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กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ แท็ปเล็ต เพือ่ การศึกษาของมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
(DECISIONAL PROCESS OF PURCHASING TABLETS FOR UNIVERSITIES
MASTER IN BANGKOK FOR EDUCATION
FOR UNIVERSITIES IN BANGKOK)
ศุภกร แสงมณี 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบประสมประสานกับ
การตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจในการซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษา เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุ งการดําเนิ นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ทําการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด 400 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และมี ก ารทดสอบสมมติ ฐ าน สถิ ติ เ ชิ ง อ้า งอิ ง โดยใช้ ANOVA และ Multiple
Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R)
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการ
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวิจยั ปรากฏ
ดังนี้พบว่า
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนเท่านั้น ที่มีความแตกต่างๆกันต่อกระบวนการตัดสิ นในซื้ อ แท็บเล็ตเ พื่อการ
ศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า มี ด้านโฆษณา ด้าน
พนักงานขาย ด้านส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสิ นในซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัย อื่ นๆ พบว่า มี เพีย ง ด้านความภัก ดี ต่อสิ นค้า มีค วามสัม พันธ์ ก ับ
กระบวนการตัดสิ น ในซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
คําสํ าคัญ: แท็ปเล็ต

ABSTRACT
Objectives 1.To study the different types of personal factors that affect
decision to buy a tablet for education 2 to study the relationship between marketing
communications, integrated or mingle with the decision of buying a tablet for
education. 3. to study the relationship between other factors. With the decision of
buying a Tablet for Education To use the results to improve the process of planning
to buy a tablet for education .Master's students of the University in Bangkok.
Samples by using a sample population of 400 research using questionnaires as the
data collection tool. Using descriptive statistics as frequency (Frequency) average
(Mean) Percentage (Percentage) and standard deviation (Standard Deviation), and
hypothesis testing. According to statistics using ANOVA and Multiple Regression
Analysis for the T-test F-test for correlation coefficient Sig (R) coefficient of
determination (R2) and the measurement error distribution to analyze the
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relationship between variables. A significance level of 0.05 was found were as
follows.
1. Factor demographic factors, marital status, occupation, and found that
the average income per month. With the different decision process in buying a
Tablet To further the education of students of the University of Arts in Bangkok.
2. Factors integrated marketing mix that is the advertising sales staff. The
promotion. Correlated with the decision to buy a tablet for the education of students
of the University of Arts in Bangkok.
3. Factors found to have the loyalty programs. Correlated with the decision
to buy a tablet fothe education of students of the University of Arts in Bangkok.
KEY WORDS: TABLETS
บทนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึงแท็บเล็ต ซึ่ งมี
การพัฒนาในแง่ของรู ปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้น
แท็ บ เล็ ต จึ ง เข้า มามี บ ทบาทมากในชี วิต ประจํา วัน ของเรา ไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า น
การศึกษา ความบันเทิง งานธุ รกิจ งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุ ข
งานคมนาคมและสื่ อสาร งานวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สถาปนิ ก และวิศ วกร
สามารถใช้แท็บเล็ตในการศึกษา หรื อ การเรี ยนรู้ต่างๆ แท็บเล็ตจะสามารถทําให้งาน
เหล่ า นี้ มี ค วามรวดเร็ วขึ้ นไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ อ งของการคํา นวณ การติ ด ต่ อ สื่ อสาร
ระหว่างองค์ก รแท็ลเล็ตได้ รั บ ความนิ ย มอย่า งมากในปั จจุ บนั และมีแนวโน้มที่ จะ
เติบโตขึ้นเรื่ อยๆอีกด้วยทั้งนี้ เนื่ องจาก แท็บเล็ต มีขนาดกะทัดรัด ผูใ้ ช้สามารถพกพา
ไปใช้งานได้ทุกที่ ประกอบกับในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตไร้สายสามารถใช้ได้
ทัว่ ไป ทําให้ผใู ้ ช้สามารถเปิ ดใช้อินเตอร์ เน็ตได้ทุกที่ ในปั จจุบนั แท็บเล็ต เป็ นที่นิยม
เป็ นอย่างมากและในอนาคตขาดว่าตลาด แท็บเล็ตจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะ
กับผูใ้ ช้งานในกลุ่มนักศึกษาและคนทํางาน
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ในส่ วนของนักศึ กษาก็เข้ามามี บทบาทมากในการค้นคว้าข้อมูล รวมไปถึ ง
การทําวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกด้วยเช่นกันดังนั้นการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต จึงเป็ นทางออกทางหนึ่ งของนักศึกษาในปั จจุบนั โดยเฉพาะนักศึกษามหาบัณฑิต
ตลาดของแท็บแล็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องผูผ้ ลิตต่างผลิตแท็บเล็ตออกมาแข่งขัน
กันมาก เนื่ องจากความต้องการใช้แท็บเล็ตของผูบ้ ริ โภคที่มีมากขึ้น ส่ งผลให้ตลาด
แท็บเล็ตมีการแข่งขันกันอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้แท็บเล็ต
ยังมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งขึ้นไม่ว่าจะเป็ นในด้านของระยะเวลาการใช้งาน
ความสามารถในการพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ฟังก์ชน่ั การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ใน
ตลาดจึงมีเครื่ องหลายแบบให้เลือกใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
แตกต่างกันไปแท็บเล็ตนั้นยังถูกแบ่งออกเป็ นหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้
งาน เนื่ องจากสื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ พกพาหรื อแท็บเล็ต ( Tablet PC ) เป็ น
สื่ อการศึกษาที่กาํ ลังเป็ นประเด็นสําคัญต่อการปรับใช้ในวงการศึกษาและการเรี ยนรู้
ของไทยเราในปั จจุบนั การใช้สื่อเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการเรี ยนรู้ประเภท Tablet
สําหรับนักศึกษานั้นเป็ นประเด็นที่สําคัญยิง่ ที่ตอ้ งมีการสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นใน
ทุกๆด้านเพื่อรองรับการเรี ยนรู ้จากสื่ อดังกล่าว จึงต้องมีการสร้างความพร้อมให้บงั เกิด
ขึ้นเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่าสู งสุ ดต่อการใช้นนั่ เอง
การสร้ างความพร้ อมทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างระบบการใช้น้ ัน
ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นจากการวิจยั ( Research ) นัน่ เองในบทความ
นี้ จะเป็ นการนํา เสนอสาระบทสรุ ปสําคัญที่ เกิ ดจากการวิจยั ทั้ง เพื่อสร้ างเป็ นเกร็ ด
แนวคิดหรื อความรู ้ที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อพัฒนาต่อยอด
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของนักศึกษาในบ้านเราจากผลของ
การใช้สื่อแท็บเล็ต ( Tablet ) ได้ต่อไปอย่างเหมาะสมกับบริ บทของและ สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปสร้ า งองค์ค วามรู ้ ส นองต่อยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งระบบการวิจยั ที่ พึ ง
ประสงค์ เบื้องต้น
ดั ง นั้ นการตั ด สิ นใจซื้ อแท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษานั้ นควรพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องไม่วา่ จะเป็ น หน้าที่การใช้งาน หรื ออุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละคนก็จะให้ความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละส่ วนที่แตกต่าง
กันผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะทําการศึกษากระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิตในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
นักศึกษาใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ แท็บเล็ต มาใช้และนักศึกษามีลกั ษณะวิธีการใช้
อย่างไร

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งกัน ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจในการซื้ อแท็บเล็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การหรื อแบบประสมประสานกับการตัดสิ นใจในการซื้ อ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
3. เพื่อศึก ษาความสัม พันธ์ระหว่า งปั จจัยอื่นๆ กับ การตัดสิ นใจในการซื้ อ
Tablet เพื่อการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย

1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้, สถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อTablet ที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดที่ ป ระกอบด้ว ย Advertising,Personal

Selling,Sales Promotion, Publicity , Direct Marketingมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจในการซื้ อTablet
3.ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการซื้ อTablet
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ - อายุ - อาชีพ
- รายได้ - สถานศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

-ด้านโฆษณา
-ด้านพนักงานขาย
-การส่ งเสริ มการขาย
-การประชาสัมพันธ์
-การตลาดทางตรง

การตัดสิ นใจในการ
ซื้ อTablet

ปัจจัยอืน่ ๆ

-ภาพลักษณ์สินค้า
-ความภักดีต่อสิ นค้า
-ความไว้วางใจ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษานําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วน
ประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อTabletเพื่อการศึก ษา มา
กําหนดแนวทางในการวางแผนการซื้ อTablet
2.สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาได้
3.เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการปรับโครงสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และหา
แนวทางการส่ งเสริ มการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
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แนวคิด

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษากระบวนการการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ แท็ ป เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของมหาบัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
สุ วมิ ล แม้นจริ ง (2546) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
IMCหมายถึงการผสมผสานเครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการติดต่อสื่ อสารสู งที่สุดเป็ นการผสมผสานที่ก่อให้เกิ ด
แรงเสริ มกันซึ่ งหมายความว่าการได้ผลลัพธ์แบบผลรวมที่มากกว่าผลรวมของแต่ละ
เครื่ องมือที่นาํ มารวมกันซึ่ งจะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญ
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสม
ประสานIMCหมายถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ การส่ ง เสริ มการตลาดอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องใช้เครื่ องมือใด
แนวทางที่สาํ คัญของการสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
IMCเป็ นการประสมประสานเครื่ องมื อ การสื่ อสารการตลาดหลายๆเครื่ อ งมื อเข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อส่ งมอบข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ชดั เจนและ
สอดคล้องกันเพื่อให้การสื่ อสารนั้นเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
คอทเลอและเลน (Kotler& Lane, 2009) กล่าวว่าการสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ IMC คื อการวางแผนสื่ อสารทางการตลาดที่เพิ่มมูลค่าของแผน
โดยรวมการประเมินกลยุทธ์การสื่ อสารต่างๆ ทีละกลยุทธ์เช่นการโฆษณาทัว่ ไปการ
ตอบสนองโดยตรงการส่ งเสริ มการขายการสัมพันธ์มวลชนแล้วรวมกลยุทธ์เหล่านี้
เพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกันและเกิ ดผลอย่างสู งสุ ดเพื่อให้เกิ ดการผสมผสานกัน
อย่างกลมกลื นของข้อความการที่ บริ ษทั ที่จะก้าวไปสู่ การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ IMC จะต้องพิจารณาการรับรู้อย่างสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคทั้ง 360 องศาจาก
ช่ อ งทางที่ แ ตกต่ า งเพื่ อ ให้ ก ารสื่ อสารส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โภคใน
ชีวิตประจําวันผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือการใช้
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การสื่ อสารทางการตลาดหลายๆด้านเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและส่ งเสริ มกันส่ งผล
ให้เกิดความรับรู ้และนําไปสู่ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
สุ วมิ ลแม้นจริ ง (2546) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 5 ระดับคือ
1.ผลประโยชน์หลักหมายถึงผลประโยชน์แท้จริ งของผลิตภัณฑ์
2.ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานหมายถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆที่ผบู้ ริ โภคสัมผัสหรื อ
รับรู ้ได้
3.ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ค าดหวัง หมายถึ ง กลุ่ ม คุ ณลัก ษณะและเงื่ อ นไขต่า งๆที่ ผูซ้ ้ื อ
มักจะคาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั
4.ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิม่ หมายถึงส่ วนเพิม่ ที่นอกเหนือจากที่ลูกค้าคาดหวัง
5.ผลิ ตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคุณค่าส่ วนเพิ่มที่
เป็ นไปได้มีผใู ้ ห้นิยามของความเชื่อไว้วางใจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านสังคมวิทยารัฐศาสตร์ การตลาดและทางด้านการแพทย์เป็ นต้น เช่น
Moorman et al (1993) ได้นิยามความเชื่ อถือไว้วางใจไว้ว่าเป็ นการเจตนา
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อถือไว้วางใจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมซึ่ งเกิดจากการ
ที่ผทู ้ ี่ไว้วางใจไม่สามารถพึ่งพาหรื อช่วยเหลือตัวเองหรื อขาดความรู้
Anderson and Weitz (1990) กล่าวว่าความเชื่อเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่ อถือ
เชื่ อมัน่ หรื อคาดหวังที่มีต่อหุ ้นส่ วนซึ่ งเป็ นผลตามมาจากความรู้ ความชํานาญความ
น่าเชื่อถือเชื่อถือหรื อเจตนาของผูท้ ี่เป็ นหุ ้นส่ วน
Thom et al (2004) ได้นิยามความเชื่อถือไว้วางใจไว้วา่ การเต็มใจหรื อยินยอม
ให้ผูท้ ี่ ได้รับ ความเชื่ อถื อไว้วางใจทําในสิ่ งที่ผูท้ ี่ เชื่ อถื อไว้วางใจสามารถช่ วยเหลื อ
ตนเองหรื อทําเองได้
Baier (1986)ให้คาํ จํากัดความ“ความเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่อมัน่ ในผูอ้ ื่น
ว่าเขาจะกรทําทุกวิถีทางในการปกป้ องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาํ ร้ายหรื อเอา
รัดเอาเปรี ยบเราดังนั้นความเชื่ อถื อไว้วางใจจึงสัมพันธ์กบั จุดอ่อนที่เกิ ดจากความไม่
แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ้ ื่นในอนาคต”
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Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกันว่า “ความเชื่อถือไว้วางใจก็คือ
การรอคอยอนาคตโดยแสดงพฤติกรรมราวกับว่าอนาคตเป็ นสิ่ งที่แน่นอน”
Sztompka (1999)ให้คาํ จํากัดความของความเชื่อถือไว้วางใจว่าคือ“การพนัน
หรื อการคาดเดา (Bet)ต่อพฤติกรรมหรื อการกระทําของผูอ้ ื่นในอนาคต”และกล่าวว่า
ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจประกอบด้ ว ย 7 ปั จ จัย ได้แ ก่ ค วามสมํ่า เสมอ(Regularity)
ประสิ ทธิ ภาพ(Efficiency)ความน่ า เชื่ อถื อ(Reliability)การเป็ นตั ว แทนแทน
( Repesentativeness)ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ( Fairness)ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ผิ ด ช อ บ
(Accountability)และความเมตตากรุ ณา(Benevolence)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรี รัตน์ (2542) กล่าวว่า
ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อของผู ้ บ ริ โภค
ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด
และพฤติ กรรมการจะสอนผูท้ ี่อายุต่างกันให้เชื่ อฟั งหรื อเปลี่ ยนทัศนคติหรื อเปลี่ ยน
พฤติ กรรมนั้นมี ความยากง่ ายต่างกันยิ่งมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เชื่ อฟั งให้เปลี่ ยน
ทัศนคติและเปลี่ ยนพฤติกรรมก็ย่ิงยากขึ้นโดยทําการวิจยั และให้ผลสรุ ปว่าการชักจูง
จิ ต ใจหรื อโน้ ม น้ า วจิ ต ใจของคนจะยากขึ้ นตามอายุ ข องคนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอายุ ย ัง มี
ความสั ม พันธ์ ข องข่ า วสารและสื่ อ อี ก ด้ว ยเช่ นภาษาที่ ใ ช้ใ นวัย ต่า งกันก็ ย งั มี ค วาม
ต่างกันโดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆแปลกๆจะพบในคนหนุ่มสาวสู งกว่าผูส้ ู งอายุเป็ นต้น
และคนที่ อายุน้อยมัก จะมี ค วามคิ ด เสรี นิ ย มยึด ถื อ อุ ด มการณ์ และมองโลกในแง่ ดี
มากกว่าคนที่อายุมากในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุ รักษ์นิยมยึดถือการ
ปฏิบตั ิระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุนอ้ ยเนื่องมาจากผ่านประสบการณ์
ชีวิตที่แตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อ
แสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่าความบันเทิง
2. การศึกษา (Education) เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิดค่านิยมทัศนคติและ
พฤติกรรม
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แตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะ
เป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดีแต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ ออะไรง่ ายๆถ้าไม่มี
หลักฐานหรื อเหตุ ผลเพี ยงพอในขณะที่ คนมี การศึ กษาตํ่ามักจะใช้สื่ อประเภทวิท ยุ
โทรทัศ น์และภาพยนตร์ หากผูม้ ี การศึ กษาสู ง มี เวลาว่างพอก็จะใช้สื่ อสิ่ ง พิมพ์วิท ยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจํากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
มากกว่าประเภทอื่น
3. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง
อาชีพรายได้เชื้ อชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเรื่ องได้พิสูจน์แล้วว่าฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจนั้นมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนการแบ่งส่ วนตลาดตามตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชี พและรายได้ต่อ
เดื อ นลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ เ ป็ นลัก ษณะที่ สํ า คัญ และสถิ ติ ที่ ว ัด ได้ข อง
ประชากรช่วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมายในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่ วยอธิ บ ายถึ งความคิ ดและความรู้ สึ กของกลุ่ม เป้ าหมายนั้นข้อมูลด้า น
ประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมาย(ศิริวรรณ
เสรี รัตน์, 2539 )
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม นัก ศึ ก ษา
มหาบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึน
ไป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane คํานวณหาขนาดตัวอย่างได้ 400 รายและใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้ าหมายใน กรุ งเทพมหานคร
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – test F – Test และ MRA
8

8
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา “กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง “กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” จาก
ผลสรุ ปข้างต้น เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
มี อาชี พ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลู กจ้า งประจํา มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,00120,000 บาท จากสถานศึ ก ษาเอกชน และมี ส ถานภาพโสด เป็ นผูส้ นใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่ อการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด
2. ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้าน โฆษณา (Advertising) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
ของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง มีป้ายบอกราคาชัดเจนในระดับที่มากสุ ด รองลงมาคือ
สามารถเข้าถึงตัวสิ นค้าได้ง่าย
ปั จจัยด้าน พนักงานขาย (Personal Selling) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อ
การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง ข้อมูลและคําแนะนําของพนักงานขาย ใน
ระดับที่มากที่สุด และรองลงมาคือ มีความเร็ วในการให้บริ การ
ปั จจัยด้าน ส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง รับ รองการชําระเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต ใน
ระดับที่มากที่สุด และให้ความสําคัญเรื่ องรองลงมา คือ มีการผ่อนชําระเป็ นงวด
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ปั จจัยด้าน การประชาสัมพันธ์ (Publicity) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อ
การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง มีก ารให้รายระเอี ยดอย่างชัดเจน และ
รองลงมาคือ การรับประกันความพอใจ
ปั จจัยด้าน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ อง สามารถส่ งข้อมูลถึงลูกค้าโดยตรง และให้
ความสําคัญเรื่ องรองลงมา คือ มีการออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
3. ปั จจัยอื่นๆได้แก่ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ปั จจัย
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และปั จจัยด้านความไว้วา่ งใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์ กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต
เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ มีชื่อเสี ยเป็ นที่ยอมรับ ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ มี
ความประทับใจในการให้บริ การ
ปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ อยากกลับมาใช้สินค้าในครั้งต่อไป รองลงมาคือ อยาก
แนะนําบุคคลอื่นให้ใช้ตราสิ นค้า
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ในการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
ของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ตของมหาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับ มีความไว้ใจในองค์กร รองลงมาคือ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า มีความสุ ขที่ได้ตดั สิ นใจเลือก แท็บเล็ต
ยี่ห้อนี้ และปั จจัยที่ให้ความสําคัญรองลงมาคือ ในภาพรวมแล้วท่านมีความพอใจใน
Tablet ของท่าน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ

สถานภาพ สถานศึกษา อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ กระบวนการ
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีเพียงปั จจัยด้าน
สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนเท่านั้น ที่มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใช้
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต
เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลั ย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
1. ด้านเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านอายุ ผลการทดสอบพบว่า อายุไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านสถานภาพ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านสถานศึกษา ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพไม่มีความแตกต่างกันต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ด้านอาชี พ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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6. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่าง
กันต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ด้าน
โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) ด้านส่ ง เสริ ม การขาย
(Sales Promotion) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Publicity) ด้านการตลาดทางตรง (Direct
Marketing) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ามีเพียง ด้าน
โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) และด้านส่ งเสริ มการขาย
(Sales Promotion) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1. ปั จจัยด้านโฆษณา (Advertising) ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้า นพนัก งานขาย (Personal Selling) มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บ เล็ ต เพื่ อการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณฑิ ต ของมหาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ปั จจัย ด้า นการประชาสั ม พันธ์ (Publicity) ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. ปั จจัยด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึ กษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิต
ของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จจัย อื่ น ที่ ป ระกอบไปด้วย ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า
(Brand Image) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) และความไว้วางใจ (Trust)
พบว่า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยลัย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่า มีความสัมพันธ์
กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปั จ จัย ด้า นความไว้ว างใจ (Trust) พบว่า ไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การทดถอยเชิ งพหุคูณ
Model
R
R Square Adjusted R
Square
.758
.575
.566

Std.Error of
The Estimate
1.177

DurbinWatson
1.633

Coefficients
Model

Unstandardized
Coefficients
B

(Constant)

1.99

Standardized
Coefficients

t

Std.
Error

Beta

.265

-

7.53

Sig

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

.00

-

-

Advertising

.229

.055

.245

4.16

.00

.314

3.189

Personal Selling

.188

.066

.207

2.84

.005

.205

4.87

Sales Promotion -.186

.064

-.197

-2.90

.004

.235

4.25

Publicity

.093

.071

.100

1.301

.194

.185

5.41

Direct Marketing -.010

.057

-.011

-174

.862

.258

3.86

Brand Image

.054

.077

.058

.692

.489

.154

6.48

Brand Loyalty

.211

.074

.223

2.835

.005

.176

5.68

Trust

.187

.067

.192

2.772

.006

.226

4.43
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ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ

เพศ
อายุ
สถานศึกษา
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.072
0.364
0.936
0.003
0.001
0.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอบรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

ด้านการโฆษณา (Advertising)
ด้านพนักงานขาย (Personal Selling)

MRA
MRA

0.000
0.005

ยอมรับ
ยอมรับ

การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
การประชาสัมพันธ์(Publicity)
การตลาดทางตรง(Direct Marketing)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความไว้วางใจ (Trust)

MRA
MRA
MRA

0.004
0.194
0.862

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.489
0.005
0.006

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาวิ จยั เรื่ อ ง “กระบวนการการตัด สิ นใจซื้ อ แท็บ เล็ ต เพื่ อ
การศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร” ได้นาํ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประกอบอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สถานศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ผลจาการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของ กระบวนการการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิ ตของมหาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้าน สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่านั้น
ที่มีความแตกต่างกันต่อ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า น รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกัน ต่ อ
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ
มหาวิ ท ยาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของอารี รัต น์ ครุ
นิ ติวฒั น์ (2552) ที่ ได้วิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ I Phone ของ
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร อาชี พ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
และก็อยูใ่ นช่วงอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยระ 43.3 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จ จัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ป ระกอบไปด้วย Advertising,
Personal Selling, Sales Promotion, Publicity, Direct Marketing
ผลจากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า มีเพียงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด Advertising, Personal Selling, Sales Promotion เท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า น โฆษณา (Advertising) พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ
มหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับโฆษณาเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ใด
เมื่อพิจารณาถึงด้าน พนักงานาย (Personal Selling) พบว่า มีความสัมพันธ์กบั
กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของม
วิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับข้อมูล
และคํา แนะนํา ของพนั ก งานขายในระดับ ที่ ม ากที่ สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 7.49 ซึ่ งยัง ไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ใด
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ด้า นส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใ ห้
ความสําคัญกับโฆษณาเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ใด
3. ปั จจัยด้านอื่นๆ Brand Image Brand Loyalty และ Trust
ผลจากการศึกษาวิจยั ด้านปั จจัยอื่นๆ พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆที่มีความสัมพันธ์
กับกับกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิต
ของมวิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานครได้แก่ Brand Loyalty และ Trust
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ความภัค ดี ต่ อ สิ น ค้า (Brand Loyalty) พบว่า มี
ความสั มพันธ์ ก ับกับ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็ป แล็ต เพื่อการศึก ษาของ
นักศึกษามหาบัณฑิ ตของมวิทยาหาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับอยากกลับมาใช้สินค้าในครั้งต่อไปในระดับมี่มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 7.39
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ อารี รั ต น์ ครุ นิ ติ ว ฒ
ั น์ (2552) ที่ ไ ด้วิ จ ัย เรื่ อ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ I Phone ของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ยัง สอดคล้อ งกับ อัก ษรวดี แซ่ จ ัน (2552) การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่
ระบบปฏิ บ ัติ ก ารวิ น โดว์โ มบายของกลุ่ ม คนทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครเมื่ อ
พิจารณาถึงด้านความไว้วางใจ (Trust) พบว่า มีความความสัมพันธ์กบั กับกระบวนการ
การตัดสิ นใจซื้ อ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมวิทยาหาลัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ มีความไว้วางใจในองค์กร เป็ น
ส่ วนที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 7.65 ซึ่ งสอดคล้องกับ อารี รัตน์
ครุ นิติวฒั น์(2552) ที่ ได้วิจยั เรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ I Phone ของ
ผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอสในเขตกรุ งเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับอักษรวดี แซ่
จัน (2552) การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์โมบายของ
กลุ่มคนทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ข้ อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาในครั้ งนี้ ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า ตลอดจนปั จจัย ด้า น
การตลาด สามารถนํา ไปปรั บ ปรุ ง ในด้า นต่า งๆเพื่ อตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลการ
วิเคราะห์มีความชัดเจน และได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ
แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
1. ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บกระบวนการการตัด สิ นใจซื้ อ แท็ป แล็ ต เพื่ อ
การศึกษาในรู ปแบบอื่นๆบ้าง
2. ควรศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อ แท็บแล็ป
ของ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจทําการศึกษาถึงด้านพฤติกรรมการซื้ อ แท็ปเล็ต
ด้านทัศนคติในการ ซื้ อ แท็ปแล็ต และควรขยายพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างในเขต
ปริ มณฑล
เอกสารอ้างอิง
เจษฏา เจียจันทร์ พงษ์ (2547) การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของผู ้
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