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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า
คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

The Relationship Between Satisfaction and Brand Loyalty 
of Note Book for student of Rajabhat University in North Eestern

of Thailand

บทคัดย่อ

ณิชาภายายิรัมย์*

 *  นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดับ

ความพงึพอใจและระดับความภกัดีตอ่ตราสนิค้าทีม่ต่ีอสนิคา้

ประเภทคอมพิวเตอรแ์บบพกพาของนักศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 383 คน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเรจ็รปูของเครจซี่

และมอร์แกน เคร่ืองมอืทีใ่ช้เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัความ

พึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้า แบบสอบถามมีค่า

ความเชือ่มัน่เทา่กับ 0.9639 สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

  ผลการวจิยัพบวา่ (1) ระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ

จัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมการ

ตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ระดับความภกัดีตอ่ตราสนิคา้

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืทีมี่ตอ่คอมพวิเตอรแ์บบพกพา อยูใ่นระดบัมาก ซึง่

เมื่อพิจารณาวัดความภักดีทั้ง 2 ประเภท พบว่า ความภักดี

ตอ่ตราสนิคา้เชงิทศันคตแิละเชงิพฤติกรรม อยูใ่นระดบัมาก

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดีต่อ

ตราสนิคา้คอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเท่ากับ 0.556 

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

 คำาสำาคัญ: คอมพิวเตอร์แบบพกพา, ความพึงพอใจ, ความภักดีต่อตราสินค้า 
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ABSTRACT

บทนำา

 This research aimed to study 1) the level of 

relationship between satisfaction and brand loyalty

on portable computer for Rajabhat University 

students in the area of northeastern region and 2) 

the relationship between satisfaction and brand 

loyalty for students of portable computer of Rajabhat 

University students in the area of northeastern region. 

 The samples were 383 students who have 

been studying in the bachelor’s degree of Rajabhat

Universities in the area of northeastern region. 

The samples were obtained by using Krejcie and 

Morgan’s Table. Research tool used in this research 

was questionnaire on satisfaction and brand loyalty 

with the reliability of 0.9639 Statistical methods for 

analyzing data were percentage, mean, standard 

deviation and Pearson correlation coefficient.

 The results revealed that: (1) the satisfaction 

level of Rajabhat University students in the area 

of northeastern region on notebook computer was 

in high level. When considering each aspects of 

marketing mix, it was found that products, price 

and distribution were in high level except marketing 

promotion was in moderate level; (2) the level of 

brand loyalty on notebook computer of Rajabhat 

University students in the area of northeastern 

region was in high level. When considering two types 

of brand loyalty, it was found that the attitudinal 

behavior was in high level; (3) the relationship 

between satisfaction and loyalty to the brand of 

portable computers for students in Northeastern 

University was 0.556, which is a positive relationship 

on high levels, statistically significant at the level 0.01.

 Keyword: Notebook, Satisfaction, Brand Loyalty

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนัน้คอมพิวเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทสาํคญัในชวีติ

ของมนุษยเ์ปน็อยา่งมาก เนือ่งจากคอมพวิเตอรม์ใีนปจัจุบนั

และในอนาคตจะมคีวามสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มลูไดเ้พิม่

สงูขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ยงัมคีวามสามารถสบืคน้ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และ

ประมวลผลไดร้วดเรว็เพิม่ขึน้ดว้ย ทาํใหค้อมพวิเตอรก์ลายเป็น

สิง่ของทีม่คีวามจําเปน็อยา่งหน่ึงทีม่นุษยไ์มส่ามารถปฏเิสธได ้

จงึทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้เข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น ท้ังในการทํางานและ

การตดิตอ่สือ่สาร รวมถงึการศกึษา เชน่ การเชือ่มตอ่กนัทาง

อนิเทอร์เน็ต การตดิตอ่สือ่สารผา่นทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์

(electronic mail : e-mail) การควบคุมกระบวนการผลิต

ในภาคอุตสาหกรรม และการทํางานภายในสํานักงานต่าง 

ๆ เป็นต้น จากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปดังกล่าวจึงทําให้

เกิดความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ

ประชาชนหรอืผูบ้รโิภคทัว่ไปต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

โลกท่ีเปลี่ยนแปลง เพราะความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะ

ถกูสง่ผา่นทางคอมพวิเตอร ์สง่ผลให้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

เปลี่ยนแปลงไป 

 ในสมยัทีม่กีารนําคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นชวีติประจํา

วนัมากข้ึน คอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊หรอืท่ีเรยีกวา่กนัตดิปาก

วา่ Personal Computer หรอื PC นัน้ เปน็ทีน่ยิมอยา่งมาก 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนหรือ
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จะเป็นผู้บริโภคทั่วไป เช่น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

เป็นต้น ต่างล้วนมีไว้ใช้กันแทบทั้งสิ้น ต่อมาได้มีการพัฒนา

เปน็คอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Notebook) ซึง่มคีวามสามารถ

เหมอืนกบัคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ป ผูบ้รโิภคเริม่ใหค้วามสนใจ

ในคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แบบมากขึ้น แต่เนื่องจากว่าในระยะ

เริ่มแรกที่คอมพิวเตอร์แบบพกพา เข้ามาในตลาดใหม่ๆ นั้น

พบว่ามีราคาที่สูงกว่าคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะมาก ทําให้

ผู้บริโภคก็ยังให้ความนิยมคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะแต่ลด

จํานวนลงเรื่อยๆ จากความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น

ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยมากข้ึนใน

ปัจจุบัน ทําให้ต้นทุนในการผลิตตํ่าลงส่งผลให้คอมพิวเตอร์

แบบพกพามรีาคาต่ําลงเรือ่ยๆ ประกอบกบัประสทิธภิาพใน

การทาํงานเพิม่สงูข้ึนอยา่งรวดเรว็ ผูบ้รโิภคจงึให้ความสนใจ

เพิ่มมากขึ้น

 คอมพิวเตอรแ์บบพกพาได้รบัความนยิมอยา่งมากใน

ปจัจบุนัและมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต ทัง้นี้

เนือ่งจากคอมพิวเตอรแ์บบพกพาเปน็คอมพิวเตอรท์ีม่ขีนาด

กะทดัรัด และสามารถใชแ้หลง่พลงังานได้จากทัง้จากไฟบา้น

และแบตเตอรี ่ทําใหผู้ใ้ชส้ามารถพกพาไปใชง้านไดท้กุสถานท่ี 

ประกอบกบัในปจัจุบนัเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตไร้สายสามารถ

หาใชไ้ดท้ัว่ไป ทําให้ผูใ้ชส้ามารถเปดิใชอ้นิเตอร์เนต็ได้ในทกุที่

ที่มีอินเทอร์เน็ตไร้สายไว้บริการ เช่น ที่ทํางาน บ้าน บริเวณ

สถานศึกษา ร้านค็อฟฟี่ช็อป โรงแรม หอพัก เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์แบบพกพามีประสิทธิภาพการ

ทํางานที่เท่ากับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและมีราคาท่ีไม่สูง

เกินไป ทําให้คนให้ความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม

นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่ง

ถือวา่เปน็อปุกรณช์นดิหนึง่ทีช่ว่ยใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพ

เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 จากความจําเป็นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผล

อตุสาหกรรมเทคโนโลยมีคีวามสาํคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศเปน็อยา่งมาก ปรมิาณการใชเ้ทคโนโลยมีกีารเพิม่ข้ึน

อยู่ตลอดเวลา และเพิม่ขึน้อยา่งกา้วหนา้ จากการเจรญิเตบิโต

ของตลาดเทคโนโลยทีัง้ในชว่งกอ่นเกิดวกิฤตเศรษฐกจิ และ

หลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั้น การเติบโตและมีแนวโน้ม

จะขยายตวัไปไดอ้กีนานรวมทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาค

รฐับาลจากการเปลีย่นแปลงของธรุกจิแนวคดิในการบรหิาร

จัดการตอ้งเปลีย่นตามไปดว้ย เนือ่งจากธรุกิจมไิดเ้ป็นผูผ้กูขาด

ในการผลิตสินค้าและจําหน่ายผู้เดียว แต่ยังมีคู่แข่งขันทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ที่ต้องมีการ

แข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยเหตุผลนี้เอง

ทาํใหอ้งคก์รธรุกจิตา่งกไ็ด้มกีารใชก้ลยทุธก์ารตลาดกนัอยา่ง

หลากหลายรปูแบบนํากลยทุธท์างการตลาดตา่งๆ มาใชเ้พือ่

แขง่ขนักบับรษิทัคูแ่ขง่ อกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะเป็นหลกัประกนั

ในความสําเรจ็ของธรุกจิ กค็อื การทําใหล้กูค้าเกดิความภกัดี

ในตราสินค้า (Brand Loyalty) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์

อนัดรีะหวา่งลูกคา้และธรุกิจ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้า แต่ละกลุ่มให้เกิดความพึงพอใจในสินค้า และบริการ

ของธุรกิจนั้นๆ อันจะนํามาซึ่งความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

และการสร้างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ในขณะเดยีวกนัการสรา้งความพงึพอใจของสินคา้ไม่

ว่าจะด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดการ

จาํหนา่ย รวมไปถึงด้านการสง่เสรมิการตลาดของสนิคา้นัน้ๆ มี

ความสาํคญัตอ่การผลการสรา้งกําไรของกจิการมากและทําให้

ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีและเกิดความพึงพอใจความประทับ

ใจต่อธุรกิจจึงส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า

และลกูคา้กลับมาซือ้สนิคา้นัน้ นอกจากนีน้กัการตลาดยงัสรา้ง

ความภักดีต่อตราสินค้าด้วยการสร้างการยอมรับในตราสิน

คา้ตัง้แตต่วัผลติภณัฑ ์การโฆษณา และการจดักจิกรรมตา่งๆ 

เก่ียวกับตราสินค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้จักและมีความคุ้นเคยต่อ

ตราสนิคา้ เมือ่ลกูคา้มคีวามภกัดตีอ่ตราสนิคา้ นกัการตลาด

สามารถใช้ประโยชนจ์ากความภกัดตีอ่ตราสนิคา้ไดอ้ยา่งหลาก

หลาย เช่น ความภักดีต่อตราสินค้าช่วยลดใช้จ่ายทางการ

ตลาด เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้ารายเก่าจะถูกกว่า

ค่าใช้จ่ายเพื่อการหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากลูกค้ารายใหม่

มกัจะจะขาดแรงจงูใจสาํหรบัการเปลีย่นแปลงตราสนิคา้เดมิ

ท่ีใช้อยู่ ความพยายามในการรักษาลูกค้าท่ีมีความภักดีต่อ

ตราสินค้าเป็นเรื่องสําคัญและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ

บรษิทัและเป็นกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่การพยายาม

ที่จะหาลูกค้ารายใหม่ 

 นอกจากปจัจยัตา่ง ๆ  ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ กลยทุธใ์นการ

สรา้งความภกัดีตอ่ตราสนิคา้จงึจําเป็นอยา่งยิง่ท่ีนักการตลาด
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จะต้องนํามาใช้เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะในตราสินค้าเพื่อเกิดทัศนคติที่ดีและความผูกพันต่อ

ตราสินคา้ไปจนถงึแนวโนม้ในการซือ้ตราสนิคา้ และเกดิความ

ภกัดตีอ่ตราสนิคา้สนิค้าในทีส่ดุ และตอบสนองความตอ้งการ

ความพงึพอใจแกลู่กค้าได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้รวมทัง้

ยงัเป็นการสรา้งคณุค่าทางจิตใจให้แกล่กูค้าจากตราสนิคา้จน

เปน็ความไว้วางใจทีจ่ะเลอืกใชต้ราสนิคา้นัน้ตลอดไป ในการ

แข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มความรุนแรงขึ้น ถ้าหากไม่มีการ

วิจัยและพัฒนาในสินค้า และบริการก็จะทําให้ไม่ได้รับส่วน

แบ่งทางการตลาดการครองตลาดที่ต้องการเพราะฉะนั้น

บริษัทต้องมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นสําคัญ 

 จากเหตุผลข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

จะที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ

และความภักดีต่อตราสินค้าของคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ี

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจมีความสัมพันธ์

กับความภักดีต่อตราสินค้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียง 

ซึง่จะนาํผลจากการวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นการตดัสนิใจวางแผน

กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ

ขององค์กรธรุกจิท่ีจัดจาํหน่ายคอมพวิเตอรแ์บบพกพาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจและระดบัความภกัดี

ตอ่ตราสนิคา้โดยรวมทีม่ต่ีอสนิค้าประเภทคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพาของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งความพึงพอใจและ

ความภกัดตีอ่ตราสนิคา้คอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตการวิจัย

 1.ประชากร

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาท่ี

กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือ ปกีารศกึษา 2555 ภาคเรยีนที ่2 จํานวน 12 แหง่ 

รวมจํานวนนักศึกษา 113,845 คน 

  2.กลุ่มตัวอย่าง

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้

คอมพวิเตอรแ์บบพกพา กําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ตามตาราง

สาํเรจ็รปูของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie& Morgan อา้งใน

บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ในการคํานวณจาก

กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 383 คน วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ช้ความนา่จะเปน็ 

(Non-Probability Sampling)

 3.ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตวัแปรอิสระ คือ ความพงึพอใจ ประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่ง

เสริมการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม คือ ความภักดีต่อตราสินค้า 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่

กําลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 2555 ภาคเรยีนที ่2 จํานวน 12 แห่ง 

รวมจํานวน 113,845 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่

กําลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือท่ีใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา กําหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง ตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie& Morgan อา้งใน บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หนา้ 43)

ในการคํานวณจากกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 383 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่

ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้

โควต้ากําหนดจํานวนความต้องการ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

 เปน็แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้โดยผูว้จิยั จํานวน 1 ฉบบั 

ม ี4 ตอนดงัตอ่ไปนี ้ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความ

คดิเหน็ของความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่3
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เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของความภักดีต่อตราสินค้า

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 4 เป็นคําถามปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. วิ เคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวัดความพึงพอใจและความ

ภักดีต่อตราสินค้าโดยหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ระหว่าง

ความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสนิค้าคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพาของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน

สรุปผลการวิจัย

 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อคอมพิวเตอร์

แบบพกพาอยูใ่นระดบัมาก ซึง่เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่าย อยู่ใน

ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นสง่เสรมิการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ระดับความภักดีต่อตราสินค้า ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต่อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา

วัดตามแบบความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า แบบวัดตาม

ทัศนคติต่อตราสินค้าและแบบวัดตามพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา 

อยู่ในระดับมาก 

  3. ความสมัพันธร์ะหวา่งความพึงพอใจกบัความภักดตีอ่

ตราสนิคา้คอมพวิเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าความสัมพันธ์

ทางบวกในระดับมาก มีค่าความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผล

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ

และความภักดีต่อตราสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทย สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผล

การวิจัย ได้ดังนี้

  1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพก

พาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ผลการวจิยัครัง้นี ้พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวมที่

มตีอ่สนิคา้คอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนกัศกึษามหาวทิยาลัย

ราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอือยูใ่นระดบัมาก ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากคอมพิวเตอร์แบบพกพาถือว่าเป็นอุปกรณ์

หนึ่งของการเรียนในยุคปัจจุบันนี้ที่สําคัญไม่ต่างกับปากกา 

ดินสอ สมุด ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการเรียนของนักศึกษาแทบ

จะว่าได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็นเสมือนห้องสมุดขนาด

ใหญใ่นการคน้หาข้อมูลการจัดทํารายงาน รวมถงึประโยชน์

ใชส้อยตา่งๆ เชน่ การพดูคยุกันทางสือ่ออนไลน ์การสง่รายงาน

ทางอีเมล์ (E-mail) การให้ความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของปรศินา มชัฌมิา และสายสดุา 

ปั้นตระกูล (2555) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ด้านการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง

ขอ้มลูต่าง ๆ  บนอนิเทอรเ์นต็ โดยคน้จาก Google มากทีส่ดุ 

ด้านการสื่อสาร นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์แบบพก

พาในการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง อาจารย์ 

และเพื่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ และเวบไซต์ของ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และด้านความบันเทิง 

นกัศึกษาสว่นใหญใ่ชค้อมพวิเตอรแ์บบพกพาในการสนทนา

ออนไลน์ เช่น MSN และ Skype ประกอบกับในปัจจุบันนี้

คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้มีการพัฒนารูปลักษณ์ เน้นการ

ออกแบบที่สวยงามและทนทาน ให้มีนํ้าหนักเบา สะดวก 

พกพางา่ย ประหยดัพลงังาน มใีหเ้ลอืกหลากหลายตราสนิคา้

ราคาที่ถูกลง ตัวแทนจําหน่ายที่ครอบคลุมทุกที่ สะดวกต่อ

การซื้อหา การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การแถม

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการท่ีทาง

ผูผ้ลติสนิคา้ไดม้องเหน็โอกาสจากกลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็นกัศกึษา 

จึงมีการวางแผนการตลาดในส่วนของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 

 2. ความภักดีต่อตราสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพกพา
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ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือผลการศึกษา พบว่าความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจ

เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับ

มาก ดังนั้นอาจจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดระดับความภักดีต่อ

ตราสินคา้ของสินค้าคอมพวิเตอรแ์บบพกพาตามทัศนคตท่ีิมี

ต่อสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจรวมถึงผลให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา

ในอนาคตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอดุลย์ จาตุรงคกุล

(2539) ไดก้ลา่ววา่ ระดับความพึงพอใจจะมผีลต่อการเปลีย่น

ไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น (Brand Switching) การซ้ือซ้ํา

(Repeated Purchase) และความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ 

(Brand Loyalty) โดยความพึงพอใจระดับสูง (Highly 

Satisfied, Pleased, Delight) มแีนวโนม้ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม

การซ้ือซ้ําและการซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อได้มากกว่า ในขณะ

ที่ผู้บริโภคพอใจหรือเฉย ๆ (Dissatisfied และ Satisfied) 

มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตรายี่ห้อได้มากกว่า 

  3. ความสัมพันธร์ะหวา่งความพึงพอใจและความภกัดี

ตอ่ตราสินคา้ทีมี่ต่อคอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนักศึกษาใน

มหาวทิยาลัยราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบวา่ 

นักศึกษาทีมี่ความพงึพอใจต่อสนิค้ามคีวามสมัพนัธก์บัความ

ภกัดต่ีอตราสนิคา้ของนักศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภัฏในเขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

ความพึงพอใจที่ประกอบด้วยความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการ

ตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อตราสนิค้าแบบวดัตาม

ทัศนคติและแบบพฤติกรรมการซ้ือซ้ํา มีความสัมพันธ์ทาง

บวกในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของซึง่สอดคลอ้ง

กับผลการศึกษาของสิริยากร โสมทรัพย์ (2554) ที่ได้ศึกษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอมพวิเตอรแ์บบพกพา

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีจํ่าหน่าย และดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการตัดสนิใจซือ้

คอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนักศึกษามหาวทิยาลยัเกรกิ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพร ลูกบัว (2549) ที่ได้ศึกษา 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพึงพอใจต่อองค์กรและความภักดี

ตอ่ตราสนิคา้ของผูใ้ช้รถยนต์นัง่สว่นบุคคลในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า (1) ความพึงพอใจต่อองค์กร 

ดา้นคณุภาพสนิคา้และบริการ มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบ

เชงิบวกกบัความภกัดตีอ่ตราสนิคา้ ด้านทศันคตติอ่ตราสนิค้า 

และด้านพฤติกรรมการซื้อซํ้า (2) ความพึงพอใจต่อองค์กร 

ดา้นภาพลกัษณอ์งคก์รและความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพันธ์

และผลกระทบเชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้า ด้าน

พฤติกรรมการซื้อซํ้า และ (3) ความพึงพอใจต่อองค์กรด้าน

ข้อมูลที่ได้รับการบริการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง

บวกกบัความภักดตีอ่ตราสนิคา้โดยรวมและเปน็รายไดท้กุดา้น 

ข้อเสนอแนะ

 1.ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  1) จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของด้าน

ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ประกอบ

การควรมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือทําการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าเป็นสื่อทางตรงหรือสื่อทางอ้อมให้กับ

กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มมากกว่านี้ 

  2) จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจมีความ

สมัพนัธท์างบวกอยูใ่นระดับมากกบัความภกัดตีอ่ตราสนิคา้

ที่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดังนั้นเจ้าของตราสินค้าควรมี

สง่เสรมิการตลาดใหม้ากกวา่นี ้เนือ่งจากเมือ่ลกูคา้เกดิความ

พงึพอใจจะสง่ผลใหเ้กิดความภกัดตีอ่สนิคา้นัน้ๆ ซึง่เปน็การ

ลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

  3) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่นิยมใช้

ตราสินค้า Acer เนื่องจากราคาไม่แพงและสินค้ามีคุณภาพ

อยูใ่นระดบัพอใชไ้ด้ ดงันัน้เจา้ของตราสนิคา้ Acer ควรมกีาร

จัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มนักศึกษาตามสถาบัน

การศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการสั่งซื้อ

และสร้างกําไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  1) ในการเก็บข้อมูลควรเก็บกลุ่มตัวอย่างให้ได้

ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา

ปริญญาเอก นักเรียนมัธยมศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นที่
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ไม่ใช่นักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลของกลุ่มที่ใช้งาน ทั้งนี้เป็น

เพราะว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพากําลังได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก ประกอบกับราคาของคอมพิวเตอร์แบบพกพาใน

ปจัจบุนัมรีาคาตํา่ลงเร่ือย ๆ  ทาํใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชเ้พิม่มากข้ึน

  2) ควรมีการศึกษาถึงความภักดีต่อตราสินค้าแบบ

พฤติกรรมการซื้อซํ้าให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้งสถาบันการ

ศึกษาที่เป็นทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการ เพราะสถาบัน

การศึกษาบางแห่งได้นํานโยบายการแจกคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาใหก้บันกัศกึษาเมือ่ตดัสนิใจเขา้มาศกึษาในสถาบนัการ

ศกึษานัน้ๆ เพราะถอืวา่คอมพวิเตอรแ์บบพกพาเปน็อปุกรณ์

ที่มีความจําเป็นในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ 
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