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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาเรือ่ง “ความสมัพนัธข์องกรอบแนวคดิทางการตลาด 4A และ คุณค่า

ตราสนิคา้ ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ประชาชนทีใ่ชแ้ทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ทีม่อีาย ุ20 ปี ขึน้ไป และอาศยั

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบการวิเคราะห์ความแตกต่าง            

เป็นรายคู่ และการวเิคราะหส์ถิตสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นัโดยการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถตินิัน้ใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู  

 ผลการศกึษา พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย มอีาย ุ20-29 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี

นิสติ/นกัศกึษา รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

 2. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบักรอบแนวคดิทางการตลาด 4A โดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบักรอบแนวคดิทางการตลาด 4A ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ด้านสนิค้าที่ลูกค้า

ยอมรบัได ้รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ดา้นการตระหนักในแบรนด ์และดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายที่

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย  

  3. กลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าโดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สนิคา้  

 4.  กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ ในระดบัคาด

วา่จะซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ ในระดบัจะแนะนํา และดา้นการเปรยีบเทยีบราคา ในระดบัไมแ่น่ใจ  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติ ิพบวา่  

 1.  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน ที ่          

แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ ดา้นการซือ้ 

ดา้นการเปรยีบเทยีบราคา แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2.  กรอบแนวคดิทางการตลาด 4A ภาพรวม ดา้นสนิคา้ทีลู่กคา้ยอมรบัได ้ดา้นราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และดา้นการตระหนกัในแบรนด ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม

การซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นการซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 3. คุณค่าตราสนิคา้ภาพรวม ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้ ดา้นความสมัพนัธก์บั

ตราสนิคา้ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ การแนะนํา

ใหผู้อ้ืน่ซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  

 

คาํสาํคญั: การตลาด A4 ตราสนิคา้ การซือ้ แทบ็เลต็ ผูบ้รโิภค   

 

Abstract 

 

 The study was to explore relationship between 4A Marketing Framework and brand equity toward 

purchasing behaviour trend on android tablets of consumer in Bangkok metropolitan area. The subjects were 

400 consumers experiencing a purchase of android tablet product. They were in the age of 20 or older and 

lived in Bangkok metropolitan area. The data were collected through a questionnaire. The statistics for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, different independent sample t-test, one-way analysis of 

variance, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The statistical analysis was processed by 

SPSS.  

 The research findings are as follows: 

 1. Most samples were undergraduate female students in the age of 20 to 29 and their monthly 

income was about 10,000 baht or below. 

 2. Overall, A4 Marketing Framework was highly significant and influencing behaviour of the 

samples in purchasing android tablets. They were involved in term of Acceptability, Affordability, Awareness, 

and Accessibility respectively. 

 3. The samples’ opinions toward overall brand equity were at good level. They specifically 

expressed that other proprietary brand assets, brand awareness, perceived quality, brand loyalty and brand 

associations were respectively important. 

 4. The samples were uncertain for having android tablets in the future. They would introduce them 

to others. When they compared the product pricing, they might or might not purchase them.  

 The findings from the hypothesis using statistically testing were as followed: 

 1. Consumers in Bangkok Metropolitan area with different ages, careers, educational background 

and monthly income had differences in behavior on android tablets in terms of purchasing behavior, 

recommending others to purchase, and comparing the price aspect at statistically significant level of 0.01 and 

0.05 respectively.  
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 2. Overall A4 Marketing Framework (i.e. Acceptability, Affordability, Accessibility and Awareness) 

related in the purchasing behavior trend on Android tablets i.e. purchasing behavior, recommending others to 

purchase, and comparing the price aspect and was statistically significant level 0.01, indicated the two factors 

were related low level of correlation. 

 3. Overall brand equity in category of Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Associations, 

Brand Loyalty and Other Proprietary Brand were related to purchasing behaviour trend on Android tablets i.e. 

purchasing behavior, recommending others to purchase, and comparing the price and they were statistically 

significant at 0.01, indicated the two factors related at high level.  

 

Keywords: Marketing A4, branding, buying, tablet, consumers 

 

บทนํา 

 ปจัจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มี

ศกัยภาพ ประสทิธภิาพ ความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ โดยมกีารพฒันาทางเทคโนโลยอีย่างต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อ

ความต้องการของผูบ้รโิภคเพื่อใหไ้ดร้บัความพอใจสงูสุด ในปจัจุบนันอกจากคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ (PC Desktop) 

คอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Notebook) ทีม่ผีูใ้ชง้านจาํนวนมากแลว้ ยงัมคีอมพวิเตอรอ์กีรูปแบบหน่ึงทีก่ําลงัไดร้บัความ

นิยม นัน่ กค็อื “แทบ็เลต็” (Tablet) ซึง่เขา้มามบีทบาทสาํคญัในชวีติประจาํวนัของเรามากขึน้ ดว้ยชวีติและความเป็นอยู่

ทีเ่ร่งรบี และความจาํเป็นทีต่อ้งมกีารสือ่สารอยูต่ลอดเวลาไมว่า่จะเกีย่วขอ้งกบัการทาํงาน เช่น งานเอกสาร รบัสง่อเีมล ์

และเพื่อความบนัเทงิต่างๆ เช่นการดูหนัง ฟงัเพลง เล่นอนิเทอร์เน็ต เขา้เวบ็บอรด์ เป็นต้น ทําใหก้ารใชง้านแทบ็เลต็ 

เป็นสิง่จําเป็นที่หลกีเลีย่งไม่ได ้เพราะด้วยขนาดที่เลก็ กะทดัรดั พกพาสะดวก และมรีาคาไม่สงู ทําใหแ้ทบ็เลต็ เป็น

ทางเลอืกทีน่่าสนใจ เมือ่เทยีบกบัคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลแบบพกพา (Notebook หรอื Laptop) 

 บริษัท เออาร์ไอพี จํากดั (มหาชน) กล่าวว่า การจดังาน “คอมมาร์ท ไทยแลนด์ 2013” ที่ผ่านมา ประสบ

ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้ถงึจะเฉียดฉิวแต่กผ่็านไปไดด้ว้ยด ีสามารถดนัยอดขายกลุ่มสนิคา้ไอทใีนงานทะลุ

เกนิเป้าดว้ยตวัเลข 2,979,463,570 ลา้นบาท ดว้ยความแรงของกระแสสมารท์ไลฟ์ โดยแทบ็เลต็คอมพวิเตอรส์ามารถ

ทํายอดขายไดเ้ป็นอนัดบัสองของงาน คอื 775,712,368ลา้นบาท เน่ืองจากมคีวามจําเป็นต่อการใชช้วีติประจําวนั ทัง้

การใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการเรยีน การทาํงาน และสรา้งความบนัเทงิ เป็นกระแสของรปูแบบการดาํเนินชวีติทีม่แีนวโน้ม

เตบิโตขึน้ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2556 (คอมมารท์, 2556: ออนไลน์) จะเหน็ไดว้า่ตลาดในปจัจุบนัแทบ็เลต็มกีารขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ือง โดยผูผ้ลติต่างผลติแทบ็เลต็ออกมาแขง่ขนักนัอยา่งมาก เน่ืองจากความตอ้งการการใชแ้ทบ็เลต็ของผูบ้รโิภคมี

มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดแท็บเล็ตมีการแข่งขันกันอย่างสูง อีกทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้แท็บเล็ตมี

ประสทิธภิาพการทาํงานสงูขึน้ไม่ว่าจะเป็นดา้นระยะเวลาการใชง้าน ความสามารถในการพกพาไปยงัทีต่่างๆ ฟงักช์ัน่

การใชง้านทีห่ลากหลายมากขึน้ ในตลาดจงึมเีครือ่งหลายแบบใหเ้ลอืกใชง้านเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค

ทีแ่ตกต่างกนั การทีจ่ะเลอืกซือ้แทบ็เลต็จงึควรพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็นราคา หน้าทีก่ารใช้

งาน หรอือุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึง่แต่ละบุคคลกจ็ะใหค้วามสาํคญัขององคป์ระกอบแต่ละสว่นทีแ่ตกต่างกนั 

 เน่ืองจากกลุ่มผู้ผลิตและจําหน่ายแท็บเล็ตมจีํานวนมากราย ซึ่งผู้ผลติและจําหน่ายที่ได้รบัความนิยมใน

ปจัจุบนัอาทเิช่น เอเซอร ์(ACER), เอซุส (ASUS), เดล (DELL), เอชพ ี (HP), เลอโนโว (LENOVO), โซน่ี (SONY), ซมั

ซุง (SUMSUNG), โตชบิา (TOSHIBA) เป็นต้น จงึทําใหก้ลยุทธ์ของแต่ละบรษิัทมคีวามแตกต่างกนั ส่วนใหญ่เน้น

คุณสมบตัขิองสนิคา้ และอาจมปีจัจยัอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น การส่งเสรมิการตลาด ดา้นราคา การออกแบบสนิคา้

ใหม้สีสีนัสดใส การปรบัเพิม่ฟงักช์ัน่การใชง้านพเิศษเพิม่เตมิมากมาย เพือ่ใหเ้ป็นทีด่งึดดูของผูบ้รโิภค 
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 ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์แนวคดิทางการตลาด 4A และ

คุณค่าตราสินค้า ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจัจยัต่างๆ ที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อแทบ็เล็บ ซึ่งผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้

ประกอบธุรกจิ เพื่อใช้ดําเนินงานเกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑ์ การตัง้ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด และการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ที่อยู่ในใจผูบ้รโิภค ตลอดจนเพื่อใช ้ในการวางตําแหน่งสนิคา้ให้

เหมาะสม ต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแนวคิดทางการตลาด 4A ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ต

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณคา่ตราสนิคา้ ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยดข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ แบง่เป็น 2 กลุ่ม คอื 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2 อาย ุ 

    1.1.2.1 20 - 29 ปี 

    1.1.2.2 30 - 39 ปี 

    1.1.2.3 40 - 49 ปี 

    1.1.2.4 50 - 59 ปี 

    1.1.2.5 60 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี 

   1.1.4 อาชพี 

    1.1.4.1 นิสติ/นกัศกึษา 

    1.1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.4 ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.4.5 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 
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   1.1.5 รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.5.1 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

    1.1.5.2 10,001 - 20,000 บาท 

    1.1.5.3 20,001 - 30,000บาท 

    1.1.5.4 30,001 - 40,000บาท 

    1.1.5.5 40,001 บาทขึน้ไป 

  1.2 แนวคดิทางการตลาด 4A  

   1.2.1 สนิคา้ทีล่กูคา้ยอมรบัได ้(Acceptability) 

   1.2.2 ราคาทีส่ามารถจา่ยได ้(Affordability) 

   1.2.3 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย (Accessibility)   

   1.2.4 การตระหนกัในแบรนด ์(Awareness) 

   1.3 คุณค่าตราสนิคา้ 

   1.3.1 ดา้นรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness) 

   1.3.2 ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้(Perceived Quality) 

   1.3.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) 

   1.3.4 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 

   1.3.5 ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

  

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยดแ์ตกต่างกนั 

 2. แนวคดิทางการตลาด 4A ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้ทีลู่กคา้ยอมรบัได ้ ดา้นราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และดา้นการตระหนกัในแบรนด ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม

การซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูบ้รโิภคใน เขตกรุงเทพมหานคร 

 3. คุณค่าตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิาร แอนดรอยดข์อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องประชากรศาสตร ์ การศกึษาลกัษณะทางประชากรนัน้ มสีมมตฐิานว่าผูร้บัสารที่

อยู่ในกลุ่มลกัษณะทางประชากรเดยีวกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาทีค่ล้ายคลงึกนั ส่วนคนทีม่ลีกัษณะทางประชากรที่

แตกต่างกนั จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั (ปรมะ สตะเวทนิ, 2553:105-109)[1] ดงัน้ี 

 1. เพศ (Sex) โดยปกตแิลว้ บุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัไปทัง้ในดา้นกายภาพบุคลกิภาพ และลกัษณะนิสยั

ใจคอ ในเรือ่งเพศกเ็ชน่กนั ผูห้ญงิกบัผูช้ายจะมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ีเพราะ

สงัคม และวฒันธรรมกาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญงิมกัเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนไหวหรอืเจา้

อารมณ์ (Emotional) โอนอ่อนผ่อนตามและเป็นแมบ่า้น แมเ่รอืน นอกจากน้ีผูห้ญงิจะถกูชกัจงูไดง้า่ยกวา่ผูช้าย ลกัษณะ

ดา้นอืน่ๆ ไดแ้ก่ ผูช้ายใชเ้หตุผลมากกว่าผูห้ญงิ และสามารถจดจําข่าวไดม้ากกว่าผูห้ญงิดว้ย แต่ผูห้ญงิเป็นเพศทีห่ยัง่

ถงึจติใจของคนไดด้กีว่าผูช้าย 
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 2.  อายุ (Age) อายุของผูร้บัสารเป็นลกัษณะประการหน่ึงทีส่ามารถใชใ้นการวเิคราะหผ์ูร้บัสารได ้อายุเป็น

ปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหค้นมคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ และพฤตกิรรมโดยทัว่ไปแลว้ คนทีม่อีายุ

น้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนิียม ในขณะทีค่นทีม่อีายุมากมกัจะมคีวามคดิอนุรกัษ์นิยมมากกว่า นอกจากความแตกต่างใน

เรือ่งของความคดิแลว้ อายยุงัเป็นสิง่กาํหนดความแตกต่างในเรือ่งของความง่ายในการชกัจูงดว้ย เมื่อคนมอีายุมากขึน้

โอกาสทีค่นจะเปลีย่นใจ หรอืถูกชกัจงูใจจะน้อยลง นอกจากนัน้ในปกตแิลว้คนทีม่วียัต่างกนั มกัจะมคีวามต้องการในสิง่

ต่างๆ แตกต่างกนัไปด้วย เช่น คนวยักลางคน และคนสูงอายุ มกัจะคดิถึงเรื่องความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

ในขณะทีค่นหนุ่มสาวอาจจะสนใจในเรือ่งการศกึษา ความยตุธิรรม เป็นตน้ 

 3.  รายได้ (Income) รายได้ของคนย่อมเป็นเครื่องกําหนดความต้องการตลอดจนความคดิเหน็ของคน

เกีย่วกบัสิง่ต่างๆ และพฤตกิรรมของคน คนทีม่ฐีานะหรอืรายไดส้งูขึน้จะใชส้ื่อมวลชนมากขึน้ดว้ย ซึง่มกัจะเป็นการใช้

เพยีงเพือ่แสวงหาขาวสารสาํหรบันําไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 4. ระดบัการศึกษา (Education) คนทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ในต่างยคุกนัในระบบ

การศกึษาทีต่่างกนั ในสาขาวชิาทีต่่างกนั ยอ่มมคีวามรูส้กึนึกคดิ รสนิยม คา่นิยม และความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไป 

คนทีม่กีารศกึษาสงู หรอืมคีวามรูด้ ีจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการทีจ่ะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีทัง้น้ี เพราะคนเหล่าน้ีมคีวามรู้

กวา้งขวางในหลายเรือ่ง โดยทัว่ไปคนทีม่กีารศกึษาสงูมกัจะใชอุ้ปกรณ์เทคโลยทีีท่นัสมยัมากกวา่ คนทีม่กีารศกึษาตํ่า 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และกรอบแนวคิดทางการตลาด 4A   (4AMarketing 

Framework)  สว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรอื 4P’s) หมายถงึตวัทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เป้าหมายหรอืหมายถงึ “ชุดของตวัแปรทีส่ามารถควบคุมไดท้างการตลาดซึง่

บรษิทันํามาผสมกนัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดเป้าหมาย” (Kotler.  1997: 92)[2] 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 93)[3] กล่าวว่า คุณค่า

ตราสนิคา้ เป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ีร่บัรู ้(Perceived value) ในสายตาลกูคา้ การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเป็น

เชงิบวกในสายตาของผูซ้ือ้ คุณค่าตราสนิคา้จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชแ้ทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ทีม่อีายุตัง้แต่ 

20 ปีขึน้ไป และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชแ้ทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยด ์ทีม่อีายุ 20 ปี ขึน้ไป และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใช้

สตูรในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบไมท่ราบจาํนวนประชากร ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 74)[4]  

 

สตูร  n = 
z2

1- α/2(pq) 

E2 

  เมือ่   n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

    z = ระดบัความเชื่อมัน่ 

    p = ค่าเปอรเ์ซน็ตท์ีค่าดหวงั 

    q = 1 - p 

    E = ความคาดเคลือ่นสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิขึน้ 

 

 สาํหรบักรณีไมท่ราบค่า p และ q มคี่าสงูสดุ = p = 0.5 และ q = 0.5 กาํหนดให ้α = 0.05 จะได ้z = 0.95 มี

ค่าเท่ากบั 1.96 E = 0.05 หรอื 5%  
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แทนคา่ในสตูร 

 n =  
 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 (0.05)2 

    n =  384.18 ≈ ≈ 385 คน 

 

 จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 385 คน โดยสาํรอง 4% เทา่กบั 15 คน เพือ่ป้องกนัแบบสอบถามที่

เกดิความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวจิยั ดงันัน้จงึ

รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงทีศู่นยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ไอที

ทีต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ (1) พนัธุท์พิย ์พลาซ่า ประตูน้ํา (2) หา้งสรรพสนิคา้ มาบุญครอง (3) 

ซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ (4)ไอทมีอลล ์ฟอร์จูนทาวน์ เป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มูล เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมสนิค้าไอทแีละ

ศนูยจ์าํหน่ายแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ซึง่จะทาํใหผู้ว้จิยัพบกบักลุ่มตวัอย่างไดง้่าย 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การสุม่ตวัอย่างโดยการกําหนดสดัส่วน (Quota Sampling) แบ่งจํานวนตวัอย่างในแต่ละ

ศนูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ไอททีัง้ 4 แหง่ ในขอ้ 1 ดว้ยสดัสว่นทีเ่ทา่ๆ กนั คอื ทีศ่นูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ไอท ีละ 100 คน 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาก

ผูบ้รโิภคทีใ่ชแ้ทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ทีอ่ยู่ในบรเิวณดงักล่าว ทีเ่ตม็ใจและสะดวกทีจ่ะใหข้อ้มูลในการตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย มอีายุ 20-29 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี

นิสติ/นกัศกึษา รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

 2. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบักรอบแนวคดิทางการตลาด 4A โดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักบักรอบแนวคดิทางการตลาด 4A ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ด้านสนิค้าที่ลูกค้า

ยอมรบัได ้รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ดา้นการตระหนักในแบรนด ์และดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายที่

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย  

  3. กลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าโดยรวม ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ รองลงมา 

ไดแ้ก่ ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพตราสนิค้าที่รบัรู้ ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านความสมัพนัธ์กบั            

ตราสนิคา้  

 4.  กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ด้านการซื้อ ในระดบั      

คาดวา่จะซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ ในระดบัจะแนะนํา และดา้นการเปรยีบเทยีบราคา ในระดบัไมแ่น่ใจ  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติ ิพบวา่  

 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่าง

กนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ ดา้นการซือ้ ดา้นการ

เปรยีบเทยีบราคา แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 2.  กรอบแนวคดิทางการตลาด 4A ภาพรวม ดา้นสนิคา้ทีลู่กคา้ยอมรบัได ้ดา้นราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และดา้นการตระหนกัในแบรนด ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D2%BA%D8%AD%A4%C3%CD%A7�
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การซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นการซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 3. คุณค่าตราสนิคา้ภาพรวม ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้ ดา้นความสมัพนัธก์บั

ตราสนิคา้ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ การแนะนํา

ใหผู้อ้ืน่ซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จาการศกึษาเรือ่ง “ความสมัพนัธข์องแนวคดิทางการตลาด 4A และ คุณค่าตราสนิคา้ ต่อแนวโน้มพฤตกิรรม

การซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาใน

ครัง้น้ีแลว้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถนําอภปิรายผล ดงัน้ี  

 1.  จากผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิาร

แอนดรอยดแ์ตกต่างกนั 

  1.1  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ต

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดแ์ตกต่างกนั พบวา่ 

   1.1.1  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-

39 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้สงูทีสุ่ด เน่ืองจากช่วงอายุ 30-39 ปี 

เป็นช่วงทีเ่ป็นผูใ้หญ่มอีาชพีการงานทีม่ ัน่คง มกีารต้องการตดิต่อสื่อสารกบัสงัคมทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

นิตยร์ด ีแมน้ทมิ (2555). ทีศ่กึษาเรือ่งสว่นประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทแทบ็เลต็ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แทบ็เลต็ดา้น

ความถี่ในการใช้งานสนิค้าแตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของยงยุทธ พรีพงศ์

พพิฒัน์ (2538) ทีก่ล่าวถงึเรื่องน้ีว่า อายตุ่างกนัจะแสดงประสบการณ์ในชวีติทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สรา้งใหบุ้คคลมวีุฒภิาวะ

ทางอารมณ์ทีแ่ตกต่างกนั  

   1.1.2  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคที่

มอีายุ 30-39 ปี มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ดา้นการแนะนําให้ผู้อื่นซื้อสูงที่สุด 

ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นวยัทาํงาน ยอ่มมสีงัคม เพือ่น จงึมกีารแนะนําหรอืบอกต่อสิง่ด ีเทคโนโลยทีีท่นัสมยัใหก้บั

ผูอ้ื่นต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2553) กล่าวว่าอายุของผูร้บัสารเป็นลกัษณะประการหน่ึงที่

สามารถใช้ในการวเิคราะห์ผู้รบัสารได้ อายุเป็นปจัจยัหน่ึงที่ทําให้คนมคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัในเรื่องของ

ความคิด และพฤติกรรมโดยทัว่ไปแล้ว คนที่มีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ในขณะที่คนที่มีอายุมากมกัจะมี

ความคดิอนุรกัษนิ์ยมมากกวา่ นอกจากความแตกต่างในเรือ่งของความคดิแลว้ อายุยงัเป็นสิง่กาํหนดความแตกต่างใน

เรื่องของความง่ายในการชักจูงด้วย เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจ หรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง 

นอกจากนัน้ในปกตแิลว้คนทีม่วียัต่างกนั มกัจะมคีวามตอ้งการในสิง่ต่างๆ แตกต่างกนัไปดว้ย เชน่ คนวยักลางคน และ

คนสูงอายุ มกัจะคดิถึงเรื่องความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะสนใจในเรื่องการศกึษา 

ความยตุธิรรม เป็นตน้ 
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  1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อแทบ็

เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดแ์ตกต่างกนั พบวา่ 

   1.2.1  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์้านการเปรยีบเทยีบราคาแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์

ด้านการเปรียบเทียบราคาสูงที่สุด เน่ืองจากบุคคลที่มีการศึกษาสูง เมื่อจะซื้อสินค้าก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูล

ผลติภณัฑ ์รวมถงึการเปรยีบเทยีบราคา และความคุม้ค่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2553) กล่าว

ว่าคนทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัที่แตกต่างกนั ในต่างยุคกนัในระบบการศกึษาทีต่่างกนั ในสาขาวชิาที่ต่างกนั ย่อมมี

ความรูส้กึนึกคดิ รสนิยม ค่านิยม และความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไป คนทีม่กีารศกึษาสงู หรอืมคีวามรูด้ ีจะไดเ้ปรยีบ

อยา่งมากในการทีจ่ะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีทัง้น้ี เพราะคนเหล่าน้ีมคีวามรูก้วา้งขวางในหลายเรือ่ง โดยทัว่ไปคนทีม่กีารศกึษา

สงูมกัจะใชอุ้ปกรณ์เทคโลยทีีท่นัสมยัมากกวา่ คนทีม่กีารศกึษาตํ่า  

  1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีที่แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ต

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดแ์ตกต่างกนั พบวา่ 

   1.3.1  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ดา้นการซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

พนักงานบรษิัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ด้านการซื้อสูงที่สุด ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler, 2000 กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสนิคา้

และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั  

   1.3.2  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที่

มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการแนะนําใหผู้อ้ื่น

ซือ้สงูทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ 

อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบคุคล มอีทิธพิลอยา่งสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สารเพราะแต่

ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 

  1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดแ์ตกต่างกนั พบวา่  

   1.4.1  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้ส่วนตวัเฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อแทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ด้านการซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการ

ซือ้สงูทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยร์ด ีแมน้ทมิ (2555). ทีศ่กึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลตอ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทแทบ็เลต็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้สนิคา้แทบ็เลต็ด้านราคาของสนิค้าแทบ็เลต็ที่ผู้บรโิภคซื้อโดยประมาณ

แตกต่างกนั 

   1.4.2  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้ส่วนตวัเฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท มแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยดด์า้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้สงูทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า รายไดข้อง

บุคคล มอีทิธพิลอย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ

คา่นิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 



 10 

 2. แนวคดิทางการตลาด 4A ประกอบดว้ย สนิคา้ทีลู่กคา้ยอมรบัได ้ราคาทีส่ามารถจ่ายได ้ช่องทางการจดั

จาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และดา้นการตระหนกัในแบรนด ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2.1  ภาพรวมแนวคดิทางการตลาด 4A  แนวคดิทางการตลาด 4A โดยรวม มคีวาม สมัพนัธก์บั

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ด้านการซือ้ ด้านการแนะนําใหผู้้อื่นซื้อ และดา้นการ

เปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรตวัแปร

สองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

  2.2  สนิคา้ทีล่กูคา้ยอมรบัได ้(Acceptability)  แนวคดิทางการตลาด 4A สนิคา้ทีล่กูคา้ยอมรบัได ้มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ 

และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวั

แปรตัวแปรสองตัวแปรมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอืผู้บรโิภคให้ความสําคญัมากกบั คือ 

รปูลกัษณ์การออกแบบของผลติภณัฑท์นัสมยัและสะดวกในการพกพา ผลติภณัฑไ์ดม้าตรฐาน ขนาดและน้ําหนกั ความ

ทนทานของผลติภณัฑ ์วสัดุของตวัเครือ่ง คุณสมบตัเิฉพาะ (Specification) ความทนัสมยัของเทคโนโลยขีองตวัเครื่อง 

และมอุีปกรณ์เสรมิครบถ้วน เน่ืองจากแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์ป็นสนิคา้ประเภทนวตักรรม มกีารพฒันา

และการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชอ้ยู่เสมอ ดงันัน้หากผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ก็

ตอ้งพจิารณาขอ้มูลของผลติภณัฑเ์ป็นอนัดบัต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฟิลลปิป์ คอทเลอร ์(Kotler, 2006) กล่าว

วา่ สนิคา้ทีล่กูคา้ยอมรบัได ้คอื ผลติภณัฑท์ีเ่ขา้ใจความตอ้งการ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ไมว่า่จะเป็น

เรื่องของคุณสมบตัทิีเ่ลก็ กะทกัรดั พกพาสะดวก สมัผสัไดแ้ละไม่ได ้เป็นตน้ 

  2.3  ราคาที่สามารถจ่ายได้ (Affordability) แนวคิดทางการตลาด 4A ราคาที่สามารถจ่ายได้ มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ 

และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวั

แปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า ซึง่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั ราคาที่

เหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ราคาเหมาะสมกบัชื่อเสยีงของตราสนิคา้ มรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลายระดบั ราคา

เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศที่จ ัดจําหน่าย และมีบริการรับชําระด้วยบัตรเครดิต เน่ืองจากแท็บเล็ต

ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์เป็นผลิตภณัฑ์ที่นิยม มหีลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่นให้เลอืก ดงันัน้ราคาจงึเป็นสิง่หน่ึงที่

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั ซึง่ปจัจุบนักม็ชี่องทางในการตรวจสอบราคาทาํใหผู้บ้รโิภคมกีารเปรยีบเทยีบราคาเพิม่มากขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของฟิลลิปป์ คอทเลอร์ (Kotler, 2006) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคและผูบ้รโิภคเตม็ใจจ่าย และสามารถจ่ายได ้โดยการตัง้ราคาต้องใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผูบ้รโิภค

และแหล่งทีข่าย และรายไดป้ระชากรเฉลีย่ดว้ย  

  2.4  ช่องทางการจดัจําหน่ายที่สามารถเขา้ถึงได้ง่าย (Accessibility) แนวคดิทางการ ตลาด 4A ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอน

ดรอยด์ด้านการซื้อ ด้านการแนะนําให้ผู้อื่นซื้อ และด้านการเปรียบเทยีบราคาของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงวา่ตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

โดยผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั การบรกิารหลงัการขาย เช่น การซ่อม การเปลีย่นเครื่อง มีสนิค้าแท็บเล็ต

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดจ์าํหน่ายตามงานแสดงสนิคา้ เชน่ คอมมารท์ ชื่อเสยีงของรา้นทีเ่ป็นตวัแทนจําหน่าย ทําเล

ทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทางใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั ทีท่าํงาน และการสัง่ซือ้สนิคา้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดผ์่าน

อนิเตอรเ์น็ตทางเวบไซต์ของบรษิทัหรอืผูแ้ทนจําหน่ายได ้เน่ืองจากปจัจุบนัสนิคา้ประเภทน้ีเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม

อย่างสงู ทําใหม้กีารแข่งขนัสงูซึง่หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการจดัจําหน่าย หรอืความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร

จะจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ไดง้่ายเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฟิล
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ลปิป์ คอทเลอร ์(Kotler, 2006) กล่าววา่ ชอ่งทางหลงัจากผูบ้รโิภครบัขา่วสารเกีย่วกบัผลภิณัฑแ์ละเกดิความสนใจและ

อยากทดลองใชแ้ละหาซือ้ไดอ้ยา่งงา่ย เชน่ ผลติภณัฑค์อมพวิเตอร ์หรอื แทบ็เลต็ ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดจ้ากไดจ้าก

ศนูยก์ารคา้ไอท ีต่างๆ เช่น พนัทพิยป์ระตูน้ํา ซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์ไอทมีอลลฟ์อรจ์ูน และหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา

ทัว่ไปเป็นตน้ ซึง่เป็นแหล่งทีผู่บ้รโิภคหาซือ้สนิคา้ไอทไีดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ 

  2.5  ดา้นการตระหนักในแบรนด ์(Awareness)  แนวคดิทางการตลาด 4A ดา้นการตระหนักในแบรนด ์

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่น

ซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า

ตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั การ

จดัรายการสง่เสรมิการขายสนิคา้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดอ์ยา่งต่อเน่ืองและน่าสนใจ เช่น การจดัโปรโมชัน่

ผ่อนชาํระ 0% เป็นต้น การสง่เสรมิการขายสนิคา้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ีม่ขีองแถมสมนาคุณต่างๆ ตาม

เงือ่นไข เชน่ อุปกรณ์ต่อพว่งอืน่ๆ เพิม่เตมิ, สายชารจ์, ซองหนงั การโฆษณาสนิคา้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์

ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนังสอืพมิพนิ์ตยสาร อนิเตอรเ์น็ต และแผ่นพบัใบปลวิ การจดังานเปิดตวัสนิคา้แทบ็เลต็

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์รุ่นใหม ่ของแบรนดต่์างๆ และพนกังานขายมกีารแนะนําและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้แทบ็

เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ เน่ืองจากแทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์เป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างสูง 

และมกีารแขง่ขนัสงูดงันัน้ การจดัการสง่เสรมิการตลาดหรอืการสรา้งการรบัรูใ้หต้ราสนิคา้จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้

ไดง้า่ยยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฟิลลปิป์ คอทเลอร ์(Kotler, 2006) กล่าวว่าผูบ้รโิภคตระหนัก หรอืรบัรูต่้อแบ

รนด์ที่พวกเขาซื้อหรอื บรโิภค โดยแบรนด์ต่างๆเผยแพร่การรบัรู้ต่อแบรนด์ตนเองโดยผ่านการประชาสมัพนัธ์ การ

พฒันาผลติภณัฑ ์พฒันาบรรจภุณัฑ ์แมก้ระทัง่การกระตุน้การขายดว้ยวธิกีารต่างๆ 

 3.  คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.1  ภาพรวมคุณค่าตราสนิค้า คุณค่าตราสนิค้าโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ

แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ การแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543) กล่าวว่า คุณค่าตราสนิคา้ 

เป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ีร่บัรู ้ ในสายตาลูกคา้ การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเป็นเชงิบวกในสายตาของผูซ้ื้อ 

คณุคา่ตราสนิคา้จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

  3.2  ด้านการรู้จ ักตราสินค้า (Brand Awareness) คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จ ักตราสินค้า มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ การแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ และ

ดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปร

ตวัแปรสองตัวแปรมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของกิตติ สริพิลัลภ 

และศุภวรรณ จริะอก (2541) พบว่า การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ทําใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ (Brand to be Consider) สนิคา้ที่

ผูบ้รโิภคซือ้จะต้องเป็นสนิคา้ทีเ่ขารูจ้กัเท่านัน้ เพราะฉะนัน้การทีผู่้บรโิภครู้จกัตราสนิคา้ใดตราสนิค้าหน่ึงเป็นอย่างด ี

สนิคา้นัน้กจ็ะมโีอกาสทีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้ในทีส่ดุ  

  3.3  ดา้นคุณภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้(Perceived Quality) คณุคา่ตราสนิคา้ดา้นคณุภาพตราสนิคา้ทีร่บัรู ้มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ การแนะนําใหผู้อ้ืน่ซือ้ และ

ดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปร

ตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบจมาภรณ์ แกว้

เลื่อนมา (2551) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์GE ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ GE ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีร่บัรูต้ราสนิคา้ 
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ด้านความสมัพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลติภณัฑ ์GE อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  3.4  ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์้านการซือ้ การแนะนําให้

ผูอ้ื่นซือ้ และด้านการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 

แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองอาร์

เคอร ์(Aaker, D.A. 1991) กล่าวว่า ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้จงึมสี่วนช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึข่าวเกีย่วกบัตรา

สนิคา้ออกมาจากความทรงจาํ ทาํใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนั รวมทัง้ทาํใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลในการซือ้สนิคา้ 

โดยการสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้บัตราสนิคา้ 

  3.5  ด้านความภกัดีต่อตราสนิค้า (Brand Loyalty) คุณค่าตราสนิค้าด้านความภักดต่ีอตราสนิค้า มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์า้นการซือ้ การแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ และ

ดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปร

ตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

(2541) กล่าวว่า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงตราสนิค้าได้ โดยเฉพาะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง คอื ราคา ถ้าไม่มี

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ซึง่เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้ เพราะจะสะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคจะ

เปลีย่นไปซือ้สนิคา้อื่นหรอืไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัทีท่ําใหผู้บ้รโิภคเกดิการซื้อซํ้า เป็นสิง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึง

ศกัยภาพทางการตลาดของตราสนิคา้นัน้  

  3.6  ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand Assets) คุณค่าตราสนิคา้

ดา้นสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอน

ดรอยดด์า้นการซือ้ การแนะนําใหผู้อ้ื่นซือ้ และดา้นการเปรยีบเทยีบราคาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองอารเ์คอร ์(Aaker, D.A. 1991) กล่าวว่า สนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ เป็น

องคป์ระกอบหน่ึงที่สําคญัทีส่ามารถสร้างคุณค่าให้เกดิแก่ตราสนิค้าได้ จะช่วยใหผู้้บรโิภคไม่เกดิการสบัสนระหว่าง

สนิคา้ของคูแ่ขง่ เชน่ การสบัสนในการระลกึถงึตราสนิคา้ทีช่ืน่ชอบ เพราะถา้ไมม่ตีราสนิคา้หรอืตราสนิคา้ไมเ่ด่น อาจทาํ

ใหผู้บ้รโิภคจาํตราสนิคา้ทีเ่ขาชืน่ชอบสลบักบัสนิคา้สนิคา้อืน่ได ้

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรทาํการศกึษาปจัจยัตวัอืน่ๆ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์

เพิม่เตมิ อาทเิช่น ส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และทศันคติต่อแทบ็เลต็ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด ์เพื่อทราบ

ขอ้มลูวา่ปจัจยัตวัใดบา้งทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้แทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์และทาํมาวางแผนการตลาดต่อไป 

 2. เน่ืองจากแทบ็เลต็ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์เป็นสนิคา้ IT ทีม่วีงจรชวีติผลติภณัฑส์ัน้ (PLC) ทัง้มกีาร

พฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ความมกีารศกึษาถึงความถี่ ระยะเวลาทีผู่้บรโิภคซือ้เครื่องใหม่ต่อครัง้ เพื่อนําผลที่

ไดม้าปรบัปรุงพฒันากลยทุธท์างการตลาด 

 3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กับ

ระบบปฏบิตักิาร IOS เพือ่ทราบพฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคทัง้ 2 ระบบ เน่ืองจากระบบปฏบิตัทิัง้ 2 กาํลงัไดร้บั

ความนิยม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี อันเน่ืองมาจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็น อย่างยิ ่งจาก 

อาจารย์ ดร วรินทรา ศิรสิุทธิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อให้คําแนะนํา และ

ข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการทําสารนิพนธ์ครัง้น้ี ตัง้แต่เริม่ต้น

ดาํเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิณ์รงค ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั            

ครัง้น้ีเป็นอยา่งด ี

 ขอบกราบของพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทกุทา่น ทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ให้

ความเมตตา ชว่ยเหลอืดว้ยดเีสมอมา รวมทัง้เจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติทกุทา่นทีช่ว่ยประสานงานและ

อาํนวนความสะดวกต่างๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ และความทรงจําที่

ดต่ีางๆ ในการเรยีนและทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ดว้ยความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่ผู้มพีระคุณทีไ่ด้ ประสทิธป์ระสาท

วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัและประสบการณ์ต่างๆ ในการศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสามารถศกึษาและทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี

สาํเรจ็สมบรูณ์ อนัประกอบไปดว้ยคณาจารยท์ุกท่าน และทา้ยทีสุ่ดขอมอบแด่บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัทีใ่ห้

การสนบัสนุนทางการศกึษาและคอยเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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