
กระบวนการตัดสนิใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
DECISION PROCESS OF COMPUTER NOTEBOOK OF PEOPLE  IN BANGKOK 

 
ธีรวัฒน์ ศิริวฒุ ิ

สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
Teerawat Siriwut 

Email : teerawat.siriwut@gmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding Author 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถปุระสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร (3) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One–Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากน้ี  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค ำส ำคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study a decision process of computer 
notebook in Bangkok 2) to a decision process of computer notebook in Bangkok classified 
by demographic factors 3) to study marketing mix (4P) affecting a decision process 
computer notebook in Bangkok. 
 The sample group was 400 in Bangkok who people of compute notebook. The 
questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 
Analysis.  
 The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok with occupation, 
education level and income per month caused different, Making the decision process 
computer notebook was different. Moreover, Marketing mix included product price place 
and promotion affect to the decision process of computer notebook in Bangkok. 
 
Keyword: decision process; computer notebook 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ

มนุษย์อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ นอกจากน้ี 
ยังประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมนุษย์จะพึ่งการท างานของ
คอมพิวเตอร์มากขึ้น วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นับเป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ส าคัญที่สุดในศตวรรษ
ที่ 20 ซ่ึงน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมมนุษย์อันมาก ทั้งน้ี  เน่ืองจากคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการสื่อสารและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้องค์กรต่าง ๆ 
น าเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น  
การรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจและการให้บริการอินเตอร์เน็ตตลอดจนการใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการท างานการศกึษา และการวางแผนท าให้มนุษย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและในด้านอ่ืน ๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ท าให้องค์กรต่าง ๆ  น าเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามาช่วย
ในการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การท าธุรกิจและให้บริการอินเตอร์เน็ต ตลอดการใช้เคร่ืองมือช่วยในการท างาน ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว 
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การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นในการท างาน การศึกษา เพื่อความบันเทิง ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

สมัยที่มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปหรือที่
เรียกกันติดปากว่า Personal Computer (PC) น้ันเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่องค์กร เช่น นักศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ เป็นต้น ต่างล้วนมีไว้
ใช้กันแทบทั้งสิ้น แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซ่ึงมี
ความสามารถเหมือนกับคอมเดสก์ท็อป ผู้ ใช้ เ ร่ิมให้ความสนใจคอมพิวเตอร์ทั้งสองแบบมากขึ้น  
แต่เน่ืองจากว่าในสมัยที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเข้ามาใหม่ ๆ  น้ัน มีราคาค่อนข้างสูง จึงมีผู้ใช้อย่างจ ากัดบางกลุม่
ที่มีฐานะการเงินที่ดี แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอันเน่ืองมาจากการคิดค้น
พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับราคาของคอมพิวเตอร์ที่ถูกลง เพราะมีการแข่งขันกันของ
ผู้ผลิตมากขึ้น ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจึงมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งทางด้านประสิทธิภาพใน  
การใช้งานที่ดีขึ้นมีคุณสมบัติในการท างานได้หลากหลาย มีอุปกรณ์เสริมซ่ึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนาก้าวข้ามความล้ าของแต่ละยุคสมัย 
 โน้ตบุ๊คเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเล็กกะทัดรัด สะดวกง่ายต่อการพกพาและเวลาที่มีการใช้งาน  
ก็สามารถใช้พลังงานจากไฟบ้านและแบตเตอร่ี ใช้งานได้ทุกที่ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
ไร้สายไว้บริการ เช่น ที่ท างาน บ้าน บริเวณสถานศึกษา ร้านกาแฟ โรงแรม หอพัก เป็นต้น แม้ว่าโน้ตบุ๊คจะมี
ประสิทธิภาพการท างานไม่เทียบเท่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีคุณสมบัติของการท างานหลากหลายด้าน
มากกว่า แต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันในเร่ืองความสะดวกในการพกพาไปตามสถานที่
ต่าง ๆ และในอนาคตโน้ตบุ๊คจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในวัยนักศึกษาและวัยท างาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดการสุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ 
Yamane โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
400 คน 
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2. การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา
และความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซ้ือ และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และอาชีพ รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปจัจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และอาชีพ รวมปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด   
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อ ให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ คของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ และด้านผู้ประกอบการได้น าผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัย
ด้านประชากร และด้านส่วนประสมทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและการบริการ  
ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์     
ประชากรศาสตร์ เป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นของความแตกต่างด้านคุณสมบัติทางประชากร

ระหว่างบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือที่แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าการมีคุณสมบัติประชากรแตกต่างกัน
ท าให้เกิดความต่างกันด้วย (ศศิธร สุภาวรรณ, 2554) ซ้ึงบุคคลแต่ละคนน้ันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นได้และลักษณะภายในจิตใจ เช่น 
เพศ อายุการศึกษา อาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็นต้น ดังน้ันการศึกษาถึงปัจจัยเหล่าน้ีจะท าให้ทราบถึง
ลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาแตกต่างกันเช่นกัน  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด      
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ล้วนเป็นปัจจัยหรือตัวก าหนดแผนธุรกิจที่ส าคัญ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างสูง เพื่อให้เกิดความประทับใจ และยังสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ดี
ที่สุด (จิตราพร ลดาดก, 2559) ซ่ึงมีตัวแปรที่ควบคุมทางการตลาดได้ ทางบริษัทจะใช้การประสมกัน 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ พื้นฐานการใช้ 4P (Product, 
Price, Place, Promotion) หลักในการวางแผนให้ประสมประสานเป็นการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย
หลักส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบด้วย 5 ขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกับประชาชนโดยตรง โดยที่ประชาชนน้ัน
จะต้องตัดสินใจเก่ียวกับเราจะซ้ือหาอะไร และจะซ้ือเม่ือใด จากไหน และจะจ่ายอย่างไร แต่การซ้ือของ
ประชาชนจะถูกจ ากัดด้วยเร่ืองเงินหรือเวลา ท าให้รูปแบบการจัดซ้ือเปลี่ ยนไปจากความตั้งใจเดิม 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านผลการรับรู้ถึงปัญหา (2) ด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร (3) ด้านการประเมินทางเลือก (4) ด้านการซ้ือหา (5) ด้านการประเมินภายหลังการซ้ือ (วิเชียร  
วิทยอุดม, 2555) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเพื่อท าความ
เข้าใจว่าประชาชนมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือด้วยการแยกแยะตามผู้ตัดสินใจซ้ือ มีรูปแบบและขั้นตอนใน 
การซ้ือของประชาชนเป็นอย่างไร (ชมพูนุท กิตติดุลยการ, 2558 ) การพิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึงน ามาปฏิบัติจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกที่มีอยู่ ซ่ึงการเลือกต้องใช้กระบวนการทางความคิดอย่าง
เป็นระบบ มีความรอบครอบและมีเหตุผล  
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

      ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

1.ด้านการรับรู้ปญัหาและความต้องการ  

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล  

3. ด้านการประเมินทางเลือก  

4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ  

5. ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่ 
มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรเป็นการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) เป็นการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลา 
หน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยวิธีทางสถิติ ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชาชนที่แน่นอน
โดยการเปิดตารางของ Yamane เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจะเปิดตารางที่ก าหนดค่าระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
คือ 5% หาจ านวน ประชากรโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 400 ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิด และ ปลายปิด โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซ่ึงมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้าน ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด  15 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา และ ความต้องการ ด้านแสวงหาความรู้ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงมีจ านวนขอค าถาม
ทั้งหมด 21 ข้อ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในกรุงเทพมหานครจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นค าถามลักษณะปลายเปิด 
ประกอบด้วยค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค าถาม 

5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกับด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยค าถาม 
ในการประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ   

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเข ต
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการ
แสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีจ านวน
ค าถามท้ังหมด 21 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในการประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี
การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย 

ส่วนที่ 4 ท่านตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ท่านพิจารณาจากอะไรบ้าง เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ตอบ
แบบสอบถามได้ท าการแสดงความคิดเห็น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
        1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร  
              1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ก าหนดในกรอบแนวคิด 
  2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

   2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ โดยการใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ 

   2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
โดยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)  
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สรุปผลการวจิัย  
 จากการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสนิใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิ เคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือกด้าน  
การตัดสินใจซ้ือ และด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปน้อย โดยที่ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ และด้านการแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับส าคัญ
มากและล าดับความส าคัญเท่ากัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมต่างกัน 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยภาพรวม ต่างกัน 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านประชากร  
1. ปัจจัยประชากรด้านเพศจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

เพศต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ันนักการตลาด บริษัท
องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการร้านค้าจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านเพศของ
ประชาชน เน่ืองด้วย ปัจจุบันค่านิยมเก่ียวกับเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยมีเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
ค่านิยมเก่ียวกับเพศในการซ้ือโน้ตบุ๊คเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2. ปัจจัยประชากรด้านอายุจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ันนักการตลาด บริษัท
องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการร้านค้าจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเก่ียวกับ เร่ืองปัจจัยด้านอายุของ
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ประชาชน เน่ืองจากเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทในการด าเนินชีวิตรวมถึงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ง่ายดายในโลกออนไลน์ ประชาชนทุกช่วงอายุจึงสามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่ต่างกัน 

3. ปัจจัยประชากรด้านการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีการศึกษาต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่า การน าโน้ตบุ๊คไปใช้งานที่ต่างกันท าให้ระดับการศึกษามีผลต่อความคิด การใช้หลักเหตุผล 
ประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่ต่างกันของประชาชนมีความต้องการ วัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันไป  
จึงส่งผลให้การพิจารณาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คต่างกัน 

4. ปัจจัยประชากรด้านอาชีพ จากผลการวิจัย ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน  
มีกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โน้ตบุ๊คเป็น
สินค้าที่ใช้ในการท างาน การศึกษา เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาชีพที่มีความต้องการน าโน้ตบุ๊คไปใช้งานก็ต่างมีความ
ต้องการ วัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันไป จึงส่งผลให้การพิจารณาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คต่างกัน 

5. ปัจจัยประชากรด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีกระบวนการตัดดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัย
มีความเห็นว่า โน้ตบุ๊ค เป็นสินค้าสิ้นเปลือง กล่าวคือ ไม่ได้มีความจ าเป็นส าหรับบุคคลบางกลุ่ม ซ่ึงส่งผลให้
ระดับเงินเดือนต่างกันก็จะมีการพิจารณาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คต่างกัน 

ปัจจัยด้านการตลาด  
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผู้ประกอบการ 
ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ จึง ควรให้ความส าคัญ โดยผู้ซ้ือส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ  
คือ สินค้าต้องมีคุณภาพ มีสเปคที่ดี วัสดุได้มาตรฐาน 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ผู้ผลิต จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากที่สุด 
ควรมีการจัดการสินค้าให้ได้มาตราฐาน หรือเกิดความเสียหายก่อนถึงมือผู้ซ้ือ เพื่อให้สินค้ามีความสมบูรณ์ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน  
การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน
ผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

4. ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันนักการตลาด 
บริษัท องค์กร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คควร
มีราคาที่เหมาะสมตามรุ่น สี ขนาด รูปแบบ และฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ส านักงานควรให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม และภาระงานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเจ้าหน้าที่ควร
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในส านักงานใหม่ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่จะช่วยท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ และน าพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโต บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิสัยทัศน์
ขององค์กร มีความภาคภูมิใจในการที่ได้มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานราชการ 
ลูกจ้างมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดท าแผน อัตราก าลัง กรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจ้างลูกจ้าง 
  2. ปัจจัยด้านทรัพยากรงาน ควรให้หัวหน้างานแจ้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และควรให้หัวหน้างานตระหนักถึงความส าคัญใน 
การเอาใจใส่ดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งควรให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
โดยการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจส่งผลกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค โดยการศึกษาข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันโดยมองไปถึง เศรษฐกิจ ค่านิยม เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้ผลของการวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ในการวิจัยในคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในกว้างขึ้นไปยังประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาการตลาดในการซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
 3. ควรมีการทดสอบน าเอาสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกเหนือจากเคร่ืองมือที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อให้ผลในการวิเคราะห์มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
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