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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตกบั
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) 
แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) และแบบจ าลอง Extreme Value  

ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีใชแ้ท็บเล็ตมีจ านวน 88 ราย (ร้อยละ 

22) และใชโ้น๊ตบุค้มีจ านวน 312 ราย (ร้อยละ 78)  เป็นเพศชายร้อยละ 56.25 เพศหญิงร้อยละ 43.25

มีอายุระหว่าง 20-23 ปี ร้อยละ 67.75 และอายุระหว่าง 24-28 ปี ร้อยละ 32.25 และส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 54.5 สูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่มี

อาชีพนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

สินคา้ จากการวิเคราะห์โดยแบบจ าลอง Probit, Logit และ Extreme Value พบว่าแบบจ าลอง 

Extreme Value มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาพิจารณามากท่ีสุด ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่ในการ

ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ท ปัจจยัด้านความเป็นท่ีนิยมของสินค้าในปัจจุบนั  อายุของผูต้อบ

แบบสอบถาม รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัดา้นความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อพฤ ติ ก ร รมก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ นค้ า ข อ งนั ก ศึ ก ษ า มห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใหม่
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ABSTRACT 

This study aims to compare behavior choice of buying tablet versus notebook of Chiang 
Mai University students. Questionnaires were distributed to 400 samples for data collection. Data 
analysis was conducted by descriptive statistics, logit model, probit model, and extreme value. 

The result of the study indicated that there were 88 Chiang Mai University students 
(22%) who used tablet and 312 who used notebook (78%). 56.2 percent of them were male and 
43.25 percent of them were female. 67.75 percent of them were 20-23 years old and 32.25 percent 
of them were 24-28 years old. Most of them were single. 54.5 percent of the students had 
bachelor’s degree while 45.5 percent of them had degrees higher than bachelor’s degree. Most of 
them were students with average income per month not exceeding 15,000 Thai Baht. After the 
analysis by probit model, logit model, and extreme value, extreme value was found to be the most 
appropriate model for data analysis. Regarding the factors affecting the buyers behavior of the 
students, it was discovered that influential factors on buyers behavior of Chiang Mai University 
students were internet promotion, popularity of the products, age and income of the samples, and 
convenience in choosing the product of the students.  


