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บทคัดยอ   

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพา ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึง
ผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .90   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ 

พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจําหนาย   
และดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก    

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ 
ผูบริโภค ในจงัหวัดปทุมธานี ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก สวน
ดานวัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง    
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
สถานภาพสมรส    ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05    
_________________________________   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจงัหวัดปทุมธานี ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทาง 
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ของผูบริโภค ในจังหวดัปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง และดานวัฒนธรรม 
ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study factors related to buy notebook computer  

of consumers in Patumthani.  The samples of this study consisted of 400 respondents.  
Questionnaires on deciding have reliability level of .90.  Statistics used in analyzing data were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and chi - square.     

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors to buy notebook computer of 

consumers the aspects of product, price, place and promotion were high level. 
2.  The important level of other factors to buy notebook computer of  consumers   

the aspects of economy, technology, politics were high level while culture  were moderate level. 
3.  Relationship analysis between personal factors to buy notebook computer of   

consumers found that gender, age, occupation,  the educational attainment, income and civil 
status had non significant relationship at .05.    

4.  Relationship analysis between marketing mixed factors to buy notebook computer of  
consumers found that the aspect of product, price, place and  promotion had non significant 
relationship at .05. 

5.  Relationship analysis between other factors to buy notebook computer of consumers 
found that the aspect of economy, technology,  politics and culture had non significant 
relationship at .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสารโทรคมนาคมไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรไดเขามาเกี่ยวของ
มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาคนควาการ
ประกอบการดานธุรกิจท้ังในหนวยงานราชการและบริษัทเอกชน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ทําใหองคกรตาง ๆ นําเทคโนโลยีเหลานี้ เขามาชวยในการดําเนินงานขององคกรเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการนําเสนอผลิตภัณฑ รับ - สงขอมูล
ขาวสารอิเลคทรอนิกส การทําธุรกิจและใหบริการบนอินเตอรเน็ต ตลอดจนการใชเปนเคร่ืองมือชวย
ในการทํางานไมเพียงแตในองคกรตาง ๆ เทานั้นท่ีนําคอมพิวเตอรเขามาใชงาน ผูใชตามบาน
โดยท่ัวไป ก็ไดจัดหาคอมพิวเตอรเขามาใชงาน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการส่ือสาร
โทรคมนาคมเขามาใชงานในองคกร ทําใหสามารถเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีการคนหาขอมูล เพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจ การวิเคราะหและการจัดเก็บขอมูล ทํา
ใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และการแขงขันในการดําเนินธุรกิจกันอยางรุนแรง จึงทําให
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ไดรับความนิยมมากข้ึน จากจุดเดนของคอมพิวเตอรแบบพกพา
คือ ความสะดวกสบายในการพกพา ความเล็กกะทัดรัด (เม่ือเทียบกับเคร่ืองเดสกท็อป)  ซ่ึงสามารถใช
งานไดดวยพลังงานจากแบตเตอร่ี ท่ีติดต้ังอยูภายในตัวเคร่ือง อันชวยใหเราพกพาคอมพิวเตอรแบบ
พกพาใสกระเปาไปทํางานนอกสถานท่ีไดดานประสิทธิภาพคอมพิวเตอรแบบพกพารุนใหม ใน
ปจจุบันยังสามารถเทียบเคียงกับเคร่ืองเดสกท็อปไดอยางสบาย และในปจจุบันราคาของคอมพิวเตอร
แบบพกพา   ไดถูกลงจึงไดรับความนิยมมากข้ึน 

เห ตุผล ท่ี ทํ า ใหคอมพิ ว เตอร แบบพกพา มีราคา ถูกลง   ในช ว ง  3 ป ท่ี ผ านมานี้ 
คอมพิวเตอรบบพกพามีราคาถูกลงเหตุผลสําคัญก็คือ เพราะอายุการคุมครองของสิทธิบัตรการผลิต
จอภาพแอลซีดี (LCD) ของญ่ีปุน  ซ่ึงถือเปนช้ินสวนท่ีมีราคาท่ีสุดในตัวคอมพิวเตอรแบบพกพาได
ส้ินสุดลงแลว เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  ทําใหบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรจากประเทศอ่ืน ๆ สามารถ
ผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพาออกวางตลาดไดดวยราคาที่ถูกลง ท้ังนี้เพราะในสมัยกอนจอภาพแอลซีดี
ของคอมพิวเตอรแบบพกพามีสัดสวนตนทุนกวา  40 เปอรเซ็นตของราคาเคร่ือง จากเดิมจอแอลซีดีมี
ราคา 40,000 บาท ปจจุบันราคาลดลงเหลือเพียง 20,000 บาทเทานั้น (จักรกฤษณ  นพคุณ, 2547 : 25) 

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันและมีการ
แขงขันดานผลิตภัณฑกันมากข้ึน ทําใหตลาดคอมพิวเตอรแบบพกพามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
953,660 ไร และมีพื้นท่ีติดกับอีกหลายจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี   จังหวัด
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ปทุมธานียังเปนท่ีต้ังของศูนยการคา 2 แหง ท่ีเปนศูนยกลางหรือแหลงรวมคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
คือ ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา และเปนแนวทางสําหรับไปปรับปรุงกลยุทธใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับ 
ความตองการของผูบริโภคตอไป 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

1. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร  

2. การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ
ตามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค  ในจังหวัดปทุมธานี 

2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัย 
อ่ืน ๆ  กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก จํานวนผูท่ีมาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีไดจากการ
นับจดจากศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ในจังหวัดปทุมธานี  จํานวน  
9,600 คน   

2.  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  จากผูมาซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ในชวงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 400 คน จากจํานวนผูท่ีมาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ตราสินคา     
HP – COMPAQ ,ACER ,IBM จํานวน 9,600 คน โดยใชวิธีตารางเลขสุม 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
      3.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา 
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(Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index 
of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ และเลือกขอท่ีมี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
 3.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวทดลองใช (Try - out) กบัผูซ้ือคอมพิวเตอร ในจังหวดัปทุมธานี ท้ัง 2 ศูนยการคา จํานวน 30 
คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยทุธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 137)  ไดคาความเช่ือม่ันท้ัง
ฉบับเทากับ .9   

4. การวิเคราะหขอมูล  
    4.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ใน
การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี  ใชสถิติ  คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.) 
       4.2  การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด และ
ปจจัยอ่ืน ๆ  กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี คาสถิติไค - 
สแควร (Chi - Square) 

       
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย    
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค 
ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก  สวนดาน
วัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง        
                3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
สถานภาพสมรส    ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ
ผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง และดานวัฒนธรรม ไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย    
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

     ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับมาก อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มนตรี  ชนินทรลีลา (2539)  ท่ีไดศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา หลักเกณฑท่ีใชในการ
พิจารณาซ้ือของผูบริโภคไมโครคอมพิวเตอรท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ความเร็วในการทํางานของหนวย
ประมวลผล  และผลงานวิจัยของ พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ศึกษาปจจัยสวนบุคคล กับสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 
โดยใหระดับความสําคัญมาก โดยเห็นวา ผลิตภัณฑควรมีคุณภาพดี ระบุวันหมดอายุไว  มีการบรรจุ
ภัณฑคุณภาพดี ปลอดภัย มีเคร่ืองหมาย “อ.ย.” มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ และมีรายละเอียดกํากับสินคา   

     ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสวน
บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามี
ระดับความสําคัญมาก ซ่ึงผูบริโภคชอบซ้ือสินคาในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีปายราคากําหนดไว 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองของ
ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทองตลาด และมีศูนยบริการหลังการขายกวางขวาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของ อภิวัฒน  วงศอานันทสกุล (2543)  ท่ีไดศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีนอน พบวา ปจจัยดานสถานท่ีผูบริโภคใหความสําคัญใน
เร่ืองสถานท่ีต้ังรานคา ตัวแทนจําหนายอยูใกลบาน  และมีรานคาตัวแทนจําหนายมากหาซ้ือไดงาย  

     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองของการขายโดยมี
พนักงานขายท่ีมีความรูเร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ มนตรี  ชนินทรลีลา (2539)  ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบ การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคมากท่ีสุดคือ การรับเปนท่ีปรึกษาหรือใหคําแนะนําดานคอมพิวเตอรภายหลังการซ้ือ และ
การเนนใชพนักงานขายท่ีมีความรูดานคอมพิวเตอรดีพอท่ีจะใหคําแนะนําลูกคา  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ในจังหวัด
ปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก สวนดานวัฒนธรรม  อยูใน
ระดับปานกลาง   

     ปจจัยดานเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุทธิญา  เกิดสิน 
(2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพของผูบริโภคในศูนยการคา
จังหวัดปทุมธานีพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจของผูบริโภคเห็นวาสําคัญท่ีสุดคือ รายไดมีผลตอ 
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพ   
        ปจจัยดานเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองของรูปทรงกะทัดรัด น้ําหนักเบา 
สวยงาม ใชงานงายของคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุทธิญา  เกิดสิน 
(2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพของผูบริโภคในศูนยการคา
จังหวัดปทุมธานีพบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีของเคร่ืองพิมพท่ีผูบริโภค เห็นวาสําคัญมากท่ีสุดคือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ    

     ปจจัยดานการเมือง จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองการสงเสริมการศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษาเร่ือง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนติ ในจงัหวดั
นนทบุรี พบวาระดับความสําคัญของปจจัยดานการเมือง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
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     ปจจัยดานวัฒนธรรม  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  อาจเนื่องจาก  ไดรับทราบขอมูลจากผูท่ีเคยใชมาแลว จึงทําให
ผูบริโภคงายตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
สุทธิญา  เกิดสิน (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องพิมพของ
ผูบริโภคในศูนยการคาจังหวัดปทุมธานี พบวา  ปจจัยดานวัฒนธรรมของเคร่ืองพิมพท่ีผูบริโภคเห็น
วาสําคัญมากท่ีสุด คือ การตัดสินใจซ้ือตามคําแนะนําของผูท่ีเคยใชมากอน   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส    ไม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05   แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัชระ  ตาลบํารุง 
(2549)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ   กับการซ้ือ
นิตยสาร ในจังหวัดปทุมธานี  พบวา วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือ
นิตยสารของผูบริโภค โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับ
การศกึษา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาดและปจจัยอ่ืน  ๆ  กับการซ้ือหินแกรนิต  ในจังหวัดนนทบุรี  พบวา  การวิ เคราะห
ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมและรายดาน  
พบวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกัน 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาใน
จังหวัดปทุมธานี   ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  ดานการเมือง  และดานวัฒนธรรม  ไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05    ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันทนา  เตวิยะ (2548)ท่ี
ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอื่น ๆ กับการซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  พบวา  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมายและการเมือง ดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ไมมีความสัมพันธกัน  ผลงานวิจัยของ มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต ใน
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จังหวัดนนทบุรี พบวา การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือ
หินแกรนิต โดยภาพรวมและดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี  ไมมี
ความสัมพันธ    
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
     1.1)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ภาพรวม อยูในระดับมาก มีเพียงแตดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  โดยเฉพาะขอการตลาดทางตรง เชน การซ้ือทาง WEB SITE  ดังนั้น ควรสงเสริมการตลาด
ใหกวางขวางเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของทุกกลุมเปาหมาย  

     1.2)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา ภาพรวม ในระดับมาก มีเพียงดานวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
โดยเฉพาะขอการใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนของฝากของขวัญแกผูท่ีนับถือหรือรักใคร  
อาจเนื่องจาก เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาไมนิยมเปนของฝากสําหรับบุคคลท่ัวไป เพราะมีราคา
คอนขางสูงและจําเปนกับบุคคลท่ีตองการใชงานจริง ๆ    

     1.3)  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ใหความสําคัญ 
ดานเทคโนโลยีมากท่ีสุด ประกอบดวย  รูปทรงกะทัดรัด น้ําหนักเบา สวยงาม ใชงานงาย  
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  เทคโนโลยีการ
ส่ือสารไรสาย ความประหยัดไฟฟาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  และอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรแบบพกพามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น ผูประกอบการ ควรจะเนนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสูงข้ึนตามความตองการของลูกคา 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                     2.1)  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาความสัมพันธกับการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี                
                     2.2)  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการหลังการขายของ
คอมพิวเตอรแบบพกพา  
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