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กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ แทป็เลต็ เพือ่การศึกษาของมหาบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISIONAL PROCESS OF PURCHASING TABLETS FOR UNIVERSITIES 

MASTER IN BANGKOK FOR EDUCATION 

 FOR UNIVERSITIES IN BANGKOK) 

ศุภกร แสงมณี 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ดงัน้ี  1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา  2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบประสมประสานกบั

การตดัสินใจในการซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษา เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้น

การวางแผนปรับปรุงการดาํเนินเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ทาํการวจิยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 400 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F- test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 

สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลจากการวจิยัปรากฏ

ดงัน้ีพบวา่  

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างๆกนัต่อกระบวนการตดัสินในซ้ือ แท็บเล็ตเ พื่อการ

ศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า มี ด้านโฆษณา ดา้น

พนกังานขาย ดา้นส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินในซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ พบว่ามีเพียง ด้านความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการตัดสินในซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ: แทป็เล็ต 

    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 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ กา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแท็บเล็ต ซ่ึงมี

การพฒันาในแง่ของรูปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและสะดวกสบายมากข้ึน 

แท็บเล็ต จึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจาํวนัของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การศึกษา ความบนัเทิง งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์การแพทย ์และงานสาธารณสุข 

งานคมนาคมและส่ือสาร งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกร

สามารถใชแ้ท็บเล็ตในการศึกษา หรือ การเรียนรู้ต่างๆ แท็บเล็ตจะสามารถทาํให้งาน

เหล่าน้ีมีความรวดเร็วข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการคาํนวณ การติดต่อส่ือสาร

ระหว่างองค์กรแท็ลเล็ตได้ รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ีจะ

เติบโตข้ึนเร่ือยๆอีกดว้ยทั้งน้ีเน่ืองจาก แท็บเล็ต มีขนาดกะทดัรัด ผูใ้ชส้ามารถพกพา

ไปใชง้านไดทุ้กท่ี ประกอบกบัในปัจจุบนัเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตไร้สายสามารถใชไ้ด้

ทัว่ไป ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเปิดใชอิ้นเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ี   ในปัจจุบนั แท็บเล็ต เป็นท่ีนิยม

เป็นอย่างมากและในอนาคตขาดว่าตลาด แท็บเล็ตจะโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

กบัผูใ้ชง้านในกลุ่มนกัศึกษาและคนทาํงาน 
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ในส่วนของนกัศึกษาก็เขา้มามีบทบาทมากในการคน้ควา้ขอ้มูล รวมไปถึง

การทาํวิจยั ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอีกดว้ยเช่นกนัดงันั้นการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต จึงเป็นทางออกทางหน่ึงของนกัศึกษาในปัจจุบนัโดยเฉพาะนกัศึกษามหาบณัฑิต 

ตลาดของแท็บแล็ตมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองผูผ้ลิตต่างผลิตแท็บเล็ตออกมาแข่งขนั

กนัมาก เน่ืองจากความตอ้งการใช้แท็บเล็ตของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน ส่งผลให้ตลาด

แทบ็เล็ตมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก อีกทั้งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํให้แท็บเล็ต 

ยงัมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นในดา้นของระยะเวลาการใช้งาน 

ความสามารถในการพกพาไปยงัท่ีต่าง ๆ ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน ใน

ตลาดจึงมีเคร่ืองหลายแบบใหเ้ลือกใชง้านเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

แตกต่างกนัไปแท็บเล็ตนั้นยงัถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกบัการใช้

งาน เน่ืองจากส่ือประเภทคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ( Tablet PC )  เป็น

ส่ือการศึกษาท่ีกาํลงัเป็นประเด็นสําคญัต่อการปรับใช้ในวงการศึกษาและการเรียนรู้

ของไทยเราในปัจจุบนั การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการเรียนรู้ประเภท Tablet 

สาํหรับนกัศึกษานั้นเป็นประเด็นท่ีสําคญัยิ่งท่ีตอ้งมีการสร้างความพร้อมให้เกิดข้ึนใน

ทุกๆดา้นเพื่อรองรับการเรียนรู้จากส่ือดงักล่าว จึงตอ้งมีการสร้างความพร้อมให้บงัเกิด

ข้ึนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าสูงสุดต่อการใชน้ัน่เอง  

 การสร้างความพร้อมทั้ง ความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างระบบการใช้นั้น

ตอ้งอาศยัการสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดข้ึนจากการวิจยั ( Research ) นัน่เองในบทความ

น้ีจะเป็นการนาํเสนอสาระบทสรุปสําคญัท่ีเกิดจากการวิจยัทั้ ง เพื่อสร้างเป็นเกร็ด

แนวคิดหรือความรู้ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปสู่การปฏิบติัหรือพฒันาต่อยอด

เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆให้เกิดข้ึนกบัการศึกษาของนกัศึกษาในบา้นเราจากผลของ

การใชส่ื้อแท็บเล็ต ( Tablet )  ไดต่้อไปอยา่งเหมาะสมกบับริบทของและ สามารถนาํ

ผลการวิจยัไปสร้างองค์ความรู้สนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างระบบการวิจยัท่ีพึง

ประสงค ์เบ้ืองตน้  

ดังนั้ นการตัด สินใจ ซ้ือแท็บ เล็ต  เพื่ อกา รศึกษานั้ นควรพิจารณาถึ ง

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็น หน้าท่ีการใช้งาน หรืออุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละคนก็จะให้ความสําคญัขององคป์ระกอบแต่ละส่วนท่ีแตกต่าง

กนัผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะทาํการศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ี

นกัศึกษาใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ แท็บเล็ต มาใชแ้ละนกัศึกษามีลกัษณะวิธีการใช้

อยา่งไร 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการซ้ือแทบ็เล็ต 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การหรือแบบประสมประสานกบัการตดัสินใจในการซ้ือ แทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ 

Tablet เพื่อการศึกษา 

สมมติฐานการวจิัย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือTablet ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบด้วย Advertising,Personal 

Selling,Sales Promotion, Publicity , Direct Marketingมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจในการซ้ือTablet 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการซ้ือTablet 
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กรอบแนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือTabletเพื่อการศึกษา มา

กาํหนดแนวทางในการวางแผนการซ้ือTablet 

2.สามารถนาํมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาได ้

3.เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด และหา

แนวทางการส่งเสริมการขายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - อาย ุ  - อาชีพ  

- รายได ้- สถานศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

 -ดา้นโฆษณา 

-ดา้นพนกังานขาย 

 -การส่งเสริมการขาย 

-การประชาสัมพนัธ์ 

-การตลาดทางตรง 

 

การตดัสินใจในการ

ซ้ือTablet 

ปัจจยัอืน่ๆ 

-ภาพลกัษณ์สินคา้ 

-ความภกัดีต่อสินคา้ 

-ความไวว้างใจ 
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แนวคิด  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษากระบวนการการ

ตัดสินใจซ้ือ แท็ปเล็ต เพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

 สุวมิล แมน้จริง (2546) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 

IMCหมายถึงการผสมผสานเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารต่างๆเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารสูงท่ีสุดเป็นการผสมผสานท่ีก่อให้เกิด

แรงเสริมกนัซ่ึงหมายความว่าการได้ผลลพัธ์แบบผลรวมท่ีมากกว่าผลรวมของแต่ละ

เคร่ืองมือท่ีนาํมารวมกนัซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบประสม

ประสานIMCหมายถึงการประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายโดยไม่เจาะจงว่าจะตอ้งใช้เคร่ืองมือใด

แนวทางท่ีสาํคญัของการส่ือสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 

 ปณิศา ลญัชานนท์ (2548) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

IMCเป็นการประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายๆเคร่ืองมือเข้า

ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมเพื่อส่งมอบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และองคก์รท่ีชดัเจนและ

สอดคลอ้งกนัเพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 คอทเลอและเลน (Kotler& Lane, 2009) กล่าววา่การส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ IMC คือการวางแผนส่ือสารทางการตลาดท่ีเพิ่มมูลค่าของแผน

โดยรวมการประเมินกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆ ทีละกลยุทธ์เช่นการโฆษณาทัว่ไปการ

ตอบสนองโดยตรงการส่งเสริมการขายการสัมพนัธ์มวลชนแลว้รวมกลยุทธ์เหล่าน้ี

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนัและเกิดผลอย่างสูงสุดเพื่อให้เกิดการผสมผสานกัน

อย่างกลมกลืนของขอ้ความการท่ีบริษทัท่ีจะกา้วไปสู่การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ IMC จะตอ้งพิจารณาการรับรู้อยา่งสูงสุดของผูบ้ริโภคทั้ง 360 องศาจาก

ช่องทาง ท่ีแตกต่างเพื่ อให้การส่ือสารส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคใน

ชีวิตประจาํวนัผูว้ิจยัสรุปวา่การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ IMC คือการใช้
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การส่ือสารทางการตลาดหลายๆดา้นเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัส่งผล

ใหเ้กิดความรับรู้และนาํไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 สุวมิลแมน้จริง (2546) กล่าววา่ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 5 ระดบัคือ 

 1.ผลประโยชน์หลกัหมายถึงผลประโยชน์แทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์

 2.ผลิตภณัฑพ์ื้นฐานหมายถึงลกัษณะทางกายภาพต่างๆท่ีผูบ้ริโภคสัมผสัหรือ

รับรู้ได ้

 3.ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัหมายถึงกลุ่มคุณลักษณะและเง่ือนไขต่างๆท่ีผูซ้ื้อ

มกัจะคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น 

 4.ผลิตภณัฑส่์วนเพิ่มหมายถึงส่วนเพิ่มท่ีนอกเหนือจากท่ีลูกคา้คาดหวงั 

 5.ผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยคุณค่าส่วนเพิ่มท่ี

เป็นไปไดมี้ผูใ้หนิ้ยามของความเช่ือไวว้างใจแตกต่างกนัไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งใน

ดา้นสังคมวทิยารัฐศาสตร์การตลาดและทางดา้นการแพทยเ์ป็นตน้ เช่น 

Moorman et al (1993) ไดนิ้ยามความเช่ือถือไวว้างใจไวว้่าเป็นการเจตนา

แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือถือไวว้างใจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนร่วมซ่ึงเกิดจากการ

ท่ีผูท่ี้ไวว้างใจไม่สามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตวัเองหรือขาดความรู้ 

Anderson and Weitz (1990) กล่าววา่ความเช่ือเช่ือถือไวว้างใจคือความเช่ือถือ

เช่ือมัน่หรือคาดหวงัท่ีมีต่อหุ้นส่วนซ่ึงเป็นผลตามมาจากความรู้ความชาํนาญความ

น่าเช่ือถือเช่ือถือหรือเจตนาของผูท่ี้เป็นหุ้นส่วน 

Thom et al (2004) ไดนิ้ยามความเช่ือถือไวว้างใจไวว้า่การเต็มใจหรือยินยอม

ให้ผูท่ี้ได้รับความเช่ือถือไวว้างใจทาํในส่ิงท่ีผูท่ี้เช่ือถือไวว้างใจสามารถช่วยเหลือ

ตนเองหรือทาํเองได ้  

Baier (1986)ให้คาํจาํกดัความ“ความเช่ือถือไวว้างใจคือความเช่ือมัน่ในผูอ่ื้น

วา่เขาจะกรทาํทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาํร้ายหรือเอา

รัดเอาเปรียบเราดงันั้นความเช่ือถือไวว้างใจจึงสัมพนัธ์กบัจุดอ่อนท่ีเกิดจากความไม่

แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ่ื้นในอนาคต” 
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Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกนัว่า “ความเช่ือถือไวว้างใจก็คือ

การรอคอยอนาคตโดยแสดงพฤติกรรมราวกบัวา่อนาคตเป็นส่ิงท่ีแน่นอน”   

Sztompka (1999)ให้คาํจาํกดัความของความเช่ือถือไวว้างใจวา่คือ“การพนนั

หรือการคาดเดา (Bet)ต่อพฤติกรรมหรือการกระทาํของผูอ่ื้นในอนาคต”และกล่าวว่า

ความเช่ือถือไว้วางใจประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่ความสมํ่ าเสมอ(Regularity) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (Efficiency)ค วา ม น่า เ ช่ื อ ถื อ (Reliability)ก า ร เ ป็ น ตัว แท นแ ท น 

( 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)และความเมตตากรุณา(Benevolence) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และ ศุภร เสรีรัตน์ (2542) กล่าวว่า

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู ้บ ริโภค

ประกอบดว้ย 

1. อายุ (Age) เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด

และพฤติกรรมการจะสอนผูท่ี้อายุต่างกนัให้เช่ือฟังหรือเปล่ียนทศันคติหรือเปล่ียน

พฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนัยิ่งมีอายุมากกว่าท่ีจะสอนให้เช่ือฟังให้เปล่ียน

ทศันคติและเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึนโดยทาํการวิจยัและให้ผลสรุปวา่การชกัจูง

จิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของคนจะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่ม ข้ึนอายุย ังมี

ความสัมพนัธ์ของข่าวสารและส่ืออีกด้วยเช่นภาษาท่ีใช้ในวยัต่างกันก็ยงัมีความ

ต่างกนัโดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆแปลกๆจะพบในคนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอายุเป็นตน้

และคนท่ีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี

มากกว่าคนท่ีอายุมากในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยมยึดถือการ

ปฏิบติัระมดัระวงัมองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายุนอ้ยเน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์

ชีวิตท่ีแตกต่างกนัลกัษณะการใช้ส่ือมวลชนก็ต่างกนัคนท่ีมีอายุมากมกัจะใช้ส่ือเพื่อ

แสวงหาข่าวสารหนกัๆมากกวา่ความบนัเทิง 

2. การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิดค่านิยมทศันคติและ

พฤติกรรม 
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แตกต่างกนัคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะ

เป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารได้ดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆถ้าไม่มี

หลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมีการศึกษาตํ่ามกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ

โทรทศัน์และภาพยนตร์หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ส่ือส่ิงพิมพ์วิทยุ

โทรทศัน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจาํกดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์

มากกวา่ประเภทอ่ืน 

3. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง

อาชีพรายไดเ้ช้ือชาติตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ

และพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลายเร่ืองไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคนการแบ่งส่วนตลาดตามตวั

แปรดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศอายุระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดต้่อ

เดือนลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีว ัดได้ของ

ประชากรช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม

วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นขอ้มูลด้าน

ประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย(ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์, 2539 ) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มนักศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึน

ไป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอย่างได ้400 รายและใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเป้าหมายใน8 กรุงเทพมหานคร 8  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t – test  F – Test และ MRA  
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สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษา “กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง “กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” จาก

ผลสรุปขา้งตน้ เห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี 

มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001- 

20,000 บาท จากสถานศึกษาเอกชน และมีสถานภาพโสด เป็นผูส้นใจในการ 

ตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั พบวา่ 

 ปัจจยัดา้น โฆษณา (Advertising) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา

ของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง มีป้ายบอกราคาชดัเจนในระดบัท่ีมากสุด รองลงมาคือ  

สามารถเขา้ถึงตวัสินคา้ไดง่้าย  

ปัจจยัดา้น พนกังานขาย (Personal Selling) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง ขอ้มูลและคาํแนะนาํของพนกังานขาย ใน

ระดบัท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีความเร็วในการใหบ้ริการ  

 ปัจจยัดา้น ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง รับรองการชําระเงินด้วยบตัรเครดิต ใน

ระดบัท่ีมากท่ีสุด และใหค้วามสาํคญัเร่ืองรองลงมา คือ มีการผอ่นชาํระเป็นงวด  
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 ปัจจยัดา้น การประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง มีการให้รายระเอียดอย่างชัดเจน และ

รองลงมาคือ การรับประกนัความพอใจ 

 ปัจจยัดา้น การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ือง สามารถส่งขอ้มูลถึงลูกคา้โดยตรง และให้

ความสาํคญัเร่ืองรองลงมา คือ มีการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม น่าสนใจ 

3. ปัจจัยอื่นๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ปัจจยั

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และปัจจยัดา้นความไวว้า่งใจ (Trust) มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต 

เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั มีช่ือเสียเป็นท่ียอมรับ ในระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

ความประทบัใจในการใหบ้ริการ 

 ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บ

เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบั อยากกลบัมาใช้สินคา้ในคร้ังต่อไป รองลงมาคือ อยาก

แนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชต้ราสินคา้  

 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) ในการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา

ของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบั มีความไวใ้จในองคก์ร รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์ 

 และปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ มีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือก แท็บเล็ต 

ยี่ห้อน้ี และปัจจยัท่ีให้ความสําคญัรองลงมาคือ ในภาพรวมแลว้ท่านมีความพอใจใน 

Tablet ของท่าน 



640 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ สถานศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ กระบวนการ

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้น 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใช้

ซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 1. ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบวา่ เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 2. ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบวา่ อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 3. ดา้นสถานภาพ ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4. ดา้นสถานศึกษา ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพไม่มีความแตกต่างกนัต่อ

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 5. ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 6. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลการทดสอบพบวา่ สถานภาพมีความแตกต่าง

กนัต่อการตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย ด้าน

โฆษณา (Advertising) ด้านพนักงานขาย (Personal Selling) ด้านส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ดา้นการตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่มีเพียง ดา้น

โฆษณา (Advertising) ดา้นพนกังานขาย (Personal Selling) และดา้นส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 1. ปัจจยัดา้นโฆษณา (Advertising) ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบั 

การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัด้านพนักงานขาย (Personal Selling) มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4. ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ไม่มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 5. ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั การ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust) มี

ความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิต

ของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยอ่ืนท่ีประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า 

(Brand Image) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และความไวว้างใจ (Trust) 

พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบั การตดัสินใจซ้ือ 

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 

การตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัลยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) พบวา่ มีความสัมพนัธ์

กับ การตัดสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบัณฑิตของ

มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ปัจจัยด้านความไวว้างใจ (Trust) พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับ การ

ตดัสินใจซ้ือ แทบ็เล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

The Estimate 

Durbin-

Watson 

 .758 .575 .566 1.177 1.633 

 

Coefficients 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.99 .265 - 7.53 .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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อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “กระบวนการการตัดสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อ

การศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดน้าํ

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

สถานศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้  

 

ค่านัยสําคญั  

 

ผลการทดสอบ  

 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0.072 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.364 ปฏิเสธ 

สถานศึกษา F-Test 0.936 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.003 ยอบรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test 0.001 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นการโฆษณา (Advertising) MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นพนกังานขาย (Personal Selling) MRA 0.005 ยอมรับ 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) MRA 0.004 ยอมรับ 

การประชาสมัพนัธ์(Publicity)  MRA 0.194 ปฏิเสธ 

การตลาดทางตรง(Direct Marketing)  MRA 0.862 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA 0.489 ปฏิเสธ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA 0.005 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ (Trust) MRA 0.006 ปฏิเสธ 
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ผลจาการศึกษาวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ กระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขต

กรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยัดา้น สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เท่านั้น

ท่ีมีความแตกต่างกนัต่อ กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันต่อ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ ครุ

นิติวฒัน์ (2552) ท่ีได้วิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ I Phone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

และก็อยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยระ 43.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย Advertising, 

Personal Selling, Sales Promotion, Publicity, Direct Marketing 

ผลจากการศึกษาวิจยัด้านปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า มีเพียงปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด Advertising, Personal Selling, Sales Promotion เท่านั้นท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน โฆษณา (Advertising) พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต  เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของ

มหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัโฆษณาเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัใด  

 เม่ือพิจารณาถึงดา้น พนกังานาย (Personal Selling) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบั

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของม

วิทยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัขอ้มูล

และคําแนะนําของพนักงานขายในระดับท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.49 ซ่ึงย ังไม่

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัใด  
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 เม่ือพิจารณาถึงด้านส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษา

มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัโฆษณาเม่ือเปรียบเทียบกบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงยงัไม่สอดคล้องกบั

ผลงานวจิยัใด 

3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ Brand Image Brand Loyalty และ Trust 

ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์

กบักบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แทป็แล็ต เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิต

ของมวทิยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ Brand Loyalty และ Trust  

เม่ือพิจารณาถึง ปัจจัยความภัคดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กับกับกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษามหาบณัฑิตของมวิทยาหาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัอยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ังต่อไปในระดบัม่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.39 

ซ่ึงสอดคล้องกับ อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์(2552) ท่ีได้วิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ I Phone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ยงัสอดคล้องกับอักษรวดี แซ่จัน (2552) การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ระบบปฏิบัติการวินโดว์โมบายของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือ

พิจารณาถึงดา้นความไวว้างใจ (Trust) พบวา่ มีความความสัมพนัธ์กบักบักระบวนการ

การตดัสินใจซ้ือ Tablet เพื่อการศึกษาของนกัศึกษามหาบณัฑิตของมวิทยาหาลยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั มีความไวว้างใจในองคก์ร เป็น

ส่วนท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.65 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารีรัตน์ 

ครุนิติวฒัน์(2552) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ I Phone ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบัอกัษรวดี แซ่

จนั (2552) การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบปฏิบติัการวินโดวโ์มบายของ

กลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ตลอดจนปัจจยัด้าน

การตลาด สามารถนําไปปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพิ่มปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผลการ

วเิคราะห์มีความชดัเจน และไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 

แทป็แล็ต เพื่อการศึกษาของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 1. ควรมีการเปรียบเทียบกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็ปแล็ต เพื่อ

การศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆบา้ง 

 2. ควรศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ แท็บแล็ป 

ของ ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาถึงดา้นพฤติกรรมการซ้ือ แทป็เล็ต 

ดา้นทศันคติในการ ซ้ือ แทป็แล็ต และควรขยายพื้นท่ีของกลุ่มตวัอยา่งในเขต
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