
วิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสมาร์ทโฟน โดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
Analyzes the behavior of students  

who have decided to buy a Smart phone  
using graph theory : The Case Study of faculty of 

Business Administration and Accountancy  
Roi Et Rajabhat University 

อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด1 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง น้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิ เคราะห์
พฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมร์ ทโฟน
(Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph)  2) เพื่อวิเคราะห์และจัด
อันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุดในปัจจุบัน 
5 อันดับแรก และ 3) เพื่อหาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness centrality และ Degree centrality การวิจัยในครั้ง
น้ีผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีกราฟก าหนดทิศทาง (Direct graph) เป็นการน า
รูปแบบของกราฟมาใช้ในการจัดการจ านวนของกลุ่มท่ีได้มาเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาค่าความเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายด้วยโปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 

                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด atcharaporn.ju@gmail.com 
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ผลการวิจัยในครั้งน้ี 1) พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน  (Smartphone) คือ เพื่อ ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ 
เพื่อการยอมรับและยกย่องทางสังคม 2) การจัดอันดับสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับ
แรก พบว่า นักศึกษาตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  ยี่ห้อ 
Samsung  มากที่สุด อันดับท่ี 2 คือ i-Phone อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile 
อันดับท่ี 4 คือ  Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ Oppo และ 3) รูปแบบการ
ก าเนิดเครือข่ายการใช้ทฤษฎี Direct graph เพื่อใช้วัดค่าความเป็นจุด
ศูนย์กลาง พบว่าค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก Betweenness 
centrality มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879  ซ่ึง Samsung เป็นสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่ามากท่ีสุด และ ค่า
ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ Degree centrality พบว่า 
ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ 87.0000 ซ่ึง Samsung มีเป็น
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด และเป็นเส้นทางของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีการ
เชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรม สมาร์ทโฟน กราฟมีทิศทาง 
  

Abstract 
The purposes this research 1) To analyze the 

behavior of students that influence the decision to buy the 
smartphone. Using graph theory. 2) To analyze and rank 
smart phone that students use the most current top 5. And 
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3) To find the center of the measurement Betweenness 
Centrality and Degree Centrality. The results of this used 
graph theory direct Garph. Is the graph used in the 
management of the group is to be effective and Analyze 
network data to determine the center of a network with 
Pajek Program. 

The results of this 1) Students are influencing the 
decision to buy a smart phone is to be used to 
communicate the most. For convenience and to social 
recognition and praise. 2) Ranking smart phone that students 
buy most of the current top 5 students that decide to buy 
smart phones, the Samsung brand the most.  IPhone is 
ranked No. 2 ranking is the third i-Mobile ranked No. 4 and 
No. 5 is Nokia's Oppo. And 3) Pattern generator network 
theory Directed Graph. The measure is the center found that 
the epicenter was measured by Betweenness Centrality with 
an average of 0.1879, which is a Samsung smartphone that 
students have to buy the most valuable. The epicenter was 
measured by the Degree Centrality discovered that the 
center is equal to 87.0000 which Samsung has a smartphone 
that students have to buy the most average. The path of 
each student discipline is linked to a decision to purchase. 

 

Keywords: behavior, Smartphone, Direct Graph 
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บทน า 
 ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเพื่อใช้ในวง
การศึกษา ซ่ึงเป็นศาสตร์และองค์ความรู้ส าคัญท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ียิ่งใหญ่ในสังคมแบบเปิด เพราะการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พัฒนามาเพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายบนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในด้าน
ต่างๆ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างมาก เพราะช่วยตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จากการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและการเติบโตของเทคโนโลยีเหล่าน้ีไม่สามารถแยกออกจาก
การได้ และยังช่วยในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ท า ให้มนุษย์สามารถรับรู้ ข่ าวสารได้มากขึ้น เร็ วขึ้ น  สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและ
การสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) 

ด้วยเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน  (Smartphone)  ท่ีมี
ประโยชน์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่าง
รวดเร็วในทุกพื้นท่ี ท าให้การส่ือสารผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ท าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วอีกท้ัง ยังมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ท าให้สมาร์ทโฟน  
(Smartphone) กลายเป็นอีกหน่ึงปัจจัยในชีวิตประจ าวันของคนไทย
และยังมีราคาท่ีหลากหลายท าให้สามารถผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้
ง่ายขึ้นอีกท้ังการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารขนาดใหญ่ หรือหาข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้
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ผู้บริโภคเกิดความเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดความต้องการท่ีจะ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ หรือท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ
นักศึกษา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นข้อมูลน ามาท าการวิเคราะห์เป็น
นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
จ านวน 500 คน คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการโรงแรม โดยในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีกราฟ 
(Graph) เป็นการน าเสนอรูปแบบของการจัดกลุ่มกราฟท่ีเซตจุดยอด  
ในการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการกราฟท่ีก าหนดทิศทาง (Direct graph)
เป็นการน ารูปแบบของกราฟมาใช้ในการจัดการจ านวนของกลุ่มท่ี
ได้มาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาค่า
ความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายด้วยโปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟ (graph) 
 2. เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ท่ีนักศึกษาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก 
 3 .  เ พื่ อ ห า ค่ า ค ว า ม เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง โ ด ย วั ด ค่ า 
Betweenness centrality และ Degree centrality 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาทุกชั้นปี 
ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 500 คน ใช้
วิธีการเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  2559 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ปัจจัยพื้นฐานนักศึกษา 
 เพศ 
 อายุ 
 สาขาวิชา 
 ชั้นปี 
 รายได้ต่อเดือน 
 

การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
(Smartphone) 

โปรแกรมปาเจคส์ (Pajek) 
 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสมาร์ทโฟน 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1 .  ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) มีพื้ นฐานมาจาก
คณิตศาสตร์ในการศึกษาเครือข่ายทางสังคม จุด (Point) หรือเรียกว่า
โหนด (Node) และเส้น (Line) ท่ีปรากฏในกราฟถูกใช้เป็นตัวแทนของ
ผู้แสดง (Actors) และความผูกพัน (Ties) ในการวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมตามล าดับเส้นกราฟท่ีมีหัวลูกศรท้ังทางเดียวและสองทาง ถูก
ใช้เป็นตัวแทนระดับ (Degree) ของปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่าง
ตัวแสดง (Actors) ในเครือข่ายซ่ึงมีบทนิยามของทฤษฎีกราฟคือ บท
นิยาม กราฟ G ประกอบด้วยเขตจ ากัด 2 เซต คือ 

1. เซตไม่เป็นเซตว่างของจุดยอด (Vertex) แทนด้วย
สัญลักษณ์ V(G) 

2. เซตของเส้นเชื่อม (Edge) ท่ีเชื่อมระหว่างจุดยอด 
แทนด้วยสัญลักษณ์ E(G) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของกราฟ 
          ท่ีมา: (อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ และคณะ, 2553)  
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 จากรูปภาพท่ี 2 ท่ีก าหนดให้ จะได้  G = (V,E) ,  V(G) = 
{A,B,C,D} , E(G) = {e1,e2,e3,e4}  โดย G คือ กราฟ V(G) คือ จุดยอด
หรือโหนดในกราฟน้ันๆ E(G) คือ เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดหรือโหนด
ในกราฟน้ันๆ  
 จากทฤษฎี ก ร าฟ สามารถจ าแนกรู ปแบบการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในเครือขายทางสังคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. กราฟแบบมีทิศทาง (Directed graph) คือกราฟแสดง
ความสมพันธ์เครือข่ายทางสังคมท่ีมีโหนดน้ันๆ ไปยังอีกโหนดโดยเป็น
ความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียว สามารถค านวณเส้นความสัมพันธ์ของ
กราฟได้ดังสมการ ดังแสดงตัวอย่างในสมการท่ี 1  
 

|E| = ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑑𝑑) = ∑ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − (𝑑𝑑)e∈Ee∈E    (1)
   

จากสมการท่ี  (1) ก าหนดให้ |E| เท่ากับจ านวนเส้นทางท่ีมี
การ เชื่ อมไปยั ง  deg(e) ซ่ึ ง เป็นจุดยอดในกราฟ ( Graph) ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียว มี E(G) เป็นเส้นเชื่อมโยง 
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ภาพท่ี 3 กราฟก าหนดทิศทาง (Direct graph) 
          ท่ีมา: (อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ และ, 2553)  
 
 ในส่วนของวิธีการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ท าการวัดค่าของความ
เป็นศูนย์กลาง (Centrality) ท่ีจะท าการค้นหาว่าใครหรือศูนย์รวมของ
กิจกรรมท่ีว่ าส า คัญจะวางตัวอยู่ ในต าแหน่งอย่างมี นัยยะเชิง
ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย โดยจะท าการวัดค่าความเป็นศูนย์กลางได้แก่  

1.  ความเป็นจุด ศูนย์กลางโดยวัดจากการ ค่ันกลาง 
(Betweenness centrality) เป็นการค้นหาว่าสมาชิกใดบ้าง ท่ี มี
ต าแหน่งเป็นสะพาน (Bridges) เชื่อมต่อกลุ่มต่างๆท่ีห่างกันให้เข้าหา
กัน ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระกว่างสมาชิกอื่ นๆ 
ดังแสดงตัวอย่างในสมการท่ี 2 
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𝑏𝑏(𝑗𝑗) = ∑ 𝑔𝑔𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑔𝑔𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑘𝑘    (2) 
 

  จากสมการท่ี  (2) ก าหนดให้ dij เป็นจ านวน
เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดจากโหนด j ไปยังโหนด k (j,k ≠ i) และ gjik ซ่ึงเป็น
เส้นทางที่ส้ันท่ีสุดจากโหนด j ไปยังโหนด k ท่ีต้องผ่านโหนด i 
  2. ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ 
(Degree centrality) เป็นการ ค้นหาว่ าสมาชิก ใดบ้ าง ท่ี เป็นจุด
ศูนย์กลางของการเชื่อมโยง (Hub) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีอิทธิพลสูงสุดใน
เครือข่าย วัดได้จากจ านวนเส้นเชื่อมโยงท่ีโยงมาจากสมาชิกใน
เครือข่ายไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่ม  ดังแสดงตัวอย่าง
ในสมการท่ี 3 

 
d(i) = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑗𝑗j    (3) 

 
 จากสมการท่ี (3) ก าหนดให้  d(i) = 1 ถ้ามีการ

เชื่อมต่อระหว่างโหนดและ d(i) = 0 ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 
โปรแกรมปาเจคส์ (Pajek)  

ปาเจคส์ (Pajek) เป็นโปรแกรมใช้เพื่อวิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคม SNA : Social network analysis) ในการแสดงภาพการ
เช่ือมต่อของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Large network) ท่ีมีหลายพันส่วน
หรือแม้กระท่ังนับล้านจุด ในกลุ่มต่างๆ ในเครือข่าย เพื่ออธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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สมาชิกของเครือข่ายซ่ึงมีการน าเสนอเครือข่ายท่ีสามารถน าเข้าได้
อย่างง่ายในการท า Social action จากความหลากหลายของรูปแบบ
ท่ีนิยมน่ันก็คือกราฟ (Graph)  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีกราฟ โดยใช้กราฟท่ีมี
ทิศทาง (Direct graph) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษา
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอรูปแบบของการจัดกลุ่มพฤติกรรมของนักศึกษา และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีด าเนินการวิจัย ได้มีขั้นตอนการด าเนินงาน โดย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
  1. ขั้นการวางแผนงานวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วางแผน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา จ านวน 500 คน ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 
สาขาวิชา (ทุกชั้นปี) ปีการศึกษา 2558 ของคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  2. ขั้นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม จากการสังเกตการณ์ จากการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ สาขาวิชา 
ชั้นปีการศึกษา รายได้ เป็นต้น 
  3. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีจากการ
ตอบแบบสอบถาม จากการสังเกตการณ์ จากการสัมภาษณ์ และการ
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สัมภาษณ์เชิงลึก ในแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ 
สาขาวิชา ชั้นปีการศึกษา รายได้ และน ามาจัดท าเป็น Network data 
file เพื่ อค านวณหาค่าความเป็นจุด ศูนย์กลาง ได้แก่  Degree 
centrality และ Betweenness centrality ด้วยโปรแกรมปาเจคส์ 
(Pajek) 
  4. ขั้นสรุปผลข้อมูล  ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มาน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย ท่ีมีผลลัพธ์ในลักษณ์ของ
กราฟ (Graph)  

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้ วิจัยได้น าผลของข้อมูลมาวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของนักศึกษา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน 
( Smartphone) โ ด ย ใ ช้ ท ฤ ษฎี  Direct graph ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุถึงพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University210



211 

 
ภาพท่ี 4 เครือข่ายของวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยใช้ทฤษฎีกราฟท่ีมี
ทิศทาง (Direct Graph) 
 

จากภาพท่ี 4 พบว่าจุดในกราฟ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เซต โดย
เซต A คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมท่ีแทนโหนดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
จ านวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการบัญชี (ACC), สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCOM), สาขาวิชาการจัดการ (GTM), สาขาวิชา
การตลาด (MKT), สาขาวิชาการโรงแรม (HTM) และสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (TRM) โดยเชต B คือสัญลักษณ์วงกลมท่ีแทนโหนด
พฤติกรรมท่ีตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของนักศึกษา ซ่ึง
จุดในกราฟเชื่อมต่อทุกจุดยอดของ เซต A และ เซต B นักศึกษามี
พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือ 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และ 
เพื่อการยอมรับและยกย่องทางสังคม 
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2. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร จั ด อั น ดั บ ส ม า ร์ ท โ ฟ น 

(Smartphone) ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับ
แรก 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone)  
ท่ีนักศึกษาท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก 

 
   จากภาพท่ี 5 พบว่าจุดในกราฟ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เซต 

โดยเซต A คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมท่ีแทนโหนดของนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา จ านวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาการบัญชี (ACC), 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCOM), สาขาวิชาการจัดการ (GTM), 
สาขาวิชาการตลาด (MKT), สาขาวิชาการโรงแรม (HTM) และ
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (TRM) โดยเชต B คือสัญลักษณ์วงกลมท่ีแทน
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โหนดยี่ห้อโทรศัพท์ท่ีนักศึกษาตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 
อั น ดั บ แ ร ก  พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ส ม า ร์ ท โ ฟ น 
(Smartphone)ยี่ห้อ Samsung  มากท่ีสุด อันดับท่ี 2 คือ i-Phone 
อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile อันดับท่ี 4 คือ  Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ 
Oppo 

3. ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness centrality และวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดย
วัดจากระดับ (Degree centrality) ดังตารางท่ี 1 และ 2  

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดค่า 
Betweenness Centrality 

Rank Vetex Value Name ID 
1 389 0.1879 Samsung 
2 325 0.1726 I-Phone 
3 257 0.1687 i-Mobile 
4 298 0.1581 Nokia 
5 248 0.1223 Oppo 

 
 จากตารางที่ 1 ซ่ึงมีการจัดอันดับ (Rank) และจ านวน
ของจุดยอด (Vertex) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเป็นจุดศูนย์กลาง
โ ด ย วั ด ค่ า  Betweenness centrality พ บ ว่ า  ส ม า ร์ ท โ ฟ น 
(Smartphone) ยี่ห้อ Samsung มีความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก
ค่า Betweenness centrality มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879 ซ่ึงเป็น
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สมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ 
Degree Centrality 

Rank Vertex Value Name ID 
1 389 87.0000 Samsung 
2 325 83.0000 I-Phone 
3 257 77.0000 i-Mobile 
4 298 71.0000 Nokia 
5 248 63.0000 Oppo 

 
จากตารางท่ี 2 ซ่ึงมีการจัดอันดับ (Rank) และจ านวนของ

จุดยอด (Vertex) ผลการวิเคราะห์ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจาก
ระดับ (Degree centrality) พบว่า สมาร์ทโฟน (Smartphone) ยี่ห้อ 
Samsung มีความเป็นจุด ศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ  Degree 
centrality มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  87 . 0 000  ซ่ึ ง เ ป็ นสมา ร์ ท โฟน
(Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

 
สรุปการวิจัย  

จากการผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น้ัน สามารถ
สรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 1) พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีผลต่อการ
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ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือ เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และ เพื่อการยอมรับและยก
ย่องทางสังคม 2)การจัดอันดับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษา
ท่ีตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก พบว่า นักศึกษา
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ยี่ห้อ Samsung  มากท่ีสุด 
อันดับท่ี 2 คือ i-Phone อันดับท่ี 3 คือ i-Mobile อันดับท่ี 4 คือ  
Nokia และ อันดับท่ี 5 คือ Oppo และ 3) รูปแบบการก าเนิดเครือข่าย
การใช้ทฤษฎี Direct Graph และการวัดค่าความเป็นจุดศูนย์กลาง 
ผลการ วิจั ยพบว่ า  1 .  ค่าความเป็นจุด ศูนย์กลาง โดยวัดจาก 
Betweenness Centrality มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1879 ซ่ึงเป็นสมาร์ท
โฟน (Smartphone) ท่ีนักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด และ 2. ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ (Degree 
centrality) พบว่า 87.0000 ซ่ึงเป็นสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ี
นักศึกษามีผลการตัดสินใจซ้ือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และเป็นเส้นทางของ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาท่ีมีการเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจและมี
สมาชิ ก เ ค รื อ ข่ า ยกา ร เชื่ อ ม โ ย กา รตั ดสิ น ใ จ ซ้ื อสมา ร์ ท โฟน 
(Smartphone) มากที่สุด 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องน้ี มีข้อค้นพบท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อในการให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาและสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
เรื่องการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาและสามารถน ามา
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อภิปราย โดยใช้หลักตรรกวิทยา พร้อมท้ังน าทฤษฎี แนวคิด และ
ผลงานวิจัยมาประกอบด้วย ซ่ึงมีดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีนักศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (Smartphone) คือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมาคือ เพื่อความสะดวก และเพื่อการยอมรับและยกย่องทาง
สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2553) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคน้ัน ส่วนใหญ่แล้ว
เลือกซ้ือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ 
กลุ่มประชากรท่ีซ้ือมาเพื่อใช้เล่นอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 15.2 
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มท่ีซ้ือมาเพื่อการยอมรับและต้องการการยก
ย่องทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมการในเข้าใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์เฟชบุ๊ก 
(Facebook) มากที่สุด 2) การจัดอันดับสังคมออนไลน์ท่ีนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาใช้มากท่ีสุดในปัจจุบัน 3 อันดับ
แรก พบว่า นักศึกษาใช้สังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก (Facebook)  มากที่สุด 
อันดับท่ี 2 คือ Line และอันดับท่ี 3 คือ Google และ 3) รูปแบบการ
ก าเนิดเครือข่ายการใช้ทฤษฎี Bipartite graph และการวัดค่าความ
เป็นจุดศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าความเป็นจุดศูนย์กลางโดย
วัดจาก Betweenness centrality มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.1989 เฟชบุ๊ก 
(Facebook) มีต าแหน่งเป็นสะพาน (Bridges) เชื่อมต่อกลุ่มต่างๆ ท่ี
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อยู่ห่างกันให้เข้าหากันท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อ และ 2. ค่า
ความเป็นจุดศูนย์กลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) พบว่า 
เว็บไซต์เฟชบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 76.0000 เว็บไซต์      
เฟชบุ๊ก (Facebook) เป็นศูนย์กลางของจ านวนการเชื่อมโยง โดยมี
สมาชิกเครือข่ายการเชื่อมโยงมากที่สุด  
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