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บทคดัย่อ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมดา้นการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 การวจิยัคร้ังน้ีเก็บกลุ่มตวัอยา่งกบับุคคลทัว่ไปในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จ  านวน 369 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีไดแ้ก่ สถิติ
เชิงพรรณนา ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธืของตวัแปรและ
สมการถดถอยเชิงพหุคุณ 

 ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตามล าดบั 



กติติกรรมประกาศ 

งานศึกษาวจิยัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งเรียบร้อยสมบูรณ์นั้น ผูว้ิจยัตอ้งขอบพระคุณ
ในความอนุเคราะห์ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.รพพีรรณ พงษอิ์นทร์วงศ์ อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจยั 

ท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการใหค้  าแนะน าขอ้เสนอแนะต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
งานวจิยัน้ี อีกทั้งใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมท าใหก้ารศึกษาวจิยัน้ีมีความสมบูรณ์เพิม่มาก

ขึ้น 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านที่ไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆใหผู้ว้จิยั
ไดน้ ามาใชป้ระยกุตเ์ขา้กนัในงานวจิยัในคร้ังน้ีและขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นที่กรุณาสละ

เวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวจิยัเพือ่ใหง้านวจิยัน้ีเสร็จสมบูรณ์และขอบคุณ
ส าหรับทุกก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆจากครอบครัว เพือ่นๆ รุ่นพีรุ่่นนอ้งทุกท่านที่ใหง้านวจิยั

น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป ผูท้ี่สนใจและ
ผูป้ระกอบการในการน าผลงานวจิยัน้ีไปศึกษาต่อไปไม่มากก็นอ้ยและหากงานวจิยัน้ีผดิพลาด

ประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การส่ือสารทางไกลของมนุษยมี์มาอยา่งชา้นานและพฒันาขึ้นมาเป็นล าดบั ความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารของมนุษยถู์กพฒันามากขึ้นเป็นล าดบั ในปี ค.ศ. 1876 อเล็ก ซานเดอร์
เกร์แฮม เบลล ์(Alexander Graham Bell) ไดจ้ดลิขสิทธ์ิโทรศพัทเ์ป็นบุคคลแรกจึงกลายเป็นบุคคลที่
ไดรั้บการขนานนามถึงมากที่สุด (สุทธิพร รัตนกุล, 2552) โดยหลกัการโทรศพัทย์คุในนั้นไดแ้ปลง
สญัญาณคล่ืนเสียงเป็นระบบไฟฟ้าแลว้ส่งสญัญาณนั้นไปตามสายไฟยงัปากกระบอกอีก ดา้นหน่ึง
นัน่จึงเป็นตน้ ก าเนิดของโทรศพัทบ์า้นหรือโทรศพัทแ์บบใชส้ายรูปแบบต่างๆ (อนนัต ์วรธิติพงศ,์ 
2553) 

  เม่ือโลกไดก้า้วเขา้สู่ระบบการใช ้ Artranet  ที่ถูกพฒันาระบบการเช่ือมต่อระหวา่ง
คอมพวิเตอร์จนกลายเป็นระบบ Internet ก็ท  าให้การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนับนโลกใบน้ีแคบลง
ดว้ยการติดต่อส่ือสารเช่ือมต่อขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมากขึ้นผา่นทาง  www 
(World Wide Web) ซ่ึงเร่ิมใชง้านเม่ือปี ค.ศ. 1994 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั การพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการส่ือสารจึงเขา้สู่ยคุระบบ 3G หรือ Third Generation ในเวลาถดัมา โดยผูผ้ลิต
โทรศพัทมื์อถือเนน้การผลิตเคร่ืองที่รองรับระบบสญัญาณ  3G  มีการใชง้านผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย มีฟังกช์ัน่การท างานหรือแอพพลิเคชัน่ที่ง่ายและสะดวก    รูปแบบของ
โทรศพัทมื์อถือก็เปล่ียนแปลงไปตวัเคร่ืองมีขนาดกะทดัรัด น ้ าหนกัเบา จนโทรศพัทมื์อถือประเภท
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ไดถื้อก าเนิดขึ้นและเขา้มาทดแทนโทรศพัทมื์อถือประเภทฟีเจอร์โฟน 
(Feature phone) ทั้งยงัส่งผลต่อพฤติกรรมด าเนินชีวติของมนุษยท์ี่เปล่ียนแปลงไปอยา่งอยา่งเห็นได้
ชดัเจนเร่ิมมีการใชง้านผา่นการส่ือสารแบบ Non-Voice Communication ผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ
มากขึ้นและติดต่อกนัไดต้ลอดเวลา จนท าใหโ้ทรศพัทมื์อถือไดก้ลายมาเป็นปัจจยัที่  5  ในการ
ด ารงชีวติที่ขาดไม่ได ้ เม่ือเทคโนโลยรีะบบการส่ือสารยงัคงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหอุ้ปกรณ์
โทรศพัทมื์อถืออยา่งสมาร์ทโฟนตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหร้องรับเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่
อยูต่ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีตลาดโครงข่ายเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและตลาดสมาร์ทโฟนยงัสามารถ
เติบโตไดต่้อในอนาคต เพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคที่มีพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 

ปัจจุบนัจ านวนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทัว่โลกจากการส ารวจและเปิดเผยขอ้มูลของ 
IDC หรือ Internet Data Center ในช่วงไตรมาสที่สองของปี ค.ศ. 2015 พบวา่จ านวนสมาร์ทโฟนทัว่
โลกมีจ านวนมากถึง 337.2 ลา้นเคร่ืองทัว่โลกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกบัในปี ค.ศ. 2014 ที่มีจ  านวน



2 
 

ผูใ้ชง้านอยูร่าว 302.1 ลา้นเคร่ือง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการขยายตวัของตลาดสมาร์ทโฟนทัว่
โลกที่ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

สมาร์ทโฟนแบรนดต่์างๆ ที่มีผูใ้ชม้ากที่สุดจากทัว่โลกใน 5 ล าดบัแรกของปี ค.ศ. 2015 ของ 
The Statistic Portal (2015) พบวา่ ตราสินคา้ที่ติดล าดบั TOP 5 ซ่ึงครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดใน
โลก นัน่คอื Huawei และ Xiaomi  โดยแบรนด ์Samsung ครองสดัส่วนจ านวนผูใ้ชม้ากที่สุดใน ส่วน
แบรนด ์ Apple มีสดัส่วนผูใ้ชม้ากเป็นล าดบัที่สอง โดยเนน้ต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นระดบัสูง (High-
End) ที่ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ส าหรับสมาร์ทโฟนตราสินคา้ในอนัดบัที่ 3 
และ 4 แบรนด ์Huawei และ Xiaomi ตามล าดบัเป็นแบรนดผ์ูผ้ลิตจากประเทศ ส่วนแบรนด ์Xiaomi 
เป็นแบรนดส์มาร์ทโฟนที่ไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยตราสินคา้อยูใ่นกลุ่ม Niche Market ผูท้ี่เป็น 
Power users มีช่องทางการจ าหน่ายทางออนไลน์เพยีงช่องทางเดียว ดว้ยการอาศยัการตลาดแบบ 
Word of Mouth เนน้ผลิตสมาร์ทโฟนคุณภาพดีในราคายอ่มเยาว ์ 

การใชง้านสมาร์ทโฟนภายในประเทศไทย เม่ือระบบ 3G เร่ิมใชง้านในประเทศไทยอยา่ง
เป็นทางการราวปี พ.ศ. 2555 และมีการปรับปรุงระบบสญัญาณอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท าใหผู้บ้ริโภค
ภายในประเทศเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือแบบฟีเจอร์โฟน (Feature Phone) มาเป็น
แบบสมาร์ทโฟนมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 –2562 พบวา่จ านวนการใชง้านโทรศพัทมื์อถือฟีเจอร์
โฟนมีปริมาณลดลงและมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงสวนทางกบัจ านวนการใชง้าน
โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนที่เพิม่ขึ้นเร่ือยๆ ดว้ยเช่นกนั  

ตารางที่ 1.1 การส ารวจขอ้มูลของ IDC (Internet Data Center) ดา้นสดัส่วนการใชฟี้เจอร์โฟนและ
สมาร์ทโฟนประเทศไทยในปัจจุบนั 

 
ปี พ.ศ 

จ ำนวน (ล้ำนเคร่ือง) 

Smart Phone Feature Phone 
2556 9.5 13.5 
2557 16.5 13 
2558 19.5 10 
2559 21 9 
2560 22.5 8 
2561 24 7 
2562 24 6.5 
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ฟีเจอร์โฟน (Feature phone) เป็นโทรศพัทมื์อถือที่มีระบบการใชง้านทัว่ไป ไม่สามารถลง
แอพพลิเคชัน่เพือ่ความบนัเทิงไดต่้างจากสมาร์ทโฟน(Smart phone) 

จากขอ้มูลที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมที่ยงั
น่าสนใจ โดยในส่วนตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยยงัคงมีการแข่งขนัของผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนราย
ใหม่ๆ ที่ก  าลงัเขา้สู่ตลาดมากยิง่ขึ้น ซ่ึงส่งผลท าใหร้าคาสมาร์ทโฟนเร่ิมลดต ่าลงเพือ่การแข่งขนักบั
คู่แข่งแต่คุณภาพสินคา้ยงัมีการปรับปรุงพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัการใชง้านที่ดีขึ้น ผลจากการที่ราคา
สมาร์ทโฟนปรับตวัลดลงท าใหผู้บ้ริโภคระดบักลางและระดบัล่างสามารถเขา้ถึงการใชง้านไดง่้าย
มากขึ้นดว้ยเน่ืองจากระดบัราคาสมาร์ทโฟนหลากหลายมากขึ้น จึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจกบั
พฤติกรรมรูปแบบการบริโภคและตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มใหลึ้กซ้ึงตรงตามต าแหน่ง
ผลิตภณัฑข์องแต่ละตราสินคา้ไดว้างเอาไวเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการแข่งขนัในตลาดสมาร์ท     
โฟนภายในประเทศไทยไดม้ากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคน
ทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
สมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2.เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นราคา ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
สมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

3.เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

ค ำถำมวิจัย 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปอยา่งไร 
2. ปัจจยัดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปอยา่งไร 
3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปอยา่งไร 
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กรอบแนวคดิ 

 

          

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.2 กรอบแนวคิด 

สมมติฐำนงำนวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

ขอบเขตงำนวิจัย 

1. เน้ือหาของการวจิยั ( Research content ) ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากร 
ศาสตร์ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัทางจิตวทิยา และพฤติกรรมการซ้ือและใชส้มาร์ทโฟน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2. พื้นที่การวจิยั เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. ช่วงเวลาในการท าวจิยั ตน้มกราคมถึงปลายเดือน มีนาคม 2562 

4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ( Population ) 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variable) 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

- ปัจจยัดา้นราคา 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

     ตัวแปรตำม 

(Dependent Variable) 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของ
คนทัว่ไป 
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ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ์จ  านวน 369 คน ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

1.1 ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์

1.2 ปัจจยัดา้นราคา 

1.3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

2.1 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไป 

ค ำจ ำกัดควำม ( ศัพท์เฉพำะ ) 

 1. สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัทมื์อถือ ทีมี่ระบบปฏิบติัการระดบัสูงในตวั มีความยดืหยุน่
ในการใชง้านสูง ติดตั้งโปรแกรมไดห้ลากหลาย และมีรูปร่างคล่องตวัในการใชง้านใกลเ้คียงกบัมือ
ถือ แบบทัว่ไป 

 2. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท้ี่ตดัสินใจซ้ือ ผูใ้ชส้มาร์ทโฟน  

 3. ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน หมายถึง ส่ิงที่ผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการพฒันาใน
การซ้ือสมาร์ทโฟน 

 4. ปัจจยัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสมาร์ท
โฟน อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพ 

 5. ปัจจยัทางการตลาด หมายถึง การที่ผูซ้ื้อและใชส้มาร์ทโฟนในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

  5.1 ผลิตภณัฑ ์คือ สมาร์ทโฟนยีห่อ้ต่างๆ ที่ผูผ้ลิตเสนอขาย 

  5.2 ราคา คือ มูลค่าของสมาร์ทโฟนที่อยูใ่นรูปตวัเงินที่ผูซ้ื้อและใชต้อ้งจ่าย 
  5.3 การส่งเสริมการตลาด คือ การจดักิจกรรมต่างๆ เพือ่สร้างความตอ้งการซ้ือและ
ดึงดูดใหส้นใจสมาร์ทโฟน 
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 6. พฤติกรรมการซ้ือสมาร์ทโฟน คือ การที่ผูซ้ื้อและผูใ้ชส้มาร์ทโฟนใชปั้จจยัต่างๆ ในการ
พจิารณาซ้ือและการใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเพือ่เลือกสมาร์ทโฟนที่ตรงกบั
ความตอ้งการของตน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.ท าใหท้ราบปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสมาร์ทโฟนของคน
ทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2.ท าใหท้ราบปัจจยัดา้นราคา ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไป
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

3.ท าใหท้ราบปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสมาร์ท
ของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
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บทที ่2 

วรรณกรรมและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษางานวจิยัเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยผ์ูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้หลกัทฤษฎีแนวคิดต่างๆและ
งานวจิยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง 

1.โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.1 ส่วนที่ 1 ปัจจยักระตุน้หรือปัจจยัน าเขา้ 
1.2 ส่วนที่ 2 กล่องด าของผูซ้ื้อ 
1.3 ส่วนที่ 3 การตอบสนองต่อการซ้ือ 

2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

3. แนวคิดดา้นทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 

4. แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

5.งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

1.โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

Glenn Walters กล่าววา่ แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Philip Kotler โดยน าปัจจยัดา้น
สงัคมศาสตร์และทางดา้นเศรษฐศาสตร์มาเช่ือมโยงกนั โดยทฤษฎี S - R Theory (Stimulus – 
Response Model) เร่ิมตน้จากการมีปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้จากภายนอก (External 
influences) ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดกบัส่ิงกระตุน้อ่ืนๆและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและ
วฒันธรรม ส่ิงกระตุน้จากภายนอกจะท าใหเ้กิดความตอ้งการที่ส่งผา่นมายงัความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภค (Buyer’s black box) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ จนน าไปสู่ปัจจยัออก (Outputs) นัน่
คือกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer decision making)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 
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ส่วนที่ 1 ปัจจยักระตุน้หรือปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด กล่าวคือกลยทุธท์าง
การตลาด 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส่ิง
กระตุน้อ่ืนๆ กล่าวคือ ปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้ม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี การเมือง สงัคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยปัจจยักระตุน้ทั้งหมดที่กล่าวมาขา้งตน้จะท าหนา้ที่กระตุน้
เร้ากล่องด าของผูซ้ื้อใหเ้กิดการตอบสนอง  

ส่วนที่ 2 กล่องด าของผูซ้ื้อโดยองคป์ระกอบทีอ่ยูภ่ายในกล่องด าของผูซ้ื้อ มีส่วนประกอบ 2 
ประการคือ 

1. ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อ (Buyer’s Characteristics) คือลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อนั้นจะถูก
หล่อหลอมดว้ยปัจจยัต่างๆ ที่มีอิทธิพลอยา่งมาก โดยมีปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.1) ปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural factors) เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคอยา่งลึกซ ้ า  

- วฒันธรรม (Culture) เป็นรูปแบบค่านิยมหรือวิถีการด าเนินชีวติที่สมาชิกภายใน
สงัคมนั้นๆ ยอมรับ ซ่ึงมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม 

- วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) แต่ละวฒันธรรมประกอบไปดว้ยวฒันธรรมยอ่ย
ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีค่านิยมเดียวกนั ไดแ้ก่ สญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ และ
ภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

- ชนชั้นทางสงัคม (Social class) เป็นการแบ่งล าดบัชั้นทางสงัคม โดยสมาชิกในแต่
ละชั้นจะมีลกัษณะพฤติกรรม ค่านิยมที่คลา้ยคลึงกนั การแบ่งชนชั้นทางสงัคมเกิดการจาก
น าปัจจยัหลายดา้นมาช้ีวดั โดยแบ่งออกไดเ้ป็นระดบัดงัน้ี ชนชั้นระดบัล่าง ชนชั้นระดบั
คนท างาน ชนชั้นระดบักลาง และชนชั้นระดบัสูง เป็นตน้  

1.2) ปัจจยัทางสงัคม (Social factors) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ไดโ้ดยตรง 

- กลุ่มและเครือขา่ยทางสงัคม (Groups and social networks) เป็นกลุ่มบุคคลขนาด
เล็กที่ส่งอิทธิพลต่อทศันคติของสมาชิกในกลุ่มไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มเรียกวา่  กลุ่ม
สมาชิก (Member groups) และกลุ่มอา้งอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มที่สร้างทศันคติหรือ
พฤติกรรมผา่นการเปรียบเทียบอา้งอิง ทั้งทางตรงและทางออ้มของบุคคลที่ตนไม่ใช่สมาชิก
ในกลุ่มไดอี้กดว้ย 

- ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือ
อยา่งมากโดยอิทธิพลจากพอ่และแม่มกัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของลูกโดยตรง 
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นอกจากน้ีบทบาทอิทธิพลดา้นความสมัพนัธข์องสมีภรรยาและบุตรนั้นมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้และบริการที่มีอยูห่ลากหลายแตกต่างกนัออกไปตามแต่ประเภทสินคา้และบริการ
นั้นๆ ดว้ย 

- บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) บุคคลสามารถมีหลายสถานะและ
บทบาทในเวลาเดียวกนั ดงันั้นการเลือกซ้ือสินคา้และบริการใดๆ มกัจะค านึงถึงบทบาท
และสถานภาพทางสงัคมของตนเองเสมอ เพือ่สะทอ้นถึงการไดรั้บการยอมรับในสงัคมนั้น 

1.3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลนั้น
ยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลดว้ย อนัไดแ้ก่ 

- อายแุละวฏัจกัรชีวติ (Age and life-cycle stages) แต่ละช่วงอายขุองบุคคลจะเลือก
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการที่แตกต่างกนัตามแต่ละวฏัจกัรชีวติในช่วงนั้น 

- อาชีพ (Occupation) มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเลือกบริโภคสินคา้และบริการของ
บุคคลที่แตกต่างกนัไปในแต่ละสายอาชีพ  

- สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic situation) ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเลือก
บริโภคสินคา้และบริการอนัเน่ืองจากสถานะทางเศรษฐกิจนั้นสะทอ้นถึงรายไดใ้นการใช้
จ่าย การออม หน้ีสินและอ านาจในการกูย้มื ส่งผลต่อความอ่อนไหวทางดา้นราคา ซ่ึงมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

- รูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) เป็นส่ิงที่แสดงออกมาในลกัษณะทางจิตวทิยา
ผา่นมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดซ้ื้อเพยีงผลิตภณัฑเ์ท่านั้นแต่ซ้ือคา่นิยมและรูปแบบการ
ด าเนินชีวติที่ผลิตภณัฑน์ั้นส่ือออกมาดว้ย 

- บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง (Personality and self-concept)  
ลกัษณะคุณสมบติัพเิศษเฉพาะของแต่ละบุคคลนั้นคือ บุคลิกภาพ ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอม
บุคลิกลกัษณะนั้นขึ้นมาจึงผลต่อการก าหนดพฤตกิรรมบุคคลต่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มต่างกนั นอกจากน้ี บคุลิกภาพและแนวคิดเก่ียวกบัตนเองที่ต่างกนัจะสะทอ้น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนัดว้ยสินคา้ที่ใชจ้ะสะทอ้นตวัตนัของผูใ้ช ้
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1.4) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological factors) เป็นแรงขบัเคล่ือนภายในจิตใจของแต่ละ
บุคคลใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 

- แรงจูงใจ (Motivation) ธรรมชาติของมนุษยม์กัมีความตอ้งการดา้นต่างๆ ที่จะ
กลายเป็นแรงจูงใจเม่ือไดรั้บการกระตุน้จนถึงจุดๆ หน่ึง จนมนุษยต์อ้งแสวงหาส่ิงนั้น เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการทางกายและจิตใจ  

- การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือก จดัการและ
ตีความหมายจากขอ้มูลข่าวสาร แลว้ส่ือความหมายนั้นๆ ออกมา โดยแต่ละบุคคลจะมี
กระบวนการรับรู้แตกต่างกนั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตั้งใจรับขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร การ
บิดเบือนขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร และการเก็บรักษาขอ้มูลทีไ่ดเ้ลือกสรร 

- การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ของแต่ละบคุคล โดยการเรียนรู้จากอิทธิพลของแรงขบั (Drive)ส่ิง
กระตุน้ (Stimuli) สญัญา (Cues) การตอบสนอง (Responses) และการตอกย  ้า 
(Reinforcement) 

- ความเช่ือและทศันคติ (Beliefs and Attitudes) เม่ือมนุษยเ์ราเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ จึงส่งผลใหเ้กิดความเช่ือ ซ่ึงนัน่ก็คือความคิด ความศรัทธาที่ยดึถือต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือได ้ซ่ึงความเช่ือและทศันคติของแต่ละบุคคล
เปล่ียนแปลงไดย้าก 

2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Making) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

2.1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) เป็นการตระหนกัถึงปัญหาความจ าเป็น
และความตอ้งการ ซ่ึงอาจไดรั้บการกระตุน้จากภายในและภายนอก 

2.2) การคน้หาขอ้มูล (Information search) ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ที่สนใจ และเก็บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น บุคคลรอบขา้ง (Personal sources)พนกังานขายหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย (Commercial sources) แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) หรือแหล่งขอ้มูล
สาธารณะ (Public sources) เป็นตน้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารจากแหล่ง Commercial 
Sources ที่นกัการตลาดสามารถควบคุมไดม้ากทีสุ่ด แต่แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมาทีสุ่ด
นั้นคือแหล่ง Personal sources 

2.3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
ผูบ้ริโภคจะน ามาขอ้มูลนั้นมาประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมาจากหลากหลายปัจจยั 
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2.4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในขั้นตอนน้ีการตดัสินใจซ้ือกบัความตั้งใจที่จะ
ซ้ืออาจถูกบิดเบือนไดอ้นัมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกไดห้ลายปัจจยั เช่น คู่แข่งขนัตดัราคา สภาพ
เศรษฐกิจถดถอย เป็นตน้ จึงส่งผลต่ออ านาจการซ้ือที่แทจ้ริง 

2.5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) เป็นตวัก าหนดความพงึพอใจของ
ผูซ้ื้อเม่ือซ้ือสินคา้ไปแลว้ โดยขึ้นอยูก่บัความคาดหวงัและการรับรู้ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละ
คน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้าหรือไม่ซ้ืออีกไดใ้นอนาคต 

ส่วนที่ 3 การตอบสนองต่อการซ้ือ (Buyer’s response)เม่ือผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ดว้ยปัจจยัส่ิง
กระตุน้ดงักล่าวขา้งตน้ แรงกระตุน้นั้นเขา้สู่กล่องด าของผูซ้ื้อ แปลงเป็นการตอบสนอง โดยจะ
พจิารณาในหลายแง่มุมเพือ่เลือกตอบสนองต่อการซ้ือสินคา้นั้นๆ อนัไดแ้ก่ ดา้นการเลือกผลิตภณัฑ ์
(Product choices) การเลือกตราสินคา้ (Brand choices) การเลือกซ้ือจากผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใด (Dealer 
choices) การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซ้ือสินคา้ (Purchase timing) ปริมาณที่จะซ้ือ (Purchase 
Amount) รวมทั้งพจิารณาถึงความถ่ีในการซ้ือสินคา้มากนอ้ยแค่ไหน (Purchase frequency) อีกดว้ย
วา่ควรจะท าการตอบสนองต่อการซ้ืออยา่งไรโดยสรุปคือ เม่ือผูป้ระกอบการทราบถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ซบัซอ้นของผูบ้ริโภคแลว้ จึงควรใหค้วามส าคญัฝานการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่แปรเปล่ียนไดต้ามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ก าหนดการ
ปรับปรุงและพฒันาสินคา้หรือบริการ รวมทั้งช่องทางการจดัจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไปทุกขณะอยา่งเหมาะสม 

2. ทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) หมายถึง  เคร่ืองมือที่ส าคญัอยา่งหน่ึงที่จะช่วย
ท าความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เสนอต่อผูบ้ริโภคและการวางแผนด าเนินการอยา่งไรให้
ผลิตภณัฑน์ั้นประสบความส าเร็จ โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 อยา่งคือ ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา  
(Price) ช่องทางจดัจ าหน่าย  (Place) และกิจกรรมส่งเสริมการขาย  (Promotion) (Martin) 

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงของหรือบริการที่เสนอขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการและก่อใหเ้กิดความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

2.ราคา (Price) คือคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงินกบัคุณค่าในสายตาลูกคา้ที่ยนิดี
จ่าย ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่องคก์ร 

3.การจดัจ าหน่าย (Place) มี 2 องคป์ระกอบที่ควรค านึงถึงคือ ช่องทางจดัจ าหน่ายสินคา้ 
และการกระจายตวัของสินคา้เขา้สู่ตลาด 
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4.กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารประชาสมัพนัธด์า้นการขายกบั
ผูบ้ริโภคเพือ่สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการดว้ยวธีิการต่างๆ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นเคร่ืองมือที่นกัการตลาดควรท าความเขา้ใจการ
ก าหนดและควบคุมปัจจยัภายในต่างๆ ใหส้ามารถกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคไดห้าก
สามารถกระตุน้และสร้างความตระหนกัรู้ในปัญหาความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อยา่งตรงจุด ตลอดจนก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ จึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคน 

 ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง ปัจจยัที่ส าคญัที่ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจดา้นการตลาด
บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร เปรียบเสมือนอาหารที่ถูกปากตอ้งอาศยัถูกปาก
ตอ้งอาศยัส่วนประสมของเคร่ืองปรุงต่างๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะซ่ึงกนัและกนัอยา่งกลมกลืน ซ่ึง
อาจจะถูกปากและมาถูกปากของแต่ละคนต่างกนัออกไป ฉะนั้นนกัการตลาดจะจะบริหารงาน
การตลาดใหป้ระสบผลส าเร็จจึงควรใชปั้จจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 4 P’s ซ่ึงเรียกวา่ “ปัจจยัที่ควบคุม
ได”้ หรือ “ปัจจยัภายใน” นอกจากน้ีจกัการตลาดยงัตอ้งพจิารณา “ปัจจยัภายนอกองคก์าร” ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมไดป้ระกอบการพจิารณาบริหารงานดา้นการตลาดไดป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถ
พจิารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

1.ปัจจยัที่ควบคุมได ้(controllable Factors) ประกอบดว้ย 

 - ผลิตภณัฑ ์(Product) จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑท์ี่ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพราะผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานที่น าไปตอบสนองความตอ้งการ สร้างความพงึพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ที่แตกต่างกนั 

 - ราคา (Price) เป็นการก าหนดราคาสินคา้ในรูปของมูลค่าผลิตภณัฑอ์อกเป็น
เงินตรา เพือ่ใชเ้ป็นส่ิงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงาน 

 - การจดัจ าหน่าย (Price of Distribution) เป็นการสนบัสนุนเพือ่ใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนอ านวยความสะดวกดา้นเวลา สถานที่และปริมาณใหแ้ก่ผูซ้ื้อ และผูข้าย ซ่ึงนกัการตลาด
ตอ้งพจิารณาวา่จะน าผลิตภณัฑน์ั้นเสนอขายไปทีไ่หน (Where) และใคร (Who) เป็นคนกลางเป็น
ผูข้ายตลอดทั้งการจดักิจกรรมต่างๆเพือ่อ านวยความสะดวกในการซ้ือและขายใหค้ล่องตวัยิง่ขึ้น 

 - การส่งสริมการตลาด (Promotion) เป็นการจดักิจกรรมติดต่อส่ือสาร เพือ่เผยแพร่
ข่าวสารทั้งสามองคป์ระกอบที่ผา่นมาไปสู่เป้าหมายทางการตลาด เพือ่ใหลู้กคา้ทราบ ซ่ึงจะช่วย
กระตุน้หรือจูงใจให้เกิดความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ 
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2. ปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้(Economic condition) ไดแ้ก่ 

 - ลกัษณะของประชากร (Demography) ปริมาณการเพิม่ขึ้นของจ านวนประชากร 
หมายถึง การเพิม่ขึ้นของความตอ้งการของมนุษย ์ และการเพิม่ขึ้นของการตลาดอีกดว้ย ถา้หากวา่
การตลาดนั้นมีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) อตัราการเพิม่ขึ้นหรือลดลงของประชากรมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจโดยตรง 

- ภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Conditions) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
โครงการการตลาดมากมาย เช่น อตัราดอกเบี้ย แหล่งการเงิน ภาวะเงินฟ้อและการใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้ 
เม่ืออตัราดอกเบี้ยสูงจะมีผลกระทบต่อกิจการบา้นจดัสรร คอนโดมิเนียมและกิจการอ่ืนๆ ที่ตอ้งไปกู้
เงินมาด าเนินกิจการ และในดา้นการตลาดระหวา่งประเทศอตัราแลกเปล่ียนเงิน มีผลกระทบต่อการ
น าสินคา้เขา้และการส่งสินคา้ออกเป็นอยา่งมาก รวมถึงระดบัรายไดข้องบุคคลซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธก์บัระดบัราคาของสินคา้และภาวะเงินฟ้อที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการตลาดอยา่ง
มาก 

- สงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Forces) สงัคมประกอบดว้ยคนหรือ
ผูบ้ริโภคซ่ึงรวมกนัอยูม่ากมาย มีระดบัอายแุละการศึกษาไม่เหมือนกนั ปัจจยัทั้งสองน้ีมีความส าคญั
ต่อการด าเนินการตลาดอยา่งมาก หากจะพจิารณาลึกซ้ึงขึ้นไปอีกก็พบวา่เม่ือบุคคลมาอยูร่วมกนั
มากๆ ก็ยอ่มจะท าใหเ้กิดขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ ความ
ตอ้งการ ความปรารถนา และปัญหาของสงัคม เป็นตน้ 

 - การเมืองและกฏหมาย (Political and Legal Forces) กฏหมายพระราชบญัญติัต่างๆ 
หน่วยงานของรัฐและพลงักดดนัต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลและเป็นขอ้จ ากดัต่อหน่วยงาน หรือ
องคก์รธุรกิจอยา่งมาก ที่ท  าใหกิ้จการไม่อาจด าเนินงานไดโ้ดยเสรี แต่จ าเป็นตอ้งปฎิบติัไปตาม
ขอบเขตหรือกรอบของการเมืองและกฏหมาย  

 - เทคโนโลย ี(Technology) วทิยาการใหม่ๆทุกชนิด แมว้า่จะมีประโยชน์เชิง
สร้างสรรคท์  าใหส่ิ้งอยา่งหน่ึงดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัมกัจะมีผลดา้นการท าลายอีกส่ิงหน่ึงอยา่ง
หน่ึงเสมอ 

 - การแข่งขนั (Competition) การด าเนินการตลาดเพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้ 
เป้าหมายที่ไกดเ้ลือกสรรไวน้ั้น มิใช่วา่จะมีแต่เพียงบริษทัเดียว ยงัมีบริษทัอ่ืนที่เป็นคู่แข่งอีกมากมาย 
และทุกบริษทัก็พยายามที่จะจดัระบบการตลาดขึ้นมาอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนองคาม
ตอ้งการ และสร้างความพงึพอใจอยา่งสูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายเช่นกนั 
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3. แนวคดิด้ำนทฤษฏีที่เกีย่วข้องกับกำรตัดสินใจซ้ือ 

 ผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ มีบทบาทที่แตกต่างกนัดงัน้ี ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ.2546) 

1. ผูเ้ร่ิม Initiator เป็นผูเ้สนอความคิดที่จะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก  
2. ผูมี้อิทธิพล Influencer เป็นผูมี้บทบาทส าคญัที่จะแนะน าวา่ควรซ้ือหรือไม่ควรซ้ือสินคา้ 
3. ผูต้ดัสินใจ Decider เป็นผูท้  าใหก้ารตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ 
4. ผูซ้ื้อ Buyer เป็นผูต้ดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ 
5. ผูใ้ช ้User เป็นผูบ้ริโภคที่ใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ  5
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือคือ การรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือและความรู้สึกภายหลงัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กระบวนการซ้ือจริงๆ 
และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2546) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

ภำพที่ 2.1 โมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 

ที่มำ : ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2546) 

1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง 
การที่บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตน ซ่ึงเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว 
อว้น เป็นตน้ 

2.การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑอ์นัเกิดเน่ืองมาจากการ
กระตุน้ต่างๆแลว้ ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลในตวัผลิตภณัฑน์ั้นเพือ่ประกอบการตดัสินใจ ดงันั้น 
นกัการตลาดจึงตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคจะเขา้ไปแสวงหา ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 แหล่งหลกั คือ 
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2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือ่น คนรู้จกั เป็นตน้ 

2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources)ไดแ้ก่ ส่ือการโฆษณา ตวัแทนการคา้ การจดัแสดง
สินคา้ เป็นตน้  

1.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) 

2.5 แหล่งทดลอง (Experiential Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพผลิตภณัฑห์รือ
หน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสอบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลทีไ่ดร้วบรวมไวม้า
จดัเป็นหมวดหมู่และวเิคราะห์หลกัเกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณา 

3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑต่์างๆ ผูบ้ริโภคจะพจิารณาผลิตภณัฑว์า่มีคุณสมบตัิอะไรบา้ง
ผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีคุณสมบติักลุ่มหน่ึง คุณสมบติัของผลิตภณัฑใ์นความรู้สึกของผูซ้ื้อ
ส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 

3.2 การใหน้ ้ าหนกัความส าคญัส าหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละการจดัล าดบัความส าคญั
ส าหรับคุณสมบติัต่างๆ 

3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกบัตรา เน่ืองจากความเช่ือถือของผูบ้ริโภคขึ้นอยก่บัประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภคและความเช่ือถือของตราผลิตภณัฑเ์ช่ือถือไดเ้สมอ 

3.4 เปรียบเทียบระหวา่งผลิตภณัฑต่์างๆโดยผา่นกระบวนการประเมินผล เร่ิมตน้ดว้ยการ
ก าหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท์ี่เขาสนใจและเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑต์ราต่างๆ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงหลงัจากมีการ
ประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภณัฑต่์างๆที่
ผูบ้ริโภคชอบมากที่สุด การตดัสินใจซอ้จึงเกิดขึ้นหลงัจากการประเมินผลทางเลือก (Evaluation Of 
Alternative) แล้วจึงเกิดความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสินใจซ้ือ (Purchase 
Decision) ในที่สุ แต่ก่อนตดัสินในซ้ือผูบ้ริโภคจะค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ 

4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน (attitudes of others) ทศันะคติของบุคคลที่เก่ียวขอ้งจะมีผลทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบ ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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4.2 ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว(้anticipated situational factors) ผูบ้ริโภคจะคาดคะเน
ปัจจยัต่างๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น รายไดท้ี่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์
และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

4.3 ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนไว ้(unanticipated situational factors) ขณะที่ความ
ตั้งใจซ้ือ เช่น ผูบ้ริโภคไม่ชอบลกัษณะของพนกังานขาย หรือผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์เสียหรือวติกกงัวล
จากรายได ้นักการตลาดเช่ือว่าปัจจยัที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือ การ
ตดัสินใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได้ นักการตลาดตอ้งใช้ความ
พยายามเพือ่ท  าความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการซ้ือเพือ่ลดภาวะความเส่ียง 

5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (post purchase behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลงัจากมี
กาซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกน้ีขึ้นกับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และความคาดหวังของ
ผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑท์ี่ซ้ือไปนั้นสามารถสนองตามที่เขาตอ้งการไดจ้ริงตามค าโฆษณาหรือไม่และ
หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ ์หากเกิดความพึงพอใจก็จะท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าและการบอกต่อ หาก
ไม่ไดรั้บความพอใจก็อาจจะหนัไปสนใจผลิตภณัฑย์ีห่อ้อ่ืนแทน 

4. แนวคดิด้ำนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัของการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจเพือ่ให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งตรงจุดน ากิจการไปสู่เป้าหมายการ
มีก าไรสูงสุดและผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียของกิจการเกิดความพงึพอใจสูงสุดอยา่งย ัง่ยนืดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูบ้ริโภคไดซ่ึ้งเป็นปัจจยัที่เหนือความ
ควบคุมของธุรกิจอยา่งลึกซ้ืง 

“ผูบ้ริโภค” หมายถึง ผูซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการที่กิจการน าเสนอสู่ตลาด(สุดาพร กุณฑล
บุตร) 

ส่วน “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” ในความหมายของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ หมายถึง
พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้ การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึง
คาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขาได ้ โดยความตอ้งการพื้นฐาน
ของผูบ้ริโภคนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ความจ าเป็นของมนุษย ์ (Needs) เป็นความตอ้งการดว้ย
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ หรือปัจจยัส่ี  
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ส่วนความตอ้งการ (Wants) เป็นความตอ้งการที่เกิดขึ้นจากปัจจยัภายนอกดา้นวฒันธรรม 
สงัคมและปัจจยัส่วนบุคคลเป็นตวัก าหนด ซ่ึงเม่ือถูกผนวกเขา้กบัอ านาจซ้ือ (Buying Power) ความ
ตอ้งการนั้นจะกลายเป็นความตอ้งการซ้ือ (Demands) (นนัทเสรี สุขโต และคณะ.2555) 

            พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ (ปรียา วอนขอพร และคณะ.2531) 

            พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของเขา (ปณิศา ลญัชานนท)์ 

          พฤติกรรมผูบ้ิโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การประเมินผล การ
ใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2546) 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2.2 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มำ : (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.2546) 

ส่ิงกระตุ้นทำงกำร
ตลำด (Marketing 
Stimuli) 

ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ 
(Other Stimuli) 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมารในการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ 
1.การทดลอง (Trial) 
2.กาซ้ือซ ้ า (Repeat 
Purchase) 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
(Post Purchase Behavior ) 

ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristic) 
1.ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
2.ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
3.ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
4.ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological) 

ข้ันตอนกำรตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s decision process) 
1.การรับรู้ปัญหา                        2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การประเมินผลทางเลือก        4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ส่ิงกระตุ้นภำยนอก  ( Stimulus = S ) กำรตอบสนองของผู้ซ้ือ ( Response ) 

กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s characteristic) 
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โมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ท  าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมจุดเร่ิมต้นจากการเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ และจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ไวด้งัภาพ 

จุดเร่ิมต้นของโมเดลน้ีอยู่ที่มีส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจจะเรียกวา S3R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 

 1.ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจจะเกิดขึ้นเอง ทั้งภายในและภายนอก นกัการตลาด
จะสนใจและจดัการส่ิงกระตุน้ภายนอก เพือ่ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงถือวา่ส่ิง
กระตุน้เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ ส่ิงกระตุน้ภายนอกปนระกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  

 - ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงที่นกัการตลาดสามารถควบคุมและ
จดักรให้เกิดขึ้นได ้ เป็นส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

  1.ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์

  2.ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา 

  3.ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  4.ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

 -ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคที่อยูภ่ายนอกซ่ึงเป็นส่ิงที่ควบคุมไม่ได ้ 

  1.ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ 

  2.ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี

  3.ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง 

  4.ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม 

 2.กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือที่ผูผ้ลิตหรือผูข้าย ไม่สามารถทราบถึงไดจึ้งตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดว้ย 

 - ผูบ้ริโภคมีลกัษณะในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จิตวทิยา ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
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 - กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การหาความรู้เก่ียวกบัความแตกต่าง
ของสินคา้ การรับรู้ถึงปัญหาขอ้ดีขอ้เสีย การมองหาทางเลือกหรือประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผลตอบรับหรือพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

 3.การตอบสนองของผูบ้ริโภคหรือการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s Response) 
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่างๆดงัน้ี 

  1.การเลือกผลิตภรัฑ ์(Product Choice) 

  2.การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) 

  3.การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) 

  4.การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

สามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 2 ดา้น (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์.2555) คือ 

1.ปัจจัยภำยนอก ทีมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางสงัคม  

 - ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม เป็นส่ิงที่ท  าใหผู้บ้ริโภคแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกมา
และเกิดจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

  1.วฒันธรรม เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลที่ไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาจาก
ครอบครัวและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และส่งผลใหพ้ฤติกรรมมีความคลา้ยคลึงกนั 

  2.วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัซ่ึงมีอยูใ่นสงัคมขนาดใออกเป็นระดบัชั้นใหญ่ 

  3.ชั้นของสงัคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสงัคม ออกเป็นระดบัชั้นที่แตกต่างกนั 
โดยสมาชิกในแต่ละชั้นสงัคมจะมีสถานะเดียวกนั และสมาชิกในสงัคมที่แตกต่างกนัจะมีลกัษณะที่
แตกต่างกนั เช่น รายได ้การศึกษา อาชีพ เป็นตน้ 

 - ปัจจยัดา้นสงัคม เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
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2.ปัจจัยภำยใน ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ  

 - ปัจจยัทางจิตวทิยา 9Personal Factor) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ รูปแบบการด าเนินชีวติ บุคคลิกภาพเป็น
ตน้  

 - ปัจจยัทางจิตวทิยา (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลที่ไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ปัจจยัคือ ส่ิงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 

5.งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วรีชยั กฤษฎาวรกุล (2557) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจยัที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทมื์อถือ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากที่สุดกบัดา้นราคา รองลงมาคอื ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือพบวา่
ดา้นพฟติกรรมการใชโ้ทรศพัท ์ดา้นการดาวน์โหลดพบวา่ เพศที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทด์า้นการดาวน์โหลดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และอายรุะดบั
การศึกษาสถาบนัการศึกษา รายไดต่้อเดือน รายไดต่้อเดือนของบิดามารดาที่แตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทืดา้นการดาวน์โหลดไม่แตกต่างกนัอยา่งมนัยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 
0.05 ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ พบวา่ ส่วนประสมที่
แตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเริมการตลาดที่แตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อการใชโ้ทรศพัทมื์อถืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ธีราทร ภู่เขียว (2554) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอยา่งคือบคุคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั
ดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีไม่แตกต่างจากการศึกษาวจิยัของ วรีชยั 
กฤษฏาวรกุล ที่พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยสาเหตุที่ปัจจุบนัน้ีสมาร์ทโฟนมีจ าหน่ายหลายรุ่นและหลายระดบัราคา 
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนรุ่นที่ราคาที่เหมาะสมกบัก าลงัซ้ือได ้นอกจากน้ียงัมี
ช่องทางในการช าระเงินไดห้ลากหลายมากขึ้น  
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จารุวตัร อคัรทิวา (2557). ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือ Smart TV พบวา่ ระดบัรายได้
เฉ ล่ียต่อ เ ดือนที่ แตกต่างกันนั้ นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ Smart TV ของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยแมว้่าระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคแตกต่างกนัในแต่ละช่วง แต่ราคาของ Smart 
TVแบรนด์ต่างๆ ก็มีอยูใ่นหลายระดบัราคาให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือไดต้ามความเหมาะสมเช่นกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรีชยั กฤษฎาวรกุล ที่แสดงใหเ้ห็นวา่ ระดบัรายไดน้ั้นไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน เพราะปัจจุบันราคาสมาร์ทโฟนเร่ิมต ่าลง มีการท ากิจกรรมส่งเสริม
การตลาดมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วงต่างๆ สามารถเขา้ถึง
สมาร์ทโฟนได้ง่ายกว่าในอดีต เช่นเดียวกับการศึกษาคน้ควา้ของ วีรพงศ์ อัมพวนัวงศ์ ซ่ึงพบว่า
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดใ้นระดบัต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางจดัจ าหน่ายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดไ์ม่แตกต่างกนังานวิจยัขา้งตน้ขดัแยง้กบัขอ้มูลงานวิจยัของ มธุริน ลีลา
เลิศโสภณ ช้ีให้เห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
แบบสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกันในเร่ืองราคา เน่ืองจากกลุ่มที่รายได้สูงมากกว่า 49,000 ขึ้ นไป
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในดา้นราคา ดา้นรุ่นที่ก  าลงัเป็นที่นิยม ดา้นซ้ือจากศูนยบ์ริการเท่านั้น ดา้น
การซ้ือจากข้อมูลที่ได้ศึกษามามากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนๆ นอกจากน้ีในกลุ่มรายได้สูงยงัให้
ความส าคญัในเร่ืองความคุม้ค่ากบัราคาที่ตอ้งจ่าย อีกทั้งยงัสามารถช่วยเสริมภาพลกัษณ์ของตนเอง
ได ้ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการศึกษาวิจยัของ เนตรนภา โสภะสุนทร ที่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนันั้น
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในดา้นราคาเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดราคาที่เหมาะสมในของการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

เมษา วฒันมะโน (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตพีซีของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างคือ บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัในรายละเอียด โดยผูมี้การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรีจะให้ความส าคญักับคุณภาพการใช้งานของผลิตภณัฑ์ และค านึงถึงปัจจยัด้านราคา
มากกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ส่วนปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายระดบัปริญญาตรีและ
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปให้ความส าคญัมากต่างกับผูมี้การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาที่ต่างกนัล้วนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่
ต่างกนั โดยเฉพาะในดา้นบริการหลงัการขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรพงศ ์อมัพวนัวงศ์ 
พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
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อิทธิพลแตกต่างกนั  นอกจากน้ี มธุริน ลีลาเลิศโสภณ ยงัพบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกนัในแง่ของปัจจยัดา้นราคา โดยผูมี้การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีจะค านึงถึงปัจจยัดา้นราคาสูงกวา่ ผูท้ี่จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่และสูงกวา่ปริญญาตรี ดว้ยเหตุผล
ที่วา่ บุคคลที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีนั้นจะรู้คุณค่าของเงิน 

พากภูมิ พร้อมไวพล (2551) ได้ท  าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สาร
นิพนธ์บธ.ม. (การจดัการ) กรุงเทพ: บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยท์ี่
ปรึกษาสารนิพนธ ์ดร.ไพบูลยอ์าชารุ่งโรจน์ การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพือ่ศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคที่ซ้ือและใชสินคา้  iPod ที่อาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใชค้่าที่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใชสถิติค่าไคร์สแควร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติผลการวจิยัพบวา่ 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
มีระดับรายได้  เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และ
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทเอกชน  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้  iPod อยู่ใน
ระดบัมากโดยดา้นผลิตภณฑเ์ป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด ส่วนดา้นอ่ืนๆอยใน
ระดบัมาก  

3. ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ iPod ไม่แตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคที่มีอายุระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดโดยรวมแตกต่างกนั 

4. ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ iPod ไม่แตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมาก และกิจกรรมที่นิยมใช ้iPod  มากที่สุด แต่จะมีพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้  iPod แตกต่างกนัในเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้รุ่นของสินคา้ iPod ที่ช่ืน
ชอบมากที่สุดสถานที่เลือกซ้ือสินคา้ iPod มากที่สุด และเหตุผลที่ตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 5. ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และ
อาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ iPod แตกต่างกนัในทุกเร่ืองไดแ้ก่ เร่ืองค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง
ในการซ้ือสินคา้ของสินคา้ iPod ที่ช่ืนชอบมากที่สุด ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมาก
ที่สุดกิจกรรมที่นิยมใช้ iPod  มากที่สุด สถานที่เลือกซ้ือสินคา้ iPod มากที่สุด และเร่ืองเหตุผลที่
ตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

พรรณวิภา พ่วงจีน (2555) ไดท้  าการการศึกษาเร่ือง การใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนที่เทคโนโลย ี3G ของผูบ้ริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ ซ้ือ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เทคโนโลยี 3G เพื่อเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เค ล่ือนที่ เทคโนโลยี 3G และเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนที่เทคโนโลย ี3G ของผูบ้ริโภค จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา การใช้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่เทคโนโลย ี3G ของผูบ้ริโภคใน
เขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ 
าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมแลว้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่มีเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส และอาชีพ แตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วน
ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่เทคโนโลย ี3G แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัใชปั้จจยั
ส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนที่เทคโนโลย ี3G แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิกำรศึกษำ 

ในบทน้ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการในการจดัท าวิจยัในหัวขอ้เร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย”์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระดบัการศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

โดยการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงจะใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ส ารวจผ่านทางส่ือออนไลน์ 
จากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ประเมินผลงานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึง
งานวจิยัช้ินน้ีมีการก าหนดตวัแปร สมมติฐานต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนรายละเอียดในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคดิ 

เพือ่ใหผ้ลการศึกษามีความเที่ยงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่นมา
และไดก้ าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมติฐานไดแ้ก่ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของทัว่ไปในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของ
ทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.ประชำกร  ในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยซ่ึ์งจ านวนของ
ประชากรไม่มีฐานขอ้มูลที่ชดัเจนที่จะอา้งได ้ผูว้จิยัจึงใชสู้ตรการหาจ านวนประชากรไม่แน่นอน 
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กรณทีี่ประชำกรมีจ ำนวนไม่แน่นอน 

กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ทราบแต่เพยีงวา่มีจ  านวนมากใชสู้ตร ดงัน้ี 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้น z =1.96 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดร้้อยละ 5 ดงันั้น e = .05 

แทนค่าในสูตรจะได ้ 
(.40)(1-.40)(1.96)2 

.0025
  =  368.64 หรือ 368 

ดงันั้น จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 369 คน 

บุญชุม ศรีสะอาด,การวจิยัเบื่องตน้ (กรุงเทพ : ส านกังานพมิพสุ์ริยาสาส์น,2535) 

2.กลุ่มตัวอย่ำง ในการศึกษาคร้ังน้ีคือบคุคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยจ์  านวน369คน 

 ดังนั้ น การศึกษาน้ีได้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อย่างเป็น
ระบบและก าหนดกลุ่มประชากรในการวิจยัเป็นบุคคลทัว่ไป ที่อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์เช่น 
โรงเรียนเทศบาล 1  วทิยาลยัเทคนิคบุรีรัมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ทวกิีจบุรีรัมย ์เป็นตน้ 

3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยผูว้จิยัช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการตอบแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 1.เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นโดยการศึกษาคน้ควา้
เอกสารและวจิยัที่เก่ียวขอ้งสร้างเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรม
การซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)  

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟน ของบุคคลทัว่ไป ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นราคา 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
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 ตอนที่ 3 เป็นค าถามที่เก่ียวกบัการประเมินการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไป ใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ 

 ตอนที่ 4 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ 
สถานภาพ อาย ุการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ 

โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งความคิดเห็นและก าหนด 

คะแนนออกเป็น 5 ระดบั และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ยมากที่สุด  ใหค้ะแนน  5 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน  3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย   ใหค้ะแนน  2 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  ใหค้ะแนน  1 คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายตาม 

แนวของเบสท ์(Best,1970) โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัตวัแปร ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย   4.50 –5.00   เห็นดว้ยมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49   เห็นดว้ยมาก 

คะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49   เห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49   เห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.49   เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

การสร้างแบบสอบถามเพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวจิยั มีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวจิยัและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟน ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยแ์ละท าใหท้ราบวา่ตวัแปรใดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคและผลการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนข
องผูบ้ริโภคซ่ึงครอบคลุมนิยามตวัแปรที่ก  าหนด โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการท าวจิยั 
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 ขั้นตอนที่ 3ไดน้ าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ข
แบบสอบถามตามที่ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า (Lawrence Neuman,2006) 

 ขั้นตอนที่ 4 ไดน้ าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช ้(Try Out) ของบุคคลทัว่ไปในเขต
พื้นที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมยไ์ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพือ่หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ตาม
วธีิการครอนบาค (Cronbach,1947) โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั .638-.840  และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูที่ค่า Factor 
loading .438 - .869 

  ขั้นตอนที่ 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ มีดงัน้ี 

 1. การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพือ่หาความน่าเช่ือมัน่ (Reliability) โดยดูจาก
ค่า Cronbach’s alpha จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.6 (Cohen,1983) ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’salpha 
เท่ากบั .638-.840 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูที่ค่า Factor loading ของ
แต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Gustavo Carlo and Branddy Randall,2002) การศึกษาคร้ัง
น้ีค่า Factor loading เท่ากบั .438 - .869 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลและขอ้มูลดา้นสังคมของประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ท  าการศึกษาโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ตำรำงที่ 3.1 ผลของกำรวัดควำมเทีย่งตรงและควำมน่ำเช่ือถอืของเคร่ืองมอื 

โครงสร้ำงตัวแปร ค่ำน ้ำหนัก
ปัจจัย 

สัมประสิทธ์ิแอลฟำของ 
ครอนบำค (∞) 

ปัจจัยด้ำนผลิตฑ์  .735 
1.ผลิตภณัฑดี์ไซตส์วยงามตรงตามความตอ้งการของท่าน .839  
2.รองรับ Application ไดห้ลากหลาย .735  
3.หาอะไหล่ซ่อมไดง่้าย .616  
4.กลอ้งหนา้,กลอ้งหลงั ถ่ายภาพคมชดัดี .675  
5.ฟังกช์ัน่การใชง้านตรงตามความตอ้งการ .607  
6.แบตเตอร่ีมีความคงทน .530  
ปัจจัยด้ำนรำคำ  .703 
1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ .736  
2.การบริการหลงัการขาย .675  
3.ราคาอุปกรณ์เสริมถูก .605  
4.มีการรับประกนัสินคา้ .681  
5.มีการก าหนดราคาที่ชดัเจน .682  
6.มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย .438  
ปัจจัยด้ำนกำรตลำด  .840 
1.พนกังานขายมีการแนะน าสินคา้ .743  
2.จดัโปรโมชัน่หนา้สนใจ เช่น มีส่วนลด .710  
3.มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ .869  
4.การโฆษณษผา่นส่ือต่างๆไดน่้าสนใจ .841  
5.ร้านคา้ที่จ  าหน่ายมีความน่าเช่ิอถือ .723  
กำรตัดสินใจในกำรเลือกซ้ือสมำร์ทโฟน  .638 
1.ท่านยนิดีที่จะจ่ายเงินซ้ือสมาร์ทโฟนแมว้า่ราคาจะสูงขึ้น .614  
2. ท่านจะบอกต่อใหผู้อ่ื้นใชส้มาร์ทโฟนแทนเคร่ืองมือ
ส่ือสารประเภทอ่ืน 

.591  

3.หากตดัใจใหม่อีกคร้ังท่านจะเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้
เดิม 

.829  

4.ท่านมีแนวโนม้ที่จะซ้ือสมาร์ทโฟนมากกวา่หน่ึงเคร่ือง
ในช่วงเวลาเดียวกนั 

.691  
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เทคนิคและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวธีิการที่ใชโ้ดยทัว่ไปในการวจิยั
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การเก็บแบบสอบถาม 

ระยะเวลำในกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งส้ิน 3 เดือน
ในการศึกษาทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไป ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



30 
 

บทที ่4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราห์ข้อมูลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไป ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 369 ฉบบั ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวิเคราะขอ้มูลในรูปแบบ
ของตารางประกอบความเรียง แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐำน 

 1.ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลกำรศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ และผลการศึกษาแสดงดงัตารางที่ 4.1  

 

ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลบส่วนบุคลลของผู้ตอบแบบสอบถำมของบุคคลทั่วไป 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

369 
142 
227 

100 
38.5 
61.5 

สถำนภำพ 
           โสด 
           สมรส 
           หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

369 
312 
49 
8 

100 
84.6 
13.3 
2.2 

อำย ุ
         ต  ่ากวา่ 18 ปี 
         18 – 28 ปี 
         29 -39 ปี 
         40 -50 ปี 
         มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 

369 
12 
301 
44 
11 
1 

100 
3.3 
81.6 
11.9 
3.0 
0.3 
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กำรศึกษำ 
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
          ปริญญาโท 
          สูงกวา่ปริญญาโท 

369 
112 
246 
10 
1 

100 
30.4 
66.7 
2.7 
0.3 

รำยได้ต่อเดือน 
          ต  ่ากวา่ 15,000 บาท 
          15,000 - 30,000 บาท 
          30,001 – 40,000 บาท 
          40,001 – 50,000 บาท 
          มากกวา่ 50,000 บาท 

369 
247 
101 
17 
3 
1 

100 
66.9 
27.4 
4.6 
0.8 
0.3 

อำชีพ 
          นกัเรียน/นกัศึกษา 
          อาชีพอิสระ 
          พนกังานเอกชน 
          ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
          ธุรกิจส่วนตวั 
          พอ่คา้/ม่คา้ 
          แม่บา้น 
         อ่ืนๆโปรดระบุ................... 

369 
246 
35 
27 
19 
19 
20 
3 
0 

100 
66.7 
9.5 
7.3 
5.1 
5.1 
5.4 
0.8 
0 

 

จากตารางที่ 4.1 บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยส่์วนใหญ่จากการแจก 

แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 369 ราย พบว่า สมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 38.5 เป็นเพศชาย 
เพศหญิงร้อยละ 61.5 สมาชิกส่วนใหญ่อาย ุ18 – 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.6 และมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 มีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 246 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.7 ระดบัปริญญาโท 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท 1 คน โดยสมาชิกส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด 312 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 สมรสแลว้ 49 คนคิดป็นร้อยละ 13.3 สมาชิกร้อย
ละ 66.7 เป็นนกัศึกษา และ 9.5 อาชีพอิสระ 
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ตอนที่ 2 ทรำบแนวทำงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของบุคคลทั่วไป ใน
เขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 

 ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่าสหสมัพนัธข์องตวัแปรในการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์    = Product (Pro)   

ปัจจยัดา้นราคา     = Price (Pri)  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  = Market (Mar)   

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  = Decision (Dec) 

 ตวัแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสมัพนัธก์นัในระดบัที่อยูใ่นเกณฑข์อ้ก าหนด หรือต ่ากวา่ 0.8 
(Stevens,2002) ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา  Muliticollinearit 
ตำรำงที่ 4.2 ผลกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ของกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของบุคคลทั่วไป ในเขต
เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 

ตัวแปร Pro Pri Mar Dec 

Mean 4.3220 4.2620 4.2612 3.6579 
S.D .50251 .52333 .57412 .80924 
Pro 1    
Pri .603** 1   

Mar .514** .549** 1  
Dec .316** .549** .298** 1 

**p > .05 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 

จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าสหสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจใน
การเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน อยูท่ี่ ( r = .603 , p > .05 ) ปัจจยัดา้นราคามีค่าสหสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน อยูท่ี่ ( r = .549, p > .05 ) และนอกนั้นยงัมีปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดมีค่าสหสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน        
อยูท่ี่ ( r = .298, p > .05 ) 
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ตำรำงที่ 4.3 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

กำรตัดสินใจ กำรตัดสินใจ กำรตัดสินใจ กำรตัดสินใจ 

Pro .508*** 
(.080) 

  .208*** 
(.101) 

Pri  .544*** 
(.076) 

 .324*** 
(.100) 

Mar   .420*** 
(.070) 

.164*** 
(.085) 

Adjust 𝑹𝟐 .097 .121 .086 .142 

Maximum VIF 1.299 1.300 1.340 1.303 
***p<.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

 จากตารางที่ 4.3  พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(H1 : b1 = .508 , p < .01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 
1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย ์ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 

จากตารางที่ 4.3  พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของ
บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(H2 : b1 = .544 , p < .01)  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  

 จากตารางที่ 4.3  พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(H3 : b1 = .420 , p < .01) 

 สรุป ตารางที่ 4.3 กล่าวได้ว่า สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านราคาเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้บุคคล
ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยต์ัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนมากกว่าสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์และสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
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บทที ่5 

สรุปกำรวจิัย อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษามุ่งศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไป ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้ 3 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด นอกจากน้ีตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟน การศึกษาในคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด 27,150 คน และเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 369 คน 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาในขอบเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ ซ่ึงผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อ
องคก์รผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และบุคคลที่สนใจในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์จะน าความรู้ที่ไดจ้ากงานวจิยั ไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

สรุปกำรวิจัย 

1. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
สมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นราคา ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
สมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

3.เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการซ้ือสมาร์ทโฟนของคนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

2. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 2.1 ประชากร ในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยซ่ึ์งจ านวน 
ของประชากรไม่มีฐานขอ้มูลที่ชดัเจนที่จะอา้งได ้ผูว้จิยัจึงใชสู้ตรการหาจ านวนประชากรไม่
แน่นอน 

 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคลทัว่ไปในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

 2.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ใชแ้บบประเมิน ในการทดสอบดดยสอบถามความเที่ยงตรง
ของเน้ือหาและความเช่ือมัน่ โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 369 ราย แลว้น ามาบ ารุงแกไ้ขก่อน
น าไปใช ้
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2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดข้อความร่วมมือกบับุคคลทัว่ไป เพือ่เขา้ไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและแบบสอบถามโดยตรง 

 2.5 การวเิคราห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชิงคุรภาพ ใชว้ิธีการวเิคราะห์เน้ือหา การจดักลุ่ม การจ าแนก 
ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป โดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชค้ือ การวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) 

3. ผลกำรวิจัย 

 คณะผูว้จิยัไดล้งพื้นที่เก็บแบบสอบถามในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์คือวทิยาลยัเทคนิค
บุรีรัมย ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ทวกิีจบุรีรัมย ์เป็นตน้ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคคลทัว่ไป ในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมยซ่ึ์งมีจ  านวนไม่แน่นอน อายตุ  ่ากวา่ 18 – 50 ปีขึ้นไป ซ่ึงแต่ละบุคคลประกอบ
อาชีพแตกต่างกนั เช่น นกัเรียนนกัศึกษา อาชีพอิสระ พนกังานเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ธุรกิจ
ส่วนตวั พอ่คา้/แม่คา้ แม่บา้น และอ่ืนๆ เป็นตน้ จากการตอบแบบสอบถามพบวา่บุคคลทัว่ไปในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ ใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑก่์อนที่จะตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน และให้
ความส าคญักบัราคาและการส่งเสริมการตลาดรองลงมาตามล าดบั 

 3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จาก
การตอบแบบสอบถามไดผ้ลดงัน้ี 

 บุคคลทัว่ไปเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยส่์วนใหญ่จากแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 369 ราย 
พบวา่บุคคลัว่ไปผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 61.5 เป็นเพศหญิง เพศชายร้อยละ 38.5 บุคคลทัว่ไปส่วนใหญ่
อาย ุ18 – 28 ปีและมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 66.7 โดยบุคคลทัว่ไปส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสดร้อยละ 84.6 สมรส ร้อยละ 13.3 และหยา่ร้างร้อยละ 2.2 ตามล าดบั บุคคลทัว่ไปร้อย
ละ 66.7 เป็นนกัศึกษาและมีรายไดส่้วนใหญ่ต  ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 66.9  

จากการตอบแบบสอบถามพบวา่บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยใ์หค้วามส าคญั
เก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑก่์อนที่จะตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนและใหค้วามส าคญักบัราคาและการ
ส่งเสริมการตลาดรองลงมาตามล าดบั 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.1 กรอบแนวคดิในกำรศึกษำกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟน 

อภิปรำยผล  

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

1) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคล
ทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(H1 : b1 = .508 , p < .01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 1 ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พากภูมิ พร้อมไวพล(2551) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัที่ส าคญัที่ช่วยใหก้าร
ด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ปัจจยัที่ควบคุมได ้
(controllable Factors) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ (Product) จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑท์ี่ถูกตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ เพราะผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานที่น าไปตอบสนองความตอ้งการ 
สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ที่แตกต่างกนั 

2) พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปใน
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ (H2 : b1 = .544 , p < .01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 
สนบัสนุนสมมติฐานที่ 1 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกมากกวา่ปัจจยัดา้นราคาต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ คือคุณคา่ของผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบตวัเงินกบัคุณค่าในสายตาลูกคา้ที่ยนิดีจ่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายไดแ้ก่องคก์ร 

3) พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นของบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์(H3 : b1 = .420 , p < .01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนัธิพา 
คนล่า ที่กล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 1 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละสมมติฐานที่ 2 ดา้นราคา 
ส่งผลเชิงบวกมากกวา่ปัจจยัการส่งเสริมทางการตลาด คือเป็นการจดักิจกรรมติดต่อส่ือสาร เพือ่
เผยแพร่ข่าวสารทั้งสามองคป์ระกอบที่ผา่นมาไปสู่เป้าหมายทางการตลาด เพือ่ใหลู้กคา้ทราบ ซ่ึงจะ
ช่วยกระตุน้หรือจูงใจให้เกิดความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ 

  

ปัจจัยด้ำนผลติภณัฑ์ 

ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 

กำรตดัสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของบุคคล

ทัว่ไป 
ปัจจัยด้ำนรำคำ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูซ้ื้อและผูส้มาร์ทโฟนใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูผ้ลิตควรปรับปรุงใน
เร่ืองของคุณสมบติัและศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น ระบบเสียงและล าโพงที่ดี ความยากง่ายในการ
เช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ สามารถเพิม่หน่วยความจ าได ้พร้อมกกัารวจิยัและพฒันาใหมี้ความ
หลากหลายในการใชง้านและตรงความตอ้งการของผูซ้ื้อและผูใ้ชม้ากขึ้น 

2. ดา้นราคา พบวา่ผูซ้ื้อและผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ให้ความส าคญัดา้นราคารวมถึงการแสดงป้ายราคาที่
ชดัเจน เน่ืองจากผูซ้ื้อและผูใ้ชส้มาร์ทโฟนมีการพจิารณาเปรียบเทียบราคาและสอบถามราคาแต่ละ
ตวัแทน แต่ละร้าน ก่อนตดัสินใจซ้ือและเพือ่เป็นการประเมินความสามารถในการซ้ือของตนเอง 

3. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูซ้ื้อและผูใ้ชส้มาร์ทโฟนใหค้วามส าคญัดา้นการเปล่ียน
สินคา้เม่ือมีปัญหา ดงันั้นควรก าหนดนโยบายการบริการในส่วนของการประกนัและเปล่ียนคืน
สินคา้ 
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แบบสอบถำม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินซ้ือสมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 

ค ำช้ีแจง  

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาการวิจยั สาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของลบุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

ทั้งน้ีขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของท่านทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั ไม่มีการ
เปิดเผยใดๆ แต่จะรวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจยัในภาพรวมเท่านั้น เพื่อศึกษาและเป็น
ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ โดยใคร่ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถามตามความ
เป็นจริง ไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณไว ้ณ ที่น้ีโดย
แบบสอบถามประกอบไดด้ว้ยค าถาม 4 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1: ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสมาร์ทโฟน 
ส่วนที่ 2 : การประเมินทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
ส่วนที่ 3 : การประเมินการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
ส่วนที่ 4 : ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามโปรดติดต่อผูว้จิยั เบอร์โทรศพัท ์
0611414882  (แจ๋ว) สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย ์ 

        

 

 

 

นักศึกษำสำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

                 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรซ้ือสมำร์ทโฟนของบุคคลทั่วไปในเขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 
ค ำช้ีแจง กรุณำเลือกค ำตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของท่ำนมำกทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
1.1 ท่านเปล่ียนสมาร์ทโฟนบ่อยเพยีงใด 

[ ] นอ้ยกวา่ 1 ปีต่อคร้ัง    [ ] 2 ปีต่อคร้ัง   

[ ] 1 ปีต่อคร้ัง     [ ] มากกวา่2 ปีต่อคร้ัง 

1.2 เหตุใดท่านจึงซ้ือสมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่ 
   [ ] เคร่ืองเสีย     [ ] ระบบปฏิบตัิการชา้ 
   [ ] หมดอายปุระกนัสินคา้    [ ] อยากไดเ้คร่ืองรุ่นใหม่กวา่เดิม 
   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 

1.3 จ านวนเงินโดยเฉล่ียที่ท่านใชซ้ื้อสมาร์ทโฟน 

   [ ] นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    [ ] 10,001 – 15,000 บาท  

  [ ] 5,001 – 10,000 บาท   [ ] มากกวา่ 15,001 บาทขึ้นไป 

1.4 ท่านรับขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกบัสมาร์ทโฟนผา่นทางส่ือประเภทใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 

   [ ] โทรทศัน์     [ ] วทิย ุ 

   [ ] นิตยสาร     [ ] เวบ็ไซต ์  

[ ] หนงัสือพมิพ ์    [ ] ป้ายบิลบอร์ด 

[ ] แผน่พบั โบชวัร์   [ ] ส่ือโซเซียลมีเดีย 
[ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 

1.5 แหล่งขอ้มูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 

   [ ] ครอบครัว   [ ] เพือ่น  [ ] พนกังานขาย 

   [ ] กระทู/้ รีววิจากผูใ้ช ้   [ ] ส่ือโฆษณา 

   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 

1.6 ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนผา่นช่องทางใด  
   [ ] หา้งสรรพสินคา้    [ ] ร้านตวัแทนจ าหน่าย  
   [ ] ผา่นช่องทางออนไลน์    [ ] ค่ายมือถือ AIS/ DTAC/TRUE 
   [ ] ฝากห้ิว     [ ] งานแสดงสินคา้ 
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   [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 
 
1.7 สมาร์ทโฟนที่ท่านซ้ือล่าสุด 

 [ ] Iphone [ ] Samsung [ ] Oppo  [ ] Huawei [ ] Sony 
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ส่วนที่ 2: กำรประเมินทัศนคติด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีส่่งผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือ
สมำร์ทโฟนของบุคลทั่วไปในเขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 

ค ำช้ีแจง กรุณาประเมินความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสมาร์ทโฟนที่ท่าน
ซ้ือล่าสุด โดยระดบัคะแนน   5 = เห็นดว้ยมากที่สุด  4 = เห็นดว้ยมาก 3  = เห็นดว้ย 2 = เห็นดว้ย
นอ้ย 1 = เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด  

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดต่อกำรตัดสินใจเลือก
ซ้ือสมำร์ทโฟน 

ระดับควำมคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
1.ผลิตภณัฑดี์ไซตส์วยงามตรงตามความตอ้งการของ
ท่าน 

     

2.รองรับ Application ไดห้ลากหลาย      
3.หาอะไหล่ซ่อมไดง่้าย      
4.กลอ้งหนา้,กลอ้งหลงั ถ่ายภาพคมชดัดี      
5.ฟังกช์ัน่การใชง้านตรงตามความตอ้งการ      
6.แบตเตอร่ีมีความคงทน      
ปัจจัยด้ำนรำคำ 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
2.การบริการหลงัการขาย      
3.ราคาอุปกรณ์เสริมถูก      
4.มีการรับประกนัสินคา้       
5.มีการก าหนดราคาที่ชดัเจน      
6.มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย      
ปัจจัยด้ำนกำรตลำด 
1.พนกังานขายมีการแนะน าสินคา้      
2.จดัโปรโมชัน่หนา้สนใจ เช่น มีส่วนลด      
3.มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ      
4.การโฆษณษผา่นส่ือต่างๆไดน่้าสนใจ      
5.ร้านคา้ที่จ  าหน่ายมีความน่าเช่ิอถือ      
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ส่วนที่ 3 : กำรประเมินกำรตัดสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนของบุคคลทั่วไปในเขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ 

ค ำช้ีแจง : กรุณาประเมินระดบัการตดัสินใจของท่านที่มีต่อสมาร์ทโฟนที่ท่านซ้ือล่าสุดที่ตรงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีระดบัคะแนนการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

ระดบัคะแนน  5 = เห็นดว้ยมากที่สุด  4 = เห็นดว้ยมาก 3 = เห็นดว้ย 2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ย
นอ้ยที่สุด 

ระดับกำรตัดสินใจในกำรเลือก
ซ้ือสมำร์ทโฟน 

ระดับกำรตัดสินใจ 

5 4 3 2 1 
1.ท่านยนิดีที่จะจ่ายเงินซ้ือ
สมาร์ทโฟนแมว้า่ราคาจะสูงขึ้น 

     

2. ท่านจะบอกต่อใหผู้อ่ื้นใช้
สมาร์ทโฟนแทนเคร่ืองมือ
ส่ือสารประเภทอ่ืน 

     

3.หากตดัใจใหม่อีกคร้ังท่านจะ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้เดิม 

     

4.ท่านมีแนวโนม้ที่จะซ้ือ
สมาร์ทโฟนมากกวา่หน่ึงเคร่ือง
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ส่วนที่ 4 : ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำช้ีแจง : เลือกค าตอบในขอ้ความที่เป็นจริง 

4.1 เพศ   [ ] ชาย     [ ] หญิง 

4.2 สถานภาพ  [ ] โสด     [ ] สมรส 

[ ] หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.3 อาย ุ

[ ] ต  ่ากวา่ 18 ปี    [ ] 18 – 28 ปี 

[ ] 29 –39 ปี    [ ] 40 – 50 ปี 

[ ] มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 

4.4 การศึกษา 

[ ] ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   [ ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

[ ] ปริญญาโท    [ ] สูงกวา่ปริญญาโท 

4.5 รายไดต่้อเดือน 

[ ] ต่ ากวา่ 15,000 บาท   [ ] 15,000 – 30,000 บาท 

[ ] 30,001 – 40,000 บาท   [ ] 40,001 – 50,000 บาท 

[ ] มากกวา่ 50,000 บาท 

4.6 อาชีพ 

[ ] นกัเรียน / นกัศึกษา   [ ] อาชีพอิสระ 

[ ] พนกังานเอกชน   [ ] ขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ 

[ ] ธุรกิจส่วนตวั    [ ] พอ่คา้ /แม่คา้ 

[ ] แม่บา้น 

[ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................... 
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ภำคผนวก ข 

( รวมภำพถ่ำยกำรแจกแบบสอบถำม ) 
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ภำคผนวก ค 

 ( ประวตัิผู้วจิยั ) 
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ช่ือ-นามสกลุ  นางสาว ธนานนัท ์ ผลเจริญ  

วนั เดือน ปีเกิด   25 เมษายน 2540  

ก าลงัศึกษาอยูท่ี ่  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันกัศึกษา59011235002  

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

ภูมิล าเนา  บา้นเลขที ่127/2 หมู่13 ต.เมืองไผ ่อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย3์1210 

เป็นบุตรของ  นายสมศกัด์ิ  ผลเจริญ และนางสุนีย ์ ผลเจริญ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายฐิติกร  วชิยั  

วนั เดือน ปีเกิด   30 มิถุนายน 2539 

ก าลงัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันึกศึกษา 590112350070 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ภูมิล าเนา  บา้นเลขที่ 107 หมู่ 1 ต.ดอนมนต ์อ.สตึก จ.บุรีรัมย ์31150   

เป็นบุตรของ  นายเสถียร  วชิยั และ นางนทัธิรา วชิยั  

 

ช่ือ–นามสกุล  นายพงษสุ์ธรรม  จิมานงั  

วนั เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2539  

ก าลงัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันกัศึกษา 590112350073  
  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ภูมิล าเนา  บา้นเลขที่ 70 หมู่ 5 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย ์31150 

เป็นบุตรของ  นายเรียม  จิมานงั และ นางนิภา  จิมานงั 

 

 

 



54 
 

ช่ือ–นามสกุล  ณัฐรัตน์  เขม็บุบผา  

วนั เดือน ปีเกิด   8 มิถุนายน 2540 2539 

ก าลงัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันกัศึกษา 590112350088 

  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ภูมิล าเนา  113 หมู่ 2 ต.บา้นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์31110 

เป็นบุตรของ  นาย ค านวณ  เขม็บุบผา และ นาง ณัฐาภรณ์  เขม็บุบผา 

 

ช่ือ–นามสกุล  นางสาว ลลิตา  เอการัมย ์ 

วนั เดือน ปีเกิด   30 ธนัวาคม 2540  

ก าลงัศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ รหสันกัศึกษา 590112350115 

  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ภูมิล าเนา  29 หมู่ 4 ต.สะแกซ า  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย ์31000 

เป็นบุตรของ  นาย อนุชิต  เอการัมย ์และ นาง ภชัภิชา  วงศสุ์วรรณ์ 

 

 


