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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม ไดแ้ก่ ดา้นความเหล่ือมล ้าของ
อ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง และดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง                     
ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น ท่ีมีความสัมพนัธก์บัความภกัดีตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค  และ          
ศึกษาบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นการเปิดรับ
ประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และดา้นความรับผดิชอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์
พกพาของผูบ้ริโภค  เพ่ือวิเคราะห์วฒันธรรมและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีอ  านาจ ในการพยากรณ์ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภคไทยและจีน ในมหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 407 คน โดยท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนตวัของผูบ้ริโภค แบบวดัวฒันธรรม แบบวดับคุลิกภาพ และ แบบวดัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา    
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  และทดสอบอ านาจในการพยากรณ์ ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมกลุ่มผูบ้ริโภคสัญชาติไทย ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือเป็นหญิง และ       
ผูบ้ริโภคสัญชาติจีน วฒันธรรมดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ แต่
วฒันธรรมผูบ้ริโภคสญัชาติไทยดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือเป็นกลุ่มนิยม                  
ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น และผูบ้ริโภคสญัชาติจีน วฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้า
ของอ านาจ ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัต ่า ส่วน
ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ดา้น
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของผูบ้ริโภคสัญชาติไทยและจีนทกุดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้
ในระดบัปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมกบับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ี
สามารถพยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา พบวา่วฒันธรรมกลุ่มตวัอยา่งสัญชาติไทยไม่มีอ านาจ
พยากรณ์ความภกัดีตราสินคา้ ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มี 2 ตวัแปรท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ความภกัดีตราสินคา้
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ตวัแปร ดา้นการเปิดรับประสบการณ์และดา้นความรับผดิชอบ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งสัญชาติจีน ไดแ้ก่
วฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียง  ความเส่ียง และบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ และดา้นการ
เปิดเผยตนเอง มีอ  านาจพยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูง 
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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 



บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมกบับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและ    
ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ในมหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรีเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) เพื่อน าขอ้มูลและผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ
หรือปรับปรุงพฒันาให้เหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาวฒันธรรม ไดแ้ก่ ดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชน
หรือกลุ่มนิยม ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง และดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดา้นมุมมอง
ระยะยาวหรือระยะสั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ คือ ดา้นความไม่มัน่คงทาง
อารมณ์ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และดา้นความ
รับผดิชอบกบัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค 
 3.  วเิคราะห์วฒันธรรมและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ริโภค 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคไทยและจีนในมหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี   
ท่ีซ้ือและใชค้อมพิวเตอร์พกพา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จ านวนทั้งส้ิน 407 คน โดยท า
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงไดแ้จกแบบสอบถาม 
ทั้งหมดจ านวน 450 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 432 ฉบบั น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบ
ขอ้มูลความถูกตอ้งสมบูรณ์ คดัเลือกได ้407 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.21 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใช้
ประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และทดสอบอ านาจในการพยากรณ์ ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression)  
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สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจิยัแบ่งออกได ้ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
 1.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.92 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.08 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.36 
รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี และอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25.55 และ5.90 ตามล าดบั โดยกลุ่มอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.19 
 3.  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มีสัญชาติไทยมากกวา่สัญชาติจีน คิดเป็นร้อยละ  50.37 และร้อยละ 
49.63 
 4.  สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 86.98 
รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 12.04 และสถานภาพหมา้ย/ หยา่ร้าง  
มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.98 
 5.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.89 รองลงมา               
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 13.05  และกลุ่มอาชีพราชการ มีนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.42 ตามล าดบั 
 6. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.45 
รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาโท และต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
16.71 และ 6.14 ตามล าดบั โดยกลุ่มมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 7.  รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 69.67 รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้ระหวา่ง 15,001-25,000 บาท และ
รายได ้35,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.04 และ 9.27 ตามล าดบัโดยกลุ่มมีรายไดร้ะหวา่ง  
25,001-35,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.01  
 8. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชต้ราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา Acer มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
25.80 รองลงมา คือ ตราสินคา้ HP, Lenovo, Asus, Sony, Toshiba และ Dell คิดเป็นร้อยละ19.41, 
14.74, 14.50, 11.06, 7.13 และ 2.46 ตามล าดบั ส่วน Apple และ Compaq คิดเป็นร้อยละ 1.72 เท่ากนั 
ส่วนตราสินคา้ท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ Samsung คิดเป็นร้อยละ 2.46 
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 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานเกีย่วกบัค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวแปรที่ ใช้ในการวจัิย  
 1.  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวฒันธรรม คือ ดา้นความเหล่ือมล ้าของ
อ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ดา้นการหลีกเล่ียง
ความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของ
ผูบ้ริโภคสัญชาติไทย พบวา่  
  1.1  ดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.56 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจอยูใ่นระดบัสูง  
  1.2  ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.57 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นความเป็นปัจเจกชน 
  1.3  ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.63 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นลกัษณะความเป็นชาย 
  1.4  ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.57 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง 
  1.5  ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นมุมมองระยะยาว  
 2.  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวฒันธรรม คือ ดา้นความเหล่ือมล ้าของ
อ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ดา้นการหลีกเล่ียง
ความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของ
ผูบ้ริโภคสัญชาติจีน พบวา่  
  2.1  ดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.61 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจอยูใ่นระดบัสูง  
  2.2  ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.64 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นความเป็นปัจเจกชน 
  2.3  ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.59 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นลกัษณะความเป็นชาย 
  2.4  ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.54 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง 
  2.5  ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.61 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรมดา้นมุมมองระยะยาว 
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 3.  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ คือ ดา้นความ
ไม่มัน่คงทางอารมณ์ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และ
ดา้นความรับผดิชอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ริโภค
สัญชาติไทย พบวา่ 
  3.1  ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.49 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.2  ดา้นการเปิดเผยตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นการเปิดเผยตนเองอยูใ่นระดบัสูง  
  3.3  ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.43 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นการเปิดรับประสบการณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.4  ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัสูง 
  3.5  ดา้นความรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัสูง  
 ส าหรับค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความภกัดีต่อตราสินคา้
คอมพิวเตอร์พกพาอยูใ่นระดบัสูง  
  4.  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ คือ ดา้นความ
ไม่มัน่คงทางอารมณ์ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และ
ดา้นความรับผดิชอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ริโภค
สัญชาติจีน พบวา่  
  4.1  ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.60 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  4.2  ดา้นการเปิดเผยตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นการเปิดเผยตนเองอยูใ่นระดบัสูง  
  4.3  ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นการเปิดรับประสบการณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  4.4  ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัสูง 
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  4.5  ดา้นความรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 
แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีบุคลิกภาพดา้นความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัสูง  
 ส าหรับค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความภกัดีต่อตราสินคา้
คอมพิวเตอร์พกพาอยูใ่นระดบัสูง 
 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสมมติฐานการวจัิย  
 1.  วฒันธรรม คือ ดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นความเป็นส่วนตวัหรือกลุ่มนิยม    
ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง และดา้นมุมมองระยะยาวหรือ  
ระยะสั้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคสัญชาติไทย พบวา่ วฒันธรรม           
ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือเป็นหญิง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ แต่ดา้น     
ความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นความเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง     
ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ และเม่ือวดัระดบั
ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน พบวา่ วฒันธรรมทุกดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ จะมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัต ่า กล่าวคือ วฒันธรรมดา้นความเป็น
ปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม และดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น มีค่า r เท่ากบั 0.177 และ 0.142 ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนวฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ และดา้นการหลีกเล่ียงความ จะมี
ค่า r เท่ากบั 0.218 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 2.  วฒันธรรม คือ ดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นความเป็นส่วนตวัหรือกลุ่มนิยม ดา้น
ลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง และดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น 
มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคสัญชาติจีน พบวา่ วฒันธรรมดา้นความเป็น
ปัจเจกชนหรือกลุ่มนิยม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ แต่ดา้นความเหล่ือมล ้าของ
อ านาจ ดา้นลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือ
ระยะสั้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ และเม่ือวดัระดบัความสัมพนัธ์ดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน พบวา่ วฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ ดา้นลกัษณะความเป็นชาย
หรือหญิงจะมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัต ่า โดยมีค่า r เท่ากบั 
0.291 และ 0.281 ส่วนวฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดา้นมุมมองระยะยาวหรือระยะสั้น     
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง ท่ีค่า r เท่ากบั 0.401 และ 
0.393 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 3.  บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ คือ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ ดา้น การเปิดเผยตนเอง 
ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบั 
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ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ริโภคสัญชาติไทย พบวา่ บุคลิกภาพหา้
องคป์ระกอบทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ และเม่ือวดัระดบัความสัมพนัธ์ดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทุกดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ จะมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ บุคลิกภาพดา้น  
การเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 
และดา้นการเปิดเผยตนเอง จะมีค่า r เท่ากบั 0.559, 0.533, 0.487, 0.449 และ 0.445 ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 
 4.  บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ คือ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ ดา้น การเปิดเผยตนเอง 
ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น และดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบั  
ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของผูบ้ริโภคสัญชาติจีน พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ
ทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ และเม่ือวดัระดบัความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ
ของเพียร์สัน พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบทุกดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ จะมีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ บุคลิกภาพดา้นการเปิดรับ
ประสบการณ์ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ และ     
ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น จะมีค่า r เท่ากบั 0.549, 0.536, 0.522, 0.498 และ 0.444 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01
 ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของวฒันธรรมกบับุคลกิภาพห้า
องค์ประกอบ ทีส่ามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสินค้าคอมพวิเตอร์พกพา 
 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมกบั
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ของ
ผูบ้ริโภคสัญชาติไทย ตวัแปรดา้นวฒันธรรมทุกตวัไม่มีอ านาจต่อความภกัดีตราสินคา้ 
 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งดา้นบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีตวัแปรอยา่งนอ้ย 2 ตวัแปร ท่ีมีอ านาจ
ต่อความภกัดีตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา (F-prob = 0.000) โดยตวัแปรดา้นการเปิดรับประสบการณ์
และดา้นความรับผิดชอบมีอ านาจกบัความภกัดีตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง (r = 0.625) และมีผลต่อ
ความภกัดีตราสินคา้ ร้อยละ 39.10 ความหมาย คือ 
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดรับประสบการณ์  ค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบั
ความภกัดีตราสินคา้  เพิ่มข้ึน 0.339 หน่วย 
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความรับผิดชอบ  ค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบัความ
ภกัดีตราสินคา้  เพิ่มข้ึน 0.260 หน่วย 
 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมกบั
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีสามารถพยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา              
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ของผูบ้ริโภคสัญชาติจีน กลุ่มตวัอยา่งมีวฒันธรรม 1 ดา้น ท่ีมีอ านาจต่อความภกัดีตราสินคา้
คอมพิวเตอร์พกพา คือ ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มี 2 ดา้น           
ท่ีมีอ านาจต่อความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ไดแ้ก่ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ และ     
ดา้นการเปิดเผยตนเอง (F-prob = 0.007) โดยตวัแปรมีอ านาจกบัความภกัดีตราสินคา้ ในระดบัสูง             
(r = 0.703) และจะมีผลต่อความภกัดีตราสินคา้ ร้อยละ 49.40 ความหมาย คือ 
 วฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง ค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความภกัดี       
ตราสินคา้ เพิ่มข้ึน 0.130 หน่วย 
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ ค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้
ระดบัความภกัดีตราสินคา้ เพิ่มข้ึน 0.196 หน่วย 
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดเผยตนเอง ค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ระดบั    
ความภกัดีตราสินคา้ เพิ่มข้ึน 0.191 หน่วย 
 

อภิปรายผลการวจิัย  
 จากผลการวจิยั วฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา
ในมหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี อภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี  
 ผลการการทดสอบดา้นวฒันธรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้
คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค พบวา่ วฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคทั้งไทยและจีนในระดบัต ่า ผลการวจิยัดงักล่าว
สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีลกัษณะวฒันธรรมดา้นความเหล่ือมล ้าของอ านาจ  คือ การท่ีบุคคล
มองความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากนั รู้สึกมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลสูง รู้สึกวา่ตนมีความ
เหนือกวา่ มีความแตกต่างมากในแง่ผลประโยชน์ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการสนทนา 
ดงันั้นพนกังานขายจึงมีความส าคญัมากในการเจรจากบัลูกคา้ และควรแสดงออกดว้ยความสุภาพ 
นอบนอ้ม เพื่อสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้คอมพิวเตอร์พกพาส่วนใหญ่จะมี          
การตดัสินใจซ้ือตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะรัตน์ ยทุธวสุิทธิ, มสัยามาศ วอ่งสุรีย ์และ       
อติรัตน์ สุรัตน์จนัทร์กุล (2551) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อใชง้านส่วนบุคคล พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์พกพาใน
ทุกช่วงรายไดมี้การตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง 
 ส่วนวฒันธรรมดา้นความเป็นปัจเจกชน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
เฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคสัญชาติไทย มีความสัมพนัธ์ ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัต ่า 
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีวฒันธรรมดา้นความเป็นปัจเจกชน คือ ลกัษณะ
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การมีความผกูพนัระหวา่งบุคคลเป็นไปอยา่งหลวม ๆ ทุกคนจะใหค้วามส าคญักบัตนเองหรือ
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ใหค้วามส าคญักบัความเป็นตวัของตวัเองในทางความคิดและการกระท า
มากกวา่ความสนใจต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่ละคนจะอยูเ่หนือผลประโยชน์ของกลุ่ม และยดึถือ
สิทธิตามกฎหมาย แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามมัน่ใจกบัการมีเอกสารการรับรองท่ีเป็น            
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีถูกตอ้ง มากกวา่การใหค้วามมัน่ใจกบัตราสินคา้หรือร้านคา้ หรือค ารับประกนัจาก
ร้านคา้ท่ีซ้ือ 
 ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคสัญชาติจีน มีวฒันธรรมดา้นลกัษณะความเป็นชาย ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในทางบวก อยูใ่นระดบัต ่า ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีวฒันธรรมดา้นลกัษณะความเป็นชาย คือ ลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัคุณค่า 
ค่านิยมทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนภทัร์ หวนสุริยา (2546) ท่ีท าการศึกษาปัจจยั
ก าหนดการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ พบวา่ ผูบ้ริโภคมกัใหค้วามส าคญักบัรูปร่างหนา้ตา ค่านิยม
ทางสังคม และใชค้อมพิวเตอร์พกพาเพื่อประกอบการเรียน เก็บขอ้มูลและใชเ้พื่อน าเสนองานหรือใช้
เพื่อธุรกิจ เพื่อเล่นเกม และใชอิ้นเทอร์เน็ต อีกทั้งดา้นลกัษณะความเป็นชาย ยงัมีการตดัสินใจลกัษณะ
ท่ีข้ึนกบัขอ้มูลประกอบการตดัสินตามความรู้สึก ซ่ึงเป็นไปตามโมเดลในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคของ Kotler and Armstrong (1997) ท่ีกล่าววา่ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิง
ท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความพอใจทนัที 
ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหา 
 วฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อ       
ตราสินคา้ในระดบัต ่า  ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีวฒันธรรมดา้น           
การหลีกเล่ียงความเส่ียง ทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคสัญชาติไทยและจีน มีลกัษณะคือ การท่ีผูบ้ริโภคพยายาม
หลีกเล่ียงความเส่ียง เพื่อใหต้นเกิดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ตอ้งการความมัน่คง มุ่งสู่ความสัมพนัธ์ 
ท่ีดี นัน่หมายถึงผูบ้ริโภคจะมีโอกาสภกัดีต่อตราสินคา้ หากตราสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับของตลาด และ
มีการรับประกนัท่ีเป็นเอกสารก ากบัท่ีถูกตอ้ง จะยิง่ส่งผลใหลู้กคา้รู้สึกมัน่ใจมากข้ึนต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ และยิง่เพิ่มโอกาสใหลู้กคา้ภกัดีต่อตราสินคา้ได ้หากลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีดีและถูกตอ้ง ของสินคา้
และตราสินคา้นั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) ท่ีท าการศึกษาการมีส่วน
ร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ
สินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ท่ีมีความเก่ียวพนัต ่าท่ีมีการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม พบวา่ ถา้
ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรมมากข้ึนเท่าไร ผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือ
ตราสินคา้ความเก่ียวพนัสูงมากข้ึน ซ่ึงคุณสมบติัของสินคา้ความเก่ียวพนัสูง พบวา่เป็นสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมาก และผูบ้ริโภครับรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจซ้ือ เพราะ
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สินคา้นั้นมีความเก่ียวพนักบัตวัผูบ้ริโภคทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และค่านิยมของกลุ่มสังคม จึง
เป็นผลท าให้ ผูบ้ริโภคตอ้งใหค้วามสนใจกบัสินคา้มากข้ึน โดยท่ีผูบ้ริโภคมีความพยายามท่ีจะรับรู้
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง (Need Recognition) เพื่อท่ีจะเร่ิมตน้คน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ (Pre-purchase 
Search) เพื่อใชใ้นการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ตามรูปแบบของกระบวนการ 
การตดัสินใจซ้ือ 
 วฒันธรรมดา้นสุดทา้ย เป็นวฒันธรรมดา้นมุมมองระยะยาว ท่ีมีความสัมพนัธ์ ในทางบวก
กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัต ่า ของกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน ผลการวจิยั
ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีวฒันธรรมดา้นมุมมองระยะยาว คือ ผูบ้ริโภคมีลกัษณะของ
การใหค้วามสนิทสนมแบบตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษา และใหค้วามสนใจในเร่ืองของ           
พนัธะสัญญาท่ีมีต่อกนั มีความประหยดั มธัยสัถ ์ดงันั้นหากการจะสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ 
บริษทัหรือร้านคา้ ควรจะให้ความส าคญัต่อการบริการหลงัการขาย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีจะเพิ่มโอกาส
สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวจิกัขณ์ ปฐมวฒันานุรักษ ์(2548) ท่ี
ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือคอมพิวเตอร์พกพาของนกัศึกษาปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศชายใหค้วามส าคญัเร่ืองการมีบริการ
หลงัการขายท่ีดีเป็นอนัดบัแรก และเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัเร่ืองการมีศูนยบ์ริการตรวจซ่อม
ภายในจงัหวดัเป็นอนัดบัแรก และงานวจิยัของ วชัรี พฤกษิกานนท ์(2549) ท่ีท าการศึกษา พฤติกรรม
การเลือกซ้ือและการใชค้อมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่พบวา่ ปัจจยัทางดา้น
ราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คมาก โดยราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊มากท่ีสุด 
  ผลการทดสอบดา้นบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ         
ตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค พบวา่ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความไม่มัน่คงทาง
อารมณ์ ของผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีต่อ        
ตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพ 
ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ จะมีลกัษณะการซ้ือสินคา้แบบไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ความตอ้งการหรือแรงกระตุน้จากจิตใจได ้และมีความสามารถดา้นการจดัการกบัความเครียด
ต ่า ดงันั้นกิจกรรมทางการตลาดจึงมีความส าคญัต่อการเร่ิมตน้สร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ ของ
ผูบ้ริโภคคอมพิวเตอร์พกพา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โรมมนสั มณีอนนัตท์รัพย ์(2549) ท่ี
ท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
เหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือจะมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าใหผู้ซ้ื้อเกิดความ
ตอ้งการผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ หลงัจากนั้นจะเกิดการตอบสนองหรือการตดัสินใจ
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ซ้ือ และงานวจิยัของ มนธิรา ตนัประยรู (2549) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์พกพา
ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์าคา และปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา 
 ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดเผยตนเอง ของผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน จะมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยั
ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นการเปิดเผยตนเอง คือ มี
ลกัษณะชอบเขา้กลุ่มกบัคนหมู่มาก ชอบเขา้สังคม ชอบการพดูคุย กลา้แสดงออก เตม็ไปดว้ยพลงั 
ชอบความต่ืนเตน้ สนุกสนาน มองโลกในแง่ดี ซ่ึงจากงานวจิยัของ Mooradian and Olver (1996) 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง (Extraversion) มีแรงจูงใจในการเดินเลือกซ้ือสินคา้
มาจากโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยการพดูคุยกบัพนกังานขายหรือผูซ้ื้อคนอ่ืนการไดใ้ช้
เวลาไปกบัเพื่อน ๆ มีความพึงพอใจในการถูกตามใจ (Being Pampered) หรือถูกเอาใจใส่จากบุคคล
อ่ืน และช่ืนชอบการเจรจาต่อรองราคาสินคา้ ส่งผลใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
นิยม แสวงหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือจากกลุ่มกลุ่มอา้งอิง เช่น เพื่อน ครอบครัวและอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ซ่ึง อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545) ไดพ้บวา่ ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บข่าวสาร
โดยตรงจากกลุ่มอา้งอิงท่ีผูบ้ริโภคถือวา่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ และผูบ้ริโภคมกัแสวงหา ขอ้แนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือจากแหล่งข่าวท่ีเป็นตวับุคคล เช่น เพื่อน และเพื่อนบา้น มากกวา่ท่ีจะหาจากแหล่งข่าว
ทางการตลาด เพราะผูบ้ริโภคถือวา่แหล่งข่าวจากตวับุคคลมีความน่าเช่ือถือสูงกวา่ ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ี
มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง อาจไดเ้ปรียบดา้นแหล่งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจาก 
ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเองนั้น จะสอบถามกลุ่มอา้งอิงและไดรั้บค าแนะน าท่ีดี ท าให้
การตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้มีความผดิพลาดนอ้ย ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและมีความ
ผกูพนัต่อตราสินคา้ตามมา  
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ของผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลางเช่นกนั     
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดรับ
ประสบการณ์ คือ จะมีความอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ มีความเป็นกลางในการเปล่ียนแปลง เปิดรับ
แนวคิดและค่านิยม เน่ืองจากตวัสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสินคา้เทคโนโลย ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ตามกระแสนิยม และมีการแข่งขนักนัสูง ดงันั้นบุคลิกท่ีสามารถเขา้ถึงสินคา้กลุ่มน้ีไดดี้ จึงตอ้งเป็น   
ผูท่ี้มีลกัษณะรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านคอมพิวเตอร์พกพา ก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน 
และการพฒันาสินคา้เพื่อใหย้ิง่ใชง้านไดง่้ายเอง จะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดทศันคติท่ีดีไดเ้ช่นกนั ซ่ึงจะ
ส่งผลถึงการภกัดีต่อตราสินคา้ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวิตา ยอดเมือง (2550)    
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ศึกษาการวเิคราะห์แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) พบวา่ พฤติกรรมการรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการใชง้านไอพอดและการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลเชิงบวก
ต่อทศันคติดา้นพฤติกรรมการใชง้าน  
 ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น ของผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและ
สัญชาติจีน ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง อธิบายไดว้า่     
ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น คือ มีลกัษณะความไวว้างใจผูอ่ื้น 
ตรงไปตรงมา ยอมตาม ถ่อมตน อ่อนโยน กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและเช่ือวา่ผูอ่ื้นจะ
ช่วยเหลือเขาตอบแทนเช่นกนั ผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบน้ีจะเป็นท่ีช่ืนชอบของคนในสังคมมากกวา่ผูท่ี้มี
ลกัษณะตรงกนัขา้ม ดงันั้น ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพดา้นน้ี จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเอาใจใส่ในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองและผูข้าย นอกจากนั้น ผูบ้ริโภคยงัมีความตอ้งการรักษาความสัมพนัธ์ท่ี
ดีใหค้งอยูต่่อไป จึงมกัแสดงออกโดยการใหค้วามไวว้างใจแก่ผูข้าย  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Patterson and Anuwichanont (2006) พบวา่ ผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบยอมตามจะมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ต่อความพึงพอใจในการบริการและ ความพึงใจในการให้บริการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
ภกัดี 
 ดา้นสุดทา้ยเป็น บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบดา้นความรับผิดชอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์ ของ
ผูบ้ริโภคทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีน จะมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้     
ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยัน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพดา้นความรับผดิชอบ  
จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้ด าเนินชีวติอยา่งมีจุดหมาย มีความตั้งใจท่ีแน่วแน่ มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา
เช่ือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง นั้นจะมี
รูปแบบการตดัสินใจซ้ือแบบ “คิดก่อนซ้ือ” เม่ือซ้ือสินคา้คร้ังแรก โดยผูบ้ริโภคจะอาศยัการเรียนรู้
และกระบวนการคิดในการสร้างทศันคติต่อตราสินคา้และการประเมินความแตกต่างระหวา่งตรา
สินคา้ (Assael, 1995) นอกจากนั้นแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีการทุ่มเทความพยายามอยา่งสูง (High 
Involvement) มีการแสวงหาขอ้มูลจ านวนมาก ทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายใน เช่น ความทรงจ า 
ประสบการณ์เดิม และจากแหล่งขอ้มูลภายนอกก่อน การตดัสินใจซ้ือ (Solomon, 1992)  
 ผลการทดสอบ วฒันธรรมและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีอ านาจร่วมกนัในการ
พยากรณ์ความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาของผูบ้ริโภค พบวา่ วฒันธรรมทุกดา้นของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคสัญชาติไทยไม่มีอ านาจในการพยากรณ์ความภกัดีตราสินคา้ ส่วนวฒันธรรมของ
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคสัญชาติจีน ดา้นการหลีกเล่ียงความเส่ียง มีอ านาจในการพยากรณ์ความภกัดี   
ต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีวฒันธรรมดา้นการหลีกเล่ียงความ
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เส่ียงสูง จะยิง่ตอ้งการความมัน่ใจจากตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาค่อนขา้งสูง ดงันั้นหากตราสินคา้
คอมพิวเตอร์พกพาใด สร้างความมัน่ใจไดม้ากโอกาสสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้จะยิง่เพิ่มมากข้ึน 
 ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ของผูบ้ริโภคสัญชาติไทย มีสองตวัแปรท่ีมีอ านาจในการ
พยากรณ์ความภกัดีตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ไดแ้ก่ ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ และดา้นความ
รับผดิชอบ โดยมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีตราสินคา้ ในระดบัปานกลาง (r = 0.625) ซ่ึงผลการวจิยั
ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดรับประสบการณ์  
คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีโอกาสมีความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา เน่ืองจากคอมพิวเตอร์พกพา    
เป็นสินคา้เทคโนโลย ีดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์จะมีลกัษณะ                   
ท่ีมีความสงสัยอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ชีวติจะเตม็ไปดว้ย ประสบการณ์ มีความเตม็ใจเปิดรับ
แนวคิดและค่านิยมใหม่ ไม่ยดึติดอยูก่บัประเพณีนิยม และพร้อมท่ีจะเรียนรู้แนวคิดใหม่ ซ่ึงเหมาะกบั
สินคา้คอมพิวเตอร์พกพา นอกจากนั้นแลว้ จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ยงัสังเกตไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ีย
ของความภกัดีต่อตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภค
สามารถเปล่ียนตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพาท่ีตนเองใชอ้ยูไ่ด ้หากมีตราสินคา้อ่ืนท่ีสามารถ
ตอบสนองไดต้รงต่อความตอ้งการมากกวา่ หรือมีกิจกรรมทางการตลาดท่ีน่าสนใจกวา่ ส่วนบุคคล    
ท่ีมีบุคลิกภาพดา้นความรับผิดชอบ คือ มีลกัษณะการด าเนินชีวติอยา่งมีจุดหมาย มีความตั้งใจ            
มีความรอบคอบ ตรงต่อเวลา เช่ือถือได ้ดงันั้น กระบวนการทางความคิดก่อนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมีความส าคญัในการจ าแนกผูบ้ริโภคท่ี มีความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีแทจ้ริงกบัผูท่ี้มีความภกัดี
ต่อตราสินคา้แบบจอมปลอมออกจากกนั        
 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ของผูบ้ริโภคสัญชาติจีน มีสองตวัแปรท่ีมีอ านาจในการ
พยากรณ์ความภกัดีตราสินคา้คอมพิวเตอร์พกพา ไดแ้ก่ ดา้นความไม่มัน่คงทางอารมณ์ และดา้น     
การเปิดเผยตนเอง โดยมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีตราสินคา้ ในระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.703) ซ่ึง
ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่     ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความไม่
มัน่คงทางอารมณ์สูงเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ จะควบคุมความตอ้งการของ
ตนเองไดใ้นระดบัต ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือ สินคา้แบบตดัสินใจทนัที  ซ่ึงมีโอกาสซ้ือแบบลกัษณะท่ี
ไม่มีการวางแผนมาก่อนหรือ ใชเ้วลาไม่มากในการตดัสินใจซ้ือ เม่ือพบกบัการตั้งแสดงสินคา้หรือ
การส่งเสริมการขาย ณ จุดขายก็ตดัสินใจไดเ้ลย และหากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินคา้นั้น 
ผูบ้ริโภคจะมีแนวโนม้การซ้ือตราสินคา้เดิมซ ้ า ๆ ในคร้ังต่อไป แต่หากตราสินคา้ดงักล่าว ไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคก็จะเปล่ียนแปลงตราสินคา้ โดยใชรู้ปแบบการ
ตดัสินใจซ้ือดงักล่าวอีก ซ่ึงบุคลิกภาพลกัษณะน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัตราสินคา้ท่ีจะชกัจูงเพื่อให้
ลูกคา้มีโอกาสไดเ้ร่ิมตน้การใชสิ้นคา้ เพื่อน าไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป 
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 ส่วนบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการเปิดเผยตนเอง จะมีลกัษณะชอบสังคม ชอบอยูใ่น
กลุ่มคนจ านวนมาก ชอบการรวมกลุ่ม ชอบพดูคุย กลา้แสดงออก ดงันั้นในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเองนั้น ผูบ้ริโภคจะมีการเสาะแสวงหาขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก และใหค้วามส าคญักบัแหล่งขอ้มูล เช่น การสอบถามขอ้มูล
เก่ียวกบัตราสินคา้หรือ ตวัสินคา้จากกลุ่มอา้งอิง ผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่กลุ่มอา้งอิงเป็นแหล่งข่าว
เก่ียวกบัสินคา้ท่ีเช่ือถือได ้และใหคุ้ณค่าแก่ความเห็นของกลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
ผูบ้ริโภคท่ีมีบุคลิกภาพดา้นการเปิดเผยตนเองจึงมีแนวโนม้ตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ตามค าแนะน า
ของกลุ่มอา้งอิง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับ
บริษทัคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสร้างและจูงใจใหลู้กคา้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ และเป็นประโยชน์
ต่อพนกังานขายส าหรับการน าเสนอสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลูกคา้เพื่อสร้างความประทบัใจและ
สามารถสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไปในอนาคต 
 ผลการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชอ้า้งอิงไดเ้ฉพาะกบัสินคา้ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา
เท่านั้น เน่ืองจาก ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้แต่ละประเภทนั้นมีความมากนอ้ย
แตกต่างกนั อีกทั้งสินคา้แต่ละประเภทมีบริบทแวดลอ้ม วธีิการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป  
 เพื่อใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง    
มากข้ึน ผูว้จิยัใคร่ขอแนะน าเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อความภกัดีตราสินคา้นอกเหนือจาก วฒันธรรมและ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
 2.  ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นอ่ืนๆเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3.  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีผูบ้ริโภคในมหาวทิยาลยับูรพา ชลบุรี เท่านั้น 
ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาวฒันธรรม และบุคลิกภาพในองคก์ารอ่ืน ๆ  
 4.  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรม และบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคไทยและ
จีน ท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้  
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 5.  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งวฒันธรรมและบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคท่ีมี      
ความภกัดีต่อตราสินคา้ และผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้  
 
 


