
บทที ่5  
         สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไป พฤติกรรม รวมทั้งปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชสิ้นคา้สองชนิดระหวา่งแทบ็เล็ตกบัโน๊ตบุค้ โดยท าการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากนั้นน า

ขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา้ทั้งสองชนิดดงักล่าว และไดใ้ช ้ Logit Model, Probit Model, Extreme Value โดยเทคนิค

วธีิการวเิคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) 

และเทคนิควเิคราะห์โดยใช ้Marginal effects โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Limdep เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชสิ้นคา้สองชนิดระหวา่งแทบ็เล็ตกบัโน๊ตบุค้ซ่ึงได้

สรุปผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาโดยภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 225 คิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอายรุะหวา่ง 20-23 ปี มีจ  านวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.75 มี

สถานภาพโสด จ านวน 398 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 218 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 54.5 ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน (นกัเรียน นกัศึกษา คา้ขาย เจา้ของกิจการ) 

มีจ  านวน 397 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน มีจ านวน 

335 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.75 รองลงมาคือรายไดร้ะดบั มากกวา่ 15,000 บาท มีจ านวน 45 ราย คิด

เป็นร้อยละ 11.25 

 ส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ลือกซ้ือแท็บเล็ตจ านวน 88 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 มีอายุระหวา่ง 20-23 ปี มีจ  านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.68 มี
สถานภาพโสดทั้งหมด 88 ราย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.78 
รองลงมาคือระดบั สูงกว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.22 กลุ่มตวัอย่างลว้น
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ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน (นกัเรียน นกัศึกษา คา้ขาย เจา้ของกิจการ) มีจ  านวน 88 ราย มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน มีจ านวน มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 
รองลงมาคือรายไดร้ะดบัมากกวา่ 15,000 บาท มีจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 
 ส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ลือกใชโ้น๊ตบุค้ จ  านวน 88 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
193 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.86 เป็นเพศหญิงจ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.14 มีอายุระหวา่ 20-
23 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมาคือช่วงอาย ุ24-28 ปี มีจ  านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.90 
 มีสถานภาพโสดจ านวน 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.35 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 161 
ราย คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือระดบั สูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.4 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน (นกัเรียน นกัศึกษา คา้ขาย เจา้ของกิจการ) มีจ  านวน 
309 คิดเป็นร้อยละ 99.04 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน มีจ านวน มีจ านวน 297 
ราย คิดเป็นร้อยละ 95.2 รองลงมาคือรายไดร้ะดบัมากกวา่ 15,000 บาท มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 4.8 
 5.1.2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 การตดัสินใจ เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือแท็บเล็ตจ านวน 
88 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือโน๊ตบุค้ มีจ  านวน 312 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และ 78 ตามล าดบั 
 5.1.3 ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ตหรือ
คอมพวิเตอร์ชนิดพกพา 
 ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ี มีผลต่อการเ ลือก ซ้ือแท็บ เล็ตของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดว้ยแบบจ าลอง Extreme Value โดย R 2 เทคนิคการวิเคราะห์การประมาณ
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และเทคนิควิเคราะห์โดยใช ้
Marginal effects พบวา่ค่า Log likelihood function เท่ากบั -106.2265 ค่า Restricted log likelihood 
เท่ากบั -210.7632 ค่า Chi-squared เท่ากบั 209.0733 ค่า    McFadden R 2 เท่ากบั 0.4959910 ค่า

ความถูกตอ้งของการท านาย เท่ากบั 86% และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือแท็บเล็ตของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% หรือมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 1% (∞=0.01) ได้แก่ ปัจจยัด้าน

โปรโมชัน่ในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ท ปัจจยัดา้นความเป็นท่ีนิยมของสินคา้ในปัจจุบนั ดว้ย

ความเช่ือมัน่ 95% หรือมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 5% (∞=0.05) ได้แก่ อายุของผูต้อบ

แบบสอบถาม รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัดา้นความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
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5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตหรือ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นโปรโมชัน่ในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ทมีอิทธิพลท า
ให้ลูกคา้เลือกซ้ือแท็บเล็ต หากตอ้งการเพิ่มยอดขายก็ควรเนน้การจดัโปรโมชัน่เพิ่มในส่วนน้ี อาทิ
เช่น แถมฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ทไม่ว่าจะเป็น Wifi หรือ 3G หรือลดค่าบริการอินเตอร์เน็ทราย
เดือนภายในสามเดือนแรก เป็นตน้ 
 2. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นความเป็นท่ีนิยมของสินคา้ในปัจจุบนัมีอิทธิพลท าใหลู้กคา้

เลือกซ้ือแทบ็เล็ต ดงันั้นผูผ้ลิตควรสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้แขง็แกร่งและเป็นท่ีนิยมตาม

กระแสสังคมใหดี้กวา่คู่แข่งเพื่อสร้างกระแสความนิยมในตวัผลิตภณัฑ ์  

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีอาจมีปัจจยัอ่ืนอีกหลากหลายปัจจยัซ่ึงผูศึ้กษาไม่ไดร้วมไวใ้นแบบจ าลอง 

ดงันั้นควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพส าหรับหาปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณแนวลึกต่อไป 

 2. ปัจจยัในดา้นต่างๆควรมีการแบ่งแยกรายละเอียดมากข้ึน เช่น ดา้นระดบัการศึกษา อาจ

สามารถแยก Dummy Variable ไดว้า่ ปริญญาตรี 1, 0 และ ปริญญาโท/ปริญญาเอก 0, 1 เป็นตน้ 

 

 


