คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี
นายมนัสสวี นกแก้ว1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณ สมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ที่มีประสบการณ์ใน
การซื้อแท็บเล็ต พีซี จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ท ดสอบเชิ ง อนุ ม านใช้ การทดสอบค่ า ที แ บบอิ ส ระ
(Independent Sample t-test) ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ใช้ท ดสอบกลุ่ มตั ว อย่ า งที่ มี ม ากกว่ า สองกลุ่ ม การวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ์แ บบเพี ย ร์ สัน (Pearson
Correlation) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 22 ปี ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระดับชั้นปีที่ 3 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี อยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลประชากรศาสตร์ ยกเว้นเพศ มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่แตกต่าง
กัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ยี่ห้อที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ) ส่วนคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
คําสําคัญ: แท็บเล็ต พีซี กระบวนการตัดสินใจซื้อ

PROPERTIES OF TABLET PCS AFFECTING THE PROCESS OF PURCHASING
DECISIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN PATHUM THANI PROVINCE
Mr. Manassawee Nokkaew and Assistant Professor Pimpa Hirankitti
ABSTRACT
This independent study has the purpose to study about the properties of Tablet PCs affecting
the process of purchasing decisions of undergraduate students in Pathum Thani Province. Sample groups
were 400 students in Pathum Thani Province, having experience of buying tablet PC. The tools for
collecting data were questionnaires. The applied descriptive statistics included frequency, percentage,
mean and standard deviation. Statistics used in inferential test were Independent Sample t-test, for
testing two sample groups, one way analysis of variance (One-way ANOVA) used for testing sample groups
which had more than two groups and Pearson Correlation Efficiency analysis to test relationship.
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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The results found that most students were female aged 20 years old not more than 22 years
old. They were studying at Rajamangala University of Technology, Year 3. They had revenue per month
for less than or equal to 10,000 Baht. Most students focused on properties factors of Tablet PC in the
highest level in four aspects.
From hypothesis test, it was found that demographic information, except gender, had different
decision process to buy a Tablet PC. When relationship was analyzed, it was found that age, education
institutions, study year level and received income per month had relationship with purchase decision
process, in the purchasing behavior (brands of purchased products and purchase places). Properties of
tablet PC had relationship with consumers’ purchase decision process.
Keywords: Tablet PC Purchase decision process

บทนํา (Introduction)
ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาในแง่ของ
รูปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและความสะดวกสบายมากขึ้น คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวันของ
เรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ความบันเทิง งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานสาธารณสุข งานสื่อสารและ
คมนาคม งานวิศ วกรรมและสถาปัต ยกรรม สถาปนิก และวิศ วกรสามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ใ นการออกแบบ หรือ จํา ลอง
สภาวการณ์ ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์จะสามารถทําให้งานเหล่านี้มีความรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคํานวณ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เป็นต้น บริษัท Gartner ประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ยอดขายแท็บเล็ต พีซี ในปี พ.ศ. 2553
มียอดจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี 17.61 ล้านเครื่อง และในปี พ.ศ. 2554 มีขอดจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี ถึง 69.78 ล้านเครื่อง แสดง
ให้เห็นว่า การเติบโตของตลาดแท็บเล็ต พีซี นั้นมีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2554 โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จํากัด ได้ชี้ว่าจํานวนประชากรอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์เฉลี่ยแล้วแต่ละวันประมาณ 6 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในต่างประเทศอีกจํานวน 4 แสน 4 หมื่นคน ในเดือนสิงหาคม ในปี
พ.ศ. 2554 เป็นเดือนที่มีจํานวนประชากรอินเทอร์เน็ตออนไลน์ในประเทศไทยที่สูงสุดถึง 25,090,390 คน และมีอัตราการ
เติบโตของประชากรอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 26.77% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553 โดยกลุ่มเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี
พ.ศ.2554 บันเทิง เกมส์ออนไลน์ เว็บบอร์ด เว็บข่าวสื่อ ช้อปปิ้ง และจากการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ จากร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เพิ่มเป็นร้อย
ละ 51.9 ในปี 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี
นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลทั่วไป/สินค้าหรือบริการมากที่สุด ร้อยละ 79.6 เล่นเกมส์ดาวน์โหลดเกมส์ร้อยละ 65.4
หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน อ่านข่าวสารต่าง ๆ ร้อยละ 57.4 ดาวน์โหลดหนัง เพลง วีดีโอ ดูทีวี ฟังวิทยุ ร้อยละ 56.4 รับและส่ง
อีเมล์ ร้อยละ 55.9 เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในหลายประเทศในแถบเอเชีย พบว่าวัยรุ่นไทยมีการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลาในการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเกมส์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือ เฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลาย ๆ
ประเทศ ถ้าว่ากันด้วยสถิติของจํานวนผู้ใช้ Facebook เรียงตามประเทศแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันดับแรกที่มี
ผู้เล่น Facebook มากที่สุดถึง 157 ล้านคน ตามมาด้วยประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
เม็กซิโก ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 16 มีผู้ใช้ Facebook ถึง 14 ล้านคน แต่ถ้านับสถิติผู้ใช้ Facebook เรียงตามเมือง
นั้นกรุงเทพมหานครจะเป็นอันดับ 1 ด้วยจํานวนผู้ใช้ที่มีมากถึง 8 ล้านคน โดยเหตุผลดังกล่าวตลาดของแท็บเล็ต พีซี มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตต่างผลิตแท็บเล็ตพีซี ออกมาแข่งขันกันมาก เนื่องจากความต้องการใช้แท็บเล็ต พีซี ของผู้บริโภค
ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดคอมพิวเตอร์มีแข่งขันกันอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้แท็บเล็ต พีซี มีคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของระยะเวลาการใช้งาน ความสามารถในการพกพาไปยังที่ต่าง ๆ
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีการใช้งานได้ง่ายและมีความสามารถต่าง ๆ
มากมาย ในตลาดจึงมีแท็บเล็ต พีซีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป
ตอนนี้ตลาดแท็บเล็ต พีซี ประเทศไทยคึกคักเป็นอย่างมาก มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ความต้องการในตลาดสูง จากกระแส
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แท็บเล็ต พีซีของโครงการแท็บเล็ตเพื่อเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้เด็กในระดับการศึกษาต่าง ๆ เกิดความต้องการเช่นกัน
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งแท็บเล็ต พีซี ด้วยขนาดที่เล็ก
และมีน้ําหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกสบาย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว เช่น สามารถใช้
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จังหวัด
ปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค โดยใช้จุด
ได้เปรียบของการที่มีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดเป็นจํานวนมาก
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ทํากิจการเกี่ยวกับแท็บเล็ต พีซี นํา
ผลการศึกษาของงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนากิจการและผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ หรือเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษาและรายได้ที่
ได้รับต่อเดือน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินผล
ทางเลือก พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
เป็นแนวทางให้ศูนย์บริการขาย ตัวแทนจําหน่าย หรือพ่อค้าคนกลางที่ประกอบธุรกิจจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี นําผล
การศึกษาของงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ นําไปพัฒนากิจการหรือเพื่อวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างสูงสุด

วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาในเรื่อง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
1. พื้นที่การศึกษา ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ
2. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี
3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีประสบการณ์ในการซื้อแท็บเล็ต พีซี ซึ่ง
ผู้วิจัยที่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การคํานวณโดยสูตรของการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรของ
ยามาเน่ (พิมพา หิรญ
ั กิตติ, 2552 : 139) ซึ่งได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
4. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากปริมาณของนักศึกษาสูงสุด อันดับ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 10 แห่ง ใน
จังหวัดปทุมธานี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยพิจารณาจากปริมาณของนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก โดยเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่กําหนด
5. ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2556
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานในการศึกษา คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในจังหวัดปทุมธานี ในประเด็นต่าง ๆ คือ
1. ข้อมูลคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา รายได้ที่
ได้รับต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่แตกต่างกัน (ยกเว้น ยี่ห้อที่ซื้อ และ สถานที่ซื้อ)
2. ข้อมูลคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา รายได้ที่
ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ ยี่ห้อที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ
3. คุณสมบัติของแท็บ เล็ต พีซีประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูป ลักษณ์ ด้านระบบ
เครือข่ายและการเชื่อมต่อมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี (ยกเว้น ยี่ห้อที่ซ้อื และสถานที่ซื้อ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดปทุมธานี สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถาบันที่ศึกษา
- ระดับชั้นปีที่ศึกษา
- รายได้ที่ได้รับต่อเดือน

กระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี
1. การตระหนักถึงปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. พฤติกรรมการซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี
- ด้านฮาร์ดแวร์
- ด้านระบบปฏิบัติการ
- ด้านรูปลักษณ์
- ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
ภาพที่ 1 แสดงรูปกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์
หลังจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง นําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างทําการตอบมาตรวจสอบ
ข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นทําการลง
รหัส (Coding) โดยนําแบบสอบถามที่ถูกต้องและสมบูรณ์เรียบร้อยนํามาลงรหัสตามที่กําหนดรหัสไว้ สุดท้ายนํามาประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําไปวิเคราะห์ทําการประมวลผลข้อมูล
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการค้นคว้าอิสระ เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี และกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้
4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และ
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะแสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ แสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพื่อแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติดังนี้
ใช้สถิติแบบ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (2 กลุ่ม)
ใช้สถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (2 กลุ่มขึ้นไป)
ใช้ส ถิติแ บบ ไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อทํา การศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่า งปัจ จัยด้า นประชากรศาสตร์กั บ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ใช้สถิติแบบ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซีกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ยกเว้น พฤติกรรม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.75 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.25 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใน
ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ด้านอายุ อายุ 17 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 อายุ 20 - 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.50 อายุมากกว่าหรือเท่ากับ
23 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.25 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 20 - 22 ปี รองลงมาคือ อายุ
17 - 19 ปี และอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 23 ปีขึ้นไป ตามลําดับ
ด้านสถานที่ศึกษา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คิดเป็นร้อยละ 22.50 มหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็น
ร้อยละ 20.75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.75 มหาวิทยาลัยกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 17.75 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ได้แก่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยรังสิต
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลําดับ
ด้านระดับชั้นปีที่ศึกษาชั้นปี 1 คิดเป็นร้อยละ 18.25 ชั้นปี 2 คิดเป็นร้อยละ 23.00 ชั้นปี 3 คิดเป็นร้อยละ 33.75
ชั้นปี 4 คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 รองลงมาคือ ชั้นปี
4 และชั้นปี 2 ตามลําดับ
ด้านรายได้ที่ได้รับต่อเดือน รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.75 รายได้ 10,001 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.25 รายได้ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน 10,001 15,000 บาท และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้
ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4175
ด้านระบบปฏิบัติการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านระบบปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.4780
ด้านรูปลักษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านรูปลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3505
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ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านระบบเครือข่ายและ
การเชื่อมต่อโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2935
ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้านดังนี้
ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหาโดย
รวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1544
ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1794
ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการประเมินทางเลือกโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3994
ด้านพฤติกรรมการซื้อ ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้
ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 1 - 3 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 71.00 ระยะเวลา
4 - 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ระยะเวลา 7 เดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 1 - 3 เดือน รองลงมาคือระยะเวลา 4 - 6 เดือน และระยะเวลา 7 เดือนขึ้นไป
ตามลําดับ
ด้านราคาแท็บเล็ต พีซี ราคาแท็บเล็ต พีซีที่ซื้อ ราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.00
ราคา 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.75 ราคามากกว่า 20,001 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 37.25 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ในราคา มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป รองลงมาคือราคาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท และราคา 15,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ
ด้านยี่ห้อแท็บเล็ต พีซี ยี่ห้อแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ ยี่ห้อแอปเปิ้ล คิดเป็นร้อยละ 40.75 ยี่ห้อซัมซุง คิดเป็นร้อยละ
28.25 ยี่ ห้ อ โซนี่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.00 ยี่ ห้ อ เอเซอร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.50 ยี่ ห้ อ อื่ น ๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.50 โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ยี่ห้อแอปเปิ้ล รองลงมาคือยี่ห้อซัมซุง และยี่ห้อเอเซอร์ ตามลําดับ
ด้านสถานที่ที่ซื้อ ซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่ศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี คิดเป็นร้อยละ 53.50 ซื้อที่ร้านค้าหรือตัวแทน
จําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 35.75 ซื้อโดยสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต / งานแสดงสินค้า คิดเป็นร้อยละ 10.75 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่ศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี รองลงมาคือร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย และสั่งซื้อ
ทางอินเทอร์เน็ต / งานแสดงสินค้า ตามลําดับ
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านรูปลักษณ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3413
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการตระหนักถึง
ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อและ ราคาที่ซื้อ)
ด้านการ ด้านการ ระยะเวลา ราคาที่ซื้อ ด้านพฤติกรรม
ด้านการ
หลังการซื้อ
ค้นหา ประเมินผล ในการ
ตระหนักถึง
ข้อมูล ทางเลือก ตัดสินใจซื้อ
ปัญหา
เพศ
อายุ
*
สถาบันที่ศึกษา
*
*
*
*
*
ระดับชั้นปีที่ศึกษา
*
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน
*
*
*
* มีความแตกต่าง
- ไม่มีความแตกต่าง
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ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรม
การซื้อ (ยี่ห้อที่ซื้อและสถานที่ซื้อ)
ยี่ห้อที่ซื้อ
สถานที่ซื้อ
เพศ
อายุ
*
สถาบันที่ศึกษา
*
ระดับชั้นปีที่ศึกษา
*
*
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน
*
*
* มีความสัมพันธ์กัน
- ไม่มีความสัมพันธ์
ตารางที่ 3 แสดงผลทดสอบความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการตระหนักถึง
ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) (ราคาที่ซื้อ) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
ด้านการ
ด้านการ ด้านการ ระยะเวลา
ด้าน
ตระหนักถึง
ค้นหา ประเมินผล ในการ
ราคาที่ซื้อ พฤติกรรม
ปัญหา
ข้อมูล
ทางเลือก ตัดสินใจซื้อ
หลังการซื้อ
ด้านฮาร์ดแวร์
*
*
*
*
*
ด้านระบบปฏิบัติการ
*
*
*
ด้านรูปลักษณ์
*
*
*
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
*
*
*
* มีความสัมพันธ์กัน
- ไม่มีความสัมพันธ์
อภิปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 22 ปี ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระดับชั้นปีที่ 3 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 5,001 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท
2. ข้อมู ล ปัจ จัย ทางด้า นคุณ สมบัติของแท็บ เล็ต พี ซี กลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ให้ค วามสํา คัญ กั บ ปั จ จั ย ทางด้า น
คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์ และด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
อยู่ในระดับสําคัญ มากที่ สุด ทั้ง 4 ด้าน ได้แ ก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ความรวดเร็ วในการประมวลผล ความละเอี ยดคมชัดของ
จอแสดงผล มีความจุภายในที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอ ความคมชัดของกล้อง และระยะเวลาการใช้งานแท็บเล็ต พีซี
ในการชาร์จต่อครั้ง ด้านระบบปฏิบัติการ ระบบการทํางานที่มีความลื่นไหล ไม่กระตุก เมนูสามารถใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
สามารถรองรับใช้งานแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยจากการถูก
เข้าใช้ที่แน่นหนา ด้านรูปลักษณ์ ตัวเครื่องมีขนาดความ สูง กว้าง หนา ที่เหมาะสม ความกว้างของขนาดหน้าจอ ตัวเครื่องมี
น้ําหนักที่เบา สามารถพกพาได้สะดวก มีดีไซน์ที่หรูหราและมีความทันสมัย และมีสีสันที่สวยงามและโดดเด่น ด้านระบบ
เครือข่ายและการเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อไวไฟร์ (Wi-Fi) สามารถเชื่อมต่อเอดจ์และจีพีอาร์เอส (EDGE&GPRS) สามารถ
เชื่อมต่อสามจี (3G) สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) และมีระบบจีพีเอส (GPS) นําทางในตัว ซึ่งสอดคล้องกับ กําพล บัวศรี
(2548: บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อคุณสมบัติในด้านต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
3. กระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ เพื่อตอบสนองในความต้องการ
ของตนในการใช้แท็บเล็ต พีซี เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาของตนเอง ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด เช่น เห็นเพื่อนมี
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แท็บเล็ต พีซี จึงต้องการมีเหมือนเพื่อน และได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารานักแสดง นักร้อง ฯลฯ สอดคล้องกับ
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553 : 44-48) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริโภคจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดความต้องการ ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐาน
หรือเรียกว่าความจําเป็น นอกจากนั้นยังมีความต้องการระดับสูงขึ้นไปอีก หรือเรียกว่าความต้องการหรือความอยาก ที่เกิดจาก
สิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาปลุกเร้า และสอดคล้องกับ รณชัย ตันตระกูล (2553: 123-129) ซึ่งกล่าวว่า กระตุ้นภายนอกมักเกิด
จากแหล่างที่มาภายนอกของคน เช่น ตราสินค้า การออกแบบ ชื่อสินค้า การโฆษณา หรือเห็นจากผู้อื่นมี เป็นต้น
ด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ สอบถามจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้
แท็บเล็ต พีซี มาก่อน เช่น คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน สอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการและตัวแทนจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแท็บเล็ต พีซี และค้นหาข้อมูลจาก นิตยสารไอที ซึ่งสอดคล้องกับ นาถฤดี อามระดิษฐ์
(2548 : บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า การได้รับข้อมูลจาก เพื่อน ญาติพี่น้อง สมาชิกในครอบครัว สื่อจากนิตยสารคอมพิวเตอร์ ที่
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับ สุพรรณี อินทร์แก้ว และสลิตตา สาริบุตร (2555 : 65-68) ซึ่งกล่าวว่า
การค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งบุคล เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง คนที่
รู้จัก และแหล่งการค้า เช่น พนักงานขาย การโฆษณา การสาธิตการใช้สินค้า เป็นต้น
ด้านการประเมินผลทางเลือก กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ พิจารณาจากยี่ห้อของแท็บเล็ต
พีซี ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก พิจารณาจากคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี พิจารณาราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของแท็บเล็ต
พีซี และพิจารณาจากได้รับส่วนลดพิเศษและของแถมจากการซื้อแท็บเล็ต พีซี ซึ่งสอดคล้องกับ นาถฤดี อามระดิษฐ์ (2548 :
บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า การลดราคาเครื่องเป็นรายการส่งเสริมการตลาดที่จูงใจมากในการตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับ รณชัย
ตันตระกูล (2553 : 123-129) ซึ่งกล่าวว่า บรรทัดฐานทางเลือก ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมได้แก่
คุณลักษณะ รูปร่างลักษณะ วิธีการใช้สอย ราคา เป็นต้น และนามธรรม คือชื่อเสียงของตราสินค้าหรือบริษัท เป็นต้น ด้ า น
พฤติกรรมการซื้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ซื้อแท็บเล็ต พีซีเป็นเวลา 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ราคาแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซีในราคา
มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไปยี่ห้อแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ยี่ห้อแอปเปิ้ล สถานที่ที่ท่านซื้อ
แท็บเล็ต พีซี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่ศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี ของยี่ห้อที่ซื้อ
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มากที่สดุ ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ต พีซี
ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการใช้แท็บเล็ต พีซี มีการแนะนําให้บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จักซื้อแท็บเล็ต พีซี ยี่ห้อเดียวกัน และถ้า
ในอนาคต ถ้าตรายี่ห้อที่ใช้อยู่ มีการออกสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะมีการกลับไปซื้อยี่ห้อเดิมอีก สอดคล้องกับ รณชัย ตันตระกูล
(2553 : 123-129) ซึ่งกล่าวว่าผู้บริโภคจะมีการตอบสนองหลังการซื้อโดยพื้นฐานของความพอใจและไม่พอใจ ผู้บริโภคจะ
เรียนรู้จากกระบวนการของการซื้อจะส่งผลถึงพฤติกรรมการซื้อสิ่งเดิมในอนาคต ผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่พอใจจะเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหลังการซื้อ ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพต่ํากว่าความคาดหวังก็จะเกิดความไม่พอใจ ถ้าผลิตภัณฑ์บรรลุตามความ
คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะพอใจ และสอดคล้องกับ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553 : 44-48) ซึ่งกล่าวว่า การประเมินประโยชน์หรือ
คุณค่าของผู้บริโภค หลักจากได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว จะมีผลต่อการซื้อในครั้งต่อไปหรือการซื้อซ้ํา รวมถึงการแนะนําไปยังผู้ใกล้ชิด
ให้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
4. ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปี
ที่ศึกษาและรายได้ที่ได้รับต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่แตกต่างกัน
1. เพศที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) ด้านพฤติกรรมการซื้อ(ราคาที่ซื้อ) และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน
2. อายุที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา และด้านพฤติกรรม
การซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) แตกต่างกัน และอายุที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ราคาที่ซื้อ) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งทํา
ให้พบว่านักศึกษาที่มีอายุน้อยมีการตระหนักถึงปัญหาของตน น้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุมากกว่า
3. สถาบันที่ศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) และด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ราคาที่ซื้อ) แตกต่างกัน และสถาบันที่ศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
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ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้พบว่านักศึกษาที่นักศึกษาแต่ละสถาบันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในการตระหนักถึง
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ และ ราคาที่ซื้อ นั้นแตกต่างกันออกไป
4. ระดับชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่าง
กัน และระดับชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) และด้านพฤติกรรมการซื้อ (ราคาที่ซื้อ)
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้พบว่านักศึกษาที่อยู่ชั้นปีต่ํากว่า มีด้านพฤติกรรมหลังการซื้อน้อยกว่า นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีสูงกว่า
5. รายได้ที่ได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้าน
การประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกัน และรายได้ที่ได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อแท็บ-เล็ต พีซี ในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ) ด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ราคาที่ซื้อ) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนน้อยกว่ามีการตระหนักถึงปัญหา การประเมิน
ทางเลือกมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า และนักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนน้อยกว่า มีพฤติกรรมหลัง
การซื้อ น้อยกว่านักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า
สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปี
ที่ศึกษาและรายได้ที่ได้รับต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ ยี่ห้อ ที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ
สมมติฐานที่ 2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อยี่ห้อที่ซื้อ
1. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อของแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
2. อายุ มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อของแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. สถาบันที่ศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อของแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. ระดับชั้นปีที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อของแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ สอดคล้องกับสมมติฐาน
5. รายได้ที่ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อของแท็บเล็ต พีซี ที่ซื้อ สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อสถานที่ซื้อ
1. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
2. อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
3. สถาบันที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. ระดับชั้นปีที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน
5. รายได้ที่ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซีประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี
1. ด้านฮาร์ดแวร์ มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผล
ทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ราคาที่ซื้อ) และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และไม่สัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ)
2. ด้านระบบปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และไม่สัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ซื้อ) และด้านพฤติกรรมการซื้อ (ราคาที่ซื้อ)
3. ด้านรูปลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับ ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ(ราคาที่ซื้อ) และด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และไม่สัมพันธ์กับการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านพฤติกรรมการซื้อ
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ)
4. ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และไม่สมั พันธ์กับด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลา
ในการตัดสินใจซื้อ) และด้านพฤติกรรมการซื้อ (ราคาที่ซื้อ)
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ข้อเสนอแนะ
1. คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ผู้บริโภคนั้นให้ความสําคัญมากที่สุดในทุกด้าน
ด้ า นฮาร์ ด แวร์ ควรมี ก ารพั ฒ นาความรวดเร็ ว ในการประมวลผลของแท็ บ เล็ ต พี ซี ให้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น พั ฒ นา
จอแสดงผลให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มการมองเห็นได้คมชัดยิ่งขึ้น ความคมชัดของกล้องเพื่อให้สามารถถ่ายภาพออกมา
ได้อย่างชัดเจน และควรมีการพัฒนาพื้นที่ความจุให้มีมากเพียงพอเพื่อสามมารถเก็บข้อมูลได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และระยะเวลาการใช้งาน ต้องสามารถใช้งานได้นานพอสมควรในการชาร์จต่อครั้ง
ด้านระบบปฏิบัติการ ควรมีการพัฒนาและแก้ไขในส่วนที่มีจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการ เช่น อาการกระตุก
เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล และควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เพื่อมาอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บ ริโภคในเรื่ อ งต่า ง ๆ และสามารถรองรับแอพพลิเ คชั่นได้หลากหลายเพื่อให้ผู้บ ริโภคใช้ง านได้อย่างหลากหลาย และ
พัฒนาการถ่ายข้อมูลให้เป็นไปอย่างง่ายเพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภค และควรมีระบบความปลอดภัยในการเข้าใช้ที่แน่นหนา
เพียงพอต่อการถูกลักลอบเข้าใช้งาน
ด้านรูปลักษณ์ ควรมีการพัฒนาตัวเครื่องให้มีน้ําหนักที่เบาสามารถพกพาได้สะดวก และขนาดที่เหมาะสมต่อการ
พกพา มีดีไซน์หรูหราทันสมัยและสีสันที่โดดเด่นน่าใช้งาน และความกว้างของหน้าจอแสดงผลที่มากพอไม่เล็กและไม่ใหญ่
จนเกินไป
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ ควรมีการพัฒนาให้แท็บเล็ต พีซี สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
และมีการรองรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี
ตระหนักรับรู้ถึงปัญหา ผู้บริโภคต้องการเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลัก เพื่อนําไปใช้ในการศึกษา
หรืองานของตนเอง ดังนั้นควรมีการออกแบบให้เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน ผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากเพื่อนและ
บุคคลใกล้ชิด และจากบุคคลที่มีชื่อเสียง จึงควรมีการคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์สินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักพอสมควร
ค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ผู้บริโภคมีการค้นหาจากการสอบถามผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อน ดังนั้นควรมี
บริ ก ารหลั ง การขายที่ ดี เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคประทั บ ใจและมี ก ารแนะนํ า ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคคนอื่ น ๆ มี ก ารสอบถามข้ อ มู ล จาก
ศูนย์บริการและตัวแทนจําหน่าย ควรมีการตกแต่งให้น่าเข้าชมและใช้บริการ และควรมีพนักงานที่ดี สามารถตอบคําถามและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ ควรมีการทําสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
ควรมีการทําโฆษณาลงในหนังสือ นิตยสาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้
ประเมินผลทางเลือก โดยพิจารณายี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จึงควรมีการพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและ
น่าเชื่อถือเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพของแท็บเล็ต พีซี และการได้รับส่วนลดพิเศษและของ
แถมจากการซื้อแท็บเล็ต พีซี ควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับตัวคุณภาพของแท็บเล็ต พีซี ไม่ควรตั้งราคาสูงจนเกินไปเพราะ
อาจทําให้ผู้บริโภคไม่มีกําลังพอที่ซื้อ และไม่ควรตั้งราคาต่ําจนเกินไป เพราะจะทําให้ผู้บริโภคมองว่าราคาถูกคุณภาพยิ่งต่ําตาม
ไปด้วย และควรมีการจัดโปรโมชั่น เช่น การให้ส่วนลดพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ หรือมีการแจกของแถมเพื่อเป็นการดึงดูดใจ
ลูกค้า
ด้านพฤติกรรมการซื้อ ผู้บริโภคมีการใช้เวลาในตัดสินใจ จึงควรมีการโฆษณาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ล่วงหน้า
ก่อนที่จะทําการวางสินค้าเพื่อจําหน่าย ราคาของแท็บเล็ต พีซีที่ผู้บริโภคซื้อ สามารถนําไปใช้ในการกําหนดราคาได้ ยี่ห้อแท็บเล็ต
พีซี ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สามารถใช้ในการตัดสินใจเพิ่มหรือลดปริมาณของแท็บเล็ต พีซี ในร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย
สถานที่ซื้อของผู้บริโภคบอกถึงจุดที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อสินค้า ควรมีการให้ความสําคัญกับจุดที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ ความพึงพอใจของผู้บริโภค และความคุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้า ควรมีการใส่ใจมาก เพราะ
ส่งผลต่อการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปในอนาคต ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจและความคุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้าอาจส่งผลให้ผู้บริโภค
มีการซื้อซ้ําในครั้งต่อ ๆ ไป รวมถึงการแนะนําและบอกต่อผู้บริโภคคนอื่น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรจะศึ ก ษาผู้ บ ริ โ ภคในส่ ว นภู มิ ภ าค เช่ น ภาคกลาง หรื อ ในในจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี
สถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมาก เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีจํานวนสถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมาก สามารถนําผล
การศึกษาที่ได้ มาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทสรุป (Conclusion)
จากงานวิจัยพบว่ามุมมองของผู้บริโภคที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี นั้นได้ให้ความสําคัญ
กับคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี เป็นอย่างมาก โดยให้ความสําคัญในด้านระบบปฏิบัติการมากที่สุด รองลงมาคือด้านฮาร์ดแวร์
ด้านรูปลักษณ์ และด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อตามลําดับ โดยผู้บริโภคนั้นนําปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผู้บริโภคผู้บริโภค
ให้ความสําคัญในด้านการประเมินทางเลือกมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ผู้บริโภคได้รับ
ความคุ้มจากการใช้แท็บเล็ต พีซี มากที่สุด ด้านพฤติกรรมการซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต
พีซี เป็นเวลา 1 - 3 เดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี ในราคา มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อ
แท็บเล็ต พีซี ยี่ห้อแอปเปิ้ล และผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อแท็บเล็ต พีซี จากศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี ของยี่ห้อที่ซื้อ และพบว่า
อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ที่ได้รับต่อเดือนของผู้บริโภคนั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อแท็บเล็ต พีซี และ อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ที่ได้รับต่อเดือนของผู้บริโภคนั้น มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน ใจซื้อ ในด้า นพฤติกรรมการซื้อ (ยี่ห้อที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ) และพบว่าคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ ศูนย์บริการขาย ตัวแทนจําหน่าย หรือ
พ่อค้าคนกลางที่ประกอบธุรกิจจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี เพื่อนําผลการวิจัยเหล่านี้ไปกําหนดกลยุทธ์วางแผนทางการตลาด เช่น
การกําหนดจํานวนของแท็บเล็ต พีซี หรือกําหนดสเปคของแท็บเล็ต พีซี เพื่อนํามาจําหน่ายให้ตรงกับความต้องการหรือ
ความชอบของผู้บริโภค เป็นต้น
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