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บทที ่1 

บทนํา 

1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกในอดีตการติดตอส่ือสารของสังคมไทยนั้น ใชการติดตอกัน ทางจดหมาย โทรเลข และ

โทรศัพทบาน ไมมีความสะดวกสบายมาก เทาไรนัก เพราะวาตองใชเวลานานในการท่ีจะติดตอ 

ส่ือสารในแตละคร้ัง ถึงแมวาจะมีโทรศัพทบานแลวก็ตาม เพราะโทรศัพทบา นตองมีการเดินสาย 

สัญญาณ หากท่ีใดไมสามารถตั้งสายสัญญาณได ก็ไมสามารถใชโทรศัพทได  ซ่ึงถือวาเปนเร่ือง

ยุงยาก หากเปรียบเทียบกับในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคของการส่ือสารแบบไรพรมแดน คือเปนการ

ส่ือสารท่ีไมมีจุดส้ินสุด และไมวาจะอยูท่ีทุกมุมไหนของโลกก็สามารถติดตอส่ือสารถึงกันและกัน

ได  

กกกกกกกกการติดตอส่ือสารทางโทรศัพท ไดกลายเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญตอกาติดตอส่ือสาร

เพื่อการทําธุรกรรมตางๆในปจจุบันเปนอยางมาก ยิ่งทุกวันนี้บริการดานการส่ือสาร และ

โทรคมนาคมมีรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลายใหเลือกใชมากมาย  ดวยระบบเครือขายทาง

โทรคมนาคมในรูปแบบตางๆ โทรศัพทเคร่ืองท่ีถือวาเปนเคร่ืองมือส่ือสารอีกชนิดหนึ่ง ท่ีใหท้ัง

ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาแกผูใชงานเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังสามารถเจรจา

โตตอบทําความเขาใจไดเปนอยางด ีจึงทําใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  

กกกกกกกกแตเดิมนั้นโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีราคาสูงมากทําใหผูใชอยูในวงจํากัด สวนใหญจะมีการใช

แตเฉพาะในแวดวงธุรกิจ และการคาเทานั้น เม่ือมีการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีดานการติดตอ  

ส่ือสารเร่ือยมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน ทําใหระบบเทคโนโลยีทางดานการติดตอส่ือสารมีความ 

กาวหนาเปนอยางมาก บริษัทผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายตางๆไดพากันแขงขันกันพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีเปนอยางมาก สงผลทําใหตนทุนและราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีลดลง ดวยเหตุนี้จึงทํา

ใหไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และเกิดการขยายตัวของกลุมผูบริโภค ซ่ึงไดครอบคลุมไปถึง

กลุมบุคคลท่ัวไปโดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษาซ่ึงมีการใชอยางแพรหลาย และมีแนวโนม

จํานวนของผูใชเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และในอดีตโทรศัพทเคล่ือนท่ี ออกแบบมาเพื่อใชในการติดตอ 

ส่ือสารเทานั้นจึงไมไดเนนรูปทรงของเคร่ือง สีสันตัวเคร่ือง หรือฟงกช่ันภายในเคร่ืองมากเทาใดนัก 

แตในปจจุบันการใชโทรศัพทมือถือไดขยายวงกวางไปมากข้ึนเร่ือย  ๆ โดยเฉพาะในหมูวัยรุน และ

นักศึกษา ซ่ึงมีความตองการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีมีรูปทรงท่ีทันสมัย หรือแมแตฟงกช่ันภายในเคร่ือง 
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ก็ตองมีความทันสมัยมากข้ึนดวย จึงทําใหธุรกิจโทรศัพทมือถือนั้นมีมากมายหลายรุน หลายยี่หอให

เลือก จึงทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการของผูใช และ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในแตละยี่หอก็จะมีเอกลักษณ และจุดเดนท่ีแตกตางกันออกไปไมวาจะเปน

รูปทรง สีสัน หรือฟงกชันภายในเคร่ืองท่ีสรางข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

กกกกกกกกจะเห็นไดวาในปจจุบันบริษัทตางๆไดมีการแขงขันกันอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งมี

การออกโปรโมช่ันตางๆมากมายไมวาจะเปน การลดคาโทรใหถูกลง , การลดราคาโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี โดยท่ีราคาเฉล่ียตอเคร่ือง หากเทียบรุนตอรุน จะปรับตัวลดลง ซ่ึงเปนไปตามการปรับตัว

ของเทคโนโลยีของแตละบริษัท จึงนับวาเปนผลดีตอผูบริโภค ในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคาท่ีมี

คุณภาพและราคาท่ีไมสูงมากนักมาใชดังนั้นในปจจุบันจึงมีการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีกันเปนจํานวน

มากและจะเห็นไดวา การส่ือสารโดยใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี สามารถตอบสนองความตองการขอ

ประชาชน สวนใหญ ไดมากกวาการส่ือสารประเภทอ่ืนๆ ทําใหการดําเนินธุรกิจประเภท

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการขยายตัวเปนอยางมากตลอดมา ถือวากลายเปนส่ิงสําคัญสําหรับการดําเนิน

ชีวิตของผูคน เปรียบเสมือนปจจัยท่ี 5 เลยก็วาได สําหรับการท่ีบริษัทโทรศัพทเคล่ือนท่ีตางๆมุงเนน

ท่ีจะหาตลาดใหมๆ จากเดิมท่ีเปนนักธุรกิจ บุคคลทํางาน มาเปนนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีกําลังการซ้ือ

พอๆกัน โดยการออกแบบโทรศัพทใหมีสีสันสวยงาม รวมถึงระบบการใชงานท่ีหลากหลาย เชน 

สามารถใชโทรศัพทเปนกลองถายรูปได เสียงเรียกเขาท่ีมีใหเลือกมากมาย ซ่ึงเปนท่ีถูกใจของวัยรุน

เปนอยางมาก จากการท่ีบริษัทตางๆไดหันมาสรางและขยายฐานลูกคาไปสูนักศึกษากันมากข้ึน 

เนื่องจากบริษัทเหลานั้นตางมองวานักศึกษาสวนใหญมีรายไดแบบรายวันและรายเดือน แมจะมี

กําลังซ้ือไมมากนักแตมีกําลังพอท่ีจะใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีและเปนกลุมคนท่ีมีจํานวนมากกลุมหนึ่ง

ของประเทศ  

กกกกกกกกดังนั้นการทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลในการเลือกซ้ือ

ยี่หอโทรศัพทมือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมการเลือกซ้ือยี่หอโทรศัพทมือถือของผูบริโภค วานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ โดยพิจารณาจากสวนประกอบใดบาง ท่ีทํา

ใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.ศึกษาปจจัยท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกโทศัพทเคล่ือนท่ีโนเกีย ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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กกกกกกกก2.ศึกษาพฤติกรรมในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกีย กรณีศึกษา : 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษา

ดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1. ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  และการสงเสริม

การจัดจําหนายมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี ของบุคคลของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก2. ปจจัยดานส่ิงกระตุนอ่ืนๆ    คือ    ดานเทคโนโลยี มีผลตอการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

กกกกกกกก3. ปจจัยดานความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ประกอบดวย ดานสังคม ไดแก กลุมอางอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ  ดานสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ รูปแบบการดํารงชีวิต  และ

ดานจิตวิทยา ไดแก แรงจูงใจ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ และทัศนคติ จะมีผลตอการ

เลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกก1. ศึกษาปจจัยในการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกียของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กกกกกกกก2.  ประชากรท่ีทําการวิจัยคือกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก3. ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 

2553 

 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทราบถึงปจจัยท่ีกลุมตัวอยางท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีโน

เกีย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. ทราบถึงพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ   

- ราคา   

- การสงเสริมการจัด

จําหนาย 

 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ  

- ดานเทคโนโลย ี

ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคดิของ 

ผู้บริโภค 

- ดานสังคม ไดแก กลุม

อางอิง ครอบครัว บทบาท

และสถานภาพ   

- ดานสวนบุคคล ไดแก อายุ 

อาชีพ รูปแบบการ

ดํารงชีวิต   

- ดานจิตวิทยา ไดแก 

แรงจูงใจ การรับรูขอมูล

ขาวสาร ประสบการณ 

และทัศนคต ิ

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

วิทยาเขตเพชรบุรี 

การเลือกใช

โทรศัพท 

เคล่ือนท่ีโนเกีย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือยี่หอโทรศัพทมือถือ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปน

แนวทางในการศึกษา โดยมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ คือ  

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

ส่ิงกระตุน-การตอบสนอง (S-R Theory) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ทฤษฎีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor analysis) 

 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

กกกกกกกกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ 

อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจึง 

มีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับ

สําหรับการบริโภคสินคาคงทน ซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพง 

ผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึงถึงประโยชนหรือความพอใจท่ีตนไดรับเปนอยางมากกอนการตัดสินใจ 

ซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีตองซ้ือใชเปนประจํา 

กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง

กับการจัดหาใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอน

แลวและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

กกกกกกกกการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค(Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา S – R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือสินคา โดยมีจุดเร่ิมตนจาก

การเกิดส่ิงกระตุน(S – Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขาไปในความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ ( Buying’s black box )ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา จนทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมี

ผลทําใหเกิดการตอบสนอง( R – Response)ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธดังกลาว

สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือได ดังแผนภูมิตอไปนี ้
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 

ท่ีมา : ศิริวรรณ   เสรีรัตน. กลยุทธการตลาดการบริหารการตลาด (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและ

ไซเท็กซ , 2541), 102. 

กลองดํา หรือ

ความรูสึกนึก

คิดของผูซื้อ 
 

1.ปัจจัยทางด้าน

วฒันธรรม(Culture) 

1.1 วัฒนธรรม

พ้ืนฐาน 

1.2 วัฒนธรรมยอย 

1.3 ช้ันสังคม 

2.ปัจจัยทางสังคม 

(Social) 

2.1 กลุมอางอิง 

2.2 ครอบครัว 

2.3 บทบาทและ

สถานะ 

 

4.ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา 

(Psychological) 

4.1 การจูงใจ 

4.2 การรับรู 

4.3 การเรียนรู 

4.4 ความเช่ือถือ 

4.5 ทัศนคติ 

4.6 บุคลิกภาพ 

4.7 แนวคิดของตนเอง 

3.ปัจจัยส่วนบุคคล 

(Personal) 

3.1 อายุ 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

3.3 อาชีพ 

3.4 โอกาสทาง

เศรษฐกิจ 

3.5 คานิยมและรูปแบบ

การดํารงชีวิต 

สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = s) 
สิ่งกระตุนทางการตลาด

(Marketing stimuli) 

สิ่งกระตุนอื่นๆ 

(Other stimuli) 

ผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ 

ราคา เทคโนโลยี 

การจัดจําหนาย การเมือง 

การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

การตอบสนองของผูซื้อ 
(Respones = R) 
การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

 

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristic) 
ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
(Buyer’s decition process) 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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ส่ิงกระตุ้น-การตอบสนอง (S-R Theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีส่ิงกระตุน-การตอบสนอง (S-R Theory) เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของ

ผูบริโภคหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “กลองดําทางการตลาด” (marketing black box) โดยเร่ิมตนจาก

ส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีนักการตลาดพยายามผลักดันเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค โดย

มุงหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองของผูบริโภค นั่นคือ การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ โดยส่ิง

กระตุน (stimuli) สามารถแบงออกได 2 ประเภท ดังนี ้

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (marketing stimuli) ประกอบดวยสวนประสมทาง

การตลาด (marketing mix) หรือ 4P’s ไดแก สินคาและบริการ ราคา การจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด นักการตลาดตองออกแบบและพัฒนาเพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหเกิดการ

ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงส่ิงกระตุนทางการตลาดนี้ นักการตลาดสามารถควบคุมได โดยการพัฒนาสวน

ประสมทางการตลาดตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ดวยการนําเสนอส่ิงท่ีตรงกับ

ความชอบ ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

กกกกกกกก2. ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ (other stimuli) ประกอบดวยส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีไมสามารถ

ควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง และวัฒนธรรม ส่ิงกระตุน

อ่ืนๆนี้เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภควา จะซ้ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออยางไร ซ้ือเม่ือใด ซ้ือ

เทาไร เชน ถาเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาท่ีซ้ือมักจะเปนสินคาราคาประหยัด มีการ

ลดราคาหรือถาเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ อินเตอรเน็ตเปนท่ีนิยม ผูบริโภคอาจนิยมซ้ือสินคาผาน

อินเตอรเน็ตหรือท่ีเรียกวา อี-คอมเมิรช (e-Commerce) เชนการซ้ือหนังสือจาก www.amazon.com 

การจองหองพักผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

กกกกกกกกส่ิงกระตุนเปนส่ิงท่ีนักการตลาดควบคุมได (4P’s) และควบคุมไมได (ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ) 

ซ่ึงเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก

และภายในของผูบริโภค ซ่ึงนักการตลาดจะตองพัฒนาส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีสามารถคววบคุม

ไดใหเหมาะสมกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค แตจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับส่ิงกระตุนท่ี

ไมสามารถควบคุมได เชน สภาพเศรษฐกิจ, กฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือวัฒนธรรมของผูบริโภค โดย

มุงหวังใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตอส่ิงกระตุนเหลานี้ หรือการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 

(ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547:69-71) 

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 กรอบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตางๆอีก 4 กลุม ท่ี

จะสามารถสรางผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ
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ในข้ันการยอมรับความตองการ ท่ีถือเปนกระบวนการพื้นฐานเบ้ืองตนกอนท่ีจะเกิดการตัดสินใจซ้ือ

อยางเปนรูปธรรมของผูบริโภค จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีนักการตลาดจะตองทําการศึกษาถึงผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากปจจัยท้ัง 4 ปจจัย ดังตอไปนี ้(วิทวัส รุงเรืองผล 2546 : 57) 

1. ปัจจัยทางวฒันธรรม (Cultural factors)   

กกกกกกกกปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา ปจจัยทางวัฒนธรรมมี

ดังตอไปนี ้

1.1 วัฒนธรรม ( Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในสังคมเดียวกันไดรับการถายทอด 

หลอหลอม ส่ังสอน จากครอบครัวและสภาพแวดลอม บุคคลในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมท่ี

คลายกัน วัฒนธรรมของคนในประเทศเดียวกันจะมีลักษณะท่ีคลายกันและวัฒนธรรมท่ีตางกัน

สงผลใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป 

1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง กลุมของบุคคลท่ีมีลักษณะชีวิตความเปนอยู

ท่ีใกลเคียงกัน ภายในวัฒนธรรมเดียวกัน เชน ในประเทศไทย วัฒนธรรมของคนไทยจะมีหลาย

วัฒนธรรมยอย โดยวัฒนธรรมยอยแบงออกไดตามเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ ภูมิภาค เปนตน 

1.3 ระดับช้ันทางสังคม (Social class) เหมายถึง การแบงระดับของคนในสังคมออกมาเปน 

ช้ันท่ีมีลักษณะคลายๆกัน โดยแบงตามปจจัยหลายๆตัว เชน รายได การศึกษา อาชีพ การทํางาน 

ความเปนอยู เปนตน ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในแตละช้ันทางสังคมจะมีพฤติกรรม ความสนใจ และลักษณะท่ี

คลายๆกัน 

2. ปัจจัยทางสังคม (Social factors) 

กกกกกกกกปจจัยทางสังคมเปนปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพราะ

ผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงไมอาจหลีกเล่ียงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได ปจจัยทาง

สังคมมีดังตอไปนี ้

2.1 กลุมอางอิง (Reference groups) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการให 

คําปรึกษาหรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของสมาชิกในกลุม กลุม

อางอิงทีอยูหลายแบบ  

2.2 ครอบครัว (Family) เหมายถึง กลุมท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือของ 

ผูบริโภค เพราะครอบครัวเปนกลุมท่ีทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีอิทธิพล ไดแก บิดา มารดา ญาติพี่นอง สามี ภรรยา  

2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and status) 
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  2.3.1 บทบาท (Roles) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาไดหลายแบบใน

สถานการณท่ีแตกตางกัน เชน เม่ืออยูบานมีบทบาทเปน ลูก เม่ือไปทํางานในบริษัทมีบทบาทเปน

ผูจัดการฝายการตลาด และแตละบทบาทจะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกไป บุคคลแตละคน

สามารถแสดงบทบาทไดหลายบทบาทได 

  2.3.2 สถานภาพ ( Status) หมายถึง สถานะท่ีบุคคลดํารงอยูท่ีสามารถวัดความ

แตกตางของบทบาทได เชน ผูท่ีมีบทบาทเปนผูจัดการกับเสมียน ผูจัดการจะมีสถานภาพสูงกวา

เสมียน โดยบุคคลในสังคมท่ีมีสถานภาพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกันดวย 

เชน ประธานบริษัทใชรถยนตราคาแพงนําเขาจากตางประเทศ พนักงานบริษัทชอบราคาสินคาไมสูง

นัก เปนตน 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 

กกกกกกกกปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยภายในของแตละบุคคล และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาของผูบริโภคอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและข้ันใน

วงจรการดําเนินชีวิต รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และ

ความเช่ือสวนตัว ท่ีแตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา 

  3.1 อายุและข้ันในวงจรการดํารงชีวิต (Age and stage in the life cycle)  หมายถึง พฤติกรรม

การซ้ือสินคาและบริการในชวงอายุ และแตละข้ันในวงจรการดํารงชีวิตท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือท่ี

แตกตางกัน เชน ในวัยเด็กอยากไปเท่ียวสวนสนุก วัยรุนอยากไปเท่ียวศูนยการคา ผูท่ีอยูในวัย

ทํางานอยากไปทองเท่ียวธรรมชาติ หรือผูท่ีสูงอายุอยากไปทองเท่ียวในสถานท่ีรมร่ืน อากาศเย็น

สบาย เปนตน  

  3.2 อาชีพ (Occupation) หมายถึง บุคคลท่ีมีอาชีพตางกันจะซ้ือหรือบริโภคสินคาท่ีแตกตาง

กันตามอาชีพของตน เชน ผูบริหารระดับสูง มักจะซ้ือเส้ือผาทํางานราคาแพง เปนตน 

  3.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หมายถึง บุคคลท่ีมีรายไดท่ีแตกตาง

กัน หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน การออมและการซ้ือ

หาสินทรัพยตางๆจะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี ราคา

คอนขางสูง และมีเงินออมสูง เปนตน 

  3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบในการดํารงชีวิตของแตละบุคคลมี

ความแตกตางกัน อันเนื่องมาจากมีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

  3.5 บุคลิกภาพและความเช่ือในความคิดตนเอง (Personality and self-concept)  

  บุคลิกภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถมองเห็น

ได เชน ความสุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใส ชอบสังคม เก็บตัว เปนตน 
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กกกกกกกกความเช่ือในความคิดตนเอง หมายถึง ความเช่ือของแตละบุคคลตามส่ิงท่ีไดรับรู หรือ

ผานประสบการณ ตองการอะไร  

4. ปัจจัยทางจิตวทิยา (Psychologial factors) 

กกกกกกกกปจจัยทางจิตวิทยาเปนปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ

ผูบริโภค ปจจัยทางจิตวิทยามี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีดังนี ้

  4.1 ส่ิงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันใหผูบริโภคแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา 

และเปนส่ิงกระตุนใหผูบริโภคแสวงหาสินคาท่ีจะสามารถตอบสนองความจําเปน(needs) หรือ

ความตองการ(wants)ของตนเองได  

  4.2 การรับรู (Perception) หมายถึง วิธีการท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปนกระบวนการใน

การแปลความหมายของขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอก 

  4.3 การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความเขาใจ โดยไดรับการกระตุน

ใหเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีผานมา การเรียนรูของแตละบุคคลจะเกิดจากแรง

กระตุน (drive) ส่ิงกระตุน (stimuli) การสนทนา (cues) การตอบสนอง (response) และการ

เสริมแรง (reinforcement) 

  4.4 ความเช่ือหรือทัศนคติ (Beliefs and attitudes) ความเช่ือและทัศนคติ เกิดข้ึนจากการ

กระทําและการเรียนรู โดยความเช่ือ (beliefs) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลมีความเช่ือม่ันยึดถือวาเปนจริง 

และ ทัศนคติ (attitudes) หมายถึง มุมมองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในดานดีและไมดี มักเปนความรูสึกทาง

อารมณท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547:71-81) 

 

การวเิคราะห์ตัวประกอบ (Factor analysis) 

กกกกกกกกการวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคท่ีจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน  ตัวแปรท่ีอยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดย

ความสัมพันธ นั้นอาจจะเปนไปในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทาง

ตรงกันขาม) ก็ได  สวนตัวแปรท่ีคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย 

หรือในอีกความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหตัวประกอบ  เปน

เทคนิคทางสถิติท่ีใชวิเคราะหผลการวัด  โดยใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน  อาจ

ใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ ฯลฯ  อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลาย

ชุดก็ได  ผลการวิเคราะหจะชวยใหทราบวาเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมาก

นอยเพียงใด   
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วตัถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis 

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปร

ตางๆ โดยท่ีจํานวนตัวประกอบรวมท่ีหาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัวประกอบรวม

อะไรบาง   

กกกกกกกก2. เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัวประกอบแต

ละตัวประกอบดวยอะไรบาง  และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความ สัมพันธกับตัว

ประกอบมานอยเพียงใด ตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม 

ประโยชน์ของเทคนิค Factor analysis 

กกกกกกกก1. ลดจํานวนตัวแปร  โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน ปจจัยท่ีไดถือ

เปนตัวแปรใหมท่ีสามารถหาคาขอมูลของปจจัยท่ีสรางข้ึนได  เรียกวา Factor score แลว จึงสามารถ

นําปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป 

กกกกกกกก2. ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะหสมการ

ความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity)  ซ่ึงวิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหานี้คือ การ

รวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือเรียกวาปจจัย  โดย

ใชเทคนิค Factor analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะหความถดถอย

ตอไป 

กกกกกกกก3. ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor 

analysis จะหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรท่ี

สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ  ท่ีอยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ของเทคนิค Factor analysis 

กกกกกกกก1.  การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation matrix)  

เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรงโดยวิธี

ของ Pearson correlation  ระหวางตัวแปรทุกคูท่ีตองการนํามาจัดกลุมซ่ึงจะอยูในรูปของ 

Correlation matrix  การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ

การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี ้

กกกกกกกก 1.1  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล  +1 หรือ -1 

แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก  ควรอยูใน Factor เดียวกัน 

 1.2   ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวา ตัว

แปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก  ควรอยูคนละ Factor 
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 1.3  ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน  หรือมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรอยูคนละ Factor 

 1.4   ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 

กกกกกกกก2.  การสกัดปจจัย  (Factor extraction)  วัตถุประสงค คือ  การหาจํานวน Factor ท่ี

สามารถใชตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2  วิธีใหญๆ คือ 

กกกกกกกก 2.1  วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้

อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรท่ีใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ  

การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination)  ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากท่ีสุด  

จากนั้นหาการผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการผันแปรไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง  โดยท่ีไม

สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เร่ือยไปจนไดองคประกอบหลัก (ปจจัย)  ท่ีสามารถอธิบายการผัน

แปรของทุกตัวแปรไดครบถวน  ซ่ึงองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับ

และทุกองคกร 

 2.2  วิธีองคประกอบรวม  (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้สามารถ

แยงไดเปน 5 วิธี ดังนี ้

 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted least square)  

เปนวิธีการสกัดปจจัย  โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผนของปจจัย 

(Factor pattern matrix) ท่ีทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซท่ีคํานวนไดหรือ

เมตริกซความสัมพันธท่ีสรางข้ึนใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปรท่ีมีคานอยท่ีสุด 

 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square : USL)  

เปนวิธีการท่ีใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิธีองคประกอบหลัก เพียงแตมี

การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness) 

ของตัวแปรนั้น  โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะต่ํา  ซ่ึงความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา

ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธเชิงสวน 

(Partial correlation coefficient) 

 -  วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML)  

เปนวิธีการท่ีใชหาคาโดยการประมาณ ท่ีสามารถจะใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใช

เมตริกซ ความสัมพันธท่ีคํานวณไดใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน

ขอมูลตัวอยางท่ีมีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง
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ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซ่ึงจะทําการคํานวณซํ้าหลายๆ คร้ัง จนกวาจะได

เมตริกซท่ีใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกต 

 -  วิธีอัลฟา (Alpha Method)  เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการแยก

ปจจัยแบบอ่ืนๆ  คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือปจจัย

รวมและปจจัยเฉพาะ  วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟา   คือ หาปจจัยท่ีเปน

ตัวแทนของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดท่ัวไปสูงสุด (Maximum 

generalizability)  

 -  วิธีเงา (Image Method)  เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสมมติ

วา  ตัวแปรแต -ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเกิดจากปจจัยรวมและสวนท่ีเกิดจากปจจัย

เฉพาะสัดสวนท่ีแนนอนของท้ังสองสวนนี้ไดจากการประมาณ  โดยอาศัยเมตริกซความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 

กกกกกกกก3.  การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรให

เห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะได

ปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย  ซ่ึงแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแตปญหาท่ี

เกิดข้ึน  คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซ่ึงยากตอการใหความหมายของปจจัย

และการกําหนดช่ือปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน  การหมุนแกนจะเปน

วิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนข้ึน   

กกกกกกกก4.   การใหความหมายแกปจจัย (Factor meaning)   เปนข้ันตอนท่ีตองกําหนดช่ือหรือ

ใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรท่ีไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร

อะไรบางท่ีเปนสมาชิกอยู  แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก  

โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน  ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง

พิจารณาเลือกตัวแปรท่ีนาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากท่ีสุด  หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก

ปจจัยแตละปจจัย  ซ่ึงมีข้ันตอนในการพิจารณา 3 ข้ันตอน คือ 

กกกกกกกก 4.1  จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการ

แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  โดยนําคาน้ําหนัก

ปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัย (Factor loading)  ท่ีไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือก

เฉพาะ Factor ท่ีมีคา Eigenvalues  หรือคา Percent of variance สูงตามข้ันตอนตอนการคัดเลือก

ปจจัยแลว  จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมา

วา  น้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรื
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อือคาสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด  แสดงวาตัวแปรนั้นๆ 

ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาท่ีจะเปนสมาชิกของปจจัยอ่ืน 

 4.2  เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอปจจัย  จากข้ันตอนท่ีผานมาถึงแมจะไดตัว

แปรท่ีเปนสมาชิกในปจจัยเดียว  แตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนักการ

เขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร

ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว  การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก 

หรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง  โดยจะเลือกตัวแปรท่ี

มีคาสัมประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 

 4.3  การใหความหมายแกปจจัย  เปนข้ันตอนท่ีจะตองใหความหมายหรือ

กําหนดช่ือแกแตละปจจัยซ่ึงในข้ันตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชช่ือท่ีส่ือ

ความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรท่ีอยูในปจจัยนั้น  ๆ

 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป และตัวแปรตาม 1 ตัว  โดยท่ี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน 

(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรจะ

อยูในสเกลการวัดแบบ (Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปร

ตามจะมี 2 คา เปนอยางนอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดัง

ภาพตอไปนี้  

รูปแสดงความสัมพนัธ์โลจิสติกส์เม่ือตัวแปรตามมี 2 ค่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม(อยูในระดับกลุม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ   ตัวแปร  Y1  คือ  เพศหญิง , Y2   คือ  เพศชาย 

X1 

X2 

 
Y2 

 

Y1 
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 วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

กกกกกกกก1.เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) จากชุดตัว

แปรอิสระ 

กกกกกกกก2.เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

เงื่อนไขทีใ่ช้วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกก1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ท่ีเปนตัว

แปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบชวง (Interval 

Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

กกกกกกกก2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา

Multicollinearity 

กกกกกกกก3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม 

กกกกกกกก4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ 

แนวคดิของการใช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) มีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic  ท่ีคาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา 

คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน  อีกประการก็คือ คาพยากรณท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได  ซ่ึงคาพยากรณ

โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม

ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได  การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant 

Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ เมตริกซ

ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากันทุกกลุมทุก

ตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี้ 

ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

กกกกกกกก 1.  Binary Logistic Regression  ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมี 2  คา คือ 0 กับ 

1 (Dichotomous Variable) เชน 
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รูปแสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 190 

กกกกกกกก 2.  Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม

มากกวา 2 กลุม เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 191 

 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกเนตรนภา ชินวตัร (2546) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม และปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีพบใน

จังหวัดเชียงใหม วิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเลือกมาโดยวิธี Non Probability Sampling แบบ Quota Sampling และวิธีการ

                ตัวแปรอิสระ (x)                                               ตัวแปรตาม (y) 

5. อาย ุ 

6. รายได 

7. ระดับการศึกษา 

8. อาชีพ 

y1 : นอยที่สุด (0) 

y2 : นอย (1) 

y3 : ปานกลาง (2) 

y4 : มาก (3) 

y5 : มากที่สุด (4) 

 

 

              ตัวแปรอิสระ (x)                                                      ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ

2. รายได 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

ลูกคาซ้ือสินคา (y1 = 0) 
 
 
ลูกคาท่ีไมซ้ือสินคา (y2 = 1) 
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วิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาสําหรับปจจัยดานการตลาดนั้น ทุกลุมอาชีพให

ความสําคัญกับราคาวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับปจจัยดานตัวสินคานั้นมีความแตกตางบาง

ระหวางกลุมอาชีพกลาวคือ กลุมอาชีพนักศึกษา อาชีพขาราชการ อาชีพลูกจางบริษัทเอกชน ให

ความสําคัญกับรูปรางขนาด ในขณะท่ีอาชีพกิจการสวนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญ

กับเทคโนโลย ี สําหรับปจจัยดานการสงเสริมการขายพบวา ทุกกลุมอาชีพใหความสําคัญกับการลด

คาบริการ สําหรับปจจัยสําคัญจากส่ือพบวา การโฆษณาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของทุกลุมอาชีพ และสําหรับการบริการหลังการขายพบวากลุมนักศึกษาไดให

ความสําคัญกับคาใชจายต่ําในหารใชบริการหลังการขาย ในขณะท่ีอีก 4 กลุมอาชีพใหความสําคัญ

กับมีศูนยบริการมากทําใหติดตองายสวนปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

ปญหาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบตเตอร่ีหมดเร็ว รองลงมาตามลําดับ คือ ปญหาเกี่ยวกับ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีชองสัญญาณไมเพียงพอปญหาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีโทรเขาออกยาก และ

ปญหาในการติดตอกับศูนยบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีคิดคาบริการแพง และปญหาในการใชบริการ

หลังการขายอะไหลแพงเกินไป 

กกกกกกกกพรพรรณ หวลศรี (2541) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีในจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี และศึกษาปญหาของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี วิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามสุม

ตัวอยางจากผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวน 250 ราย จากจํานวนผูใชโรศัพทเคล่ือนท่ีจํานวน 2,000 

บาท ใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหหาความถ่ี รอยละ และใชตารางไขว ผลการศึกษาการซ้ือสวน

ใหญจะเปนเงินสด ในกรณีท่ีซ้ือเปนเงินผอนจะเลือกเงื่อนไขการผอนชําระนาน 12 เดือน โดยผอน

ชําระประมาณ2,000 บาท ถึง 3,000 บาท ตอเดือน เม่ือจําแนกการซ้ือตามระดับรายได พบวาผูท่ีมี

รายไดต่ําจะเลือกเงื่อนไขการผอนชําระนาน 24 เดือน และผอนชําระในจํานวนท่ีต่ํากวา 2,000 บาท

ตอเดือน ในขณะท่ีผูท่ีมีรายไดสูงจะผอนชําระในระยะเวลาอันส้ันประมาณ 6เดือน ดวยจํานวนเงิน

ผอนชําระมากกวา3,000บาทตอเดือน ผลการศึกษาปจจัยทางดานตัวสินคา พบวาสวนมากซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะชอบเทคโนโลยี ยกเวนกลุมอาชีพลูกจางบริษัทเอกชนท่ีซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีเพราะชอบรูปรางและขนาด ผูซ้ือสวนมากจะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากรานคาหรือตัวแทน

จําหนาย ส่ือโฆษณาท่ีมีผลตอการซ้ือไดแก การไดรับการแนะนําจากเพื่อนสนิทหรือคนท่ีรูจัก 

รองลงมาไดแก จากหนังสือพิมพโทรทัศน ตามลําดับ เหตุผลในการซ้ือสวนใหญตอบวามีความ

จําเปนเพราะไมไดอยูในพื้นท่ีท่ีใหบริการขององคการโทรศัพทฯ เหตุผลรองลงมาคือการไดรับการ

ลดราคาคาบริการหรือโทรฟรีการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้นเปนการซ้ือเพื่อนํามาใชงานจริง มิใชเพื่อ

เปนแฟช่ัน 



 18 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ศึกษาพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกีย 

กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีข้ันตอนในการศึกษา

ดังนี ้คือ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท้ัง 3 คณะดังนี้ 

- นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน 1,082 คน  

 - นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ     จํานวน 2,742 คน  

 - นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จํานวน 1,409 คน  

ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4  มีจํานวนท้ังส้ิน 5,233 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552) 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการ 

เกษตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 372 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (สิน พันธุพินิจ 2549: 133) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของสูตรดังนี ้

n       =          
2Ne1

N
+

                                    

n            แทนขนาดกลุมตัวอยาง 

N            แทนประชากร 

e            คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (0.05)กกกก 

            แทนคาในสูตร 

                                                        n           =     
2)05.0(233,51

233,5
+

 

                                                                     =           371.59595 
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กกกกกกกกจากการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บ

แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางใหเปนจํานวนเต็มคือ    400     คน  

 

ตารางที ่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

คณะ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

1. สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

2. วิทยาการจัดการ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1,082 

2,742 

1,409 

84 

209 

107 

รวม 5,233 400 

          

กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อใหได

กลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาจากการศึกษา

ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับช้ัน คณะท่ีทานศึกษา 

รายรับเฉล่ียตอเดือน และแหลงท่ีมาของรายรับ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ เปน

แบบตรวจรายการ (Check  List)  

กกกกกกกกสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดแก โทรศัพทเคล่ือนท่ี

ท่ีทานใช สาเหตุท่ีทานเลือกใชโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอดังกลาว จุดประสงคในการเลือกซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีของทาน ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีทานซ้ือ สถานท่ีท่ีทานซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ระยะเวลา

ในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของทาน และพฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของทาน เปน

แบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ เปนแบบตรวจรายการ (Check  

List)  

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ลักษณะคําถามเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ 
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เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

เห็นดวยมาก  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

ไมแนใจ  หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  

ไมเห็นดวย  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย  

ไมเห็นดวยท่ีสุด  หมายถึง   ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

กกกกกกกกในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี ้

คะแนนเฉล่ีย       ระดับความคิดเห็น  

คะแนนระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด 

คะแนนระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มาก  

คะแนนระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง   อยูในระดับไมแนใจกับขอความนี้ 

คะแนนระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง   อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้ 

คะแนนระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง  อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้ท่ีสุด  

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม 

 

การตรวจสอบคร่ืองมือ 

ในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

กกกกกกกกข้ันท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามมา

ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา กอนนําไปทดสอบตามความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช กับกลุมตัวอยาง

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชฎัชเพชรบุรี จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณ

ของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม เปนการหาความเช่ือม่ันและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหา

ความเช่ือม่ันแบบสอบถามสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนสวนท่ีสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (สิน พันธุพินิจ 2549: 191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.74 
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กกกกกกกกจากการหาความเช่ือม่ันแสดงวาเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันสูงและแบบสอบถามมีความ

เท่ียงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

กกกกกกกกข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ แจกจายใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อขอความรวมมือกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจง

ถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองทําการศึกษาในคร้ังนี้ใหกลุมตัวอยางไดทราบ เพื่อใหกลุมตัวอยาง

มีความเขาใจ เต็มใจท่ีจะใหความรวมมือ ทําใหขอมูลท่ีไดมีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด และทําการสุม

ตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยการสุมตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences)  คํานวณหาคาสถิติท่ีใชทดสอบหา

ความสัมพันธของปจจัยตางๆซ่ึงประกอบดวย 

กกกกกกกก1. การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถ่ี 

คาเฉล่ีย คารอยละ 

กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอโนเกีย โดยนําเสนอ

ขอมูลในรูปของคาเฉล่ียและไดจัดลําดับความสําคัญ โดยไดจัดแบงระดับความสําคัญของปจจัยเปน 

5 ระดับโดยใชหลักในการวัดดังนีมี้เกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s 

Scale  

กกกกกกกก3. ขอมูลในท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 3 มาวิเคราะหโดยใชทฤษฎี การ

วิเคราะหปจจัย เพื่อจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ กันไวในกลุมหรือปจจัย

เดียวกัน 
กกกกกกกก4.  นําขอมูลในท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 1, 2 และสวนท่ี 3 ท่ีผานการ

รวมกลุมสรางตัวแปรใหม แลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณความนาจะเปนของ

สมการปจจัย ท่ีมีผลตอการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกีย 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา  “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีโนเกีย : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ดวย

วิธีการสํารวจสุมตัวอยาง ดวยแบบสอบถามจํานวน 422 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูตอบ

แบบสอบถาม 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 

ส่วนที ่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูลท่ัวไปของผูตอแบบสอบถาม โดยคิดเปนจํานวนและรอยละ โดยจําแนกตาม เพศ ระดับช้ัน 

คณะท่ีกําลังศึกษาอยู รายรับเฉล่ียตอเดือน และแหลงท่ีมาของรายรับ ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 198 46.9 

หญิง 224 53.1 

รวม 422 100.0 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา จํานวนกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 53.1 และเพศชายคิดเปนรอยละ 46.9 
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ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามระดับช้ัน 

 

ระดับช้ัน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ช้ันปท่ี 1 25 5.9 

ช้ันปท่ี 2 143 33.9 

ช้ันปท่ี 3 161 38.2 

ช้ันปท่ี 4 93 22.0 

รวม 422 100.0 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 3 มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 38.2 รองลงมา คือ ช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 33.9 ช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 22 และนอย

ท่ีสุด คือช้ันปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามคณะท่ีกําลังศึกษาอยู 

 

คณะ จํานวน(คน) ร้อยละ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 91 21.6 

คณะวิทยาการจัดการ 221 52.4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 110 26.1 

รวม 422 100.0 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 52.4 รองลงมา คือ คณะ เทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเปนรอยละ 26.1 และ

นอยท่ีสุด คือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ 21.6 ตามลําดับ 
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ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามรายรับเฉล่ียตอเดือน 

 

รายรับเฉลีย่ต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

2,001 – 4,000 179 42.42 

4,001 – 6,000 169 40.05 

6,001 – 8,000 63 14.93 

8,001 – 10,000 11 2.60 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีรายรับเฉล่ียตอเดือน อยูท่ี 

2,001 – 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.42 รองลงมา คือ  4,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.05,  

6,001 – 8,000 คิดเปนรอยละ 14.93 และ 8,001 – 10,000 คิดเปนรอยละ 2.6 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามแหลงท่ีมาของรายรับ 

 
 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ ไดรับเงินจากผูปกครอง คิดเปนรอย

ละ 98.3 รองลงมา คือ เงินท่ีไดรับจากการกูยืมเพื่อการศึกษา คิดเปนรอยละ 32.7 , เงินท่ีไดรับจาก

การทํางานพิเศษ คิดเปนรอยละ 6.4 และเงินท่ีไดรับจากทุนการศึกษา คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ 

 

 

 

แหล่งทีม่าของรายรับ จํานวน(คน) ร้อยละ 

เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 415 98.3 

เงินท่ีไดรับจากการทํางานพิเศษ 27 6.4 

เงินท่ีไดรับจากการกูยืมเพื่อการศึกษา 138 32.7 

เงินท่ีไดรับจากทุนการศึกษา 15 3.6 
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ส่วนที ่ 2 การวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผู้ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยได

ทําการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูตอบแบบสอบถาม โดยคิดเปน

จํานวนและรอยละ โดยจําแนกตาม โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีทานใช , สาเหตุท่ีทานเลือกใชโทรศัพท 

เคล่ือนท่ียี่หอดังกลาว, จุดประสงคในการเลือกซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีของทาน, ราคาโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีท่ีทานซ้ือ, สถานท่ีท่ีทานซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี, ระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ

ทาน และพฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของทาน 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามยี่หอโทรศัพท 

 

ยีห้่อโทรศัพท์ จํานวน(คน) ร้อยละ 

Nokia 257 60.9 

I-mobile 27 6.4 

Motorola 10 2.4 

Samsung 54 12.8 

Sony Ericsson 37 8.8 

อ่ืนๆ 37 8.8 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอ Nokia คิด

เปนรอยละ 60.9 รองลงมา คือ ยี่หอ Samsung คิดเปนรอยละ 12.8 , ยี่หอ Sony Ericsson คิดเปนรอย

ละ 8.8 , ยี่หออ่ืนๆไดแก i-phone , Black Berry , G-net , MaxNex , Alcatel , O2 , LG คิดเปนรอยละ 

8.8 , ยี่หอ I-mobile คิดเปนรอยละ 6.4 และยี่หอ Motorola คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามสาเหตุท่ีทานตัดสนใจเลือก 

                 ยี่หอโทรศัพทนั้นๆ 
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สาเหตุทีต่ัดสินใจเลอืกใช้โทรศัพท์ยีห้่อน้ันๆ จํานวน ร้อยละ 

มีศูนยใหบริการมากท่ีสุด 139 32.9 

มีบริการหลังการขายท่ีด ี 68 16.1 

บริษัทผูใหบริการ นาเช่ือถือ 119 28.2 

ผูอ่ืนใหมาหรือขายตอใหในราคาถูก 33 7.8 

คาเคร่ืองและคาบริการถูกกวายี่หออ่ืน 74 17.5 

มีบริการเสริมมาก 106 25.1 

คุณภาพของโทรศัพทยี่หอนี้ดีท่ีสุด 241 57.1 

มีประสบการณในการใชงาน 181 42.9 

อ่ืนๆ 44 10.4 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเลือกยี่หอนั้นๆเพราะ 

คุณภาพของโทรศัพทยี่หอนั้นๆดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมามีประสบการณในการใชงาน 

คิดเปนรอยละ42.9, มีศูนยใหบริการมาก คิดเปนรอยละ 32.9, บริษัทผูใหบริการนาเช่ือถือ คิดเปน

รอยละ 28.2, มีบริการเสริมมาก คิดเปนรอยละ 25.1, คาเคร่ืองและคาบริการถูกกวายี่หออ่ืน คิดเปน

รอยละ 17.5, มีการใหบริการหลังการขายท่ีดี คิดเปนรอยละ 16.1, สาเหตุอ่ืนๆ เชน มีฟงกช่ันการใช

งานถูกใจ, รูปทรงและการออกแบบของเคร่ืองถูกใจตรงตามความตองการ, ราคาของเคร่ืองถูก, 

ทดลองใช,  ทนตอการใชงาน คิดเปนรอยละ 10.4 และมีผูอ่ืนใหมาหรือขายตอใหในราคาถูก คิด

เปนรอยละ 7.8  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามจุดประสงคการซ้ือโทรศัพท  
                  เคล่ือนท่ี 
 

จุดประสงค์การซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที ่ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ใชติดตอส่ือสาร 394 93.4 

ใชทําธุรกรรมตางๆ 7 1.7 

ใชตามแฟช่ัน 19 4.5 

อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 422 100.0 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีจุดประสงคในการซ้ือโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีเพื่อใชในการติดตอส่ือสารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.4 รองลงมาใชตามแฟชั่น คิดเปน

รอยละ 4.5, ใชในการทําธุรกรรมตางๆ เชนการเติมเงินออนไลน คิดเปนละ 1.7 และซ้ือเพื่อ

จุดประสงคอ่ืนๆ เชน ใชถายรูป, ฟงเพลง, ใชงานอินเตอรเน็ตบนมือถือ เปนตน คิดเปนรอยละ 0.5 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามราคาโดยประมาณท่ีซ้ือ 
                   โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 

ราคาโดยประมาณทีซ้ื่อโทรศัพท์ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา 1,000 1 0.24 

1,001 – 4,000 84 19.91 

4,001 – 8,000 204 48.34 

8,001 – 12,000 103 24.40 

12,001 – 16,000 14 3.32 

16,001 – 20,000 12 2.84 

มากกวา 20,000 4 0.95 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ราคา

โดยประมาณอยูท่ี 4,001 – 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.34 รองลงมาคือ 8,001 – 12,000 บาท คิด

เปนรอยละ24.40, 1,001 – 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.91, 12,001 – 16,000 บาท คิดเปนรอยละ 

3.32, 16,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.84, มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.95 และต่ํา

กวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.24 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความนิยมในการเลือก 

                   ประเภทโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ประเภทโทรศัพท์เคลือ่นที ่ จํานวน(คน) ร้อยละ 

เคร่ืองศูนย(มีรับประกันจากศูนย) 379 89.8 

เคร่ืองนอก(ไมมีรับประกัน) 20 4.7 

เคร่ืองมือสอง 23 5.5 

รวม 422 100.0 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ นิยมเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ประเภทเคร่ืองศูนย ท่ีมีการรับประกันจากศูนย คิดเปนรอยละ 89.8 รองลงมาโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ประเภทเคร่ืองมือสอง คิดเปนรอยละ 5.5 และเคร่ืองนอกท่ีไมมีการรับประกัน คิดเปนรอยละ 4.7 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม การซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 

ซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีจ่าก จํานวน(คน) ร้อยละ 

จากพนักงานขายตรง 45 10.7 

จากรานคาตัวแทนจําหนาย 223 52.8 

จากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก 25 5.9 

รานคาในศูนยการคา 122 28.9 

อินเตอรเน็ต 5 1.2 

อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 422 100.0 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีจาก รานคา

ตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 52.8 รองลงมารานคาในศูนยการคา คิดเปนรอยละ 28.9, จาก

พนักงานขายตรง คิดเปนรอยละ 10.7, จากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก คิดเปนรอยละ 5.9, จากอินเตอรเน็ต 

คิดเปนรอยละ 1.2 และจากท่ีอ่ืนๆ เชน ซ้ือมาจากตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ 
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ตารางที ่13  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม ระยะเวลาการใชโทรศัพท 

                     เคล่ือนท่ี 

 

ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่ จํานวน(คน) ร้อยละ 

นอยกวา 6 เดือน 78 18.5 

6 เดือน - 1ป 92 21.8 

1ป - 1ป 6 เดือน 108 25.6 

1ป 6 เดือน - 2 ป 59 14.0 

มากกวา 2 ป 85 20.1 

รวม 422 100.0 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะการใชงานของโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีอยูท่ี 1ป - 1ป 6 เดือน คิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมา 6 เดือน - 1ป คิดเปนรอยละ 21.8, 

มากกวา 2 ป คิดเปนรอยละ 20.1, นอยกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 18.5 และ 1ป 6 เดือน - 2 ป คิด

เปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่14  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปล่ียน 

                    โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 

พฤติกกรมการเปลีย่นโทรศัพท์เคลือ่นที ่ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ไมเคยเปล่ียน 96 22.7 

เคยเปล่ียนเพราะรูปทรงลาสมัย/ตองการตามแฟช่ัน 35 8.3 

เคยเปล่ียนเพราะเคร่ืองโทรศัพทชํารุดเสียหาย 198 46.9 

เคยเพราะชอบฟงกช่ันการทํางานโทรศัพทเคร่ืองใหม 71 16.8 

เคยเปล่ียนเพราะมีผูขายตอ 4 0.9 

อ่ืนๆ 18 4.3 

รวม 422 100.0 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ เปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะ

เคร่ืองชํารุดเสียหาย คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมา ไมเคยเปล่ียน คิดเปนรอยละ 22.7, เปล่ียน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะชอบฟงกช่ันการทํางานของโทรศัพทเคร่ืองใหม คิดเปนรอยละ 16.8, 

เปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะรูปทรงลาสมัย ตองการตามแฟช่ัน คิดเปนรอยละ 8.3, เปล่ียน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะสาเหตุอ่ืนๆ เชน โทรศัพทสูญหาย คิดเปนรอยละ 4.3 และเปล่ียน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะมีผูนํามาขายตอ คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่15  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามแหลงท่ีทานทราบขอมูลของ 

                    โทรศัพทเคล่ือนท่ี  

 

แหล่งข้อมูลของโทรศัพท์เคลือ่นที ่ จํานวน ร้อยละ 

โทรทัศน 318 75.4 

วิทย ุ 18 4.3 

งานแสดงสินคา 58 13.7 

หนังสือพิมพ 164 38.9 

นิตยสาร 147 34.8 

การขายตรงทางจดหมาย 4 0.9 

แผนพับ/ใบปลิว 144 34.1 

ปายโฆษณา 92 21.8 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส (web site) 158 37.4 

พนักงานขายตรง 69 16.4 

เพื่อน ญาติ คนรูจัก แนะนํา 118 28.0 

อ่ืนๆ 2 0.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวา จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญทราบขอมูลของโทรศัพทเคล่ือนท่ี

จากโทรทัศนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมาทราบขอมูลจากหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 

38.9, ทราบขอมูลจากส่ืออิเล็คทรอนิกส(web site) คิดเปนรอยละ 37.4, ทราบขอมูลจากนิตยสาร คิด

เปนรอยละ 34.8, ทราบขอมูลจากแผนพับหรือใบปลิว คิดเปนรอยละ 34.1, ทราบขอมูลจากเพื่อน 

ญาติ คนรูจักเปนคนแนะนํา คิดเปนรอยละ 28, ทราบขอมูลจากปายโฆษณา คิดเปนรอยละ 21.8, 

ทราบขอมูลจากพนักงานขายตรง คิดเปนรอยละ 16.4, ทราบขอมูลจากงานแสดงสินคา คิดเปนรอย
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ละ 13.7, ทราบขอมูลจากวิทยุ คิดเปนรอยละ 4.3, ทราบขอมูลจากการขายตรงทางจดหมาย คิดเปน

รอยละ 0.9 และทราบขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ 

 
ส่วนที ่ 3 การวเิคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกโทรศัพท์เคลือ่นที่ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยใช ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) 

และ การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

 

เร่ิมแรกจะอธิบายโดยใช้ ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัย 

ตารางที ่16 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test 
  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.848 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 5210.649 

df 465 

Sig. .000 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 คา KMO มีคาเทากับ .848 สรุปไดวา ขอมูลนี้มีความเหมาะสมมากใน

การวิเคราะหดวยวิธี Factor Analysis ( วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548,หนา 220 , อางถึงใน ยุทธ 

ไกยวรรณ 2551 : 81) และคา sig. ของการทดสอบ Barlett จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา sig. < .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากพียงพอท่ีจะ

นํามาวิเคราะห Factor Analysis ได 

 
ตารางที ่17 แสดงการวิเคราะหปจจัย ท่ีจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ กัน 

                   ไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน   
 

ปัจจัย 

ส่วนประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A36 0.747 0.09 0.257 0.141 -0.166 0.117 0.017 -0.017 

A37 0.744 0.227 0.236 0.168 0.024 -0.035 -0.078 0.031 

A35 0.676 0.152 0.016 0.044 0.083 0.082 0.166 0.216 

A38 0.586 0.315 0.379 -0.068 -0.012 0.076 0.052 -0.093 
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A33 0.585 -0.029 0.176 -0.044 0.04 0.055 0.442 0.149 

ปัจจัย 

ส่วนประกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A34 0.567 -0.068 -0.151 0.211 0.282 0.168 0.041 0.2 

A29 0.457 0.045 0.227 0.206 0.249 0.135 0.329 -0.143 

A45 0.137 0.853 0.056 0.04 0.084 0.014 0.046 -0.065 

A43 0.066 0.797 -0.097 0.049 0.072 0.048 0.03 0.167 

A44 0.169 0.786 0.127 0.072 0.203 0.093 0.013 0.117 

A39 0.334 0.426 0.106 0.401 0.07 0.118 0.078 0.055 

A25 0.113 -0.007 0.757 0.059 0.159 0.037 0.192 0.169 

A26 0.238 -0.029 0.709 0.229 0.054 0.164 0.14 0.014 

A30 0.211 0.214 0.547 -0.002 0.423 -0.137 0.243 -0.068 

A19 0.298 -0.068 0.462 0.227 0.296 0.21 -0.23 0.349 

A18 0.211 0.102 0.46 0.076 -0.082 0.431 -0.133 0.248 

A27 0.273 0.068 0.284 0.627 -0.133 0.004 0.214 -0.008 

A22 -0.153 0.296 -0.09 0.62 0.15 0.232 0.153 -0.06 

A28 0.396 -0.069 0.143 0.602 0.116 0.069 0.121 0.107 

A20 0.193 -0.12 0.191 0.533 0.194 -0.018 -0.06 0.256 

A40 0.063 0.229 -0.078 0.51 -0.393 0.172 0.109 0.345 

A21 -0.143 0.249 0.035 0.509 0.472 0.072 0.019 -0.027 

A23 0.12 0.162 0.017 0.061 0.776 -0.021 0.102 0.016 

A24 0.012 0.19 0.318 0.103 0.653 0.097 0.118 0.014 

A15 0.155 0.107 0.076 0.125 -0.164 0.769 0.081 -0.06 

A17 -0.063 0.12 -0.015 0.173 0.111 0.707 0.178 0.12 

A16 0.371 -0.094 0.239 -0.132 0.264 0.644 0.015 0.14 

A31 0.035 0.161 0.125 0.185 0.181 0.111 0.723 -0.005 

A32 0.286 -0.049 0.147 0.151 0.019 0.139 0.621 0.306 

A41 0.299 0.098 0.256 0.038 -0.084 0.077 0.144 0.661 

A42 -0.093 0.469 0.007 0.208 0.079 0.11 0.123 0.607 
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จากตารางที ่ 17 พบวา จากท่ีใชทฤษฎีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor analysis) สามารถจับกลุม

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกันได 8 กลุม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ปัจจัยที ่1 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 29 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการแถมอุปกรณเสริม ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 33 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถใชกับอุปกรณส่ือสารอ่ืนๆได เชน ตอกับ

คอมพิวเตอร เคร่ืองปร๊ิน จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 35 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีหนวยบันทึกความจํามาก จึงทําใหทานตัดสินใจเลือก

ซ้ือ 

กกกกกกกกA 34 = โทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถใชไดกับทุกระบบเครือขายจึงทําใหทานตัดสินใจ

เลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 36 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีฟงกช่ันการทํางานหลากหลาย  เชน  เชน ฟงวิทย,ุ ดู

ทีว,ี ฟงเพลง, เกมส, เคร่ืองคิดเลข เปนตนจึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 37 = การท่ีโทรศัพทสามารถใชบันทึกภาพ วีดิโอได จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 38 = โทรศัพทท่ีทานเลือกสามารถตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได  

   

ปัจจัยที ่2 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 39 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีเมนูภาษาไทย จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 43 = ทานเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีตามแฟช่ัน 

กกกกกกกกA 44 = การใชโทรศัพทของกลุมคนรอบขาง เชนกลุมเพื่อน มีผลตอการเลือกยี่หอ

โทรศัพท เคล่ือนท่ีของทาน 

กกกกกกกกA 45 = ทานเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะมีรุนใหมออกมาวางจําหนาย 

 

กลุ่มที ่3 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ดานการสงเสริมการจัดจําหนาย ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 19 = ความทนทานของโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 18 = ยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 25 = ยี่หอโทรศัพทท่ีทานเลือกมีศูนยใหบริการมาก 

กกกกกกกกA 26 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการรับประกันคุณภาพ ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ  

กกกกกกกกA 30 = โปรโมช่ันของโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน ซ้ือ 1 แถม 1 ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 
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กลุ่มที ่4 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานความพึงพอใจ ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 20 = ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอร่ี มีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 21 = โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีทานเลือกซ้ือมีราคาถูก 

กกกกกกกกA 22 = โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีทานเลือกซ้ือมีราคาเหมาะสม 

กกกกกกกกA 27 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตัวรับสัญญาณท่ีดี ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 28 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีโทรเขา-โทรออกไดงาย ทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 40 = ทานเช่ือวาโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอตางกันมีคุณภาพตางกัน 

  

ปัจจัยที ่5 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 23 = รานจําหนายตั้งอยูใกลบาน จึงทําใหทานตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 24 = บรรยากาศภายในรานมีอิทธิพลท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยที ่6 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 15 = รูปราง/รูปทรงโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 16 = ขนาดของโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 17 = สีสันของโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีผลตอการตัดสินใจท่ีทําใหทานเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยที ่7 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 31 = การท่ีพนักงานมีการใหคําแนะนําสินคา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี จึงทําใหทาน

ตัดสินใจเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 32 = การท่ีโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการใชงานงาย จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยที ่8 ซ่ึงใหช่ือปจจัยวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย  

กกกกกกกกA 41 = ประสบการณในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีผลตอการเลือกซ้ือ 

กกกกกกกกA 42 = คําแนะนําของบุคคลรอบขาง มีผลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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กกกกกกกกหลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 7 กลุมแลว นําท้ัง 7 ปจจัยไปรวม

ใชในการหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล โดยใชวิธีการวิเคราะห

ถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ซ่ึงมีการกําหนดตัวแปร ดังนี ้

 

     ให X 1   =  เพศ     X 2   = ระดับช้ัน 

 X 3   =  คณะ     X 4   = รายรับเฉล่ียตอเดือน 

X 5   = แหลงท่ีมาของรายได   X 6   = ยี่หอโทรศัพท 

X 7   = สาเหตุท่ีตัดสินใจซ้ือยี่หอดังกลาว  X 8   = จุดประสงคการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

X 9   = ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี   X 10  = ประเภทของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

X 11  = สถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี  X 12  = ระยะเวลาการใชงานโทรศัพท 

X 13  = พฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพท  X 14  = แหลงขอมูลของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

F 1    = ปจจัยดานเทคโนโลย ี   F 2   = ปจจัยดานจิตวิทยา 

 F 3    = ปจจัยดานสงเสริมการจัดจําหนาย  F 4   = ปจจัยดานความพึงพอใจ 

F 5    = ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  F 6   = ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

F 7   = ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  F 8   = ปจจัยดานสวนบุคคล 

 

ตารางที ่18  Model Summary 

Step 
Nagelkerke  

R Square 

1 .027 

2 .046 

3 .065 

4 .082 

5 .099 

6 .112 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของ Model คา R-

Square ท่ีไดเทากับ 0.112 หรือ 11.2% ของความผันแปร  
 

ตารางที ่19 Hosmer and Lemeshow Test 
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Step Chi-square df Sig. 

1 .000 0 . 

2 18.341 8 .019 

3 11.281 8 .186 

4 5.270 8 .728 

5 3.134 8 .926 

6 10.232 8 .249 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 Hosmer and Lemeshow Test ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ

ถดถอยโลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐาน คือ 

H 0  : สมการเหมาะสม 

H 1  :    สมการไมเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ท่ีมีคา 10.232และมีคา Sig. เทากับ 0.249 ซ่ึง > 0.05 ซ่ึงสรุปได

วา Model ท่ีกําหนดมีความเหมาะสม 

 

ตารางที ่20 Classification Table 

Observed 

Predicted 

โทรศัพท์ Percentage 

Correct โนเกยี ยีห้่ออืน่ 

Step 6 โทรศัพท โนเกีย 114 51 30.9 

    ยี่หออ่ืน 225 32 87.5 

Overall Percentage   65.4 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 Classification Table เปนตารางพิจารณาถึงความเช่ือถือไดของการ

พยากรณ ซ่ึงคาพยากรณมีเฉพาะคาคงท่ี ซ่ึงในตารางเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 

65.4% 
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ตารางที ่21  Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 6(f) FAC1_1 -.257 .109 5.542 1 .019 .773 

  FAC3_1 .277 .106 6.847 1 .009 1.319 

  FAC4_1 .224 .105 4.553 1 .033 1.251 

  FAC5_1 -.277 .109 6.459 1 .011 .758 

  FAC8_1 .257 .107 5.737 1 .017 1.293 

  A8 -.606 .239 6.403 1 .011 .546 

  Constant 1.157 .286 16.373 1 .000 3.181 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 Variables in the Equation เปนตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธ

ของตัวแปรตางๆ ท่ีประมาณได และคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อการ

พยากรณวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงจากการคํานวณดวย

โปรแกรม SPSS แลว ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี ประกอบดวย ปจจัยท่ี 1 ดาน

เทคโนโลยี , ปจจัยท่ี 3 ดานสงเสริมการจัดจําหนาย , ปจจัยท่ี  4 ดานความพึงพอใจ , ปจจัยท่ี 5 ดาน

สถานท่ีจัดจําหนาย , ปจจัยท่ี 8 ดานสวนบุคคล และจุดประสงคการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

กกกกกกกกจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดจากโปรแกรม สามารถเขียนเปนสมการการถดถอย 

โลจิสติกส พยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดดังนี้ 

   P(Y) = Ze−+1
1

 

 

   Z =        1.151 – 0.257(F 1 ) + 0.277(F 3 ) + 0.224(F 4 ) – 0.277(F 5 )   

               + 0.257(F 8 ) – 0.606(X 8 ) 

กกกกกกกกจากสมการขางตน เปนสมการท่ีใชพยากรณปจจัย ซ่ึงเปนผลมาจากวิธีการวิเคราะห    

โลจิสติกส โดยในวิจัยเร่ืองนี้ไมไดนําสมการนี้มาใช ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมขอกลาวถึงสมการดังกลาว 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษานี้เปนการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี กรณีศึกษา 

: นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลใน

การตัดสินใจเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท้ังหญิง

และชาย จํานวน 422 คน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี ้

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท้ังหมด 422 คน พบวาจํานวนกลุมตัวอยาง เปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน 224 คนและเพศชายจํานวน 198 คน กําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันปท่ี 3 มากท่ีสุดจํานวน 161 คน รองลงมา คือ ช้ันปท่ี 2 จํานวน 143 คน ช้ันปท่ี 4 จํานวน93 

คน และนอยท่ีสุด คือช้ันปท่ี 1 จํานวน 25 คน ตามลําดับ ศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด 

จํานวน 221 คน รองลงมา คือ คณะ เทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 110 คน และนอย

ท่ีสุด คือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 91 คน ตามลําดับ  ดานรายรับเฉล่ียตอ

เดือน อยูท่ี2,001 – 4,000 บาท จํานวน 179 คน รองลงมา คือ  4,001 – 6,000 บาท จํานวน 169 คน, 

6,001 – 8,000 จํานวน 63 คน และ 8,001 – 10,000 จํานวน 11 คน ตามลําดับ และ ไดรับเงินจาก

ผูปกครอง รองลงมา คือ เงินท่ีไดรับจากการกูยืมเพื่อการศึกษา, เงินท่ีไดรับจากการทํางานพิเศษ 

และเงินท่ีไดรับจากทุนการศึกษา ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท้ังหมด 422 คน พบวาจํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ

ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอ Nokia จํานวน 257 คน รองลงมา คือ ยี่หอ Samsung จํานวน 54 คน, ยี่หอ 

Sony Ericsson จํานวน 37 คน, ยี่หออ่ืนๆไดแก i-phone , Black Berry , G-net , MaxNex , Alcatel, 

O2 , LG จํานวน 37 คน, ยี่หอ I-mobile จํานวน 27 คน และยี่หอ Motorola จํานวน 10 คนตามลําดับ

กกกกกกกกกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเลือกยี่หอนั้นๆ เพราะ คุณภาพของโทรศัพทยี่หอนั้นๆดี

ท่ีสุด รองลงมามีประสบการณในการใชงาน,      มีศูนยใหบริการมาก,   บริษัทผูใหบริการนาเช่ือถือ, 
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มีบริการเสริมมาก คาเคร่ืองและคาบริการถูกกวายี่หออ่ืน, มีการใหบริการหลังการขายท่ีดี, สาเหตุ

อ่ืนๆ เชน มีฟงกช่ันการใชงานรูปทรงและการออกแบบของเคร่ืองถูกใจตรงตามความตองการ, 

ราคาของเคร่ืองถูก, ทดลองใช,  ทนตอการใชงาน และมีผูอ่ืนใหมาหรือขายตอใหในราคาถูก  

กกกกกกกกดานจุดประสงคในการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีนั้นกลุมตัวอยางใชในการติดตอส่ือสาร

มากท่ีสุด จํานวน 394 คน รองลงมาใชตามแฟช่ัน จํานวน 19 คน, ใชในการทําธุรกรรมตางๆ เชน

การเติมเงินออนไลน จํานวน 7 คน และซ้ือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ เชน ใชถายรูป, ฟงเพลง, ใชงาน

อินเตอรเน็ตบนมือถือ เปนตน จํานวน 2 คน ตามลําดับ  

กกกกกกกกดานราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี สวนใหญกลุมตัวอยางซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีราคาโดย 

ประมาณอยูท่ี 4,001 – 8,000 บาท จํานวน 204 คน รองลงมาคือ 8,001 – 12,000 บาท จํานวน 103 

คน, 1,001 – 4,000 บาท จํานวน 84 คน, 12,001 – 16,000 บาท จํานวน 14 คน, 16,001 – 20,000 

บาท จํานวน 12 คน, มากกวา 20,000 บาท จํานวน 4 คน และ ต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน  1 คน

ตามลําดับ 

กกกกกกกกดานประเภทของโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมตัวอยางสวนใหญ นิยมเลือกโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ประเภทเคร่ืองศูนย ท่ีมีการรับ ประกันจากศูนย จํานวน 379 คน รองลงมาโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ประเภทเคร่ืองมือสอง จํานวน 23 คนและเคร่ืองนอกท่ีไมมีการรับประกัน จํานวน 20 คน ตามลําดับ  

กกกกกกกกดานสถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีจาก 

รานคาตัวแทนจําหนาย จํานวน 223 คน รองลงมารานคาในศูนยการคา จํานวน 122 คน, จาก

พนักงานขายตรง จํานวน 45 คน, จากเพื่อนหรือคนท่ีรูจัก จํานวน 25 คน, จากอินเตอรเน็ต จํานวน 5 

คน และจากท่ีอ่ืนๆ เชน ซ้ือมาจากตางประเทศ จํานวน 2 คน ตามลําดับ  

กกกกกกกกดานระยะเวลาการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะการใชงานของ

โทรศัพท เคล่ือนท่ีอยูท่ี 1ป - 1ป 6 เดือน จํานวน 108 คน รองลงมา 6 เดือน - 1ป คิดจํานวน 92 คน, 

มากกวา 2 ป จํานวน 85 คน, นอยกวา 6 เดือน จํานวน 78 คน และ 1ป 6 เดือน - 2 ป จํานวน 59 คน 

ตามลําดับ 

กกกกกกกกดานพฤติกรรมการเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมตัวอยางสวนใหญเปล่ียนโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี  เพราะเคร่ืองชํารุดเสียหาย จํานวน 198  คน รองลงมา ไมเคยเปล่ียน จํานวน 96 คน, 

เปล่ียนโทรศัพท เคล่ือนท่ี เพราะชอบฟงกช่ันการทํางานของโทรศัพทเคร่ืองใหม จํานวน  71 คน , 

เปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะรูปทรงลาสมัย ตองการตามแฟช่ัน จํานวน 35 คน, เปล่ียนโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี เพราะสาเหตุอ่ืนๆ เชน โทรศัพทสูญหาย จํานวน 18 คน และเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

เพราะมีผูนํามาขายตอ จํานวน 4 คน ตามลําดับ 
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กกกกกกกกดานแหลงขอมูลของโทรศัพทเคล่ือนท่ี จํานวนกลุมตัวอยางสวนใหญ ทราบขอมูลของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีจากโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาทราบขอมูลจากหนังสือพิมพ , ทราบขอมูลจาก

ส่ืออิเล็คทรอนิกส(web site), ทราบขอมูลจากนิตยสาร, ทราบขอมูลจากแผนพับหรือใบปลิว, ทราบ

ขอมูลจากเพื่อน ญาติ คนรูจักเปนคนแนะนํา , ทราบขอมูลจากปายโฆษณา, ทราบขอมูลจาก

พนักงานขายตรง, ทราบขอมูลจากงานแสดงสินคา, ทราบขอมูลจากวิทย,ุ ทราบขอมูลจากการขาย

ตรงทางจดหมาย และทราบขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกยีห้่อโทรศัพท์เคลือ่นที ่

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ  

กกกกกกกกปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบไปดวย โทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการแถมอุปกรณเสริม, 

สามารถใชกับอุปกรณส่ือสารอ่ืนๆได เชน ตอกับคอมพิวเตอร เคร่ืองปร๊ิน, มีหนวยบันทึกความจํา

มาก,ใชไดกับทุกระบบเครือขาย, มีฟงกช่ันการทํางานหลากหลาย  เชน  เชน ฟงวิทย,ุ ดูทีว,ี ฟงเพลง, 

เกมส, เคร่ืองคิดเลข เปนตน, บันทึกภาพ วีดิโอได และตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได 

กกกกกกกกปจจัยดานการสงเสริมการจัดจําหนาย ประกอบไปดวย ความทนทานของโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี, ยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี, มีศูนยใหบริการมาก , มีการรับประกันคุณภาพ และมีโปรโมช่ัน

ของโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน ซ้ือ 1 แถม 1 

กกกกกกกกปจจัยดานความพึงพอใจ ประกอบไปดวย ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอร่ี, ราคาถูก

หรือราคาเหมาะสม, มีตัวรับสัญญาณท่ีด,ี โทรเขา-โทรออกไดงาย และเช่ือวาโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอ

ตางกันมีคุณภาพตางกัน 

กกกกกกกกปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ประกอบไปดวย รานจําหนายตั้งอยูใกลบาน  และ

บรรยากาศภายในราน 

กกกกกกกกปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย ประสบการณในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และคํา 

แนะนํา ของบุคคลรอบขาง 

กกกกกกกกจุดประสงคการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือก

โทรศัพท เคล่ือนท่ีมาใช  ซ่ึงในท่ีนี้ซ้ือมาใชงานในการติดตอส่ือสารมากท่ีสุด 

  

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการสรุปผลการวิจัย ดังกลาวขางตน สามารถอภิปรายผล ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกพฤติกรรมการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมตัวอยาง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะเลือกใชยี่หอ Nokia มากกวายี่หออ่ืนๆ เพราะมีความเช่ือวา
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โทรศัพทยี่หอดังกลาวมีคุณภาพดีท่ีสุด และนํามาใชเพื่อการติดตอส่ือสารจริงไมใชเพื่อเปนแฟช่ัน 

ถามีสาเหตุท่ีทําใหตองเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้น ก็เพราะวา เคร่ืองเกิดความชํารุดเสียหาย โดย

กลุมตัวอยางจะไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน ซ่ึงผลงานวิจัยนี้ มีความสอดคลองกันกับงานวิจัย

ของ พรพรรณ หวลศรี (2541) ท่ีพบวา การซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้น ซ้ือมาเพื่อใชงานจริง ไมใชเพอ

เปนแฟช่ัน และแหลงขอมูลขาวสารมาจาก การไดรับการแนะนําจากเพื่อนสนิท หรือคนท่ีรูจัก และ 

จากหนังสือพิมพ โทรทัศน 

กกกกกกกกจากผลการวิเคราะหโลจิสติกส  แสดงใหเห็นวาปจจัยดานจิตวิทยา เปนปจจจัยท่ีกลุม

ตัวอยางไมไดนํามาพิจารณาเปนปจจัย อาจจะเปนปจจัยพื้นฐานท่ัวไป  ในการตัดสินใจวาจะเลือก

หรือไมเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงจะเปนการมองในภาพรวมมากกวาการนําปจจัยดังกลาวมา

พิจารณา และปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ก็ไมเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกียเชนกัน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา ปจจัยดังกลาวอาจจะไมมีความแตกตาง

จากโทรศัพทยี่หออ่ืนๆ จึงทําใหกลุมตัวอยางไมนําปจจัยดังกลาวมาพิจารณาในการตัดสินใจเลือก 

สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน

เทคโนโลยี, ปจจัยดานการสงเสริมการจัดจําหนาย, ปจจัยดานความพึงพอใจ, ปจจัยดานสถานท่ีจัด

จําหนาย ปจจัยดานสวนบุคคล และจุดประสงคการซ้ือโทรศัพทเคล่ือน เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยาง

นําไปพิจารณาประกอบการซ้ือผลิตภัณฑ  

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะทัว่ไป 

กกกกกกกกนักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับเทคโนโลยี และนักศึกษาบางคนใชเพื่อเปนแฟช่ัน  

โดยไมคํานึงถึงราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะรายรับเฉล่ียตอเดือนของนักศึกษาสวนใหญไม

มากนัก ผูวิจัยเห็นวา การเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีควรจะคํานึงถึงการใชงานเปนหลัก และซ้ือใน

ราคาท่ีเหมาะสม ไมสงกระทบตอระบบการเงินของนักศึกษา 

 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 

กกกกกกกก1.ขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามอาจจะไมคอยนาเช่ือถือเทาท่ีควร เนื่องจาก

ผูตอบแบบสอบถามอาจตอบไมตรงกับความเปนจริง ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลท่ีคลาดเคล่ือนได ผูวิจัย

เห็นวา ควรมีการใหเวลาผูตอบในการตอบแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและตรง

กับความเปนจริง 
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กกกกกกกก2.ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง

เดียว ซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี

อ่ืนๆดวย เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหไดผลงานวิจัยท่ีสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก3. ในการวิจัยคร้ังนี้มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มากเกินไป 

ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวาการเก็บรวบรวมขอมูลหรือการแจกแบบสอบถามในคร้ังตอไป ควรจะมี

การหาสัดสวนช้ันป เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม

1. เพศ

     (  ) ชาย  (  ) หญิง

2. ระดับชั้น

     (  ) ชั้นปที่ 1 (  ) ชั้นปที่ 2

     (  ) ชั้นปที่ 3 (  ) ชั้นปที่ 4

     (  ) ชั้นปอื่นๆ(โปรดระบุ)..............................

3. คณะ

     (  ) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (  ) คณะวิทยาการจัดการ

     (  ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ทานมีรายรับเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ........................................บาท

5. แหลงที่มาของรายรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

     (  ) เงินที่ไดรับจากผูปกครอง (  ) เงินที่ไดรับจากการทํางานพิเศษ

     (  ) เงินที่ไดรับจากการกูยืมเพื่อการศึกษา (  ) เงินที่ไดรับจากทุนการศึกษา

     (  ) อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................................

ส่วนที� 2 พฤติกรรมการเลือกโทรศัพท์คลื�อนที� (ตอบได้เพียงคําตอบเดียว)

6. ทานใชโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอใด

     (  ) Nokia                (  ) I-mobile (  ) Motorola

    (  ) Samsung               (  ) Sony Ericsson (  ) อื่นๆ(โปรดระบุ)..............................................

7. สาเหตุที่ทานตัดสินใจเลือกใชยี่หอนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

     (  ) มีศูนยใหบริการมากที่สุด

     (  ) มีการใหบริการหลังการขายที่ดี

     (  ) บริษัทผูใหบริการนาเชื่อถือ

     (  ) ผูอื่นใหมาหรือขายตอในราคาถูก

     (  ) คาเครื่องและคาบริการถูกกวายี่หออื่น

     (  ) มีบริการเสริมมาก โปรโมชั่นนาสนใจ

     (  ) คุณภาพของโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอนี้ดีที่สุด

     (  ) มีประสบการณในการใชงาน เคยใชงานมากอน

     (  ) อื่นๆ( โปรดระบุ )…………………………………………….

ไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกโทรศัพทเคลื่อนที่ และปจจัยที่มีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

แบบสอบถาม

คําชี�แจง โปรดทําเครื�องหมาย  √  ใน   (  )   หน้าข้อความที�ตรงกับตัวท่านมากที�สุดเพียงคําตอบเดียว



8. จุดประสงคในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของทานคือ

     (  ) ใชติดตอสื่อสาร

     (  ) ใชตามแฟชั่น

     (  ) อื่นๆ( โปรดระบุ )…………………………………………….

9. ทานซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในราคาประมาณ........................................บาท

10. ทานนิยมซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทใด

     (  ) เครื่องศูนย (รับประกันจากศูนย) (  ) เครื่องนอก (ไมมีการรับประกัน)

     (  ) เครื่องมือสอง (  ) อื่นๆ(โปรดระบุ)...........................................

11. ทานซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากที่ใด

     (  ) จากพนักงานขายตรง (  ) จากรานคาตัวแทนจําหนาย

     (  ) จากเพื่อนหรือคนรูจักที่ขายโทรศัพท (  ) เคานเตอร/รานคาในศูนยการคา

     (  ) อินเตอรเน็ต (  ) อื่นๆ(โปรดระบุ )..............................................

12. ทานใชโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องนี้มานานเทาไหร

     (  ) นอยกวา 6 เดือน (  ) 6 เดือน -  1 ป

     (  ) 1 ป -  1 ป 6 เดือน (  ) 1 ป 6 เดือน - 2 ป

     (  ) มากกวา 2 ป

13. ทานเคยเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่หรือไม

     (  ) ไมเคย

     (  ) เคย สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะ

                    (  ) รูปทรงลาสมัย / ตองการตามแฟชั่น

                    (  ) เครื่องโทรศัพทชํารุด เสียหาย

                    (  ) ชอบฟงกชั่นการทํางานของโทรศัพทเครื่องใหม

                    (  ) มีผูอยากได / ขายตอ

                    (  ) อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................................................................

14. ทานทราบขอมูลของโทรศัพทเคลื่อนที่จากสื่อโฆษณาใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

     (  ) โทรทัศน                      (  ) วิทยุ (  ) งานแสดงสินคา

     (  ) หนังสือพิมพ                      (  ) นิตยสาร (  ) จากการขายตรงทางจดหมาย 

     (  ) แผนพับ / ใบปลิว                      (  ) ปายโฆษณา / คัทเอาท (  ) สื่ออิเล็คทรอนิกส (web site) 

     (  ) พนักงานขายตรง                       (  ) เพื่อน , ญาติ ,คนรูจัก แนะนํา (  ) อื่นๆ .....................................................

     (  ) ใชในการทําธุรกรรมตางๆ เชน เติมเงินออนไลนผานโทรศัพท



โปรดเขียนเครื�องหมาย √ ลงในตารางที�ท่านได้นํามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกยี�ห้อโทรศัพท์เคลื�อนที�

ส่วนที� 3 ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกยี�ห้อโทรศัพท์เคลื�อนที�

เห็นดวย ไม ไมเห็นดวย

ที่สุด เห็นดวย ที่สุด

22.โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ทานเลือกซื้อมีราคาเหมาะสม

16.ขนาดของโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลตอการตัดสินใจที่ทําใหทานเลือกซื้อ

เห็นดวย ไมแนใจ

29.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีการแถมอุปกรณเสริม ทําใหทาน

30.โปรโมชั่นของโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน ซื้อ 1 แถม 1 

25.ยี่หอโทรศัพทที่ทานเลือกมีศูนยใหบริการมาก

19.ความทนทานของโทรศัพทเคลื่อนที่ มีผลตอการตัดสินใจ

20.ระยะเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ มีผลตอการตัดสินใจ

     ที่ทําใหทานเลือกซื้อ

     ที่ทําใหทานเลือกซื้อ

24.บรรยยากาศภายในราน มีอิทธิพลที่ทําใหทานเลือกซื้อ

21.โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ทานเลือกซื้อมีราคาถูก

     ทําใหทานตัดสินใจลือกซื้อ

17.สีสันของโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลตอการตัดสินใจที่ทําใหทานเลือกซื้อ

18.ยี่หอของโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลตอการตัดสินใจที่ทําใหทานเลือกซื้อ

      เลือกซื้อ

31.การที่พนักงานมีการใหคําแนะนําสินคา มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

26.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีการรับประกันคุณภาพ ทําใหทาน

28.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถโทรเขา-โทรออกไดงาย ทําใหทาน

32. การที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีการใชงานงาย จึงทําใหทานตัดสินใจ

ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกยี�ห้อโทรศัพท์

      เชน ตอกับคอมพิวเตอร เครื่องปริ้น จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซื้อ 

     ที่ทําใหทานเลือกซื้อ

     ตัดสินใจเลือกซื้อ

      ทําใหทานตัดสินใจเลือกซื้อ

27.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีตัวรับสัญญาณที่ดี ทําใหทานตัดสินใจ

     เลือกซื้อ

     ตัดสินใจเลือกซื้อ

     ตัดสินใจเลือกซื้อ

33. การที่โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถใชกับอุปกรณสื่อสารอื่นๆได 

ความคิดเห็น

15.รูปราง/รูปทรงของโทรศัพทเคลื่อนที่ มีผลตอการตัดสินใจ

23.รานตั้งอยูใกลบาน จึงทําใหทานตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ



เห็นดวย ไม ไมเห็นดวย

ที่สุด เห็นดวย ที่สุด
ไมแนใจเห็นดวย

      ตัดสินใจเลือกซื้อ

      ตัดสินใจเลือกซื้อ

ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกยี�ห้อโทรศัพท์

37. การที่โทรศัพทสามารถใชบันทึกภาพ วีดิโอได จึงทําใหทาน

      จึงทําใหทานตัดสินใจเลือกซื้อ

ความคิดเห็น

34.โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถใชไดกับทุกระบบเครือขาย จึงทําใหทาน

35.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีหนวยบันทึกความจํามาก จึงทําใหทาน

36.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่ มีฟงกชั่นการทํางานหลากหลาย  

       เชน  เชน ฟงวิทย,ุ ดูทีวี, ฟงเพลง, เกมส, เครื่องคิดเลข เปนตน 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะอื�นๆ ............................................................................................................................................................................

40.ทานเชื่อวาโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอตางกันมีคุณภาพตางกัน

41.ประสบการณในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ มีผลตอการเลือกซื้อ

45.ทานเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เพราะมีรุนใหมออกมาวางจําหนาย

43.ทานเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ตามแฟชั่น

44.การใชโทรศัพทของกลุมคนรอบขาง เชน กลุมเพื่อน มีผลตอการ

      เลือกยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่ของทาน

      ตัดสินใจเลือกซื้อ

ผูทําวิจัยขอขอบคุณที่ใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม

42.คําแนะนําของบุคคลรอบขาง มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่

38.โทรศัพทที่ทานเลือกสามารถตอกับเครือขายอินเตอรเนตได

39.การที่โทรศัพทเคลื่อนที่ มีเมนูภาษาไทย จึงทําใหทานตัดสินใจ

      เลือกซื้อ
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