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คุณสมบตัิของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรีในจังหวัดปทุมธานี 

 
นายมนสัสวี  นกแก้ว1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา  หิรัญกิตติ2 

 
บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในจังหวัดปทุมธานี โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีประสบการณ์ใน
การซ้ือแท็บเล็ต พีซี จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบเชิงอนุมานใช้ การทดสอบค่าทีแบบอิสระ 
(Independent Sample t-test) ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 22 ปี ศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ระดับชั้นปีท่ี 3 มีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ท้ัง 4 ด้าน  
 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลประชากรศาสตร์ ยกเว้นเพศ มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีแตกต่าง
กัน เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ย่ีห้อท่ีซ้ือ และสถานท่ีซ้ือ) ส่วนคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
คําสําคัญ: แท็บเล็ต พีซี กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
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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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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 ซ่ึงมีการพัฒนาในแง่ของ
รูปแบบและการใช้งานให้หลากหลายและความสะดวกสบายมากข้ึน คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจําวันของ
เรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ความบันเทิง งานธุรกิจ งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานสาธารณสุข งานสื่อสารและ
คมนาคม งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ จําลอง 
สภาวการณ์ ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์จะสามารถทําให้งานเหล่านี้มีความรวดเร็วข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการคํานวณ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เป็นต้น บริษัท Gartner ประเทศสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ยอดขายแท็บเล็ต พีซี ในปี พ.ศ. 2553 
มียอดจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี 17.61 ล้านเคร่ือง และในปี พ.ศ. 2554 มีขอดจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี ถึง 69.78 ล้านเคร่ือง แสดง
ให้เห็นว่า การเติบโตของตลาดแท็บเล็ต พีซี นั้นมีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2554 โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จํากัด ได้ชี้ว่าจํานวนประชากรอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์เฉลี่ยแล้วแต่ละวันประมาณ 6 ล้านคน เป็นผู้ท่ีอยู่ในต่างประเทศอีกจํานวน 4 แสน 4 หม่ืนคน ในเดือนสิงหาคม ในปี 
พ.ศ. 2554 เป็นเดือนท่ีมีจํานวนประชากรอินเทอร์เน็ตออนไลน์ในประเทศไทยที่สูงสุดถึง 25,090,390 คน และมีอัตราการ
เติบโตของประชากรอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 26.77% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2553 โดยกลุ่มเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในปี 
พ.ศ.2554  บันเทิง เกมส์ออนไลน์ เว็บบอร์ด เว็บข่าวสื่อ ช้อปปิ้ง และจากการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ จากร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เพ่ิมเป็นร้อย
ละ 51.9 ในปี 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี 
นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลท่ัวไป/สินค้าหรือบริการมากท่ีสุด 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 รวมท้ังเกมส์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงท่ีสุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือ เฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลาย ๆ 
ประเทศ ถ้าว่ากันด้วยสถิติของจํานวนผู้ใช้ Facebook เรียงตามประเทศแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันดับแรกท่ีมี
ผู้เล่น Facebook มากท่ีสุดถึง 157 ล้านคน ตามมาด้วยประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
เม็กซิโก ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับท่ี 16 มีผู้ใช้ Facebook ถึง 14 ล้านคน แต่ถ้านับสถิติผู้ใช้ Facebook เรียงตามเมือง
นั้นกรุงเทพมหานครจะเป็นอันดับ 1 ด้วยจํานวนผู้ใช้ท่ีมีมากถึง 8 ล้านคน โดยเหตุผลดังกล่าวตลาดของแท็บเล็ต พีซี มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตต่างผลิตแท็บเล็ตพีซี ออกมาแข่งขันกันมาก เนื่องจากความต้องการใช้แท็บเล็ต พีซี ของผู้บริโภค
ท่ีมีมากข้ึน ส่งผลให้ตลาดคอมพิวเตอร์มีแข่งขันกันอย่างมาก อีกท้ังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้แท็บเล็ต พีซี มีคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของระยะเวลาการใช้งาน ความสามารถในการพกพาไปยังท่ีต่าง ๆ 
ฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีการใช้งานได้ง่ายและมีความสามารถต่าง ๆ 
มากมาย ในตลาดจึงมีแท็บเล็ต พีซีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันไป 
ตอนนี้ตลาดแท็บเล็ต พีซี ประเทศไทยคึกคักเป็นอย่างมาก มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ความต้องการในตลาดสูง จากกระแส
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แท็บเล็ต พีซีของโครงการแท็บเล็ตเพ่ือเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ส่งผลให้เด็กในระดับการศึกษาต่าง ๆ เกิดความต้องการเช่นกัน 
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ซ่ึงแท็บเล็ต พีซี ด้วยขนาดท่ีเล็ก
และมีน้ําหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกสบาย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว เช่น สามารถใช้
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จังหวัด
ปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค โดยใช้จุด
ได้เปรียบของการท่ีมีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดเป็นจํานวนมาก 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่าง ๆ ท่ีทํากิจการเกี่ยวกับแท็บเล็ต พีซี นํา
ผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ไปพัฒนากิจการและผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ หรือเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษาและรายได้ท่ี
ได้รับต่อเดือน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์  
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินผล
ทางเลือก พฤติกรรมการซ้ือ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

เป็นแนวทางให้ศูนย์บริการขาย ตัวแทนจําหน่าย หรือพ่อค้าคนกลางท่ีประกอบธุรกิจจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี นําผล
การศึกษาของงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ นําไปพัฒนากิจการหรือเพ่ือวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างสูงสุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในเร่ือง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 

1. พ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี มีท้ังหมด 10 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 

2. ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี  
3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือแท็บเล็ต พีซี ซ่ึง

ผู้วิจัยท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การคํานวณโดยสูตรของการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรของ
ยามาเน่ (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552 : 139) ซ่ึงได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 

4. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากปริมาณของนักศึกษาสูงสุด อันดับ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 10 แห่ง ใน

จังหวัดปทุมธานี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยพิจารณาจากปริมาณของนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก โดยเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีกําหนด 

5. ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ.  
2556 
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สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานในการศึกษา คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ในจังหวัดปทุมธานี ในประเด็นต่าง ๆ คือ 
1. ข้อมูลคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ท่ี

ได้รับต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีแตกต่างกัน (ยกเว้น ย่ีห้อท่ีซ้ือ และ สถานท่ีซ้ือ) 
2. ข้อมูลคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา รายได้ท่ี

ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ ย่ีห้อท่ีซ้ือ และสถานท่ีซ้ือ  
3. คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซีประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์ ด้านระบบ

เครือข่ายและการเชื่อมต่อมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี (ยกเว้น ย่ีห้อท่ีซ้ือและสถานท่ีซ้ือ) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
จังหวัดปทุมธานี สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิเคราะห์ 

หลงัจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง นําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างทําการตอบมาตรวจสอบ
ข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นทําการลง
รหัส (Coding) โดยนําแบบสอบถามที่ถูกต้องและสมบูรณ์เรียบร้อยนํามาลงรหัสตามท่ีกําหนดรหัสไว้ สุดท้ายนํามาประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจยั  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําไปวิเคราะห์ทําการประมวลผลข้อมูล 

โดยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการค้นคว้าอิสระ เพ่ือหาค่าสถิติดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี และกระบวนการตัดสิน ใจซ้ือ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent  Variables) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
-  เพศ  
-  อายุ  
-  สถาบันท่ีศึกษา 
-  ระดับชั้นปีท่ีศึกษา 
-  รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน  

คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี 
- ด้านฮาร์ดแวร์ 
- ด้านระบบปฏิบัติการ 
- ด้านรูปลักษณ์ 
- ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี 
1. การตระหนักถึงปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. พฤติกรรมการซ้ือ 
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา และ
รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงจะแสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ     

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพ่ือแสดงให้

เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติดังนี้  
ใช้สถิติแบบ Independent Sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (2 กลุ่ม) 
ใช้สถิติแบบ One-way ANOVA (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (2 กลุ่มข้ึนไป) 
ใช้สถิติแบบ ไคสแควร์ (Chi-square) เพ่ือทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
ใช้สถิติแบบ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

เพ่ือทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซีกับ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ยกเว้น พฤติกรรม 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านเพศ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.75 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.25 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใน

คร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ด้านอายุ อายุ 17 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.25 อายุ 20 - 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.50 อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 

23 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 18.25 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 20 - 22 ปี รองลงมาคือ อายุ 
17 - 19 ปี และอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 23 ปีข้ึนไป ตามลําดับ 

ด้านสถานท่ีศึกษา ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คิดเป็นร้อยละ 22.50 มหาวิทยาลัยรังสิต คิดเป็น 
ร้อยละ 20.75 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.75 มหาวิทยาลัยกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 17.75 มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ได้แก่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลําดับ 

ด้านระดับชั้นปีท่ีศึกษาช้ันปี 1 คิดเป็นร้อยละ 18.25 ชั้นปี 2 คิดเป็นร้อยละ 23.00 ชั้นปี 3 คิดเป็นร้อยละ 33.75 
ชั้นปี 4 คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 รองลงมาคือ ชั้นปี 
4 และชั้นปี 2 ตามลําดับ 

ด้านรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 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 
ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 10,001 - 
15,000 บาท และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี 
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้   
ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4175 
ด้านระบบปฏิบัติการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านระบบปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ซ่ึงมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.4780 
ด้านรูปลักษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านรูปลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3505 
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ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านระบบเครือข่ายและ
การเชื่อมต่อโดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2935 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี 
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 ด้านดังนี้ 
ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหาโดย

รวมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1544 
ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ใน

ระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1794 
ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการประเมินทางเลือกโดย

รวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3994 
ด้านพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้ 
ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 1 - 3 เดือน คิดเป็น    ร้อยละ 71.00 ระยะเวลา 

4 - 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ระยะเวลา 7 เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังนี้
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 1 - 3 เดือน รองลงมาคือระยะเวลา 4 - 6 เดือน และระยะเวลา 7 เดือนข้ึนไป 
ตามลําดับ 

ด้านราคาแท็บเล็ต พีซี ราคาแท็บเล็ต พีซีท่ีซ้ือ ราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 
ราคา 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.75 ราคามากกว่า 20,001 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 37.25 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในราคา มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป รองลงมาคือราคาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท และราคา 15,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ 

ด้านย่ีห้อแท็บเล็ต พีซี ย่ีห้อแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ ย่ีห้อแอปเปิ้ล คิดเป็นร้อยละ 40.75 ย่ีห้อซัมซุง คิดเป็นร้อยละ 
28.25 ย่ีห้อโซน่ี คิดเป็นร้อยละ 9.00 ย่ีห้อเอเซอร์ คิดเป็นร้อยละ 13.50 ย่ีห้ออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.50 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ย่ีห้อแอปเปิ้ล รองลงมาคือย่ีห้อซัมซุง และย่ีห้อเอเซอร์ ตามลําดับ 

ด้านสถานท่ีท่ีซ้ือ ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี คิดเป็นร้อยละ 53.50 ซ้ือท่ีร้านค้าหรือตัวแทน
จําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 35.75 ซ้ือโดยสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ต / งานแสดงสินค้า คิดเป็นร้อยละ 10.75 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ในคร้ังนี้ส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี รองลงมาคือร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย และสั่งซ้ือ
ทางอินเทอร์เน็ต / งานแสดงสินค้า ตามลําดับ 

ด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านรูปลักษณ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3413 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึง 
 ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ  
 (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือและ ราคาท่ีซ้ือ)  

 ด้านการ
ตระหนักถึง

ปัญหา 

ด้านการ
ค้นหา
ข้อมูล 

ด้านการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ระยะเวลา
ในการ

ตัดสินใจซ้ือ 

ราคาท่ีซ้ือ ด้านพฤติกรรม
หลังการซ้ือ 

เพศ - - - - - - 
อายุ - - - * - - 
สถาบันท่ีศึกษา * * * * * - 
ระดับชั้นปีท่ีศึกษา - - - - - * 
รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน * - * - - * 

* มีความแตกต่าง 
-  ไม่มีความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรม 
 การซ้ือ (ย่ีห้อท่ีซ้ือและสถานท่ีซ้ือ) 
  ย่ีห้อท่ีซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ 
เพศ  -  - 
อายุ  *  - 
สถาบันท่ีศึกษา  -  * 
ระดับชั้นปีท่ีศึกษา  *  * 
รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน  *  * 

* มีความสัมพันธ์กัน 
-  ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลทดสอบความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตระหนักถึง 
 ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ  
 (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) (ราคาท่ีซ้ือ) ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 ด้านการ

ตระหนักถึง
ปัญหา 

ด้านการ
ค้นหา
ข้อมูล 

ด้านการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ระยะเวลา
ในการ

ตัดสินใจซ้ือ 
ราคาท่ีซ้ือ 

ด้าน
พฤติกรรม
หลังการซ้ือ 

ด้านฮาร์ดแวร์ * * * - * * 
ด้านระบบปฏิบัติการ * * * - - - 
ด้านรูปลักษณ์ - - * - * * 
ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ * * - - - * 

* มีความสัมพันธ์กัน 
-  ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
อภิปรายผล 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 22 ปี ศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ระดับชั้นปีท่ี 3 มีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน 5,001 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 

2. ข้อมูลปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้าน
คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์ และด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ 
อยู่ในระดับสําคัญ มากท่ีสุด ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ความรวดเร็วในการประมวลผล ความละเอียดคมชัดของ
จอแสดงผล มีความจุภายในท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอ ความคมชัดของกล้อง และระยะเวลาการใช้งานแท็บเล็ต พีซี 
ในการชาร์จต่อครั้ง ด้านระบบปฏิบัติการ ระบบการทํางานท่ีมีความลื่นไหล ไม่กระตุก เมนูสามารถใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
สามารถรองรับใช้งานแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยจากการถูก
เข้าใช้ท่ีแน่นหนา ด้านรูปลักษณ์ ตัวเครื่องมีขนาดความ สูง กว้าง หนา ท่ีเหมาะสม ความกว้างของขนาดหน้าจอ ตัวเครื่องมี
น้ําหนักท่ีเบา สามารถพกพาได้สะดวก มีดีไซน์ท่ีหรูหราและมีความทันสมัย และมีสีสันท่ีสวยงามและโดดเด่น ด้านระบบ
เครือข่ายและการเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อไวไฟร์ (Wi-Fi) สามารถเชื่อมต่อเอดจ์และจีพีอาร์เอส (EDGE&GPRS) สามารถ
เชื่อมต่อสามจี (3G) สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ (Bluetooth) และมีระบบจีพีเอส (GPS) นําทางในตัว ซ่ึงสอดคล้องกับ กําพล บัวศรี 
(2548: บทคัดย่อ) ซ่ึงกล่าวว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อคุณสมบัติในด้านต่างๆของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

3. กระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ เพ่ือตอบสนองในความต้องการ
ของตนในการใช้แท็บเล็ต พีซี เพ่ือนําไปใช้ในการศึกษาของตนเอง ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด เช่น เห็นเพ่ือนมี
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แท็บเล็ต พีซี จึงต้องการมีเหมือนเพื่อน และได้รับอิทธิพลจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น ดารานักแสดง นักร้อง ฯลฯ สอดคล้องกับ 
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553 : 44-48) ซ่ึงกล่าวว่า ผู้บริโภคจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเกิดความต้องการ ซ่ึงอาจเป็นความต้องการพื้นฐาน
หรือเรียกว่าความจําเป็น นอกจากนั้นยังมีความต้องการระดับสูงข้ึนไปอีก หรือเรียกว่าความต้องการหรือความอยาก ท่ีเกิดจาก
สิ่งกระตุ้นจากภายนอกมาปลุกเร้า และสอดคล้องกับ รณชัย ตันตระกูล (2553: 123-129) ซ่ึงกล่าวว่า กระตุ้นภายนอกมักเกิด
จากแหล่างท่ีมาภายนอกของคน เช่น ตราสินค้า การออกแบบ ชื่อสินค้า การโฆษณา หรือเห็นจากผู้อ่ืนมี เป็นต้น  

ด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ สอบถามจากผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้
แท็บเล็ต พีซี มาก่อน เช่น คนในครอบครัว ญาติ เพ่ือน สอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการและตัวแทนจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี 
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับแท็บเล็ต พีซี และค้นหาข้อมูลจาก นิตยสารไอที ซ่ึงสอดคล้องกับ นาถฤดี อามระดิษฐ์ 
(2548 : บทคัดย่อ) ซ่ึงกล่าวว่า การได้รับข้อมูลจาก เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง สมาชิกในครอบครัว สื่อจากนิตยสารคอมพิวเตอร์ ท่ี
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือ และสอดคล้องกับ สุพรรณี อินทร์แก้ว และสลิตตา สาริบุตร (2555 : 65-68) ซ่ึงกล่าวว่า 
การค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งบุคล เช่น ครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนฝูง คนท่ี
รู้จัก และแหล่งการค้า เช่น พนักงานขาย การโฆษณา การสาธิตการใช้สินค้า เป็นต้น 

ด้านการประเมินผลทางเลือก กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ พิจารณาจากย่ีห้อของแท็บเล็ต 
พีซี ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก พิจารณาจากคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี พิจารณาราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพของแท็บเล็ต 
พีซี และพิจารณาจากได้รับส่วนลดพิเศษและของแถมจากการซ้ือแท็บเล็ต พีซี ซ่ึงสอดคล้องกับ นาถฤดี อามระดิษฐ์ (2548 : 
บทคัดย่อ) ซ่ึงกล่าวว่า การลดราคาเคร่ืองเป็นรายการส่งเสริมการตลาดท่ีจูงใจมากในการตัดสินใจซ้ือ และสอดคล้องกับ รณชัย 
ตันตระกูล (2553 : 123-129) ซ่ึงกล่าวว่า บรรทัดฐานทางเลือก ซ่ึงแสดงให้เห็นท้ังรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมได้แก่
คุณลักษณะ รูปร่างลักษณะ วิธีการใช้สอย ราคา เป็นต้น และนามธรรม คือชื่อเสียงของตราสินค้าหรือบริษัท เป็นต้น ด้ า น
พฤติกรรมการซ้ือ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ซ้ือแท็บเล็ต พีซีเป็นเวลา 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ราคาแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซีในราคา 
มากกว่า 20,001 บาทข้ึนไปย่ีห้อแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ย่ีห้อแอปเปิ้ล สถานท่ีท่ีท่านซ้ือ 
แท็บเล็ต พีซี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี ของย่ีห้อท่ีซ้ือ 

ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ตัวอย่างให้ความสําคัญอยู่ในระดับ มากท่ีสดุ ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ต พีซี 
ความคุ้มค่าท่ีได้รับจากการใช้แท็บเล็ต พีซี มีการแนะนําให้บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลท่ีรู้จักซ้ือแท็บเล็ต พีซี ย่ีห้อเดียวกัน และถ้า
ในอนาคต ถ้าตราย่ีห้อท่ีใช้อยู่ มีการออกสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะมีการกลับไปซ้ือย่ีห้อเดิมอีก สอดคล้องกับ รณชัย ตันตระกูล 
(2553 : 123-129) ซ่ึงกล่าวว่าผู้บริโภคจะมีการตอบสนองหลังการซ้ือโดยพ้ืนฐานของความพอใจและไม่พอใจ ผู้บริโภคจะ
เรียนรู้จากกระบวนการของการซ้ือจะส่งผลถึงพฤติกรรมการซ้ือสิ่งเดิมในอนาคต ผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่พอใจจะเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหลังการซ้ือ ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพตํ่ากว่าความคาดหวังก็จะเกิดความไม่พอใจ ถ้าผลิตภัณฑ์บรรลุตามความ
คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะพอใจ และสอดคล้องกับ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553 : 44-48) ซ่ึงกล่าวว่า การประเมินประโยชน์หรือ
คุณค่าของผู้บริโภค หลักจากได้ตัดสินใจซ้ือไปแล้ว จะมีผลต่อการซ้ือในคร้ังต่อไปหรือการซ้ือซํ้า รวมถึงการแนะนําไปยังผู้ใกล้ชิด
ให้ซ้ือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

4.  ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปี

ท่ีศึกษาและรายได้ท่ีได้รับต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ท่ีแตกต่างกัน 
1. เพศท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล 

ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) ด้านพฤติกรรมการซ้ือ(ราคาท่ีซ้ือ) และด้าน
พฤติกรรมหลังการซ้ือไม่แตกต่างกัน 

2. อายุท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา และด้านพฤติกรรม
การซ้ือ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) แตกต่างกัน และอายุท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ราคาท่ีซ้ือ) และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือไม่แตกต่างกัน ซ่ึงทํา
ให้พบว่านักศึกษาท่ีมีอายุน้อยมีการตระหนักถึงปัญหาของตน น้อยกว่านักศึกษาท่ีมีอายุมากกว่า 

3. สถาบันท่ีศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) และด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
(ราคาท่ีซ้ือ) แตกต่างกัน และสถาบันท่ีศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ
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ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงทําให้พบว่านักศึกษาท่ีนักศึกษาแต่ละสถาบันมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในการตระหนักถึง
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ และ ราคาท่ีซ้ือ นั้นแตกต่างกันออกไป 

4. ระดับชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ แตกต่าง
กัน และระดับชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) และด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ราคาท่ีซ้ือ) 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงทําให้พบว่านักศึกษาท่ีอยู่ชั้นปีตํ่ากว่า มีด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือน้อยกว่า นักศึกษาท่ีอยู่ชั้นปีสูงกว่า 

5. รายได้ท่ีได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้าน
การประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ แตกต่างกัน และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือแท็บ-เล็ต พีซี ในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) ด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
(ราคาท่ีซ้ือ) ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงทําให้พบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนน้อยกว่ามีการตระหนักถึงปัญหา การประเมิน
ทางเลือกมากกว่านักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนมากกว่า และนักศึกษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนน้อยกว่า มีพฤติกรรมหลัง
การซ้ือ น้อยกว่านักศกึษาท่ีมีรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนมากกว่า 

สมมติฐานข้อท่ี 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปี
ท่ีศึกษาและรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ ย่ีห้อ  ท่ีซ้ือ และสถานท่ีซ้ือ 

สมมติฐานท่ี 2.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อย่ีห้อท่ีซ้ือ 
1. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับย่ีห้อของแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
2. อายุ มีความสัมพันธ์กับย่ีห้อของแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ สอดคล้องกับสมมติฐาน 
3. สถาบันท่ีศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับย่ีห้อของแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
4. ระดับชั้นปีท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับย่ีห้อของแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ สอดคล้องกับสมมติฐาน 
5. รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับย่ีห้อของแท็บเล็ต พีซี ท่ีซ้ือ สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 2.2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อสถานท่ีซ้ือ 
1. เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือแท็บเล็ต พีซี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
2. อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือแท็บเลต็ พีซี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
3. สถาบันท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน 
4. ระดับชั้นปีท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน 
5. รายได้ท่ีได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสถานท่ีซ้ือแท็บเล็ต พีซี สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 3  คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซีประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านระบบปฏิบัติการ ด้านรูปลักษณ์ 

ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี 
1. ด้านฮาร์ดแวร์ มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผล

ทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ราคาท่ีซ้ือ) และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ และไม่สัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) 

2. ด้านระบบปฏิบัติการ  มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ และไม่สัมพันธ์กับด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ระยะเวลาในการตัดสินใจ
ซ้ือ) และด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ราคาท่ีซ้ือ) 

3. ด้านรูปลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับ ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซื้อ(ราคาท่ีซ้ือ) และด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ และไม่สัมพันธ์กับการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านพฤติกรรมการซ้ือ 
(ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ) 

4. ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ มีความสัมพันธ์กับด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ และไม่สมัพันธ์กับด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ระยะเวลา
ในการตัดสินใจซ้ือ) และด้านพฤติกรรมการซ้ือ (ราคาท่ีซ้ือ) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ผู้บริโภคน้ันให้ความสําคัญมากท่ีสุดในทุกด้าน  
ด้านฮาร์ดแวร์ ควรมีการพัฒนาความรวดเร็วในการประมวลผลของแท็บเล็ต พีซี ให้รวดเร็วย่ิงข้ึน พัฒนา

จอแสดงผลให้มีความคมชัดมากย่ิงข้ึนเพ่ือเพ่ิมการมองเห็นได้คมชัดย่ิงข้ึน ความคมชัดของกล้องเพื่อให้สามารถถ่ายภาพออกมา
ได้อย่างชัดเจน และควรมีการพัฒนาพ้ืนท่ีความจุให้มีมากเพียงพอเพ่ือสามมารถเก็บข้อมูลได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และระยะเวลาการใช้งาน ต้องสามารถใช้งานได้นานพอสมควรในการชาร์จต่อคร้ัง  

ด้านระบบปฏิบัติการ ควรมีการพัฒนาและแก้ไขในส่วนท่ีมีจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการ เช่น อาการกระตุก 
เพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล และควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เพ่ือมาอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคในเร่ืองต่าง ๆ และสามารถรองรับแอพพลิเคชั่นได้หลากหลายเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างหลากหลาย และ
พัฒนาการถ่ายข้อมูลให้เป็นไปอย่างง่ายเพ่ือความสะดวกต่อผู้บริโภค และควรมีระบบความปลอดภัยในการเข้าใช้ท่ีแน่นหนา
เพียงพอต่อการถูกลักลอบเข้าใช้งาน 

ด้านรูปลักษณ์ ควรมีการพัฒนาตัวเคร่ืองให้มีน้ําหนักท่ีเบาสามารถพกพาได้สะดวก และขนาดที่เหมาะสมต่อการ
พกพา  มีดีไซน์หรูหราทันสมัยและสีสันท่ีโดดเด่นน่าใช้งาน และความกว้างของหน้าจอแสดงผลที่มากพอไม่เล็กและไม่ใหญ่
จนเกินไป  

ด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ ควรมีการพัฒนาให้แท็บเล็ต พีซี สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณต่าง ๆ ได้ดีข้ึน 
และมีการรองรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี  
ตระหนักรับรู้ถึงปัญหา ผู้บริโภคต้องการเพ่ือจะตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลัก เพ่ือนําไปใช้ในการศึกษา

หรืองานของตนเอง ดังนั้นควรมีการออกแบบให้เหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งาน ผู้บริโภคน้ันได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนและ
บุคคลใกล้ชิด และจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง จึงควรมีการคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์สินค้าท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักพอสมควร   

ค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ผู้บริโภคมีการค้นหาจากการสอบถามผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อน ดังนั้นควรมี
บริการหลังการขายที่ดี เพ่ือให้ผู้บริโภคประทับใจและมีการแนะนําไปยังผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ  มีการสอบถามข้อมูลจาก
ศูนย์บริการและตัวแทนจําหน่าย ควรมีการตกแต่งให้น่าเข้าชมและใช้บริการ และควรมีพนักงานที่ดี สามารถตอบคําถามและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ ควรมีการทําสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายย่ิงข้ึน และ 
ควรมีการทําโฆษณาลงในหนังสือ นิตยสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทนี้  

ประเมินผลทางเลือก โดยพิจารณาย่ีห้อท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก จึงควรมีการพัฒนาตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและ
น่าเชื่อถือเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพของแท็บเล็ต พีซี  และการได้รับส่วนลดพิเศษและของ
แถมจากการซ้ือแท็บเล็ต พีซี ควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับตัวคุณภาพของแท็บเล็ต พีซี ไม่ควรต้ังราคาสูงจนเกินไปเพราะ
อาจทําให้ผู้บริโภคไม่มีกําลังพอท่ีซ้ือ และไม่ควรต้ังราคาตํ่าจนเกินไป เพราะจะทําให้ผู้บริโภคมองว่าราคาถูกคุณภาพย่ิงตํ่าตาม
ไปด้วย และควรมีการจัดโปรโมชั่น เช่น การให้ส่วนลดพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ หรือมีการแจกของแถมเพ่ือเป็นการดึงดูดใจ
ลูกค้า  

ด้านพฤติกรรมการซ้ือ ผู้บริโภคมีการใช้เวลาในตัดสินใจ จึงควรมีการโฆษณาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะทําการวางสินค้าเพ่ือจําหน่าย  ราคาของแท็บเล็ต พีซีท่ีผู้บริโภคซ้ือ สามารถนําไปใช้ในการกําหนดราคาได้ ย่ีห้อแท็บเล็ต 
พีซี ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค สามารถใช้ในการตัดสินใจเพ่ิมหรือลดปริมาณของแท็บเล็ต พีซี ในร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่าย 
สถานท่ีซ้ือของผู้บริโภคบอกถึงจุดท่ีผู้บริโภคนิยมไปซ้ือสินค้า ควรมีการให้ความสําคัญกับจุดท่ีผู้บริโภคนิยมไปซ้ือ 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ ความพึงพอใจของผู้บริโภค และความคุ้มค่าท่ีได้รับจากสินค้า ควรมีการใส่ใจมาก เพราะ
ส่งผลต่อการซ้ือสินค้าในคร้ังต่อไปในอนาคต ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจและความคุ้มค่าท่ีได้รับจากสินค้าอาจส่งผลให้ผู้บริโภค
มีการซ้ือซํ้าในคร้ังต่อ ๆ ไป รวมถึงการแนะนําและบอกต่อผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 

การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เช่น ภาคกลาง หรือในในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ี มี
สถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมาก เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจํานวนสถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมาก สามารถนําผล
การศึกษาท่ีได้ มาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาท่ีถูกต้องและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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บทสรุป (Conclusion) 
จากงานวิจัยพบว่ามุมมองของผู้บริโภคท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี นั้นได้ให้ความสําคัญ

กับคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี เป็นอย่างมาก โดยให้ความสําคัญในด้านระบบปฏิบัติการมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านฮาร์ดแวร ์
ด้านรูปลักษณ์ และด้านระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อตามลําดับ โดยผู้บริโภคน้ันนําปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคน้ันประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ถึงปัญหา 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมการซ้ือ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผู้บริโภคผู้บริโภค
ให้ความสําคัญในด้านการประเมินทางเลือกมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผู้บริโภคได้รับ
ความคุ้มจากการใช้แท็บเล็ต พีซี มากท่ีสุด ด้านพฤติกรรมการซ้ือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต 
พีซี เป็นเวลา 1 - 3 เดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี ในราคา มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือ   
แท็บเล็ต พีซี ย่ีห้อแอปเปิ้ล และผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือแท็บเล็ต พีซี จากศูนย์บริการขายแท็บเล็ต พีซี ของย่ีห้อท่ีซ้ือ และพบว่า 
อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนของผู้บริโภคนั้น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือแท็บเล็ต พีซี และ อายุ สถาบันท่ีศึกษา ระดับชั้นปีท่ีศึกษา และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนของผู้บริโภคน้ัน มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ในด้านพฤติกรรมการซื้อ (ย่ีห้อท่ีซ้ือ และสถานท่ีซ้ือ) และพบว่าคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ ศูนย์บริการขาย ตัวแทนจําหน่าย หรือ
พ่อค้าคนกลางท่ีประกอบธุรกิจจําหน่ายแท็บเล็ต พีซี เพ่ือนําผลการวิจัยเหล่านี้ไปกําหนดกลยุทธ์วางแผนทางการตลาด เช่น 
การกําหนดจํานวนของแท็บเล็ต พีซี หรือกําหนดสเปคของแท็บเล็ต พีซี เพ่ือนํามาจําหน่ายให้ตรงกับความต้องการหรือ
ความชอบของผู้บริโภค เป็นต้น 
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