ่งกระตุ้น
ภายนอกประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด
เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการซื ้อ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing
Mix) ประกอบด้ วย
1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สามารถเสนอขายให้ กบั ตลาดเพื่อ
เรี ยกร้ องความสนใจ และความเป็ นเจ้ าของ การใช้ หรื อเพื่อบริโภคเป็ นสิ่งซึง่
สนองความจาเป็ นและความต้ องการของมนุษย์ได้ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็ นสิ่ง
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ซึง่ แตะต้ องได้ และแตะต้ องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย
ตัวสินค้ าและบริการ ตราสัญลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การใช้
เทคโนโลยี
1.2 ด้ านราคา (Price) ราคาคือ มูลค่าของสินค้ าและบริการที่แสดงออกมาในรูป
ของจานวนเงิน การกาหนดราคามีวิธีการดังนี ้
- การตังราคาที
้
่ต่ากว่าราคาตลาด
- การตังราคาที
้
่สงู กว่าราคาตลาด
- การตังราคาเท่
้
ากับราคาตลาดทัว่ ๆไป
1.3 ด้ านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์ที่
กาหนดไ ว้ ออกสูต่ ลาดเป้าหมาย ในส่วนประสมนี ้ไม่ได้ หมายถึงเฉพาะ
สถานที่จาหน่ายอย่างเดียว แต่เป็ นการพิจารณาว่า จะจาหน่ายผ่านคน
กลางต่างๆ อย่างไร และมีการเคลื่อนย้ ายสินค้ าอย่างไร ส่วนประสมในการ
จัดจาหน่าย (Distribution Mix) ประกอบด้ วย
- ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution)
- การกระจายตัวสินค้ า (Physical Distribution)
1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้จดั
จาหน่าย และตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แจ้ งข่าวสาร หรื อชักจูงให้ เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อ การส่งเส ริม
ทางการตลาดอาจทาได้ 4 แบบด้ วยกัน ซึง่ เรี ยกว่า ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mix)
หรื อส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร
(Communication Mix) ซึง่ ประกอบด้ วย
- การโฆษณา (advertising)
- การขายโดยใช้ บคุ คล (Personal Selling)
- การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
- การให้ ขา่ วสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation)
2. สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus)
เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการของผู้บริโภค ที่อยูภ่ ายนอกองค์กร ซึง่ บริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่ง
กระตุ้นเหล่านันได้
้ แก่
2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะทางเ ศรษฐกิจของประเทศ
รายได้ ของผู้บริโภคเป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อความต้ องการของบุคคล
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2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
เป็ นต้ น
2.3 สิ่งกระตุ้นทางด้ านกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น
กฎหมายเพิ่ม หรื อลดภา ษี สินค้ าใดสินค้ าหนึง่ จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรื อ
ลดความต้ องการของผู้ซื ้อ
2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความต้ องการซื ้อสินค้ าใน
เทศกาลนัน้
ข. กล่องดาหรื อความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) เป็ นสิ่งที่ผ้ ผู ลิตหรื อ
ผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงเปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ลักษณะของผู้บริโภค (Buyer Characteristic) มีอิทธิพลจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
- ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Culture Factors)
- ปั จจัยด้ านสังคม (Social Factors)
- ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)
- ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)
นักการตลาดจาเป็ นต้ องศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสินใจซื ้อ อันเป็ นผลจากปั จจัยทาง
วัฒนธรรม สังคม ลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยา ปั จจัยเหล่านี ้มีอิทธิพล
ต่อนักการตลาด เนื่อ งจากมีประโยชน์ตอ่ การพิจารณาดูความสนใจของผู้ซื ้อที่มีตอ่
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจด้ านราคา จัดช่องทางการจาหน่าย
และส่งเสริมการจาหน่ายต่อไป
2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer Decision Process)
ผู้บริโภคจะมีรูปแบบหรื อขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อที่ยากง่ายแตกต่างกันไป ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสินค้ า และสภาวการณ์ในขณะตัดสินใจซื ้อ วิธีการตัดสินซื ้อของ
ผู้บริโภคแต่ละครัง้ เป็ นกระบวนการซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมหลายๆอย่าง แต่เมื่อพูดถึง
การซื ้อคนมักนึกถึงการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการซื ้อเท่านัน้
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประกอบด้ วยขันตอนคื
้
อ
2.1 ความรู้สกึ ต้ องการ
2.2 พฤติกรรมก่อนซื ้อ
2.3 การตัดสินใจซื ้อ
2.4 พฤติกรรมการใช้
2.5 ความรู้สกึ หลังการซื ้อ
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ค. การตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s Response)
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
3.1 การเลือกซื ้อด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
3.2 การเลือกด้ านระดับราคา (Price Choice)
3.3 การเลือกด้ านสถานที่จดั จาหน่าย (Place Choice)
3.4 การเลือกด้ านการส่งเสริมการขาย (Promotion Choice)
3.5 การเลือกที่มีรายได้ เป็ นตัวกาหนด (Income Choice)
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปฐมกานต์ ยาดี (2550) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อ และ
พฤติกรรมการใช้ งานโน้ ตบุ๊ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบปฐมภูมิโดยออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลจานวนทังสิ
้ ้น 100 ตัวอย่าง จากการศึกษา
พบว่า
ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบ
ว่า ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ คือ Acer คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
ราคาของโน้ ตบุ๊กที่นิยมซื ้อส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท คิด เป็ น
ร้ อยละ 41 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ส่วนอายุการใช้ งานของโน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ อยู่
ในช่วง น้ อยกว่า 1 ปี ร้ อยละ 45 การใช้ งานกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ งานทุกวัน วันละไม่เกิน 2
ชัว่ โมง คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 ส่วนช่วงเวลาในการใช้ งานพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมใช้ โน้ ตบุ๊ก
ในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 48.6
วัตถุประสงค์ในการใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญเป็ นอันดับ 1 คือ ใช้
เพื่อเล่นอินเตอร์ เน็ท รองลงมาคือการเล่นเกม ส่วนอันดับที่ 3 มีสองวัตถุประสงค์คือ การพิมพ์งาน
และการดูหนังฟั งเพลง ส่วนอันดับสุดท้ ายคือใช้ เพื่อทางานและทาการบ้ าน
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมากที่สดุ
คือ การมีบริการหลังการขายที่ดี ปั จจัยทางด้ านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อโน้ ตบุ๊ก
มากที่สดุ คือค่าบริการหลังการขาย เพราะโน้ ตบุ๊กเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกซับซ้ อน มีความเสี่ยงต่อ
การเสียบ่อยครัง้ ผู้บริโภคจึงมีความกังวลกับค่าใช้ จา่ ยที่ต้องใช้ ในการซ่อมโน้ ตบุ๊กมากที่สดุ ปั จจัย
ทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อโน้ ตบุ๊กมากที่สดุ คือ ร้ านที่
จาหน่ายมีสาขาทัว่ ประเทศ ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
โน้ ตบุ๊กมากที่สดุ คือการได้ ทดลองชมและใช้ สินค้ า ส่วนปั จจัยทางด้ านอื่นๆ พบว่า รายได้ ของ
ผู้บริโภคและครอบครัวเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ

มนธิรา ตันประยูร (2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื ้อ และการใช้
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก(Computer Notebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลแบบปฐมภูมิโดยออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลจานวนทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง
จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า
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ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ ในปั จจุบนั คือ Acer โดยราคา
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่นิยมซื ้อส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30,001-50,000 บาท ระยะเวลาที่กลุม่ ตัวอย่าง
ซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมาใช้ สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วง น้ อยกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่มีการใช้ งานต่อเดือน
25 ครัง้ ขึ ้นไป ส่วนระยะเวลาการใช้ งานในแต่ละครั ้ งพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใ ช้ ประมาณ 3-4
ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่ใช้ สว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วง 20:01 – 24:00 น. อุปกรณ์เสริมที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
นิยมใช้ ร่วมกับคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กคือ USB Flash drive และ Mouse ส่วนสายล็ อคโน้ ตบุ๊กไม่มี
กลุม่ ตัวอย่างคนใดใช้ สถานที่ที่กลุม่ ตัวอย่างนิยมไปซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กคือร้ านคอมพิวเตอร์
ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ในการใช้ คอมพิวเต อร์ โน้ ตบุ๊กกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญเป็ น
อันดับ 1 คือ ใช้ เพื่อการเรี ยนหรื อการทางาน อันดับ 2 คือ ใช้ ในการเล่นอินเตอร์ เน็ต และอันดับ 3
คือ ใช้ เพื่อความบันเทิง
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญเป็ นอันดับ
1 คือ หน่วยความจา (RAM) อันดับ 2 คือ ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disk) และอันดับ 3 คือ หน่วยความจา
(RAM)
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก แบ่งเป็ นปั จจัย
หลัก 6 ปั จจัยพบว่า
1. ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมาก
2. ปั จจัยทางด้ านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมาก
3. ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กอยูใ่ นระดับปาน
4. ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อกา รตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ก
กรกฏ ตัง้ กิจพิทักษ์ ผล (2545) ได้ ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือก ซื ้อคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม
และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในทางการดาเนินการวางแผนส่งเสริมด้ านการตลาด เพื่อตอบสนองต่อค วามต้ องการ
ของผู้บริโภคได้ สงู สุด โดยขอบเขตของการศึกษาในครัง้ นี ้คือ ศึกษาเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีและไม่มีคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผู้ที่มีแนวโน้ มในอนาคตที่จะต้ องการ
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ซื ้อคอมพิวเตอร์ ใช้ การสุม่ ตัวอย่างโดยไม่เกี่ยวกับสถิตโิ ดยการสุม่ แบบบังเอิญ
(Accidental
Sampling) ซึง่ การสุม่ ตัวอย่างเป็ นการสุม่ ตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตังแต่
้ ชนปี
ั้
ที่ 1-4 เป็ นจานวน 100 ตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาชาย 50 ราย และนักศึกษาหญิง 50 ราย ในส่วน
ของการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิธีการแจกแจงควา มถี่ และค่าร้ อยละ
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัว และปั จจัยทางเศรษฐกิจ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ คอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั นักศึกษาส่วนใหญ่จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่งจาเป็ นใน
ชีวิตประจาวัน เพราะช่วยอานวยความสะดวกมากยิ่งขึ ้น ทังในด้
้ านการทางานแ ละด้ านความ
บันเทิง โดยบุคคลที่มีสว่ นร่วมมากที่สดุ ในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ
บิดามารดา เนื่องจากเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่ให้ กบั นักศึกษาในการซื ้อคอมพิวเตอร์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะนิยมไปซื ้อคอมพิวเตอร์ จาก ร้ านค้ าคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป
ร้ าน Computer Plaza และศูนย์ C.M. Tech เพราะมีร้านขายคอมพิวเตอร์ จานวนมาก และ
สามารถเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าจากร้ านต่างๆ ได้ มีสินค้ าที่หลากหลาย ซึง่ ส่วนใหญ่จะนิยม
เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ แบบประกอบเอง เพราะสามารถเลือกส่วนประกอบได้ เองตามความต้ องการ
ส่วนผู้ที่เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ แบบสาเร็จรูปส่วนใหญ่นนั ้ ไม่คอ่ ยมีความรู้ทางด้ านคอมพิวเตอร์ มาก
นัก จึงเน้ นถึงความสะดวกในด้ านต่างๆ เป็ นสาคัญ ทังด้
้ านบริการหลังการขาย และ
ประสิทธิภาพที่ตรงกับความต้ องการ โดยหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ ที่ได้ รับความ
สนใจมากที่สดุ ก็คือ Pentium ซึง่ เป็ นที่ยอมรับทังด้
้ านประสิทธิภาพ เสถียรภาพ โดยช่วงราคาที่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วยใหญ่คดิ ว่าเหมาะสมจะอยูใ่ นช่วง 15,000 ถึง 30,000 บาท เพราะเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาในตลาดแล้ วถือว่าราคาไม่แพงมาก ประกอบกับสามารถที่จะซื ้อหาได้ ง่าย
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ งาน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ และปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมไปถึงศึกษาข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้บริโภคคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษาดังต่อไปนี ้

3.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื ้อ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Spec) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ทาการเลือกซื ้อ
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้ จากการศึกษาข้ อมูลเฉพาะ เกี่ยวกับการศึกษาใน
ครัง้ นี ้ รวมไปถึงท ฤษฏีที่ ใช้ ในการวิจยั และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง คาศัพท์เฉพาะต่างๆ ซึง่ ได้ จา ก
การค้ นคว้ าจาก หนังสือ วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั ต่างๆ ข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ น จากทาง Internet
และเอกสารอ้ างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นต้ น

3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ลงทะเบียนเรี ยน
ในปี การศึกษา 25 51 จานวน 28 ,659 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ มาจากการสุม่ ตัวอย่าง แบบ
Purposive Sampling จากนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กเป็ นของตัวเอง เพื่อให้ ง่ายต่อ
การศึกษาในวิช านี ้ ผู้ศกึ ษาจึงทาการกาหนดตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
จานวน 140 ตัวอย่าง
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึง่ มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด (Close-ended questions) และคาถาม
ปลายเปิ ด (Open-end questions) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้ คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ , อายุ,
คณะ, ชันปี
้ , ที่พกั อาศัย, รายได้ เฉลี่ยที่ได้ รับสาหรับใช้ จา่ ยต่อเดือน และรายได้ เฉลี่ยของครอบครัว
ต่อเดือน ซึง่ คาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ เลือกตอบ และเติมข้ อความในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 เป็ นการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อ คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ประกอบด้ วย ยี่ห้อ (brand), ราคา, ประเภทของหน่วย ,ประมวลผลกลาง , หน่วยความจา , Hard
disk, การ์ ดแสดงผล , จอภาพ, ระบบปฏิบตั กิ าร , ส่วนประกอบที่ให้ ความสนใจเลือกซื ้อ และ
ประเภทการใช้ งานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ ซึง่ คาถามเป็ นลักษณะตัวเลือกให้ เลือกตอบ
และเติมข้ อความในช่องว่าง
ส่วนที่ 3 เป็ นการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ประกอบด้ วย ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยทางด้ านราคา , ปั จจัยทางด้ านช่องทางจัดจาหน่าย ,
ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาด , ปั จจัยทางด้ านบุคคล ซึง่ คาถามจะมีให้ เลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สดุ (5), มาก(4), ปานกลาง(3), น้ อย(2) และน้ อยที่สดุ (1)

3.4 การดาเนินการวิจัย
หลังจากได้ มีการกาหนดเทคนิค ประชากร จัดทาแบบสัมภาษณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว จากนัน้
จึงออกเก็บข้ อมูลโดยการใช้ แบบสัมภาษณ์ จากกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กเป็ นของตนเอง จานวน 140 ราย โดยใช้ เวลาเก็บรวบรวมข้ อมูล 1 สัปดาห์
จากนันจึ
้ งทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาทาการคานวณ โดยใช้ การคานวณด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โปรแกรม Microsoft Excel และข้ อมูลที่ได้ จากการคานวณสามารถ
นาไปใช้ ในการวิเคราะห์ด้านอื่นๆ ต่อไป
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3.5 วิธีการทางสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูปและ
Microsoft Excel
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ที่ใช้ ร่วมกันคือ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ
การอธิบายข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้
โดยวิเคราะห์แยกตามหัวข้ อดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลปั จจัยทางเศรษฐกิจ
จะวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ และใช้ สถิตพิ รรณนาในการอธิบาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก จะวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ และใช้ สถิตพิ รรณนา ในการอธิบายผล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ก ในส่วนนี ้จะทาการวิเคราะห์ตามแนวคิด Likert Scale แบ่งระดับออกเป็ น 5
ระดับคือ
ระดับความสาคัญ
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อยที่สดุ
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อย
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจมาก
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สดุ

คะแนน
1
2
3
4
5

โดยมีน ้าหนัก ของความสาคัญเท่ากับ 1,2,3,4 และ 5 ตามลาดับ แ ละนาค่าที่ได้ มาหา
ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก เพื่อให้ สามารถทราบถึงระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดยมีชว่ งคะแนนเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก และสามารถมีเกณฑ์
การพิจารณาเป็ นช่วงคะแนนเฉลี่ยได้ ดงั นี ้
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.0 – 1.49

ความหมาย
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สดุ
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจมาก
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อย
มีความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อยที่สดุ
 OF 
W  

 N 

โดยที่ W = ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
O = ระดับความคิดเห็น
F = ความถี่ของข้ อมูลที่ได้
N = จานวนตัวอย่าง
 = ผลรวมของแต่ละจานวน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (Computer Notebook) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” คณะผู้วิจยั ได้ ทาการออกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 140 คน โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
นอกจากนี ้ยังแยกผลการสารวจเพิ่มเติมในส่วนของกลุม่ นักศึกษาแต่ละส่วนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี ประกอบด้ วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยสื่อและ
เทคโนโลยี และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาในกลุม่ นี ้จานวน 27 คน
2. กลุม่ วิทยาศาสตร์ – สุขภาพประกอบด้ วยคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตว์แพทย์
ศาสตร์ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาในกลุม่ นี ้จานวน 23 คน
3. กลุม่ สังคมศาสตร์ – มนุษย์ศาสตร์ ประกอบด้ วยคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
มนุษย์ศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาใน
กลุม่ นี ้จานวน 35 คน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1) เพศ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และแยกตามกลุม่
นักศึกษาที่ศกึ ษาอยูค่ ณะในกลุม่ วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี กลุม่ วิทยาศาสตร์ –
สุขภาพ และกลุม่ สังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์

เพศ

วิทย์ – เทคโนโลยี
จานวน
ร้ อยละ
(คน)

28
20.00
ชาย
18
12.86
หญิง
46
32.86
รวม
ที่มา : จากการสารวจปี 2551

วิทย์ – สุขภาพ
จานวน
ร้ อยละ
(คน)

10
32
42

7.14
22.86
30.00

สังคม – มนุษย์
จานวน
ร้ อยละ
(คน)

18
34
52

12.86
24.28
37.14

รวม
จานวน
ร้ อยละ
(คน)

56
84
140

40.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 84 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และเพศชายจานวน 56 คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมดโดย
้
เมื่อแบ่งตามคณะที่นกั ศึกษากาลังศึกษาอยูพ่ บว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็ น นักศึกษาที่ศกึ ษาอยูค่ ณะใน
กลุม่ วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี เป็ นนักศึกษาเพศชายร้ อยละ 20.00 เพศหญิงร้ อยละ 12.86
นักศึกษาในกลุม่ วิทยาศาสตร์ – สุขภาพ เป็ นนักศึกษาเพศชายร้ อยละ 7.14 และ เพศหญิงร้ อยละ
22.86 และนักศึกษาในกลุม่ สังคม – มนุษย์ เป็ นนักศึกษาเพศชายร้ อยละ 12.86 และ เพศหญิง
ร้ อยละ 24.28
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1.2) อายุ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

18 – 19 ปี
20 – 22 ปี
23 – 25 ปี

50
80
10

35.71
57.14
7.15

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.2 จากการสารวจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20-22 ปี
จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.14 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 18-19 ปี มีจานวน 50 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 35.71 และกลุม่ ช่วงอายุระหว่าง 23-25 ปี มีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.15 ของ
กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
1.3) ชัน้ ปี ที่กาลังศึกษา
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ชัน้ ปี ที่ศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

1
2
3
4
มากกว่าปี ที่ 4

44
25
28
36
7

31.43
17.86
20.00
25.71
5.00

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.3 จากการสารวจพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนมากที่สดุ คือ กลุม่ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1 มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.43 รองลงมาคือกลุม่ ชันปี
้ ที่ 4 จานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.71 และกลุม่ ชันปี
้ ที่ 3 จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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1.4) ที่พักอาศัย
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามที่พกั อาศัย
ที่พักอาศัย

จานวน (คน)

ร้ อยละ

หอพักในมหาวิทยาลัย
หอพักนอกมหาวิทยาลัย
บ้ าน

65
46
29

46.43
32.86
20.71

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.4 จากการสารวจ พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พักอาศัย ในมหาวิทยาลัย
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.43 รองลงมาคือ หอพักนอกมหาวิทยาลัยจานวน 46 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 32.86 และบ้ านจานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
1.5) รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยที่ได้ รับ
สาหรับใช้ จา่ ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยที่ได้ รับสาหรับใช้ จ่ายต่ อเดือน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 4,000 บาท
4,001 – 7,000 บาท
7,001 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

14
92
25
9

10.00
65.71
17.86
6.43

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.5 จากการสารวจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี รายได้ สาหรับใช้ จา่ ยต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 4,001 – 7,000 บาท มีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.71 รองลงมาคือ 7,001
– 10,000 บาท มีจานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.86 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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1.6) รายได้ เฉลี่ยของครอบครัว
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่ อเดือน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

8
13
26
34
35
32

5.71
9.29
18.57
24.29
25.00
22.85

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.6 จากการสารวจพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยของครอบครัว
อยูใ่ นช่วง 40,001 – 50,000 บาทต่อเดือนมีจานวนคือ 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 รองลงมาคือ
30,001 – 40,000 บาท มีจานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.29 และ มากกว่า 50,000 บาท
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.85 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
2.1) ยี่ห้อ (Brand)คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามยี่ห้อ (Brand)
ยี่ห้อ (Brand)

จานวน (คน)

ร้ อยละ

HP (Hewlett-Packard)
COMPAQ
DELL
Lenovo
MAC (Macintosh)
Toshiba
Fujitsu
Sony
Acer
Asus
Ben Q
SVOA

17
30
2
5
3
6
1
6
37
15
16
2

12.14
21.43
1.43
3.57
2.14
4.29
0.71
4.29
29.28
10.71
11.43
1.43

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.7 จากการสารวจพบว่า ยี่ห้อ (Brand) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่
ตัวอย่างให้ ความนิยมมากที่สดุ คือ Acer มีจานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.28 รองลงมาคือ
Compaq มีจานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.43 และ HP มีจานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.14
ของกลุม่ ตัวอ ย่างทังหมด
้
จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กยี่ห้อ
Acer มากที่สดุ อาจเนื่องมาจากการทาการตลาดอย่างมากในช่วง 5 ปี หลังมานี ้ ทาให้ ยี่ห้อ Acer
เป็ นที่ค้ นุ หูของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบกับที่คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของ Acer มีราคาไม่สงู มากนัก
สามารถเจาะตลาดของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาที่มีกาลังทรัพย์ไม่มากนักได้ เป็ นอย่างดี
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2.2) ราคาคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามราคา ของคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่เลือกซื ้อ
ราคาเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

19
56
51
11
3

13.57
40.00
36.43
7.86
2.14

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.8 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ที่มีราคาเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ซึง่ มีจานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.00
รองลงมามีราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30,001 – 40,000 บาท มีจานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.43 และ
ราคาต่ากว่า 20,000 บาท มีจานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.57 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จาก
การสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่มีราคาเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 20,001 –
30,000 บาท เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาซึง่ ยังไม่มีรายได้ จึงเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ที่มีราคาไม่แพงนัก และประสิทธิภาพเหมาะสมแก่การใช้ งาน
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2.3) ระยะเวลาที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาที่ซื ้อมาใช้
ระยะเวลาที่ซือ้

จานวน (คน)

ร้ อยละ

น้ อยกว่า 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
2 – 3 ปี
มากกว่า 3 ปี

30
60
39
11

21.43
42.86
27.86
7.85

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.9 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมา
เป็ นระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 รองลงมาคือ 2-3 ปี จานวน 39
คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.86 และ น้ อยกว่า 6 เดือน จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.43 ของกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่ต้องอาศัยอยูใ่ นหอพัก
และมีความจาเป็ นต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ประกอบกับในช่วง 1 ปี มานี ้ราคาของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ปรับตัวลงมามาก และความต้ องการใช้ งาน internet ความเร็วสูง ประเภท wifi ก็มากขึ ้น
เช่นเดียวกัน ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างที่ซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กในช่วงระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี จึงมีจานวน
มากที่สดุ
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2.4) ประเภทหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)
ประเภทของหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU)
AMD Sempron

Intel

จานวน (คน)

ร้ อยละ

Athlon64
Athlon64 X2
Turion64
Turion64 X2

3
2
8
5
14

2.14
1.43
5.71
3.57
10.00

รวม
Pentium Atom
Pentium M
Pentium Dual Core
Pentium Core 2 Dual
Pentium Celeron (Centrino)
Pentium Dual Core (Centrino)
Pentium Core 2 Dual (Centrino)
Pentium Core 2 Dual (Centrino2)
รวม

32
3
28
16
28
2
12
17
2
108

22.86
2.14
20.00
11.43
20.00
1.43
8.57
13.57
1.43
77.14

140

100.00

รวม
ที่มา : จากการสารวจปี 2551

จากตารางที่ 4.10 จากการสารวจพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่ใช้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) คือ Pentium Core 2 Dual และ Pentium M จานวน
เท่ากันคือ 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 รองลงมาคือ Pentium Dual Core (Centrino) มีจานวน
เท่ากันคือ 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.57 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จากการสารวจพบว่ากลุม่
ตัวอย่างเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ หน่วยประมวลผลกลางของค่าย Intel มากกว่า AMD อาจ
เนื่องมาจากการทาการตลาดที่มากกว่า ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมีความคุ้นเคยและเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์
ของ Intel มากกว่าแม้ วา่ จะมีราคาสูงกว่าของ AMD ก็ตาม
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2.5) ความเร็วหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.10.1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเร็วของหน่วย
ประมวลผลกลาง
ความเร็วของหน่ วยประมวลผลกลาง(CPU)

จานวน (คน)

ร้ อยละ

น้ อยกว่า 1.0 GHz
1.1 – 1.5 GHz
1.6 – 2.0 GHz
มากกว่า 2.0 GHz

6
45
71
18

4.29
32.14
50.71
12.86

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.10.1 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วอยูร่ ะหว่าง 1.6 – 2.0 GHz มี
จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.71 รองลงมาคือ 1.1 – 1.5 GHz มีจานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ
32.14 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้

40

2.6) ประเภทและขนาดหน่ วยความจา(RAM) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทและขนาดของ
หน่วยความจา (RAM)
ประเภทของ
ขนาดของ
หน่ วยความจา (RAM) หน่ วยความจา (RAM)
SD RAM
256 MB
512 MB
รวม
DDR RAM
512 MB
รวม
DDR II RAM

512 MB
1024 MB
1536 MB
2 GB
3 GB
มากกว่า 3 GB
รวม
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

1
2
7

0.71
0.71
1.42
5.00

7

7.50

20
51
5
22
21
12
131

14.29
36.43
3.57
15.71
15.00
8.57
93.57

140

100.00

1

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.11 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีประเภท และขนาดของหน่วยความจาคือ DDR II RAM ขนาด 1024 MB มีจานวน 51
คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.43 รองลงมาคือ DDR II RAM ขนาด 2 GB มีจานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.71 และ DDR II RAM ขนาด 3 GB มีจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 ของกลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมด
้

41

2.7) ปริมาณความจุ Harddisk ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามปริมาณความจุของ
Hard Disk
ปริมาณความจุของ Hard Disk

จานวน (คน)

ร้ อยละ

40 GB
80 GB
120 GB
160 GB
180 GB
200 GB
250 GB
300 GB

3
19
35
31
19
16
14
3

2.14
13.57
25.00
22.14
13.57
11.43
10.00
2.14

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.12 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีปริมาณความจุของ Hard Disk 120 GB มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
รองลงมาคือ ปริมาณความจุ 160 มีจานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.10 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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2.8) ประเภทการ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทของ
การ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor)
ประเภทของการ์ ดแสดงผล
(Graphic Adaptor)
Intel Graphic media
Accelerator
NVIDIA
ATI
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

77

55.00

48
15

34.29
10.71

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.13 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กแบบที่มีการ์ ดแสดงผล on board คือ Intel Graphic media Accelerator มีจานวน 77 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 55.00 รองลงมาคือ NVIDIA มีจานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.29 และ ATI มี
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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2.9) ขนาดหน่ วยความจาการ์ ดแสดงผล (Video Memory) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.13.1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามขนาดหน่วยความจา
ของการ์ ดแสดงผล (Video Memory)
ขนาดหน่ วยความจาของการ์ ดแสดงผล
(Video Memory)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

4
29
68
34
5

2.86
20.71
48.57
24.29
3.57

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.13.1 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีขนาดของหน่วยความจาของการ์ ดแสดงผล (Video Memory) 128 MB มีจานวน 68
คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.57 รองลงมาคือ 256 MB มีจานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.29 และ 256
MB มีจานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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2.10) ขนาดจอภาพแสดงผลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามขนาดจอภาพแสดงผล
ขนาดจอภาพแสดงผล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

8 นิ ้ว
12.1 นิ ้ว
13.1 นิ ้ว
14.1 นิ ้ว
15.3 นิ ้ว

3
8
3
120
6

2.14
5.71
2.14
85.71
4.29

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.14 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีขนาดจอภาพแสดงผล 14.1 นิ ้ว มีจานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.71 รองลงมาคือ
12.1 นิ ้ว มีจานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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2.11) ระบบปฏิบัตกิ ารของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระบบปฏิบตั กิ ารที่ใช้
ระบบปฏิบัตกิ าร

จานวน (คน)

ร้ อยละ

Window ME
Window XP Service Pack 1
Window XP Service Pack 2
Window Vista
Window Vista Service Pack 1
MAC OS

2
11
62
19
44
2

1.43
7.86
44.28
13.57
31.43
1.43

รวม

140

100.00

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.15 จากการสารวจพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกใช้ คอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊กที่มีระบบปฏิบตั กิ ารเป็ น Window XP Service Pack 2 มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.28 รองลงมาคือ Window Vista Service Pack 1 มีจานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.43 และ
Window Vista มีจานวน 19 คน คิด เป็ นร้ อยละ 13.57 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
จากการสารวจ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างยังคงเลือกใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารคือ Window XP Service Pack 2 แม้ วา่ จะมี
ระบบปฏิบตั กิ ารที่มีลิขสิทธิ์ อย่าง Window Vista และ Window Vista Service Pack 1 ที่มกั แถม
มากลับการซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ กก็ตาม อาจเนื่องมาจาก ระบบปฏิบตั กิ ารใหม่อย่าง Window
Vista ใช้ ทรัพยากรของเครื่ องค่อนข้ างมาก เช่น หน่วยความจา (RAM) และ Harddisk ซึง่
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีราคาไม่สงู นัก จึงมีประสิทธิภาพไม่มากพอต่อการ
ใช้ งานระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
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2.12) ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญ
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ให้ ความสาคัญในการเลือกซื ้อ
ส่ วนประกอบ

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

จอภาพ (Monitor)

8

10

19

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

44

25

10

หน่วยความจา (RAM)

37

29

17

ลาโพง (Speaker)

1

3

8

เมนบอร์ ด (Mainboard)

0

1

2

การ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor)

27

18

29

แบตเตอร์ รี่ (Battery)

0

0

6

Hard Disk

25

41

24

ระบบปฏิบตั กิ ารลิขสิทธิ์

6

13

18

หูฟัง (Ear phone)

0

0

1

ปุ่ มควิกเพลย์

0

0

6

รวม

140

140

140

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ ความสาคัญในการเลือกซื ้อเป็ นอันดับหนึง่ คือ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองลงมาคือ
หน่วยความจา (RAM) สาหรับชิ ้นส่วนที่กลุม่ ตัว อย่างให้ ความสนใจเป็ นอันดับสอง คือ Hard Disk
รองลงมาคือหน่วยความจา (RAM) และชิ ้นส่วนที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญเป็ นอันดับ
สาม คือ การ์ ดแสดงผล (Graphic Adapter) รองลงมาคือ Hard Disk
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2.12) ประเภทการใช้ งานที่ทาให้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ตัดสินเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ก
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้ อยละของประเภทการใช้ งานที่ทาให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามตัดสินใจ
เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ประเภทการใช้ งาน

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

ใช้ ประกอบการเรี ยน/ทารายงาน

32

20

21

ใช้ เพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟั งเพลง

16

28

43

ใช้ Internet (WiFi)

52

40

35

ใช้ เล่นเกมส์

25

35

28

ใช้ ในธุรกิจ

6

7

8

ใช้ นาเสนองาน

9

10

5

รวม

140

140

140

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาพบว่า ประเภทการใช้ งานที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ งาน Internet (WiFi) เป็ นอันดั บหนึง่ รองลงมาคือใช้
ประกอบการเรี ยน/ ทารายงาน ประเภทการใช้ งานที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเป็ นอันดับสอง คือ
ใช้ งาน Internet (WiFi) รองลงมาคือใช้ เล่ นเกมส์ ประเภทการใช้ งานที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก
เป็ นอันดับสาม คือใช้ เพื่อความบันเทิงดูหนังฟั งเพลงมีจานวน รองลงมาคือใช้ งาน Internet (WiFi)
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ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์

น้ อยที่สดุ
(1)

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

43
8
0
(30.71) (5.71) (0.00)
9
0
0
(6.43) (0.00) (0.00)
64
13
6
(45.71) (9.28) (4.28)
57
35
27
(40.71) (25.00) (19.28)
60
0
0
(42.86) (0.00) (0.00)
74
55
8
(52.86) (39.28) (5.71)
23
6
5
(16.43) (4.28) (3.57)
22
8
3
(15.71) (5.71) (2.14)

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

3.93
(มาก)
4.70
(มากที่สดุ )
3.44
(ปานกลาง)
3.58
(มาก)
3.96
(มาก)
2.51
(ปานกลาง)
4.06
(มาก)
4.08
(มาก)

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์

มากที่สดุ
(5)

50
(35.71)
107
2. ประสิทธิภาพ (Spec)
(76.43)
3. รูปลักษณ์การออกแบบ
30
ผลิตภัณฑ์
(21.43)
6
4. ขนาดและน ้าหนัก
(4.28)
5. ความทนทานของ
55
ผลิตภัณฑ์
(39.28)
0
6. อุปกรณ์เสริ ม
(0.00)
42
7. การรับประกัน
(30.00)
58
8. การให้ บริ การหลังการขาย
(41.43)

1. ยี่ห้อ (Brand)

มาก
(4)

39
(27.86)
24
(17.14)
27
(19.28)
15
(10.71)
25
(17.86)
3
(2.14)
68
(48.57)
49
(35.00)

ปานกลาง

(3)

น้ อย
(2)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.18 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์พบว่า ประสิทธิภาพ (spec)ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก มี
ความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักคือ 4.70 มีกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญมากที่สดุ ถึง 107 คน ในปั จจัยอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น ยี่ห้อ (Brand), ความทนทานของ
ผลิตภัณฑ์ , การรับประกัน และการให้ บริการหลังการขายมีความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มาก ในส่วนขนาดและน ้าหนัก และอุปกรณ์เสริมมีความสาคัญปานกลาง
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัยทางด้ านราคา

น้ อยที่สดุ
(1)

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

0
0
0
(0.00) (0.00) (0.00)
51
16
7
(36.43) (11.43) (5.00)
21
9
3
(15.00) (6.43) (2.14)
46
6
0
(32.86) (4.28) (0.00)
59
44
16
(42.14) (31.43) (11.43)

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

4.77
(มากที่สดุ )
3.53
(มาก)
3.96
(มาก)
3.93
(มาก)
2.62
(ปานกลาง)

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านราคา
1. ราคาที่เหมาะสม
2. ราคาอุปกรณ์เสริ มและ
อะไหล่
3. ค่าบริ การหลังการขาย
4. การลดราคาในช่วง
เทศกาลต่างๆ
5. การซื ้อเงินผ่อน

มากที่สดุ
(5)

มาก
(4)

108
(77.14)
38
(27.14)
42
(30.00)
48
(34.28)
2
(1.43)

32
(22.86)
28
(20.00)
65
(46.43)
40
(28.57)
19
(13.57)

ปานกลาง

(3)

น้ อย
(2)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยทางด้ านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อพบว่า ราคาที่เหมาะสมมี
ความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักคือ 4.77 มีกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ ความสาคัญมากที่สดุ ถึง 108 คน ในปั จจัยเรื่ องการบริการหลังการขาย และการลดราคาในช่วง
เทศกาลมีความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก ในส่วนปั จจัยในราคาอุปกรณ์เสริม และการ
ซื ้อเงินผ่อนมีความสาคัญปานกลาง
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัยทางด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านช่ องทางการ
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก
น้ อย
น้ อยที่สดุ
จัดจาหน่ าย

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

24
35
63
13
5
(17.14) (25.00) (45.00) (9.28) (3.57)
44
41
34
21
0
2. ชื่อเสียงของร้ านค้ า
(31.43) (29.28) (24.28) (15.00) (0.00)
0
5
42
37
56
3. การสัง่ ซื ้อผ่านอินเตอร์ เน็ต
(0.00) (3.57) (30.00) (26.43) (40.00)
4. การขายตรงโดยพนักงาน
4
7
36
47
46
ขาย
(2.86) (5.00) (25.71) (33.57) (32.86)

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

3.43
(ปานกลาง)
3.77
(มาก)
1.97
(น้ อย)
1.83
(น้ อย)

(5)

1. ทาเลที่ตงั ้

(4)

(3)

(2)

(1)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.20 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ในรายละเอียดทางด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
พบว่า ชื่อเสียงของร้ านค้ ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก มีคา่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักคือ
3.77 โดยมีกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ อยู่ 44 คน ในปั จจัยเรื่ องทาเลที่ตงั ้ มีความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจ ปานกลาง และในส่วนปั จจัยในการสัง่ ซื ้อทางอินเตอร์ เน็ต และการขายตรงโดย
พนักงานมีความสาคัญในการตัดสินใจน้ อย
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัย ทางด้ านการส่งเสริม
การตลาด
ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านการส่ งเสริม
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก
น้ อย
น้ อยที่สดุ
การตลาด
1. การโฆษณาทางโทรทัศน์
2. การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์
3. การโฆษณาทางนิตยสาร
4. การโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ต
5. การโฆษณาทางใบปลิว
6.การส่งเสริ มการขาย

(5)

(4)

79
(56.43)
38
(27.14)
26
(18.57)
13
(9.28)
40
(28.57)
29
(20.71)

41
(29.28)
39
(27.86)
29
(20.71)
30
(15.00)
38
(27.14)
49
(35.00)

(3)

(2)

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

4.41
(มาก)
3.66
(มาก)
3.01
(ปานกลาง)
2.42
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.71
(มาก)

(1)

18
2
0
(12.86) (1.43) (0.00)
48
8
7
(34.28) (5.71) (5.00)
26
38
21
(18.57) (27.14) (15.00)
36
32
29
(21.43) (22.86) (20.71)
34
23
5
(24.28) (16.43) (3.57)
52
11
0
(37.14) (7.86) (0.00)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาด ในรายละเอียดทางด้ านส่งเสริมการตลาดพบว่า
การโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การโฆษณาทางใบปลิว และการส่งเสริม
การขาย มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก โดยที่การโฆษณาทางโทรทัศน์มีคา่ เฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักมากที่สดุ คือ 4.41 โดยมีกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ อยู่ 79 คน ในส่วนปั จจัย
การโฆษณาทางนิตยสารมีความสาคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง และการโฆษณาทาง
อินเตอร์ เน็ตมีความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อย
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ตารางที่ 4.22 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัยทางด้ านบุคคล

น้ อยที่สดุ
(1)

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

6
0
(4.28) (0.00)
22
10
(15.71) (7.14)
48
42
(34.28) (30.00)
44
1
(31.43) (0.71)
19
19
(13.57) (13.57)

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

4.19
(มาก)
3.48
(ปานกลาง)
2.21
(น้ อย)
3.07
(ปานกลาง)
2.91
(ปานกลาง)

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านบุคคล
1. ตัวท่านเอง
2. บิดารมารดาผู้ปกครอง
3. ญาติพี่น้อง
4. เพื่อน
5. พนักงานขาย

มากที่สดุ
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง

69
(49.28)
31
(22.14)
2
(1.43)
10
(7.14)
13
(9.28)

35
(25.00)
47
(33.57)
17
(12.14)
36
(25.71)
19
(13.57)

30
(21.43)
30
(21.43)
31
(22.14)
49
(35.00)
70
(50.00)

(3)

น้ อย
(2)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.22 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยทางด้ านบุคคล ในรายละเอียดทางด้ านปั จจัยทางด้ านบุคคลพบว่าปั จจัยในการ
ตัดสินใจด้ วยตัวเองมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักคือ 4.19
โดยมีกลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ อยู่ 69 คน ในปั จจัยทางด้ านบิดามารดา เพื่อน และ
พนักงานขาย มี ความสาคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง และในปั จจัยทางด้ านญาติพี่น้องมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจน้ อย
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างในการ
ตัดสินใจ เลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กโดยจาแนกตามปั จจัยด้ านอื่นๆ

น้ อยที่สดุ
(1)

รวม

ค่ าเฉลี่ย
ถ่ วง
นา้ หนัก

13
8
(11.25) (5.71)
14
9
(10.00) (6.43)
5
0
(3.57) (0.00)
33
44
(23.57) (31.43)
23
2
(16.43) (1.43)

140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)
140
(100)

3.73
(มาก)
3.86
(มาก)
4.15
(มาก)
2.54
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้
ปั จจัยทางด้ านอื่นๆ

มากที่สดุ
(5)

46
(32.86)
57
2. รายได้ ของครอบครัว
(40.71)
73
3. ความจาเป็ นในการใช้
(52.14)
20
4. ค่านิยม
(14.28)
5. ความสะดวกสบายในการ
49
ใช้
(35.00)

1. รายได้ ของตนเอง

มาก
(4)

ปานกลาง

40
(28.57)
39
(27.86)
20
(14.28)
17
(12.14)
39
(27.86)

33
(23.57)
21
(15.00)
42
(30.00)
26
(18.57)
27
(19.28)

(3)

น้ อย
(2)

ที่มา : จากการสารวจปี 2551
จากตารางที่ 4.23 ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยในการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก โดย
จาแนกตามปั จจัยอื่นๆ ในรายละเอียดทางด้ านปั จจัยอื่นๆ ปั จจัยในเรื่ องรายได้ ของครอบครัว
ความจาเป็ นในการใช้ และความสะดวกสบายในการใช้ มีระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือก
ซื ้อมาก โดยปั จจัยในเรื่ องความจาเป็ นในการใช้ มีคา่ เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักมากที่สดุ คือ 4.15 โดยมี
กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสาคัญมากที่สดุ อยู่ 73 คน ในปั จจัยในเรื่ องค่านิยมมีระดับความสาคัญใน
การตัดสินใจเลือกซื ้อน้ อย

54

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (computer notebook) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบปฐมภูมิ โดยออก
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลจานวนทังสิ
้ ้น 140 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
5.1.1 สรุปผลการศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการสุม่ ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็ นเจ้ าของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
จานวนทังสิ
้ ้น 140 ตัวอย่างพบว่า กลุม่ ตัวอย่างแบ่งเป็ นเพศหญิง 84 คน ชาย 56 คน แบ่งกลุม่
คณะออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุม่ คณะวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
และกลุม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ซึง่ มีจานวนตัวอย่างเท่ากับ 46, 42 และ 52 คน
ตามลาดับ โดยแบ่งตามชันปี
้ ที่ศกึ ษาพบว่ามีนกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จานวน 44 คน ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 25
คน ชันปี
้ ที่ 3 จานวน 28 คน ชันปี
้ ที่ 4 จานวน 36 คน และมากปี ที่ 4 จานวน 7 คน โดยกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-22 ปี กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่พกั อยูใ่ นหอพักในมหาวิทยาลัย มี
จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.43 รายได้ เฉลี่ยที่ได้ รับสาหรับใช้ จา่ ยต่อเดือน ของกลุม่ ตัวอย่าง
อยูร่ ะหว่าง 4,001 – 7,000 บาท รายได้ เฉลี่ย ของครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 40,001 – 50,000
บาท มีจานวนเท่ากันคือ 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
5.1.2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
จากการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของกลุม่ ตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า
ยี่ห้อ (Brand) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวย่าง ส่วนใหญ่เลือกซื ้อคือ Acer คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.28 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
โดยราคาโน้ ตบุ๊กที่นิยม ซื ้อส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20,00130,000 บาท เป็ นร้ อยละ 40.00 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ระยะเวลาของกลุม่ ตัวอย่างที่ซื ้อ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กมาใช้ สว่ นใหญ่อยูใ่ นระหว่าง 6 เดือน - 1 ปี เป็ นร้ อยละ 42.86 ของกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
ประเภทของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ คือ Intel โดย
รุ่นที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ Pentium Core 2 Dual และ Pentium M เป็ นร้ อยละ 20.00
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ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
โดยเลือกใช้ หน่วยประมวลผลกลางที่มีความเร็วอยูร่ ะหว่าง 1.6 – 2.0
GHz เป็ นร้ อยละ 50.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ประเภทของหน่วยความจา (RAM) ที่กลุม่
ตัวอย่างเลือกใช้ คือ DDRII มีขนาดของหน่วยความจา 1024 MB เป็ นร้ อยละ 36.43 ของกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
ปริมาณความจุของ Hard Disk ที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ 120 GB เป็ น
ร้ อยละ 25.00 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ประเภทของก าร์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor) ที่กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ Intel Graphic media Accelerator เป็ นร้ อยละ 55.00 ของกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
มีขนาดของหน่วยความจาของการ์ ดแสดงผลคือ 128 MB เป็ นร้ อยละ 48.57 ของ
กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ขนาดของจอภาพแสดงผลที่กลุม่ ตัวอย่ างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ 14.1 นิ ้ว เป็ น
ร้ อยละ 85.71 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ระบบปฏิบตั กิ ารที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ
Window XP Service Pack 2 เป็ นร้ อยละ 31.43 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญในการเลือก
ซื ้อเป็ นอันดับ 1 คือ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองลงมาคือหน่วยความจา (RAM) และ
การ์ ดแสดงผล (Graphic Adapter) ตามลาดับ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญในการเลือก
ซื ้อเป็ นอันดับ 2 คือ Hard Disk รองลงมาคือหน่วยความจา (RAM) และหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ตามลาดับ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญในการเลือก
ซื ้อเป็ นอันดับ 3 คือ การ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor) รองลงมาคื อ Hard Disk และจอภาพ
(Monitor) ตามลาดับ
ประเภทการใช้ งานที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ให้
ความสาคัญเป็ นอันดับ 1 คือ ใช้ งาน Internet (WiFi) รองลงมาคือใช้ ประกอบการเรี ยน /ทารายงาน
และใช้ เล่นเกมส์ตามลาดับ
ประเภทการใช้ งานที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ให้
ความสาคัญเป็ นอันดับ 2 คือ ใช้ งาน Internet (WiFi) รองลงมาคือใช้ เล่นเกมส์ และใช้ เพื่อความ
บันเทิงดูหนังฟั งเพลง ตามลาดับ
ประเภทการใช้ งานที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ให้
ความสาคัญเป็ นอันดับ 3 คือ ใช้ เพื่อความบันเทิงดูหนังฟั งเพลง รองลงมาคือ Internet (WiFi) และ
ใช้ เล่นเกมส์ ตามลาดับ
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5.1.3. สรุปผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
แบ่งเป็ นปั จจัยหลัก 6 ปั จจัยพบว่า
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของกลุม่ ตัวอย่าง
มากที่สดุ คือ ประสิทธิภาพ (spec) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก มีความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ
ปั จจัยทางด้ านราคาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของกลุม่ ตัวอย่างมาก
ที่สดุ คือ ราคาที่เหมาะสมมีความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อมากที่สดุ
ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
ของกลุม่ ตัวอย่างมากที่สดุ คือ ชื่อเสียงของร้ านค้ ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก
ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของ
กลุม่ ตัวอย่างมากที่สดุ คือ การโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ การโฆษณาทางใบปลิว และการส่งเสริมการขาย มีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อมาก
ปั จจัยทางด้ านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของกลุม่ ตัวอย่าง
มากที่สดุ คือ ปั จจัยในการตัดสินใจด้ วยตัวเองมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก
ปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ของกลุม่ ตัวอย่างมากที่สดุ
คือ ปั จจัยในเรื่ องรายได้ ของครอบครัว ความจาเป็ นในการใช้ และความสะดวกสบายในการใช้ มี
ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก
5.2 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
การเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของผู้บริโภคมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื ้อ
หลากหลายปั จจัย ผู้ประกอบการควรดาเนินการตามแนวทางดังนี ้
1. ราคาจาหน่ายของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กไม่ควรมีราคาแพง ควรมีราคาอยูร่ ะหว่าง
20,001 – 30,000 บาท จึงสามารถจับกลุม่ ลูกค้ าได้ มากกว่า
2. การทาการตลาดเพื่อให้ ได้ ผลสูงสุดคือการโฆษณาทางโทรทัศน์แต่ก็ใช้ ต้นทุนที่สงู
ผู้ประกอบการอาจใช้ การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ซงึ่ ให้ ผลในระดับใกล้ เคียงกัน แต่ใช้ ต้นทุนไม่สงู
มากนัก
3. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการเลือกซื ้อ ดังนันผู
้ ้
ประกอบควรจาหน่ายคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาไม่แพงมากนัก เช่น Acer
หรื อ Compaq จะสามารถจับกลุม่ ลูกค้ าได้ มากกว่าคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ (Brand) ดังที่มีราคาแพง
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4. การบริการหลังการขายเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการควรให้ ความสาคัญอย่างมาก เพราะ
ราคาคอมพิวเตอร์ ในแต่ละร้ านค้ าจะไม่แตกต่างกันมากนัก การบริการหลังการขายจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริโภค
5. ชื่อเสียงของร้ าน มีความสาคัญมากในการตัดสินใจของผู้ซื ้อ ร้ านค้ าใหม่ที่ยงั ไม่มี
ชื่อเสียงจึงเสียเปรี ยบในจุดนี ้มาก
6. การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ของผู้บริโภค ที่ซื ้อมาเพื่อใช้ เล่นเกมส์นนยั
ั ้ งไม่มากนัก เนื่องจาก
ประสิทธิภาพ และการร ะบายความร้ อนของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กยังไม่มีประสิทธิภาพพอ ที่จะสู้
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะได้ ผู้ประกอบการจึงไม่ควรเน้ นเจาะกลุม่ เป้าหมายนี ้เท่าใดนัก
5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานศึกษาต่ อไป
เนื่องจากการออกแบบสอบถามมีจานวนกลุม่ ตัวอย่างเพียง 140 ตัวอย่างเท่านัน้ ซึง่ กลุม่
ตัวอย่างมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยทังหมด
้
ดังนันควร
้
มีการเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สามารถเป็ นตัวแทนที่ดีของกลุม่ ประชากร และ
เป็ นที่นา่ เชื่อถือมากยิ่งขึ ้น อีกทังข้
้ อมูลที่รับจากการออกแบบสอบถามไม่ สามารถใช้ อ้างอิงได้ ใน
ระยะยาว เนื่องจากการแข่งขันและการพัฒนาของสินค้ าประเภทเทคโนโลยี ทาให้ ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้น
5.4 ปั ญหาและอุปสรรคในการวิจัย
1. การขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามบางคนไม่อา่ นแบบสอบถามอย่างละเอียดทังหมด
้
ทาให้ ข้อมูลอาจมีความ
คลาดเคลื่อนหรื อ ทาให้ ผ้ ทู าการวิจยั ต้ องเสียเวลาทาแบบสอบถามเพิ่มเติม
2. คาถามบางข้ อผู้ตอบแบบสอบถามบางคนไม่สามารถตอบได้ อันอาจเนื่องจากคาถาม
ไม่ชดั เจน หรื อผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความรู้ในเรื่ องดังกล่าว
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ภาคผนวก
แบบสอบถามการค้ นคว้ าอิสระ
เรื่ องพฤติกรรมการเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (Computer Notebook)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แบบสอบถามการค้ นคว้ าอิสระ
เรื่องพฤติกรรมการเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (Computer Notebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คาชี ้แจง
ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่อง( ) หรื อเติมข้ อมูลในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่อง ( ) หรื อเติม
ข้ อมูลในช่องว่าง
ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก ให้ ทาเครื่ องหมายลงในช่อง ( )
หรื อเติมข้ อมูลในช่องว่าง
……………………………………………………………………………………………………………………..................

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
5.

เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ…………ปี
คณะ…………………………………
ชันปี
้ ่ ที่…………..
ที่พกั อาศัย
( ) หอพักในมหาวิทยาลัย
( ) หอพักนอกมหาวิทยาลัย
( ) บ้ าน
( ) อื่นๆ …………………………
6. รายได้ เฉลี่ยที่ได้ รับสาหรับใช้ จ่ายต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 4,000 บาท
( ) 4,001 – 7,000 บาท
( ) 7,001 – 10,000 บาท
( ) มากกว่า 10,000 บาท
7. รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 10,000 บาท
( ) 10,001 – 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) 40,001 – 50,000 บาท
( ) มากกว่า 50,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (หากท่ านไม่ ทราบให้ เว้ นไว้ )
8. ยี่ห้อ (brand) ของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของท่าน
( ) HP (Hewlett-Packard)
( ) Toshiba
( ) Acer
( ) COMPAQ
( ) Fujitsu
( ) Asus
( ) DELL
( ) NEC
( ) Ben Q
( ) MAC (Macintosh)
( ) Sony
( ) SVOA
( ) Lenovo
( ) อื่น ๆ …………………………
9. ราคาของคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของท่าน
( ) ต่ากว่า 20,000 บาท
( ) 20,001 – 30,000 บาท
( ) 30,001 – 40,000 บาท
( ) 40,000 – 50,000 บาท
( ) มากกว่า 50,000 บาท
10. คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กของท่านซื ้อมาเป็ นระยะเวลาเท่าใด
( ) น้ อยกว่า 6 เดือน
( ) 6 เดือน - 1 ปี
( ) 2 - 3 ปี
( ) มากกว่า 3 ปี
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11. ประเภทของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
( ) AMD
( ) Sempron
( ) Athlon 64
( ) Athlon 64 X2
( ) Turion 64
( ) Turion 64 X2
( ) Intel
( ) Pentium Celeron
( ) Pentium Celeron (Centrino)
( ) Pentium M
( ) Pentium M (Centrino)
( ) Dual Core
( ) Dual Core (Centrino)
( ) Core 2 Dual
( ) Core 2 Dual (Centrino)
( ) Atom
( ) Core 2 Dual (Centrino2)
( ) อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………………………………
10.1 ความเร็ วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
( ) น้ อยกว่า 1.0 GHz
( ) 1.1-1.5 GHz ( ) 1.6-2.0 GHz ( ) มากกว่า 2.0 GHz
12. ประเภทของหน่วยความจา (RAM)
( ) SD RAM
( ) DDR RAM ( ) DDR II RAM
11.1 ขนาดของหน่วยความจา (RAM)
( ) 128 MB
( ) 256 MB
( ) 512 MB
( ) 1024 MB
( ) 1536 MB
( ) 2 GB
( ) 3 GB
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………
13. ปริ มาณความจุของ Hard Disk
( ) 40 GB
( ) 80 GB
( ) 120 GB
( ) 160 GB
( ) 180GB
( ) 200 GB
( ) 250 GB
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………
14. การ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor)
( ) Intel Graphics media Accelerator
( ) NVIDIA
( ) ATI
14.1 ขนาดของหน่วยความจาของการ์ ดแสดงผล (Video Memory)
( ) 32 MB
( ) 64 MB
( ) 128 MB
( ) 256 MB
( ) 512 MB
15. ขนาดจอภาพแสดงผล (Monitor LCD)
( ) 8 นิ ้ว
( ) 12.1 นิ ้ว
( ) 13.1 นิ ้ว
( ) 14.1 นิ ้ว
( ) 15.3 นิ ้ว
16. ระบบปฏิบตั กิ ารที่ใช้
( ) Window 98
( ) Window ME
( ) Window XP Service Pack 1
( ) Window XP Service Pack 2
( ) Window Vista
( ) Window Vista Service Pack 1
( ) MAC OS
( ) LINUX
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………
17. ส่วนประกอบใดที่ทา่ นให้ ความสนใจในการเลือกซื ้อ (เรี ยงลาดับความสาคัญ 1-3 ให้ 1=ให้ ความสนใจมากที่สดุ 2และ3 ให้
ความสาคัญรองลงมาตามลาดับ)
( ) จอภาพ (Monitor)
( ) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
( ) หน่วยความจา (RAM)
( ) ลาโพง (Speaker)
( ) เมนบอร์ ด (Mainboard)
( ) การ์ ดแสดงผล (Graphic Adaptor)
( ) แบตเตอรี่ (Battery)
( ) Hard Disk
( ) ระบบปฏิบตั กิ ารลิขสิทธิ์
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………
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18. ประเภทการใช้ งานใดที่ทาให้ ทา่ นตัดสินใจเลือกซื ้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก (เรี ยงลาดับความสาคัญ 1-3 ให้ 1=ให้ ความสนใจมาก
ที่สดุ 2 และ3 ให้ ความสาคัญรองลงมาตามลาดับ)
( ) ใช้ ประกอบการเรี ยน
( ) ใช้ เก็บข้ อมูล
( ) ใช้ Internet (WiFi)
( ) ใช้ เล่น Game
( ) ใช้ ในธุรกิจ
( ) ใช้ นาเสนอผลงาน เช่น Power Point
( ) งานอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………...

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก
3.1 ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)

1. ยี่ห้อ(Brand)
2. ประสิทธิภาพ(Spec)
3. รู ปลักษณ์การออกแบบของผลิตภัณฑ์
4. ขนาดและน ้าหนัก
5. ความทนทานของผลิตภัณฑ์
6. อุปกรณ์เสริ ม
7. การรับประกัน
8. การให้ บริ การหลังการขาย
3.2 ปั จจัยทางด้ านราคา
ปั จจัยทางด้ านราคา
1. ราคาที่เหมาะสม
2. ราคาอุปกรณ์เสริ ม และอะไหล่
3. ค่าบริ การหลังการขาย
4. การลดราคาในช่วงเทศกาล
5. การซื ้อเงินผ่อน

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)

63
3.3 ปั จจัยทางด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ปั จจัยทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)

1. ทาเลที่ตงั ้
2. ชื่อเสียงของร้ านที่จาหน่าย
3. การสัง่ ซื ้อผ่านอินเตอร์ เน็ต
4. การขายตรงโดยพนักงานขาย

3.4 ปั จจัยทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัยทางด้ านการส่งเสริ มการตลาด

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)

1. การโฆษนาทางโทรทัศน์
2. การโฆษนาทางหนังสือพิมพ์
3. การโฆษนาทางนิตยสาร
4. การโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ต
5. การโฆษณาทางใบปลิว
6. การส่งเสริ มการขาย

3.5 ปั จจัยทางด้ านบุคคล
ปั จจัยทางด้ านบุคคล
1. ตัวท่านเอง
2. บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3. ญาติพี่น้อง
4. เพื่อน
5. พนักงานขาย

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)
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3.6 ปั จจัยอื่นๆ
ปั จจัยอื่นๆ

ระดับความสาคัญในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
มากที่สดุ (5) มาก(4)

ปานกลาง(3) น้ อย(2)

น้ อยที่สดุ (1)

1. รายได้ ของตน
2. รายได้ ของครอบครัว
3. ความจาเป็ นในการใช้
4. ค่านิยม
5. ความสะดวกสบายในการใช้

“ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการค้ นคว้ าอิสระในครัง้ นี”้

