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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านความเหลื่อมล้ าของ
อานาจ ด้านความเป็ นปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง และด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ ริ โภค และ
ศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และด้านความรับผิดชอบ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตอ่ ตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์
พกพาของผูบ้ ริ โภค เพื่อวิเคราะห์วฒั นธรรมและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มีอานาจ ในการพยากรณ์ความภักดีตอ่
ตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ ริ โภคไทยและจีน ในมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 407 คน โดยทาการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูล
ส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค แบบวัดวัฒนธรรม แบบวัดบุคลิกภาพ และ แบบวัดความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) และทดสอบอานาจในการพยากรณ์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมกลุ่มผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อเป็ นหญิง และ
ผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน วัฒนธรรมด้านความเป็ นปัจเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า แต่
วัฒนธรรมผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทยด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านความเป็ นปั จเจกชนหรื อเป็ นกลุ่มนิยม
ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น และผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน วัฒนธรรมด้านความเหลื่อมล้ า
ของอานาจ ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับต่า ส่วน
ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ด้าน
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทยและจีนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า
ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่
สามารถพยากรณ์ความภักดีตอ่ ตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพา พบว่าวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างสัญชาติไทยไม่มีอานาจ
พยากรณ์ความภักดีตราสิ นค้า ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มี 2 ตัวแปรที่มีอานาจการพยากรณ์ความภักดีตราสิ นค้า
ระดับปานกลาง ได้แก่ตวั แปร ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์และด้านความรับผิดชอบ ส่วนกลุ่มตัวอย่างสัญชาติจีน ได้แก่
วัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยง ความเสี่ ยง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ และด้านการ
เปิ ดเผยตนเอง มีอานาจพยากรณ์ความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับสู ง
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The objectives of this study are 1) the study the correlation between two culture in terms of power inequality, individuality and dependency, masculinity and femininity, risk avoidance, and
short-term and long-term perspectives which are related to laptop computer brand loyalty of customer and
2) to study the relationship between The Big Five Personality Types (openness, conscientiousness,
extraversion, agreeableness, and neuroticism) which are related to consumer’s laptop brand loyalty and
3) to analyze culture and The Big Five Personality Types affecting predictability of Chinese and Thai
consumer’s laptop brand loyalty. Samples for this study, derived from purposive sampling, are 407
Chinese and Thai consumers in Burapha University. Data collecting tool is questionnaire which is divided
into four sections: personal data, cultural measurement, personality measurement, and laptop brand loyalty
measurement. SPSS for Windows is used for data analysis to analyze percentage, mean, and standard
deviation. Correlation analysis is tested by Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and
predictability is tested by Multiple Regression Analysis.
The result shows that culture of Thai customers in terms of masculinity and femininity and
culture of Chinese customers in terms of individuality and dependency are not related to brand loyalty.
The level of positive relationship, for Thai customers, between culture of power inequality, individuality
and dependency, risk avoidance, short-term and long-term perspectives is low; while, for Chinese
customers, the level of positive relationship between culture of power inequality and masculinity and
femininity is low. Risk avoidance and short-term and long-term perspectives, are positively related in
moderate level. All of The Big Five Personality Types of both Chinese and Thai consumers are positively
related to brand loyalty in moderate level. The result from the correlation between culture and The Big
Five Personality Types shows that culture of Thai samples does not result in brand loyalty predictability.
Two of The Big Five Personality Types, extraversion and conscientiousness, result in moderate brand
loyalty. For Chinese samples, culture of risk avoidance and the personality types of neuroticism and
openness result in high predictability

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษา เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรีเป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย
(Descriptive Research) เพื่อนาข้อมูลและผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
หรื อปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านความเป็ นปั จเจกชน
หรื อกลุ่มนิยม ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง และด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ด้านมุมมอง
ระยะยาวหรื อระยะสั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพาของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ คือ ด้านความไม่มนั่ คงทาง
อารมณ์ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และด้านความ
รับผิดชอบกับความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ ริ โภค
3. วิเคราะห์วฒั นธรรมและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีอานาจในการพยากรณ์ความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคไทยและจีนในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ที่ซ้ื อและใช้คอมพิวเตอร์ พกพา ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จานวนทั้งสิ้ น 407 คน โดยทา
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้แจกแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 450 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจานวน 432 ฉบับ นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้องสมบูรณ์ คัดเลือกได้ 407 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 94.21 ของแบบสอบถามทั้งหมด
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้
ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) และทดสอบอานาจในการพยากรณ์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
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สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั แบ่งออกได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 61.92
และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 38.08
2. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.36
รองลงมา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี และอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
25.55 และ5.90 ตามลาดับ โดยกลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.19
3. กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มีสัญชาติไทยมากกว่าสัญชาติจีน คิดเป็ นร้อยละ 50.37 และร้อยละ
49.63
4. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 86.98
รองลงมา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 12.04 และสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง
มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.98
5. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 73.89 รองลงมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 13.05 และกลุ่มอาชีพราชการ มีนอ้ ย
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.42 ตามลาดับ
6. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 74.45
รองลงมา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท และต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
16.71 และ 6.14 ตามลาดับ โดยกลุ่มมีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.70
7. รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 69.67 รองลงมา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ระหว่าง 15,001-25,000 บาท และ
รายได้ 35,000 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 16.04 และ 9.27 ตามลาดับโดยกลุ่มมีรายได้ระหว่าง
25,001-35,000 บาท มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.01
8. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้ตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา Acer มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
25.80 รองลงมา คือ ตราสิ นค้า HP, Lenovo, Asus, Sony, Toshiba และ Dell คิดเป็ นร้อยละ19.41,
14.74, 14.50, 11.06, 7.13 และ 2.46 ตามลาดับ ส่ วน Apple และ Compaq คิดเป็ นร้อยละ 1.72 เท่ากัน
ส่ วนตราสิ นค้าที่นอ้ ยที่สุด ได้แก่ ตราสิ นค้า Samsung คิดเป็ นร้อยละ 2.46
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐานเกีย่ วกับค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัย
1. แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรม คือ ด้านความเหลื่อมล้ าของ
อานาจ ด้านความเป็ นปัจเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ด้านการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย พบว่า
1.1 ด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจอยูใ่ นระดับสู ง
1.2 ด้านความเป็ นปัจเจกชนหรื อกลุ่มนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านความเป็ นปั จเจกชน
1.3 ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านลักษณะความเป็ นชาย
1.4 ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.57 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับสู ง
1.5 ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านมุมมองระยะยาว
2. แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัฒนธรรม คือ ด้านความเหลื่อมล้ าของ
อานาจ ด้านความเป็ นปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ด้านการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน พบว่า
2.1 ด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจอยูใ่ นระดับสู ง
2.2 ด้านความเป็ นปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านความเป็ นปั จเจกชน
2.3 ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านลักษณะความเป็ นชาย
2.4 ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.54 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับสู ง
2.5 ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรมด้านมุมมองระยะยาว
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3. แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ คือ ด้านความ
ไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และ
ด้านความรับผิดชอบ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ของผูบ้ ริ โภค
สัญชาติไทย พบว่า
3.1 ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.2 ด้านการเปิ ดเผยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านการเปิ ดเผยตนเองอยูใ่ นระดับสู ง
3.3 ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.43 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านการเปิ ดรับประสบการณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.4 ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความเข้าใจผูอ้ ื่นอยูใ่ นระดับสู ง
3.5 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสู ง
สาหรับค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อตราสิ นค้า
คอมพิวเตอร์ พกพาอยูใ่ นระดับสู ง
4. แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ คือ ด้านความ
ไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และ
ด้านความรับผิดชอบ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ของผูบ้ ริ โภค
สัญชาติจีน พบว่า
4.1 ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
4.2 ด้านการเปิ ดเผยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านการเปิ ดเผยตนเองอยูใ่ นระดับสู ง
4.3 ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.56 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านการเปิ ดรับประสบการณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
4.4 ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความเข้าใจผูอ้ ื่นอยูใ่ นระดับสู ง
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4.5 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสู ง
สาหรับค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีต่อตราสิ นค้า พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อตราสิ นค้า
คอมพิวเตอร์ พกพาอยูใ่ นระดับสู ง
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสมมติฐานการวิจัย
1. วัฒนธรรม คือ ด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านความเป็ นส่ วนตัวหรื อกลุ่มนิยม
ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง และด้านมุมมองระยะยาวหรื อ
ระยะสั้น มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย พบว่า วัฒนธรรม
ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อเป็ นหญิง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า แต่ดา้ น
ความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านความเป็ นปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า และเมื่อวัดระดับ
ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า วัฒนธรรมทุกด้านที่มีความสัมพันธ์ จะมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับต่า กล่าวคือ วัฒนธรรมด้านความเป็ น
ปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม และด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น มีค่า r เท่ากับ 0.177 และ 0.142 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่ วนวัฒนธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ และด้านการหลีกเลี่ยงความ จะมี
ค่า r เท่ากับ 0.218 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
2. วัฒนธรรม คือ ด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านความเป็ นส่ วนตัวหรื อกลุ่มนิยม ด้าน
ลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง และด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น
มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน พบว่า วัฒนธรรมด้านความเป็ น
ปั จเจกชนหรื อกลุ่มนิยม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า แต่ดา้ นความเหลื่อมล้ าของ
อานาจ ด้านลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อ
ระยะสั้น มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า และเมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ดว้ ยค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า วัฒนธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ ด้านลักษณะความเป็ นชาย
หรื อหญิงจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับต่า โดยมีค่า r เท่ากับ
0.291 และ 0.281 ส่ วนวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ด้านมุมมองระยะยาวหรื อระยะสั้น
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง ที่ค่า r เท่ากับ 0.401 และ
0.393 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
3. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ คือ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ด้าน การเปิ ดเผยตนเอง
ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กบั
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ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย พบว่า บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบทุกด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า และเมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ดว้ ย
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของเพียร์ สัน พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกด้านที่มีความสัมพันธ์ จะมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง กล่าวคือ บุคลิกภาพด้าน
การเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
และด้านการเปิ ดเผยตนเอง จะมีค่า r เท่ากับ 0.559, 0.533, 0.487, 0.449 และ 0.445 ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01
4. บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ คือ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ด้าน การเปิ ดเผยตนเอง
ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น และด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า และเมื่อวัดระดับความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์
ของเพียร์ สัน พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบทุกด้านที่มีความสัมพันธ์ จะมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง กล่าวคือ บุคลิกภาพด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ และ
ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น จะมีค่า r เท่ากับ 0.549, 0.536, 0.522, 0.498 และ 0.444 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุคูณของวัฒนธรรมกับบุคลิกภาพห้ า
องค์ ประกอบ ทีส่ ามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสิ นค้ าคอมพิวเตอร์ พกพา
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่สามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ของ
ผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย ตัวแปรด้านวัฒนธรรมทุกตัวไม่มีอานาจต่อความภักดีตราสิ นค้า
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มีตวั แปรอย่างน้อย 2 ตัวแปร ที่มีอานาจ
ต่อความภักดีตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา (F-prob = 0.000) โดยตัวแปรด้านการเปิ ดรับประสบการณ์
และด้านความรับผิดชอบมีอานาจกับความภักดีตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง (r = 0.625) และมีผลต่อ
ความภักดีตราสิ นค้า ร้อยละ 39.10 ความหมาย คือ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับ
ความภักดีตราสิ นค้า เพิ่มขึ้น 0.339 หน่วย
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความ
ภักดีตราสิ นค้า เพิ่มขึ้น 0.260 หน่วย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่สามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา
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ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน กลุ่มตัวอย่างมีวฒั นธรรม 1 ด้าน ที่มีอานาจต่อความภักดีตราสิ นค้า
คอมพิวเตอร์ พกพา คือ ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ มี 2 ด้าน
ที่มีอานาจต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ได้แก่ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ และ
ด้านการเปิ ดเผยตนเอง (F-prob = 0.007) โดยตัวแปรมีอานาจกับความภักดีตราสิ นค้า ในระดับสู ง
(r = 0.703) และจะมีผลต่อความภักดีตราสิ นค้า ร้อยละ 49.40 ความหมาย คือ
วัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความภักดี
ตราสิ นค้า เพิม่ ขึ้น 0.130 หน่วย
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
ระดับความภักดีตราสิ นค้า เพิ่มขึ้น 0.196 หน่วย
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดเผยตนเอง ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับ
ความภักดีตราสิ นค้า เพิ่มขึ้น 0.191 หน่วย

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพา
ในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ผลการการทดสอบด้านวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า
คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ ริ โภค พบว่า วัฒนธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคทั้งไทยและจีนในระดับต่า ผลการวิจยั ดังกล่าว
สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะวัฒนธรรมด้านความเหลื่อมล้ าของอานาจ คือ การที่บุคคล
มองความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากัน รู้สึกมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสู ง รู ้สึกว่าตนมีความ
เหนื อกว่า มีความแตกต่างมากในแง่ผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมในการทางาน และการสนทนา
ดังนั้นพนักงานขายจึงมีความสาคัญมากในการเจรจากับลูกค้า และควรแสดงออกด้วยความสุ ภาพ
นอบน้อม เพื่อสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าคอมพิวเตอร์ พกพาส่ วนใหญ่จะมี
การตัดสิ นใจซื้ อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์ ยุทธวิสุทธิ , มัสยามาศ ว่องสุ รีย ์ และ
อติรัตน์ สุ รัตน์จนั ทร์กุล (2551) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ พกพา
เพื่อใช้งานส่ วนบุคคล พบว่า บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์พกพาใน
ทุกช่วงรายได้มีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อด้วยตนเอง
ส่ วนวัฒนธรรมด้านความเป็ นปัจเจกชน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อตราสิ นค้า
เฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย มีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับต่า
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมด้านความเป็ นปั จเจกชน คือ ลักษณะ
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การมีความผูกพันระหว่างบุคคลเป็ นไปอย่างหลวม ๆ ทุกคนจะให้ความสาคัญกับตนเองหรื อ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก ให้ความสาคัญกับความเป็ นตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระทา
มากกว่าความสนใจต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่ละคนจะอยูเ่ หนื อผลประโยชน์ของกลุ่ม และยึดถือ
สิ ทธิตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความมัน่ ใจกับการมีเอกสารการรับรองที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรที่ถูกต้อง มากกว่าการให้ความมัน่ ใจกับตราสิ นค้าหรื อร้านค้า หรื อคารับประกันจาก
ร้านค้าที่ซ้ื อ
สาหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน มีวฒั นธรรมด้านลักษณะความเป็ นชาย ที่มีความสัมพันธ์
กับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในทางบวก อยูใ่ นระดับต่า ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่
ผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมด้านลักษณะความเป็ นชาย คือ ลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับคุณค่า
ค่านิยมทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนภัทร์ หวนสุ ริยา (2546) ที่ทาการศึกษาปัจจัย
กาหนดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมักให้ความสาคัญกับรู ปร่ างหน้าตา ค่านิยม
ทางสังคม และใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเพื่อประกอบการเรี ยน เก็บข้อมูลและใช้เพื่อนาเสนองานหรื อใช้
เพื่อธุ รกิจ เพื่อเล่นเกม และใช้อินเทอร์ เน็ต อีกทั้งด้านลักษณะความเป็ นชาย ยังมีการตัดสิ นใจลักษณะ
ที่ข้ ึนกับข้อมูลประกอบการตัดสิ นตามความรู้สึก ซึ่ งเป็ นไปตามโมเดลในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคของ Kotler and Armstrong (1997) ที่กล่าวว่า ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ และสิ่ ง
ที่สามารถสนองความต้องการอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที
ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคแสวงหา
วัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าในระดับต่า ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมด้าน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง ทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทยและจีน มีลกั ษณะคือ การที่ผบู้ ริ โภคพยายาม
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยง เพื่อให้ตนเกิดความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย ต้องการความมัน่ คง มุ่งสู่ ความสัมพันธ์
ที่ดี นัน่ หมายถึงผูบ้ ริ โภคจะมีโอกาสภักดีต่อตราสิ นค้า หากตราสิ นค้านั้นเป็ นที่ยอมรับของตลาด และ
มีการรับประกันที่เป็ นเอกสารกากับที่ถูกต้อง จะยิง่ ส่ งผลให้ลูกค้ารู ้สึกมัน่ ใจมากขึ้นต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ และยิง่ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าภักดีต่อตราสิ นค้าได้ หากลูกค้าได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้อง ของสิ นค้า
และตราสิ นค้านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรภัทร์ จึงอยูส่ ุ ข (2543) ที่ทาการศึกษาการมีส่วน
ร่ วม ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อ ความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อ
สิ นค้าความเกี่ยวพันสู งและสิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันต่าที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า ถ้า
ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับการตลาดเชิงกิจกรรมมากขึ้นเท่าไร ผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มที่จะตัดสิ นใจซื้ อ
ตราสิ นค้าความเกี่ยวพันสู งมากขึ้น ซึ่ งคุณสมบัติของสิ นค้าความเกี่ยวพันสู ง พบว่าเป็ นสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก และผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะ
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สิ นค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับตัวผูบ้ ริ โภคทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และค่านิยมของกลุ่มสังคม จึง
เป็ นผลทาให้ ผูบ้ ริ โภคต้องให้ความสนใจกับสิ นค้ามากขึ้น โดยที่ผบู้ ริ โภคมีความพยายามที่จะรับรู้
ความต้องการที่แท้จริ ง (Need Recognition) เพื่อที่จะเริ่ มต้นค้นหาข้อมูลก่อนซื้ อ (Pre-purchase
Search) เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ตามรู ปแบบของกระบวนการ
การตัดสิ นใจซื้ อ
วัฒนธรรมด้านสุ ดท้าย เป็ นวัฒนธรรมด้านมุมมองระยะยาว ที่มีความสัมพันธ์ ในทางบวก
กับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับต่า ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน ผลการวิจยั
ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมด้านมุมมองระยะยาว คือ ผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะของ
การให้ความสนิทสนมแบบต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา และให้ความสนใจในเรื่ องของ
พันธะสัญญาที่มีต่อกัน มีความประหยัด มัธยัสถ์ ดังนั้นหากการจะสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า
บริ ษทั หรื อร้านค้า ควรจะให้ความสาคัญต่อการบริ การหลังการขาย เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่จะเพิ่มโอกาส
สร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วจิ กั ขณ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์ (2548) ที่
ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อคอมพิวเตอร์ พกพาของนักศึกษาปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศชายให้ความสาคัญเรื่ องการมีบริ การ
หลังการขายที่ดีเป็ นอันดับแรก และเพศหญิงให้ความสาคัญต่อปั จจัยเรื่ องการมีศูนย์บริ การตรวจซ่อม
ภายในจังหวัดเป็ นอันดับแรก และงานวิจยั ของ วัชรี พฤกษิกานนท์ (2549) ที่ทาการศึกษา พฤติกรรม
การเลือกซื้ อและการใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ราคามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมาก โดยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ มากที่สุด
ผลการทดสอบด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ ริ โภค พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความไม่มนั่ คงทาง
อารมณ์ ของผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพ
ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ จะมีลกั ษณะการซื้ อสิ นค้าแบบไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ความต้องการหรื อแรงกระตุน้ จากจิตใจได้ และมีความสามารถด้านการจัดการกับความเครี ยด
ต่า ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดจึงมีความสาคัญต่อการเริ่ มต้นสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า ของ
ผูบ้ ริ โภคคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โรมมนัส มณี อนันต์ทรัพย์ (2549) ที่
ทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อจะมีจุดเริ่ มต้นจากสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความ
ต้องการผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ หลังจากนั้นจะเกิดการตอบสนองหรื อการตัดสิ นใจ
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ซื้ อ และงานวิจยั ของ มนธิรา ตันประยูร (2549) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ พกพา
ของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคา และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอมพิวเตอร์ พกพา
ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดเผยตนเอง ของผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน จะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั
ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง คือ มี
ลักษณะชอบเข้ากลุ่มกับคนหมู่มาก ชอบเข้าสังคม ชอบการพูดคุย กล้าแสดงออก เต็มไปด้วยพลัง
ชอบความตื่นเต้น สนุกสนาน มองโลกในแง่ดี ซึ่ งจากงานวิจยั ของ Mooradian and Olver (1996)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตนเอง (Extraversion) มีแรงจูงใจในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้า
มาจากโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการพูดคุยกับพนักงานขายหรื อผูซ้ ้ื อคนอื่นการได้ใช้
เวลาไปกับเพื่อน ๆ มีความพึงพอใจในการถูกตามใจ (Being Pampered) หรื อถูกเอาใจใส่ จากบุคคล
อื่น และชื่นชอบการเจรจาต่อรองราคาสิ นค้า ส่ งผลให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
นิยม แสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื้ อจากกลุ่มกลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน ครอบครัวและอื่น ๆ
เป็ นต้นซึ่ง อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545) ได้พบว่า ผูบ้ ริ โภคอาจได้รับข่าวสาร
โดยตรงจากกลุ่มอ้างอิงที่ผบู ้ ริ โภคถือว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และผูบ้ ริ โภคมักแสวงหา ข้อแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อจากแหล่งข่าวที่เป็ นตัวบุคคล เช่น เพื่อน และเพื่อนบ้าน มากกว่าที่จะหาจากแหล่งข่าว
ทางการตลาด เพราะผูบ้ ริ โภคถือว่าแหล่งข่าวจากตัวบุคคลมีความน่าเชื่ อถือสู งกว่า ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคที่
มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตนเอง อาจได้เปรี ยบด้านแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยตนเองนั้น จะสอบถามกลุ่มอ้างอิงและได้รับคาแนะนาที่ดี ทาให้
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อตราสิ นค้ามีความผิดพลาดน้อย ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและมีความ
ผูกพันต่อตราสิ นค้าตามมา
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลางเช่นกัน
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ คือ จะมีความอยากรู ้เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ มีความเป็ นกลางในการเปลี่ยนแปลง เปิ ดรับ
แนวคิดและค่านิยม เนื่องจากตัวสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาเป็ นสิ นค้าเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสนิยม และมีการแข่งขันกันสู ง ดังนั้นบุคลิกที่สามารถเข้าถึงสิ นค้ากลุ่มนี้ได้ดี จึงต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีลกั ษณะรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ พกพา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน
และการพัฒนาสิ นค้าเพื่อให้ยงิ่ ใช้งานได้ง่ายเอง จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีได้เช่นกัน ซึ่ งจะ
ส่ งผลถึงการภักดีต่อตราสิ นค้าในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สวิตา ยอดเมือง (2550)
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ศึกษาการวิเคราะห์แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) พบว่า พฤติกรรมการรับรู ้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากการใช้งานไอพอดและการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อทัศนคติดา้ นพฤติกรรมการใช้งาน
ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น ของผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง อธิ บายได้วา่
ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น คือ มีลกั ษณะความไว้วางใจผูอ้ ื่น
ตรงไปตรงมา ยอมตาม ถ่อมตน อ่อนโยน กระตือรื อร้นที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นและเชื่ อว่าผูอ้ ื่นจะ
ช่วยเหลือเขาตอบแทนเช่นกัน ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะเป็ นที่ชื่นชอบของคนในสังคมมากกว่าผูท้ ี่มี
ลักษณะตรงกันข้าม ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพด้านนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะเอาใจใส่ ในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผูข้ าย นอกจากนั้น ผูบ้ ริ โภคยังมีความต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีให้คงอยูต่ ่อไป จึงมักแสดงออกโดยการให้ความไว้วางใจแก่ผขู ้ าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Patterson and Anuwichanont (2006) พบว่า ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพแบบยอมตามจะมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความพึงพอใจในการบริ การและ ความพึงใจในการให้บริ การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ภักดี
ด้านสุ ดท้ายเป็ น บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ ที่มีความสัมพันธ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน จะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภักดีต่อตราสิ นค้า
ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั นี้สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบ
จะมีลกั ษณะเป็ นผูท้ ี่ดาเนิ นชี วติ อย่างมีจุดหมาย มีความตั้งใจที่แน่วแน่ มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา
เชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าอย่างแท้จริ ง นั้นจะมี
รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อแบบ “คิดก่อนซื้ อ” เมื่อซื้ อสิ นค้าครั้งแรก โดยผูบ้ ริ โภคจะอาศัยการเรี ยนรู้
และกระบวนการคิดในการสร้างทัศนคติต่อตราสิ นค้าและการประเมินความแตกต่างระหว่างตรา
สิ นค้า (Assael, 1995) นอกจากนั้นแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะมีการทุ่มเทความพยายามอย่างสู ง (High
Involvement) มีการแสวงหาข้อมูลจานวนมาก ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน เช่น ความทรงจา
ประสบการณ์เดิม และจากแหล่งข้อมูลภายนอกก่อน การตัดสิ นใจซื้ อ (Solomon, 1992)
ผลการทดสอบ วัฒนธรรมและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ที่มีอานาจร่ วมกันในการ
พยากรณ์ความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพาของผูบ้ ริ โภค พบว่า วัฒนธรรมทุกด้านของกลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทยไม่มีอานาจในการพยากรณ์ความภักดีตราสิ นค้า ส่ วนวัฒนธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน ด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง มีอานาจในการพยากรณ์ความภักดี
ต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความ
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เสี่ ยงสู ง จะยิง่ ต้องการความมัน่ ใจจากตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพาค่อนข้างสู ง ดังนั้นหากตราสิ นค้า
คอมพิวเตอร์พกพาใด สร้างความมัน่ ใจได้มากโอกาสสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าจะยิง่ เพิม่ มากขึ้น
ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติไทย มีสองตัวแปรที่มีอานาจในการ
พยากรณ์ความภักดีตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ได้แก่ ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ และด้านความ
รับผิดชอบ โดยมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตราสิ นค้า ในระดับปานกลาง (r = 0.625) ซึ่งผลการวิจยั
ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดรับประสบการณ์
คือ ผูบ้ ริ โภคที่มีโอกาสมีความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา เนื่องจากคอมพิวเตอร์พกพา
เป็ นสิ นค้าเทคโนโลยี ดังนั้นผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์จะมีลกั ษณะ
ที่มีความสงสัยอยากรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ชีวติ จะเต็มไปด้วย ประสบการณ์ มีความเต็มใจเปิ ดรับ
แนวคิดและค่านิยมใหม่ ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ประเพณี นิยม และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้แนวคิดใหม่ ซึ่งเหมาะกับ
สิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพา นอกจากนั้นแล้ว จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ยังสังเกตได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ย
ของความภักดีต่อตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภค
สามารถเปลี่ยนตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์พกพาที่ตนเองใช้อยูไ่ ด้ หากมีตราสิ นค้าอื่นที่สามารถ
ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการมากกว่า หรื อมีกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจกว่า ส่ วนบุคคล
ที่มีบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบ คือ มีลกั ษณะการดาเนิ นชีวติ อย่างมีจุดหมาย มีความตั้งใจ
มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ ดังนั้น กระบวนการทางความคิดก่อนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญในการจาแนกผูบ้ ริ โภคที่ มีความภักดีต่อตราสิ นค้าที่แท้จริ งกับผูท้ ี่มีความภักดี
ต่อตราสิ นค้าแบบจอมปลอมออกจากกัน
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ของผูบ้ ริ โภคสัญชาติจีน มีสองตัวแปรที่มีอานาจในการ
พยากรณ์ความภักดีตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ พกพา ได้แก่ ด้านความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ และด้าน
การเปิ ดเผยตนเอง โดยมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีตราสิ นค้า ในระดับค่อนข้างสู ง (r = 0.703) ซึ่ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์สูงเกิดความต้องการซื้ อสิ นค้า อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะควบคุมความต้องการของ
ตนเองได้ในระดับต่า จึงมีแนวโน้มที่จะซื้ อ สิ นค้าแบบตัดสิ นใจทันที ซึ่งมีโอกาสซื้ อแบบลักษณะที่
ไม่มีการวางแผนมาก่อนหรื อ ใช้เวลาไม่มากในการตัดสิ นใจซื้ อ เมื่อพบกับการตั้งแสดงสิ นค้าหรื อ
การส่ งเสริ มการขาย ณ จุดขายก็ตดั สิ นใจได้เลย และหากผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจในตราสิ นค้านั้น
ผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มการซื้ อตราสิ นค้าเดิมซ้ า ๆ ในครั้งต่อไป แต่หากตราสิ นค้าดังกล่าว ไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคก็จะเปลี่ยนแปลงตราสิ นค้า โดยใช้รูปแบบการ
ตัดสิ นใจซื้ อดังกล่าวอีก ซึ่ งบุคลิกภาพลักษณะนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ตราสิ นค้าที่จะชักจูงเพื่อให้
ลูกค้ามีโอกาสได้เริ่ มต้นการใช้สินค้า เพื่อนาไปสู่ ความภักดีต่อตราสิ นค้าต่อไป
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ส่ วนบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบด้านการเปิ ดเผยตนเอง จะมีลกั ษณะชอบสังคม ชอบอยูใ่ น
กลุ่มคนจานวนมาก ชอบการรวมกลุ่ม ชอบพูดคุย กล้าแสดงออก ดังนั้นในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเองนั้น ผูบ้ ริ โภคจะมีการเสาะแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และให้ความสาคัญกับแหล่งข้อมูล เช่น การสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับตราสิ นค้าหรื อ ตัวสิ นค้าจากกลุ่มอ้างอิง ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาว่ากลุ่มอ้างอิงเป็ นแหล่งข่าว
เกี่ยวกับสิ นค้าที่เชื่อถือได้ และให้คุณค่าแก่ความเห็นของกลุ่มอ้างอิงในการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีบุคลิกภาพด้านการเปิ ดเผยตนเองจึงมีแนวโน้มตัดสิ นใจเลื อกซื้ อตราสิ นค้าตามคาแนะนา
ของกลุ่มอ้างอิง

ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นประโยชน์ต่อนักการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับ
บริ ษทั คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสร้างและจูงใจให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า และเป็ นประโยชน์
ต่อพนักงานขายสาหรับการนาเสนอสิ นค้าได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจและ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีต่อตราสิ นค้าต่อไปในอนาคต
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้เฉพาะกับสิ นค้าประเภทคอมพิวเตอร์พกพา
เท่านั้น เนื่องจาก ความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าแต่ละประเภทนั้นมีความมากน้อย
แตกต่างกัน อีกทั้งสิ นค้าแต่ละประเภทมีบริ บทแวดล้อม วิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอแนะนาเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความภักดีตราสิ นค้านอกเหนื อจาก วัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
2. ควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยให้ความสาคัญกับด้านอื่นๆเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี ผบู ้ ริ โภคในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เท่านั้น
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวัฒนธรรม และบุคลิกภาพในองค์การอื่น ๆ
4. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรม และบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคไทยและ
จีน ที่มีความภักดีต่อตราสิ นค้า
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5. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคที่มี
ความภักดีต่อตราสิ นค้า และผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีความภักดีต่อตราสิ นค้า

