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ส่ วนการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยกลุ่ มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจ
เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
สาหรับสมมติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ที่ แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทยในภาพรวมที่ต่างกัน ด้านความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดและตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านส่ งเสริ มทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย
คำสำคัญ : ปั จจัย การตัดสิ นใจซื้ อ สมาร์ทโฟน ตลาดออนไลน์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สมาร์ ทโฟน มีความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตของคนส่ วนใหญ่ในโลกนี้ ไม่วา่ จะใช้
ติ ดต่ อสื่ อสาร เสพความบันเทิ งต่ างๆไม่ ว่า จะเป็ น เกมส์ ละคร อี ก ทั้ง ข่าวสารต่ างๆ ซึ่ งล้วนผ่า น
สมาร์ ทโฟนทั้งสิ้ น และที่สาคัญในปั จจุ บนั สมาร์ ทโฟนมี บทบาทสาคัญในการทาธุ รกิ จออนไลน์
สมาร์ ทโฟนนั้นเปลี่ ยนพฤติ กรรมของคน สังคมไร้ เงิ นสดล้วนแต่มีสมาร์ โฟนเกี่ ยวข้องทั้งสั้น จึ ง
ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ว่า ในสั ง คมปั จจุ บ นั สมาร์ ท โฟน เปรี ยบเสมื อนอวัย วะส่ วนหนึ่ ง ของร่ า งกาย ซึ่ ง มี
ความคัญอย่างมากในการดาเนิ นชี วิต(ธราธิ ป แววศรี , 2557) ซึ่ งในปั จจุบนั ระบบปฏิบตั ิการของ
สมาร์ ทโฟน มี 2 ระบบปฏิบตั ิการที่นิยม และเป็ นที่แพร่ หลาย คือ iOS และ Android โดยที่ iOS มี
Apple เป็ นผูพ้ ฒั นาและนามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์สมาร์ ทโฟนของตัวเองเพียงเจ้าเดียว นัน่ คือ iPhone ซึ่ ง
ใช้ม ายาวนานกว่า 10 ปี ส่ ว น Android ผูพ้ ฒ
ั นาคื อ Google เริ่ ม แรกท าการขายลิ ข สิ ท ธิ์
ระบบปฏิ บตั ิการให้กบั ทางผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟนยี่ห้อต่างๆ อาทิเช่น Samsung, Huiwei, Oppo, Vivo
และ Xiaomi แต่ช่วงหลังทาง Google ได้ผลิตสมาร์ ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android ของตัวเอง
คือ Google Pixel (ศักดิ์ดา เกิดการ, 2559) สมาร์ ทโฟนเริ่ มเข้ามามีบทบาทสังคม เปลี่ยนวิถีชีวิต ของ
คนเรานั้น ช่ องทางการจัดจาหน่ ายในเริ่ มแรกนั้น ประกอบไปด้วย ร้ านค้าของทางผูผ้ ลิ ตมือถือเอง
ร้านผูท้ ี่เป็ นตัวแทนจาหน่ าย ของผูผ้ ลิ ตมือถื อ และ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต
โดยมี ก ารสั่ง จองล่ วงหน้า หรื อ จัดจาหน่ ายในวันที่ ก าหนด หลัง จากวันที่ สมาร์ ทโฟนได้ทาการ
เปิ ดตัวจากผูผ้ ลิ ต โดยช่ องทางการจัดจาหน่ า ยที่ ก ล่ า วมานั้น จะมี เ ครื่ อ งให้ผูบ้ ริ โภคที่ ส นใจได้
ทดสอบ หยิบจับ ลองใช้งานได้ เรี ยกว่า เครื่ องทดลอง อีกทั้งยังมีพนักงานของร้านผูจ้ ดั จาหน่ายคอย
ให้บริ การแนะนาสิ นค้าสมาร์ ทโฟนเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการตัดสิ นใจที่จะซื้ อสมาร์ ทโฟน
ปั จจุบนั นั้นเทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ ตนั้นได้พฒั นาขึ้นไปมากเป็ นเท่าตัวในแต่ละปี ทาให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพการใช้ง านที่ ดีข้ ึ นมากจากในช่ วงแรกที่ ส มาร์ ท โฟนเริ่ ม เป็ นที่ นิย ม ท าให้ เกิ ดการ
ขับ เคลื่ อ นต่ า งๆผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่า นสมาร์ ท โฟน ที่ เ ป็ นนิ ย ม พฤติ ก รรมของคนในปั จ จุ บ ัน
Electronic Commerce (E-Commerce) หรื อ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาธุ รกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การซื้ อขายสิ นค้าและบริ หาร การโฆษณาสิ นค้า การโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของ E-Commerce คื อการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ
เรี ยกว่า ตลาดออนไลน์ (Online Marketing Place) ซึ่ งจะมีสินค้าต่างๆ ทั้งโดยตรงจากผูผ้ ลิตเอง หรื อ
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ตัว แทนจ าหน่ า ยเข้า มาขายในตลาดออนไลน์ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคสามารถเข้า ถึ ง ได้เ พี ย งแค่ ใ ช้
อินเตอร์ เน็ต ในประเทษไทยนั้นมีตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสี ยงและมีผผู ้ ลิต ตัวแทนจาหน่าย ผูข้ าย เข้า
มาใช้งานเพื่อที่จะขายสิ นค้าและบริ การ อาทิเช่น Lazada, Shopee, JD Central และ Kaidee เป็ นต้น
(สุ ภาวรรณ ชัยทวีวฒ
ุ ิกุล, 2555) ซึ่ งสมาร์ ทโฟนเองนั้นก็ถูกนามาขายผ่านตลาดออนไลน์เช่นกัน โดย
ตลาดออนไลน์น้ นั มี ขอ้ ดี คือ ลู กค้าสามารถเข้าไปดู และซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง อี กทั้งยัง
สามารถตรวจสอบการวิจารณ์ของผูบ้ ริ โภครายอื่นที่เคยซื้ อสิ นค้าจากร้านค้านั้นๆด้วย ด้านข้อเสี ยนั้น
ทางลูกค้าต้องจ่ายเงิ นผ่านช่ องทางของตลาดกลางก่อนหลังจากนั้นร้ านค้าจึงจะทาการส่ งสิ นค้าให้
แต่บางครั้งร้านค้าก็ไม่ส่งของตามที่สั่ง ของที่ส่งมาถึงลูกค้าไม่ใช่ตามที่สั่ง ซึ่ งทางตลาดออนไลน์แต่
ละเจ้านั้นก็มีการชดเชยเงินที่เสี ยไป แต่กว่าการที่จะขอชดเชยเงินคือนั้นมีข้ นั ตอนต่างๆมากมายจน
ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ และเป็ นการเสี ยเวลา ซึ่ งทาให้ลูกค้าเดิมเองที่เคยประสบเหตุการณ์ไม่ได้สินค้า
ตามที่ สั่ง หรื อลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาซื้ อสิ นค้านั้น เกิ ดความระแวง ไม่เชื่ อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้าทาง
ตลาดออนไลน์
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์วิจยั ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด
สร้ า งความเชื่ อมัน่ และบริ ก ารของร้ า นค้า ให้ส อดคล้องต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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คาถามการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทยเป็ นอย่างไร
2. ส่ วนประสมทางการตลาดใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูท้ ี่ซ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
3. การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยมีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรต้น

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. สถานภาพ

ตัวแปรตาม

H1

การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มทางการตลาด

H2
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดจะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนผ่า นตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย
ขอบเขตในการวิจัย
1. การวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย โดยศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มทางการตลาด
2. ประชากร ได้แก่ ผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนทัว่ ไปในประเทศไทยระหว่างเดือนมีนาคม พุทธศักราช
2562 โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างผ่านออนไลน์
3. กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรแน่ นอนดังนั้น
ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนด
ระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (กฤษณ์ โอฬารเลิศกุล ,
2560)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
1.1 ปั จจัยส่ วนบุลคล
1.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
2.1 การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
สมาร์ ทโฟน หมายถึงโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบตั ิการ ต่างๆได้ เสมือนยกเอาคุณสมบัติที่
PDA และคอมพิวเตอร์ มาไว้ในโทรศัพท์ เช่ น iOS (ที่ลงในมือถื อรุ่ น Iphone), BlackBerry OS,
Android OS, Windows phone 7 และ Symbian Os (Nokia) เป็ นต้น ซึ่ งทาให้ สมาร์ ทโฟน สามารถ
ลงโปแกรมเพิ่มเติม (Application) ได้
คุณสมบัติของสมาร์ทโฟน
1.การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย นี่ เป็ นคุณสมบัติอย่างหนึ่ งที่จะทาให้ สมาร์ ท เช่น นัน่ คือการ
เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ PDA โทรศัพท์เครื่ องอื่น พริ้ นเตอร์ หรื อกล้อง
ดิจิตอล ผ่านทาง อินฟราเรด บลูทูธ หรื อ Wi-Fi
2.สามารถรองรับไฟล์ Multimedia ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่นไฟล์ ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว
เช่นภาพเคลื่อนไหวสกุล .gif เสี ยง ซึ่ งก็จะมีหลายรู ปแบบ เช่น ไฟล์ Wave, MP3, Midi ต่อไปเป็ น
ไฟล์วดิ ีโอ ซึ่ งจะสามารถรองรับภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยง เช่นสกุล .3gp .mp4
เป็ นต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาการใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ น
หน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคล แต่ไม่ใช่
เพื่ อ การผลิ ต หรื อน าไปขายต่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคเป็ นการศึ ก ษาในแขนงของ
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่างไรภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
ส่ วนประสมทางการตลาด หรื อ Marketing Mix (4P) เป็ นทฤษฎีหนึ่ งที่นิยมใช้ในการ
วางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (Place) และ ส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion) จะต้องวางแผนให้แต่ละส่ วนมี
ความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึงสมาร์ทโฟนที่จาหน่ายผ่านตลาดออนไลน์
ปัจจัยด้ านราคา หมายถึง ราคาสาหรับสมาร์ทโฟนที่จาหน่ายผ่านตลาดออนไลน์
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ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง สถานที่หรื อช่องทางการจาหน่ ายของสมาร์ ท
โฟน ในที่น้ ีคือ ตลาดออนไลน์ (Online Market Place)
ปั จจัยด้ านส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้ ซ้ื อ
สมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเพื่อ
นามาปรับกลยุทธ์ในการขายต่อไป
2. ได้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ ใ นประเทศไทยเพื่ อ น ามาปรั บ กลยุ ท ธ์ การออกส่ ว นประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
3. ได้ทราบถึ งการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยเพื่อนามา
ปรับกลยุทธ์ในการขายต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการ
นาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนด
ไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 6 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix)
ส่ วนที่ 4 ประวัติมือถือสมาร์ทโฟน
ส่ วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
Kuester, Sabine (2012) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือการศึกษาปั จเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อ
องค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลื อกสรร รักษา และกาจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
บริ การประสบการณ์ หรื อแนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้ มีต่อ
ผูบ้ ริ โภคและสังคม พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามทาความเข้าใจกระบวนการการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ทั้งปั จเจกบุคคล
และกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคปั จเจกชน อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทาความเข้าใจความต้องการของประชาชน
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปก็ยงั พยายามประเมิ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคโดยกลุ่มบุคคลเช่ น
ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วย
J. Scott Armstrong (1991) การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรม
การซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภค ซึ่ งแสดงบทบาทที่ แ ตกต่ า งกัน สามบทบาทได้แ ก่ ผู ้ใ ช้ ผู ้จ่ า ย และผู ้ซ้ื อ
ผลการวิจยั ได้แสดงว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นยากที่จะพยากรณ์ แม้กระทัง่ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา
นั้นเอง การตลาดความสัมพันธ์คือสิ่ งหนึ่ งที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิ พลสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค เพราะมันมี จุดสนใจที่โดดเด่ นในการรื้ อฟื้ นความหมายที่แท้จริ งของการตลาด ด้วยการ
ยอมรับความสาคัญของลูกค้าหรื อผูซ้ ้ื อ การรักษาผูบ้ ริ โภค การจัดการความสัมพันธ์ต่อผูบ้ ริ โภค การ
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ปรับตามปั จเจกบุคคล การปรับตามผูบ้ ริ โภค และการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง ก็เป็ นสิ่ งที่ได้ให้ความสาคัญ
มากขึ้ น การท าหน้า ที่ เ ชิ ง สั ง คมสามารถจัด ประเภทเป็ นทางเลื อ กของสั ง คมและการท าหน้า ที่
สวัสดิการ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะทา
ให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคและความสามารถในการ
ค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิ จมากยิ่งขึ้ น ที่ สาคัญจะช่ วยในการพัฒนาตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ผูบ้ ริ โภคที่ฉลาด นอกจากจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าบริ การแล้ว จะต้องรอบรู ้เท่าทันกลวิธี เทคนิ ค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที่ใช้ในการขายสิ นค้าและ
บริ การ รวมถึงสามารถปกป้ องสิ ทธิที่ตนเองพึงได้รับด้วย การเรี ยนรู้การเป็ น ผูบ้ ริ โภคที่ฉลาด จะทา
ให้ทราบและสามารถลาดับความสาคัญของทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้เงิน ตลอดจนรู ้จกั หลักเกณฑ์
ในการเลือกซื้ อและใช้สินค้าและบริ การ
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
Kotler (2003) การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของ
สิ น ค้า และบริ การอยู่ เ สมอ โดยที่ เ ขาจะเลื อ กสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารตามข้อ มู ล และข้อ จ ากัด ของ
สถานการณ์ การตัด สิ นใจจึ ง เป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ และอ ยู่ ภ ายในจิ ต ใจของผู ้บ ริ โภค
ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
โดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของบริ โภค
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การรับรู้ปัญหา
(Problem Recognition)
การแสวงหาข้อมูล
(Information Search)
การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of Alternative)
การตัดสิ นใจซื้ อ
(Purchase Decision)
พฤติกรรม ภายหลังการซื้ อ
(Post Purchase Behavior)
ภาพที่ 2.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ปรับปรุ ง : Kotler (1997)
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Process) แม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกัน มีความ
ต้อ งการแตกต่ า งกัน แต่ ผูบ้ ริ โ ภคจะมี รู ป แบบการตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ซึ่ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition) ปั ญหาเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู ้สึกว่าดีต่อตนเอง
และเป็ นสภาพที่ ปรารถนากับสภาพที่ เป็ นอยู่จริ ง (Reality) ของสิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับตนเอง จึ ง
ก่อให้เกิ ดความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง โดยปั ญหา
ของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคอาจเกิ ดขึ้น
จากสาเหตุ ต่อไปนี้
1.1 สิ่ งของที่ใช้อยูเ่ ดิมหมดไป เมื่อสิ่ งของเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่ มหมดลง จึง
เกิดความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่ งของเดิมที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องการหาสิ่ งใหม่มา
ทดแทน
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1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตนาไปสู่ ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหาสายพาน
เดิมได้ จึงต้องใช้สายพานอื่นทดแทนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้รถยนต์เกิดเสี ยงดัง จึงต้องไปหาสเปรย์
มาฉีดสายพานเพื่อลดการเสี ยดทาน
1.3 การเปลี่ ยนแปลงส่ วนบุคคล การเจริ ญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและ
คุ ณวุฒิหรื อแม้กระทัง่ การเปลี่ ยนแปลงในทางลบ เช่ น การเจ็บป่ วย รวมถึ งการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพ การเจริ ญเติ บโตหรื อแม้กระทัง่ สภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงและความ
ต้องการใหม่ๆ
1.4 การเปลี่ ย นแปลงของสภาพครอบครั ว เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาให้มีความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การเกิดขึ้น
1.5 การเปลี่ ยนแปลงของสถานะทางการเงิ น ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรื อด้านลบ ย่อมส่ งผลให้การดาเนินชีวติ เปลี่ยนแปลง
1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละช่วงชี วิต
และแต่ละกลุ่ มสังคมที่ แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึ งเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมและการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1.7 ประสิ ทธิ ภาพของการส่ งเสริ มทางการตลาด เมื่อการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ ไม่
ว่า จะเป็ นการโฆษณา การประชาสั ม พันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนัก งานหรื อ
การตลาดทางตรงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาและเกิดความ
ต้องการขึ้นได้
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไขปั ญหานั้นหรื อไม่ก็ได้ หากปั ญหา
ไม่มีความสาคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรื อไม่ก็ได้ แต่ถา้ หากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นยังไม่หายไป ไม่ลดลง
หรื อกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปั ญหานั้นก็จะกลายเป็ นความเครี ยดที่กลายเป็ นแรงผลักดันให้พยายามแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งเขาจะเริ่ มหาทางแก้ไขปั ญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว
มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว
2.2 แหล่งธุ รกิ จ (Commercial Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ ได้ ณ จุดขายสิ นค้า
บริ ษทั หรื อร้านค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อจากพนักงานขาย
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2.3 แหล่งข่าวทัว่ ไป (Public Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่ อมวลชนต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่
ได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
ผูบ้ ริ โภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อมาก
แต่บางคนก็นอ้ ย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของข้อมูลที่เขามีอยูเ่ ดิม ความรุ นแรงของความปรารถนา
หรื อความสะดวกในการสื บเสาะหา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2
แล้ว ก็จะประเมิ นทางเลื อกและตัดสิ นใจเลื อกทางที่ ดีที่สุ ด วิธี การที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมิ น
ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรร
ในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยูก่ บั ความ
เชื่อนิยมศรัทราในตราสิ นค้านั้นๆ หรื ออาจขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาในอดีตและ
สถานการณ์ ของการตัดสิ นใจรวมถึ งทางเลื อกที่ มีอยู่ด้วยทั้งนี้ มี แนวคิ ดในการพิจารณา เพื่อช่ วย
ประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสิ นค้าที่ได้รับ (Benefit) คือ การ
พิจารณาถึ ง ผลประโยชน์ ที่ จะได้รับ และคุ ณสมบัติของสิ นค้า ว่า สามารถท าอะไรได้บ ้างหรื อมี
ความสามารถแค่ไหนผูแ้ ต่ละรายจะมองผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นมวลรวมของลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้ ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด และเขาจะให้
ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา
3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสาคัญของ
คุณสมบัติ (Attribute Importance) ของสิ นค้าเป็ นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของสิ นค้า
(Salient Attributes) ที่เราได้พบเห็น ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ในระดับ
แตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของเขา
3.3 ความเชื่ อถื อต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึ งความเชื่ อถื อต่อ
ยี่ห้อของสิ นค้าหรื อภาพลัก ษณ์ ของสิ นค้า (Brand Image) ที่ผูบ้ ริ โภคได้เคยพบเห็ น รั บรู้ จาก
ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ ริ โภคจะสร้างความเชื่ อในตรายี่ห้อขึ้นชุ ดหนึ่ งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละอย่าง
ของตรายีห่ อ้ ซึ่ งความเชื่อเกี่ยวกับตรายีห่ อ้ มีอิทธิ พลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสิ นค้าแต่ละ
ยี่ห้อแค่ไหน ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการเลื อกตรา โดยผูบ้ ริ โภคจะกาหนดคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ที่เขา
ต้องการแล้วผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการกับคุณสมบัติของตราต่างๆ
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3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ ีเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นาเอาปั จจัย
สาหรับการตัดสิ นใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่ อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของสิ นค้ามาพิจารณา
เปรี ย บเที ย บให้ค ะแนน แล้วหาผลสรุ ป ว่า ยี่ห้อใดได้รับ คะแนนจากการประเมิ นมากที่ สุ ด ก่ อ น
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล
และระยะเวลาในการตัดสิ นใจส าหรั บผลิ ตภัณฑ์แต่ ละชนิ ดแตกต่ างกัน คื อ ผลิ ตภัณฑ์บางอย่า ง
ต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการ
ระยะเวลาการตัดสิ นใจนาน
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) หลังจากมีการซื้ อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่ งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับ
ทราบถึงข้อดีต่างๆของสิ นค้าทาให้เกิดการซื้ อซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้
ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้ อสิ นค้านั้นๆในครั้งต่อไปและอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทา
ให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย
สรุ ป จากทฤษฎีที่กล่าวมาอธิ บายได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค 5 ขั้นตอน ดังที่แสดงในภาพประกอบ ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค (Stage of the buying decision process) ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์กบั ความนึ กคิด (Thought)
ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดารงชี วิตของมนุ ษย์แต่ละคนซึ่ งไม่จาเป็ นต้อง
เหมือนกัน ทั้งนี้ เพราะแต่ละคนมีทศั นคติ (Attitude) สิ่ งจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรื อ
สิ่ งกระตุ น้ (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกัน ปั จจัยดังกล่ าวจะมี ผลต่อความรู ้ สึกนึ กคิ ดที่
นาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ เกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจย่อย 9 ประการ ได้แก่
1. ระดับความต้องการ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคต้องรู ้วา่ ตนเองต้องการอะไร
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
3. ชนิดผลิตภัณฑ์ ต้องคานึงถึงรายได้ อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม
4. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั ราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5. ตราผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า ความมีชื่อเสี ยงของสิ นค้า
และการให้บริ การ
6. ผูข้ าย ถ้ามีผขู ้ ายหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายราย ผูบ้ ริ โภคจะเลือกรายใดขึ้นอยูก่ บั บริ การที่
ผูข้ ายเสนอหรื อความรู้จกั คุน้ เคย
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7. ปริ มาณที่จะซื้อ ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่า จะซื้ อผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนเท่าใด การตัดสิ นใจ
ซื้ อเกี่ยวกับปริ มาณ ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและอัตราการใช้
8. เวลา เมื่อตัดสิ นใจได้แล้วว่าจะซื้ อจานวนเท่าไร ก็มาตัดสิ นใจเรื่ องเวลาที่จะซื้ อ โอกาสใน
การซื้ อขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ
9. วิธีการชาระเงิน วิธีการชาระเงินของผูบ้ ริ โภคว่าจะจ่ายเป็ นเงินสดหรื อเงินผ่อน
ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด 4Ps (Marketing Mix)
E. Jerome McCarthy (1964) คือผูส้ ร้างแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่
นักการตลาดทัว่ โลกรู ้จกั แนวคิดทฤษฎี 4Ps เป็ นที่ยอมรับและถูกอ้างอิงถึ งอยู่เสมอทั้งในด้านงาน
วิชาการและด้านการศึ กษาสาหรับนักการตลาดรุ่ นใหม่ที่กาลังศึกษาการตลาดเบื้องต้น แม้โลกจะ
เปลี่ยนไปหรื อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 4Ps ก็ยงั เป็ นหลักการตลาดพื้นฐานที่
สามารถนาไปต่อยอดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป
4P หรื อ Marketing Mix ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นทฤษฎีหนึ่งที่นิยมใช้ในการวางแผน
การตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion เราต้อง
วางแผนให้แต่ละส่ วนมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดี ยวกัน ครั้งแรกที่ คิดออกมาอาจจะไม่
สมบูรณ์แบบ เราก็สามารถปรับไปเรื่ อยๆ
หลักการตลาด 4P หรื อ ส่ วนผสมทางการตลาดนั้น (Marketing Mix) มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด
4 อย่างได้แก่
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ธุ ร กิ จ มี อ งค์ป ระกอบหลัก ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ส าคัญ อย่า งแรก คื อ
ผลิ ตภัณฑ์สินค้า (Goods) หรื อบริ การ (Service) สาหรั บในส่ วนสิ นค้านั้นแบ่งออกเป็ น สิ นค้า
ประเภทจับต้องได้ และสิ นค้าประเภทจับต้องไม่ได้ สาหรับการบริ การนั้นแบ่งออกเป็ น บริ การแบบ
มีส่วนร่ วม และการบริ การแบบไม่มีส่วนร่ วม ดังนั้นสิ นค้า และบริ การจึงนับได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการดาเนินธุ รกิจอย่างแท้จริ ง โดยต้องมีคุณลักษณะสาคัญ คือ คุณภาพ (Quality) สาหรับในส่ วน
ของคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึง ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน คุณภาพการออกแบบ และ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้อีกด้วย นอกจากนั้นคุ ณภาพยังเป็ นตัวบ่งชี้ สาคัญถึงภาพลักษณ์
ของธุ รกิจนั้นๆ
2. ราคา (Price) การกาหนดราคานับว่าเป็ นกลยุทธ์สาคัญอีกอย่างหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิจ
โดยมัก จะขึ้ นอยู่ก ับ ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น ขนาดของตัวธุ ร กิ จ ประเภทของสิ น ค้า ที่ ต้อ งการจ าหน่ า ย
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด กฎหมาย ความเปลี่ยนแปลกของราคาวัตถุดิบ หรื อแม้แต่
ระบบการจัดจาหน่าย ต้นทุนการผลิ ต และการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น สาหรับธุ รกิ จขนาดเล็กนั้น
การก าหนดราคาขายของสิ นค้าเป็ นสิ่ ง จาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากราคานั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ใช้วดั ค่า และ
ประโยชน์ของตัวสิ นค้า และยังเป็ นตัวกาหนดว่าเราจะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไปใน
ทิ ศทางใด จะสามารถขายสิ นค้า อย่า งไร จานวนเท่ าไหร่ ราคาขายจะเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ส าคัญ ของ
ความสามารถในการทากาไรของธุ รกิ จนั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากกาไรนั้นคานวณจาก รายรั บหักลบด้วย
ต้นทุน และรายรับได้จากปริ มานจานวนที่ขายคุณด้วยราคาต่อหน่วย อีกหนึ่ งกลยุทธ์การขายสิ นค้าที่
นิยมนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ได้แก่ การให้ส่วนลด (Discount) การขายเชื่อ (Credit) และการฝาก
ขาย (Consignment) และยังมีการใช้นโยบายการตั้งราคามาใช้อีกด้วย
นโยบายการตั้งราคาแบ่งออกเป็ น 6 แบบ ดังนี้
1. นโยบายราคาเพียงราคาเดียว (One Price Policy) เป็ นการเสนอขายสิ นค้า หรื อ
บริ การในราคามาตรฐานเดียวกัน ไม่วา่ จะซื้ อมากหรื อน้อยก็ตาม เช่น ราคาน้ ามัน ค่าขนส่ งสิ นค้า คา
ตามน้ าหนัก หรื อธุ รกิจขายสิ นค้าราคาเดียวทั้งร้าน (ทุกอย่าง 20 บาท)
2. นโยบายราคาที่แตกต่างกัน (Variable Price Policy) มีเหตุมากจากความแตกต่าง
ในด้านคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้าหรื อตัวบริ การ และการเจรจาต่อรองของลูกค้า นัน่ จึงเป็ นเหตุให้
มี ก ารต้น ราคาขายแตกต่ า งกัน เช่ น สิ นค้า ที่ มี คุ ณ ภาพดี ก ว่า จะมี ราคาที่ สู ง กว่า สิ น ค้า ที่ คุ ณภาพ
รองลงมา เช่น ราคาตัว๋ ชมภาพยนตร์ ที่นงั่ ธรรมดา กับที่นง่ั พิเศษ เสื้ อผ้าแบรนด์ดงั กับเสื้ อผ้าไม่มีแบ
รนด์
3. นโยบายกาหนดราคาขายแบบแพ็กเกจ (Multiple Unit Package Pricing Policy)
เป็ นการกาหนดราคาขายโดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างในด้านปริ มาณสิ นค้าที่ซ้ื อ อธิ บายง่ายๆ คือ
ถ้า ซื้ อในจานวนมากราคาจะถู ก กว่า ซื้ อในจานวนน้อย เช่ น เครื่ องดื่ ม บะหมี่ ก่ ึ งส าเร็ จรู ป สิ นค้า
ประเภทอุปโภคบริ โภค
4. นโยบายกาหนดราคาตามสายราคา (Price Lining-Policy) เป็ นรู ปแบบการ
กาหนดราคาสิ นค้า แบบต่อเนื่ องตามขนาด และปริ มานของสิ้ นค้า โดยแบ่งตามขนาด ใหญ่ กลาง
เล็ก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก้พนักงานขาย และตัวลูกค้าเอง เช่น นายาบ้วนปาก ยาสี ฟัน
5. นโยบายกาหนดราคาเชิ งจิตวิทยา (Psychological-Pricing Policy) ธุ รกิจอาจจะ
ใช้วธิ ี การกาหนดราคาให้น่าสนใจ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาซึ่ งเชื่อว่ามีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าของลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภค เช่น สิ นค้าที่มีราคาลงท้ายเหมือนกัน 59, 89, 99 หรื อสิ นค้าที่มีป้าย
กากับ เช่นสิ นค้าขายดี
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6. นโยบายกาหนดราคาจามจานวน (Unit Pricing-Policy) เป็ นรู ปแบบการต้นราคา
ให้ แ ตกต่ า ง โดยอ้า งอิ ง จากน้ า หนัก ของสิ น ค้า ต่ อ หน่ ว ยเป็ นเกณฑ์ เช่ น ซื้ อ สิ นค้า ที่ มี น้ า หนัก ที่
แตกต่างกัน 100, 50 และ 30 กรัม ตัวสิ นค้าจะมีราคาไม่เท่ากัน
3. ช่ องทางการจัดจาหน่าย (Place) การนาสิ นค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี
ประสิ ทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ ว วิธีขายหรื อกระจายสิ นค้าที่สามารถทา
ให้เกิ ดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด หากเป็ นสิ นค้าที่ขายไป
หลายๆ แห่งวิธีการขาย หรื อการกระจายสิ นค้านั้นจะมีความสาคัญมาก โดยหลักการของการเลือกวิธี
กระจายสิ นค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ ที่สุดจะดีเสมอ เพราะขึ้นอยูก่ บั ว่า สิ นค้าของท่านคืออะไร
และกลุ่มเป้ าหมายท่านคือใคร
4. การส่ ง เสริ ม การขาย (Promotion) ความส าเร็ จทางด้า นธุ รกิ จ คื อ การขายสิ นค้า หรื อ
บริ การให้ได้มากที่สุด แต่มกั จะปั ญหาว่าต้องทาอย่างไร การส่ งเสริ มการขาย จึงมีบทบาทสาคัญที่
ช่ วยให้ยอดขายเพิ่ม มากขึ้ น กิ จกรรมดังกล่ าวประสบความสาเร็ จ และมี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อธุ รกิ จ
ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร มีรสนิ ยมแบบไหน เพื่อที่จะสามารถสร้างโปรโมชัน่ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้โดยตรง แต่การส่ งเสริ มการขายนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ ด้าน
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก และควรจะต้องพยายามให้ได้ผลลัพธ์กลับคืนอย่างคุม้ ค่าที่สุด ซึ่ งมีอยูห่ ลายวิธีที่
สามารถช่วยได้ท้ งั ทางตรง และทางอ้อม
1. การโฆษณา (Advertsing) อาจจะใช้คาพูด หรื อข้อความ โดยมีความหมายที่จะ
ให้ลูกค้ามีความรู ้ สึกดี ต่อต่อสิ นค้า หรื อบริ การนั้น รวมทั้งจูงใจให้เกิ ดความต้องการอยากทดลอง
สิ นค้า หรื อบริ การของเรา
2. การขายโดยตรง (Direct Sales) เป็ นการขายโดยเข้าไปติดต่อถึงตัวลูกค้าโดยตรง
โดยการอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้าให้ลูกค้าได้ทราบ หรื อที่เรี ยกว่าการเสนอขาย โดยต้อง
อาศัยเทคนิค และวิธีการที่น่าสนใจ
3. การส่ งเสริ มการขายทางด้านลูกค้า (Consumer Promotion) เป็ นรู ปแบบในการ
สร้ างสิ่ งดึ งดูดใจให้กบั ตัวลูกค้าโดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรื อการเล่นเกมเพื่อชิ งรางวัล
เป็ นการกระตุ น้ ให้ลุกค้าเกิ ดความสนใจ และมี ความหวังในประโยชน์ที่ได้รับจากตัวสิ นค้า หรื อ
บริ การของเรา
4. การบริ การ (Service) เป็ นรู ปแบบการให้บริ การทั้งก่อน และหลังการขาย (การ
อธิ บายคุ ณลักษณะที่ดี และการใช้สินค้าก่อนลูกค้าจะทาการซื้ อ เพื่อเป็ นการเชื้ อเชิ ญให้เกิ ดสนใจ)
การบริ การขณะขาย (การสาธิ ตให้ลูกค้าได้ชมก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื ออาจจะเป็ นการให้
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ลูกค้าทดลองด้วยตัวเองก่อน) และบริ การหลังการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า (เช่ นการซ่ อมบารุ ง หรื อ
ตรวจสอบสิ นค้าเมื่อลูกค้าได้ซ้ื อไปแล้วโดยทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจระยะยาว)
ส่ วนที่ 4 ประวิติสมาร์ ทโฟน
สมาร์ ทโฟน (Smartphone) เป็ นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ค วามสามารถที่ เ พิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อจากโทรศัพท์มือถื อทัว่ ไป สมาร์ ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็ นคอมพิวเตอร์ พกพาที่ทางานใน
ลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น CPU ความจาภายใน ฮาร์ ดดิ สก์ (ซึ่ งในโทรศัพท์เรี ยกว่า รอม)
เป็ นต้น หากต้องการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการต่างๆ (ระบบ XP ในคอมพิวเตอร์ ระบบแอนดรอยด์ใน
โทรศัพท์) ผูใ้ ช้สามารถเลือกแอปพลิเคชัน่ ที่ตอ้ งการใช้ได้ และสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ความ
อัจฉริ ยะใหม่ๆได้ แน่ นอนว่า ปั ญหาที่ สามารถเกิ ดขึ้ นกับคอมพิวเตอร์ น้ นั ก็สามารถเกิ ดขึ้นได้กบั
สมาร์ ทโฟนได้เช่ นกัน ถื อเป็ นเหตุการณ์ ปกติ เช่ น หากใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นระยะเวลานาน ระบบ
ต่างๆในคอมพิวเตอร์ ก็จะเริ่ มทางานช้าลง การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อมีพลังงานที่
ไม่เพียงพอก็สามารถทาให้เครื่ องค้างได้ หรื อแม้กระทัง่ การติดไวรัสก็สามารถส่ งผลให้ระบบหรื อ
ข้อมูลเสี ยหายไปได้
คุณสมบัติของสมาร์ทโฟน
1. การเชื่ อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย นี่ เป็ นคุณสมบัติอย่างหนึ่ งที่จะทาให้ smart-Phone เช่ น นัน่
คือการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ PDA โทรศัพท์เครื่ องอื่น พริ้ นเตอร์ หรื อ
กล้องดิจิตอล ผ่านทาง อินฟราเรด บลูทูธ หรื อ Wi-Fi
2. สามารถรองรับไฟล์ Multimedia ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่นไฟล์ ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว
เช่นภาพเคลื่อนไหวสกุล .gif เสี ยง ซึ่ งก็จะมีหลายรู ปแบบ เช่น ไฟล์ Wave, MP3, Midi ต่อไปเป็ น
ไฟล์วดิ ีโอ ซึ่ งจะสามารถรองรับภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยง เช่นสกุล .3gp .mp4
เป็ นต้น
ระบบปฏิบตั ิการสมาร์ ตโฟน รายชื่อระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ตโฟนที่เป็ นนิยม ได้แก่
1. ซิมเบียน (Symbian)
2. แบล็กเบอร์รีโอเอส (BlackBerry OS)
3. แอนดรอยด์ (Android)
4. ไอโอเอส (iOS)
5. วินโดวส์โมบาย (Windows Mobile)
6. บาดา (Bada)
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7. เว็บโอเอส (webOS)
8. มีโก (MeeGo)
อิสริ ยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (2010) 2009 จุดเริ่ มแห่ งมหาสงครามสมาร์ ทโฟน หลังจากแอปเปิ ล
เปิ ดตัว iPhone เมื่อปี ค.ศ. 2007 โลกของมือถือก็เปลี่ยนไปนับแต่น้ นั โทรศัพท์มือถือความสามารถ
สู งหรื อที่เราเรี ยกกันติดปากว่า "สมาร์ทโฟน" นั้นกาเนิ ดขึ้นมานานแล้ว ต้นกาเนิ ดของสมาร์ ทโฟนที่
วางขายจริ งอาจย้อนไปได้ถึงปี 2001 แต่เนื่ องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็ นฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรื อเครื อ ข่าย ยังไม่พร้ อมต่อการใช้งานอย่างจริ งจังมากนัก เมื่อบวกกับราคาที่สูงเป็ น
ปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิ ดใหม่ๆ ส่ งผลให้มีผใู ้ ช้สมาร์ ทโฟนไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาด
มือถือรวมทั้งหมด iPhone รุ่ นแรกถือเป็ นนวัตกรรมชิ้นสาคัญแห่ งวงการสมาร์ ทโฟน แอปเปิ ลสร้าง
ฮาร์ดแวร์ ที่ใช้จอสัมผัสล้ าสมัยและพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ง่าย เมื่อผนวกกับซอฟต์แวร์ ที่ทรงพลัง แบ
รนด์ของแอปเปิ ลที่เข้มแข็งมาจากการขาย iPod อยูแ่ ล้ว และเครื อข่ายที่พร้อมสาหรับอินเทอร์ เน็ตบน
มือถือ ทาให้โลกเราอยูใ่ นภาวะ "สมาร์ทโฟนบูม" ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา มีบริ ษทั มากมายทั้งหน้าเก่าใน
วงการมือถือ และหน้าใหม่ที่รุกเข้ามาจากอุตสาหกรรมใกล้เคียง หวังจะเข้ามาชิ งเค้กก้อนใหญ่ยกั ษ์
ก้อนนี้ ปี 2008 ถื อเป็ นช่ วงลองผิดลองถูกของบริ ษทั เหล่านี้ ว่าจะแข่งขันกับแอปเปิ ลที่ ล่วงหน้าไป
ไกลแล้วได้อย่างไร และเมื่อถึงกลางปี 2009 ก็ดูเหมือนว่าหลายบริ ษทั จะพร้อมแล้ว
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2009 ถือเป็ นช่วงเวลาสาคัญอันหนึ่ งในประวัติศาสตร์ โทรศัพท์มือถือ
โลก เป็ นเดื อนที่เราได้เห็ นผูน้ าตลาดอย่างแอปเปิ ลเปิ ดตัว iPhone 3G S มือถื อรุ่ นที่สามในซี รีย ์
iPhone เพื่อรักษาระยะห่างของผูน้ าต่อไป เราได้เห็นการกลับมาของ Palm อดีตเจ้าพ่อวงการ PDA ที่
เสี่ ยงครั้งสุ ดท้ายเพื่อฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ด้วย Palm Pre รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในฝั่ง Android
ที่มีกูเกิ ลเป็ นผูส้ นับสนุ นรายสาคัญ ถ้าสนใจเฉพาะ "รายใหญ่" ผูม้ ีโอกาสสู งในการแย่งชิ งบัลลังก์
แห่งสมาร์ ทโฟน ในปั จจุบนั มี 6 ค่าย
1. Apple มาก่อนใครตั้งแต่ปี 2007 ด้วย iPhone ที่ถือว่าเป็ นสุ ดยอดนวัตกรรมในขณะนั้น
แอปเปิ ลใช้ก ลยุ ท ธ์ ส ร้ า งฮาร์ ด แวร์ มื อถื อ ที่ โ ดดเด่ น เพื่ อ ทิ้ ง คู่ แ ข่ ง ให้ ห่ า งก่ อ น แล้ว ค่ อยมาสร้ า ง
สภาพแวดล้อมสนับสนุนในภายหลัง หนึ่งปี แรกหลัง iPhone รุ่ นแรกวางขายนั้นไม่มีคู่แข่งรายใดมา
ทาบรัศมีได้เลย และเมื่อบริ ษทั อื่นๆ เริ่ มตั้งตัวติด ออกมือถือที่ทาบชั้น iPhone ออกมา แอปเปิ ลก็กา้ ว
ไปอีกขั้นด้วย iPhone 3G ที่สมบูรณ์มากขึ้นทั้งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ iPhone 3G S รุ่ นที่สามที่จะ
วางขายช่ วงกลางปี 2009 พัฒนาจาก iPhone 3G ไม่เยอะนัก แต่ในตอนนี้ ระบบนิเวศน์สนับสนุ น
ของแอปเปิ ลก็พร้อมมากแล้ว แพลตฟอร์ ม iPhone มีโปรแกรมให้ซ้ื อ-ดาวน์โหลดผ่าน App Store
มากถึง 30,000 โปรแกรม ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยหนุ นชั้นยอด เพราะลูกค้าต้องตัดสิ นใจว่าจะเลือก iPhone
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ที่คนใช้เยอะ มีซอฟต์แวร์ ดีๆ ให้ใช้มาก หรื อจะใช้มือถือแพลตฟอร์ มใหม่ที่ยงั ไม่มีโปรแกรมให้ใช้
เลยแนวทางในอนาคตของแอปเปิ ลจะต้องออกมือถือในแพลตฟอร์ ม iPhone ให้หลากหลายมากขึ้น
เช่น iPhone รุ่ นเล็กที่มีราคาถูกลงมา เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ และสภาพแวดล้อมที่
ลงทุนไปมากแล้วให้เต็มที่
2. BlackBerry ถื อเป็ นสมาร์ ทโฟนยุคแรกๆ ที่ยงั ปรับตัวเข้ากับตลาดได้เสมอ จุดแข็งของ
BlackBerry อยู่ในตลาดองค์กร ลู กค้าหลักมักเป็ นองค์กรที่ ซ้ื อ BlackBerry ยกล็อตเพื่อแจกให้
พนักงานใช้ BlackBerry สามารถติดต่อกับระบบสื่ อสารภายในสานักงานที่องค์กรขนาดใหญ่นิยม
ใช้ไ ด้ มี ระบบการส่ ง ข้อความของตัวเองที่ โดดเด่ น และตัวมื อถื อของ BlackBerry เองจะเน้น
คียบ์ อร์ ดคุณภาพสู งที่พิมพ์ขอ้ ความได้ง่าย ถึ งแม้ว่าขนาดตลาดจะยังจากัดและรู ปแบบไม่หวือหวา
แต่ ใ นตลาดนี้ BlackBerry ยัง รั กษาแบรนด์และส่ วนแบ่ ง ตลาดของตัวเองได้อย่า งเข้ม แข็ง มาก
BlackBerry กาลังเริ่ มขยายตัวเองจากตลาดองค์กรอย่างช้าๆ โดยเริ่ มออกสมาร์ ทโฟนจอสัมผัสไม่มี
คี ยบ์ อร์ ด ลัก ษณะเดี ย วกับ iPhone ในชื่ อ BlackBerry Storm ถึ งแม้ว่าจะยังไม่เข้า เป้ านักแต่
BlackBerry ก็ไม่รีบ และจะค่อยๆ ปรับปรุ ง Storm ให้ดีข้ ึ นเรื่ อยๆ ในขณะที่สมาร์ ทโฟนแบบมี
คียบ์ อร์ ดซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทาเงินก็ยงั ไม่มีคู่แข่งมาเทียบชั้น แม้วา่ ในประเทศไทย BlackBerry จะไม่
นิ ย มมากนั ก แต่ ใ นโลกตะวัน ตกนั้ น เป็ นที่ นิ ย มไม่ น้ อ ยที เ ดี ย ว การที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า เป็ นมื อ ถื อ คู่ ใ จ
ประธานาธิบดีโอบามา ทาให้แบรนด์ BlackBerry ไม่ดอ้ ยไปกว่า iPhone เลย
3. Palm เป็ นอดี ตผูบ้ ุกเบิก วงการ PDA แต่ในภายหลังกิ จการย่าแย่เพราะปั ญหาการ
บริ หารงานที่ผิดพลาด หลังจากเงียบไปนานหลายปี Palm กาลังกลับมาอีกครั้งด้วยทีมงานชุ ดใหม่ที่
ดึงพนักงานระดับหัวกะทิมาจากแอปเปิ ลหลายคน และระบบปฏิ บตั ิการตัวใหม่ webOS ที่ทนั สมัย
พอๆ กับระบบปฏิบตั ิการของ iPhone และบางอย่างก็เหนื อกว่าด้วยซ้ า Palm Pre ฮาร์ ดแวร์ ที่ Palm
หวังเป็ นไม้ตายสุ ดท้ายที่ช่วยพลิกฟื้ นบริ ษทั ให้กลับมามีความสาคัญในวงการมือถืออีกครั้ง เปิ ดขาย
ในสหรัฐเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนด้วยราคาจาหน่ายเท่ากับ iPhone 3G S ที่ออกหลังจากนั้นสองวัน เสี ยง
ตอบรับของ Palm Pre ค่อนข้างดีและตัวเครื่ องล็อตแรกก็ขายหมดอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามต้องดู
กันอีกสักระยะว่า Palm จะสามารถสร้ างรายได้ที่เป็ นกอบเป็ นกาจาก Pre และมือถือตัวอื่นๆ ใน
ตระกูล webOS ได้ก่อนที่สถานการณ์ทางการเงินจะเริ่ มมีปัญหาหรื อไม่
4. Windows Mobile ระบบปฏิ บตั ิการสาหรับมื อถื อจากยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์
Windows Mobile ถู ก พัฒ นาขึ้ น มาตั้ง แต่ ปี 2000 และปั จ จุ บ ันถื อ ได้ว่า ล้า สมัย เมื่ อ เที ย บกับ
ระบบปฏิ บตั ิการมือถื อรุ่ นใหม่ๆ อย่าง iPhone หรื อ webOS ฝ่ ายไมโครซอฟท์กาลังรี บเร่ งพัฒนา
Windows Mobile 7 ที่จะออกในช่วงกลางปี 2010 เพื่อมายันกับแพลตฟอร์ มคู่แข่งอื่นๆ แต่ในอีกหนึ่ ง
ปี ถัด จากนี้ ความเคลื่ อ นไหวจากค่ า ยไมโครซอฟท์ อ าจจะไม่ โ ดดเด่ น มากนั ก กลยุ ท ธ์ ข อง
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ไมโครซอฟท์คือไม่ทาฮาร์ ดแวร์ เอง แต่เป็ นพันธมิตรกับผูผ้ ลิ ตฮาร์ ดแวร์ รายใหญ่อื่นๆ เช่ น HTC,
ASUS, Samsung รวมถึงผูใ้ ห้บริ การมือถือในต่างประเทศที่ขายเครื่ องใต้แบรนด์ของตัวเองอย่าง O2,
Verizon และ Vodafone
5. Android ระบบปฏิ บตั ิการน้องใหม่จากค่ายกูเกิ ล มีรากฐานมาจากลิ นุกซ์และใช้แนว
ทางการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ ส กูเกิลใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับไมโครซอฟท์คือไม่ผลิตเครื่ องเองแต่
ให้พนั ธมิตรผลิตขายให้ จุดแข็งของ Android คือความเป็ นโอเพนซอร์ สทาให้ผผู ้ ลิตฮาร์ ดแวร์ เสี ยค่า
ใช้งานซอฟต์แวร์ นอ้ ยมาก ช่วยกดราคาให้มือถือ Android เจาะตลาดล่างถึงกลางได้ง่ายขึ้น ในด้าน
เทคนิ คนั้น ความที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการใหม่ทาให้ Android มาพร้อมกับฟี เจอร์ ทนั สมัยเช่นเดียวกับ
iPhone และ webOS แต่จุดอ่อนของ Android คื อยังพัฒนาไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดีนกั ที่ผ่านมาค่าย
Android สามารถวางขายมือถือได้เพียงตัวเดียวในปี 2008 คือ T-Mobile G1 ซึ่ งเทียบคุณสมบัติแล้ว
ยังสู ้กบั iPhone ยาก แม้วา่ ช่ วงต้นปี 2009 สถานการณ์ จะยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนัก แต่กูเกิ ลออกมา
เปิ ดเผยว่าในครึ่ งหลังของปี 2009 จะมีมือถือ Android ออกมารวมกันถึง 18 รุ่ นจากผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยง
จานวนมาก เช่น HTC, Motorola, LG, Samsung, Toshiba, Sony Ericsson, Acer และ ASUS
6. Symbian พี่ใหญ่ของวงการมือถืออย่างโนเกียยังมีส่วนแบ่งตลาดรวมสู งถึง 40% อย่างไรก็
ตามในตลาดสมาร์ ทโฟน โนเกียถื อว่าขยับตัวช้ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น แพลตฟอร์ มสาหรับ
สมาร์ ทโฟนของโนเกี ยคื อ Symbian ซึ่ งถื อว่าเป็ นระบบปฏิ บ ตั ิ การเก่ าในรุ่ นเดี ยวกับ Windows
Mobile และต้องการ "รี แบรนด์" อย่างเร่ งด่วน โนเกียประกาศเปิ ดเผยซอร์ สโค้ดของ Symbian ในชื่อ
Symbian Foundation ซึ่ งรุ่ นแรกมีกาหนดเสร็ จในปี 2009 แต่ที่ผา่ นมายังมีความเคลื่อนไหวจากฝั่ ง
Symbian น้อยมาก แต่ในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ โนเกี ยยังใช้ Symbian รุ่ นเดิ มมาทาตลาดคัน่ เวลาได้
ฮือฮาไม่ใช่น้อย มือถื อรุ่ น 5800 ซึ่ งเป็ นมือถื อจอสัมผัสรุ่ นแรกๆ ของโนเกียกลับเป็ นมือถือยอดฮิต
เนื่องจากว่าราคาถูกแต่มีความสามารถเหลือเฟื อสาหรับงานทัว่ ไปนัน่ เอง
ส่ วนที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วีรชั ย กฤษฎาวรกุล (2557) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ในแง่ตราสิ นค้า ระบบปฏิ บตั ิการมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจกับตราสิ นค้าและ
ระบบปฏิบตั ิการมากที่สุด ด้วยสาเหตุที่ผบู้ ริ โภครับรู้และจดจาตราสิ นค้าที่เข้ามาในตลาดเป็ นลาดับ
แรก รองลงมาคือคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคา เพราะปั จจุบนั มีสมาร์ ทโฟนแบรนด์
ต่างๆ จาหน่ายหลากหลายมากขึ้นจึงเกิดการเปรี ยบเทียบกับ คุณภาพและราคาของสิ นค้าให้ตรงตาม
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ความต้องการมากขึ้นในแง่คุณภาพและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งปั จจัยด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ไม่มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญที่ผลิ ตภัณฑ์น้ นั เหมาะสม
กับความต้องการหรื อไม่เป็ นหลัก
วราพัฒน์ สุ ขสกุลวัฒน์ (2555) ทาการศึกษาปั จจัยในการเลือกซื้ อและพฤติการณ์ในการใช้
โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนตราสิ นค้าซัมซุ ง พบว่าผูบ้ ริ โภคนั้นให้ความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อ
สมาร์ ทโฟนตราสิ นค้าซัมซุ งด้วยปั จจัยคุณสมบัติของเครื่ องในด้านขนาดตัวเครื่ องเป็ นหลัก รองมา
จึงพิจารณาในเรื่ องหน้าจอและความละเอียดคมชัดถัดมา
ญาณิกา ณ บางช้ าง (2557) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแท็บเล็ตของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปั จจัยด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
จะส่ งผลเชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจากทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มกั มองว่าสิ นค้าราคาคุณภาพ
ดีกว่าสิ นค้าราคาถูก
พันธิพา คนล่า (2554) ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อโทรศัพท์ Blackberry ของผูบ้ ริ โภคในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพเครื่ องมากที่สุด รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีราคาให้ผู ้ เลือกได้หลากหลาย
ระดับ ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย ที่ส่งผลเชิ งบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อ Blackberry มากที่สุด
คือด้านการหาซื้ อสิ นค้าได้ง่ายและสะดวก และคานึ งถึงเรื่ องการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั
หรื อผูแ้ ทนจาหน่ายน้อยที่สุด
จารุ วัตร อัครทิวา (2557) ทาการศึกษาปั จจัยที่ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ SMART TV ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายและพนักงานขาย อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สองจากช่ องทางจัดจาคัญเนื่ องหน่ายสิ นค้าในปั จจุบนั มี หลากหลายมาก
ขึ้ น และเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคได้อ ย่า งทั่ว ถึ ง นอกจากนี้ ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า ตาม
แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ตมากกว่าจะสอบถามพนักงาน ทาให้ปัจจัย ด้านพนักงานขายส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อลดลงได้
วีรพงศ์ อัมพวันวงศ์ (2555) ทาการศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ของผูใ้ ช้ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าการ
ด้านการส่ งเสริ มการขายมี อิทพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์
โดยรวมในระดับมาก ซึ่ งแหล่งข้อมูลในอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
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เมษา วั ฒ นมะโน (2556) ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ แท็ บ เล็ ต ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดนั้นมีความสาคัญรองจากปั จจัย
ผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับที่สองโดยพิจารณาถึงการมีบริ การหลังการขาย พนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถแนะนาสิ นค้าได้ดี ผูบ้ ริ โภคได้รับประสบการณ์ที่ดีในการซื้ อสิ นค้า
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของกลุ่มผูใ้ ช้สมาร์ ท
โฟนทัว่ ไป ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = .50
(50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่ เ พื่ อความแม่ น ย าของข้อมู ล ในการเก็ บ ตัวอย่า ง ผูว้ ิจ ัย จึ ง เก็ บ ตัวอย่า งจานวน 400
ตัวอย่าง
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา กลุ่มผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมี
ลัก ษณะค าถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึ ก ษา, อาชี พ และรายได้โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
3. วิธีสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนผ่านตลาดออนไลน์ แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
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3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3. เก็บแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
4. เก็บผ่านออนไลน์ โดยสร้างแบบสอบถามจาก Google Form
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5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย โดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) อธิ บายตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปร
ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เช่ น เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชี พ และรายได้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มี
ระดับการวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ ระดับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่า นตลาดออนไลน์ ใ น
ประเทศไทย ด้วยวิธี ก ารค านวณค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้น นาค่ า เฉลี่ ย มาแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 0.01 – 1.00 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.00 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

27

2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
S

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เมื่อ 
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่า ความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
4. สถิติทใี่ ช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
การสู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานข้อ 1 และ 2 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

โดย
เมื่อ

F
MSB
MSW
dfb
dfw
k
n

แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
= k-1
= n-k-1
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด
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4.2 การทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย ” โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
กลุ่ มตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนทัว่ ไปในประเทศไทย จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทาง
สถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ป
ของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ ปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ ิจยั ขอกาหนดสัญลักษณ์ และอักษรที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบที (t-Distribution)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ ปั จจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
4. อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ธุ รกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

206
194

51.50
48.50

24
145
145
54
32

6.00
36.30
36.30
13.40
8.00

273
127

68.30
31.70

29
60
222
83
6

7.20
15.00
55.50
20.80
1.50
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

52
227
121

13.00
56.80
30.20

32
63
81
224
400

8.00
15.80
20.20
56.00
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวน
และค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50 และเพศหญิง
จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50
2. อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี ที่จานวนเท่ากันคือ 145
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.30 ถัดรองลงมา อายุ 41 - 51 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.40 อายุ 50 ปี
ขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และ อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.30 และ สถานภาพ สมรส จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.70
4. อาชี พ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 222 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.50 รองลงมา อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.80 มอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.20 และ อาชีพอื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
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5. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 277
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.80 รองลงมา มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30.20 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00
6. ระดับรายได้ต่อเดื อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จานวน
224 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.00 รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 81 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.20
ระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 63 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.80 และรายได้ต่ ากว่า
10,000 บาท จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
เฉลีย่ รวม

.X
4.33
4.23
3.84
3.88

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
0.598
0.604
0.990
0.967

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

0.789

มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่ วนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.07) โดย ด้านผลิตภัณฑ์มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.33) ด้านราคามีการตัดสิ นใจ
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.23) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.84)
และด้านส่ งเสริ มทางการตลาดมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.88)
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
1) แบรนด์ของสิ นค้า
2) การออกแบบที่ทนั สมัย
3) รองรับเทคโนโลยี 4G หรื อสู งกว่า
4) ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพ
5) ขนาดของจอแสดงผล
6) ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
.X
ระดับ
S.D.
4.16 0.763
มาก
4.18 0.703
มาก
4.41 0.720
มาก
4.16 0.716
มาก
4.16 0.719
มาก
4.63 0.566 มากที่สุด
4.33 0.598
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยภาพรวมมี ก ารตัด สิ น ใจอยู่ ใ นระดับ มาก
(  = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แบรนด์ของสิ นค้าการตัดสิ นใจอยู่
ในระดั บ มาก (  = 4.16) แบรนด์ ข องสิ นค้ า การตั ด สิ นใจอยู่ ใ นระดั บ มาก (  = 4.18)
รองรับเทคโนโลยี 4G หรื อสู งกว่าการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.41) ความละเอียดของกล้อง
ถ่ายภาพการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.16) ขนาดของจอแสดงผลการตัดสิ นใจอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.16) และประสิ ทธิภาพในการใช้งานการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.63)
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ด้านราคา
ด้ านราคา
1) มีการบอกราคาชัดเจน
2) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
3) ราคาสามารถต่อรองได้
4) ราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่อมมีความเหมาะสม
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
.X
ระดับ
S.D.
4.35 0.666
มาก
4.49 0.605
มาก
3.63 1.011
มาก
3.92 0.894
มาก
4.23 0.604
มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.23)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านราคา มีการบอกราคาชัดเจนการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.35) ราคามีความเหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้าการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.49)
ราคาสามารถต่อรองได้การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.63) และราคาค่าอะไหล่และบริ การ
ซ่อมมีความเหมาะสมการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92)
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1) ตลาดออนไลน์ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย
2) ร้านค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือ
3) ระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซื้ อ
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
.X
ระดับ
S.D.
3.77
1.011
มาก
3.86
0.894
มาก
4.05
1.065
มาก
3.84
0.990
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตลาดออนไลน์
มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ ปลอดภัย การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับมาก (  = 3.77) ร้ านค้าหรื อผูข้ ายในตลาด
ออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.86) และระบบของตลาดออนไลน์
สะดวกต่อการซื้ อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.05)
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1) เพิ่มเวลารับประกันสิ นค้า
2) ให้ส่วนลด และของแถม
3) โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ
4) โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0%
5) ไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ ง
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
.X
ระดับ
S.D.
4.01
0.848
มาก
4.08
0.890
มาก
3.60
0.947
มาก
3.90
1.056
มาก
3.82
1.095
มาก
3.88
0.967
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตลาดเพิ่มเวลา
รับประกันสิ นค้าการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.01) ให้ส่วนลด และของแถมการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับมาก (  = 4.08) โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่าง ๆ การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.60)
โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0%การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.90) และไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ งการ
ซื้ อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ ร้อยละ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย
ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนผ่า นตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย

การตัดสิ นใจซื้อ
1)การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
.X
ระดับ
S.D.
2.82
1.174 ปานกลาง
2.82

1.174

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย มี
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (  =2.82)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบการการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทยเมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สมมติฐานข้ อ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อ 1.1
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีเพศต่า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่านตลาดออนไลน์ ใ น
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีเพศต่า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่านตลาดออนไลน์ ใ น
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย กับปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามเพศ
ภาพรวมการตัดสิ นใจ
เพศ

S.D.
1.083

t

Sig

1. ชาย

.X
3.05

2. หญิง

2.58

1.220

4.132

0.001*

*ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.8 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบที่มี 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศ
หญิง พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (t) เท่ากับ 4.132 ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
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สมมติฐานข้ อ 1.2
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีอายุต่า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่านตลาดออนไลน์ ใ น
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีอายุต่า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่านตลาดออนไลน์ ใ น
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของปั จจัย ที่ มีผ ลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย กับปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามอายุ
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
165.126
ภายในกลุ่ม
358.272
รวม
550.398
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

df
4
395
399

Mean
Square
41.281
0.975

F

Sig.

42.324

0.000*

จากตารางที่ 4.9 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of
variance) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มี
คาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 42.324 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยใน
ภาพรวมที่ต่างกัน
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สมมติฐานข้ อ 1.3
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่มีสถานภาพต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่มีสถานภาพต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟนผ่า นตลาดออนไลน์ ใ นประเทศไทย กับ ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลจ าแนกตาม
สถานภาพ
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
16.187
ภายในกลุ่ม
534.210
รวม
550.397
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

df
1
398
399

Mean
Square
16.187
1.342

F

Sig.

12.060

0.001*

จากตารางที่ 4.10 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of
variance) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มี
คาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ สถานภาพ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 12.060 ค่า Sig. เท่ากับ
0.001 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัย
ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ สถานภาพที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อ สมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใ น
ประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน

42

สมมติฐานข้ อ 1.4
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่ มีอาชี พต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่ มีอาชี พต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย กับปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามอาชีพ
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
148.732
ภายในกลุ่ม
401.766
รวม
550.397
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

df
4
395
399

Mean
Square
37.183
1.017

F

Sig.

36.566

0.000*

จากตารางที่ 4.11 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of
variance) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มี
คาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อาชี พ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 36.566 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ อาชี พที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ในภาพรวมที่ต่างกัน
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สมมติฐานข้ อ 1.5
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีระดับ การศึ ก ษาต่ า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่า นตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ท โฟนที่ มีระดับ การศึ ก ษาต่ า งกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท โฟนผ่า นตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย กับปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามระดับ
การศึกษา
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
39.334
ภายในกลุ่ม
511.504
รวม
550.398
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

df
2
397
399

Mean
Square
19.672
1.287

F

Sig.

15.282

0.000*

จากตารางที่ 4.12 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of
variance) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มี
คาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ระดับการศึกษา พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 15.282 ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
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สมมติฐานข้ อ 1.6
H0: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่มีรายได้ต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนที่มีรายได้ต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย กับปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามรายได้
แหล่งความ
Sum of
แปรปรวน
Squares
ระหว่างกลุ่ม
111.272
ภายในกลุ่ม
440.125
รวม
550.397
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

df
3
396
399

Mean
Square
36.757
1.111

F

Sig.

33.072

0.000*

จากตารางที่ 4.13 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of
variance) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มี
คาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ รายได้ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 33.072 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ รายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ในภาพรวมที่ต่างกัน
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สมมติฐานข้ อ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด จาแนกตาม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยแตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อ 2
H0: ส่ วนประสมทางการตลาดต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่ไม่แตกต่างกัน
H1: ส่ วนประสมทางการตลาดต่างกันการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนประสมทางการตลาด
การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
ด้ านผลิตภัณฑ์
Chi Square
df
Sig
แบรนด์ของสิ นค้า
89.197
16
.000
การออกแบบที่ทนั สมัย
77.802
12
.000
รองรับเทคโนโลยี 4G หรื อสู งกว่า
46.640
16
.000
ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพ
113.880
16
.000
ขนาดของจอแสดงผล
97.963
12
.000
ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
79.781
12
.000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.14 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง นี้ แบรนด์ ข องสิ น ค้า การออกแบบที่ ท ัน สมัย รองรั บ
เทคโนโลยี 4G หรื อ สู ง กว่ า ความละเอี ย ดของกล้อ งถ่ า ยภาพ ขนาดของจอแสดงผล และ
ประสิ ทธิภาพการใช้งาน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคา
มีการบอกราคาชัดเจน
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสิ นค้า
ราคาสามารถต่อรองได้
ราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมี
ความเหมาะสม
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
Chi Square
df
Sig
67.581
12
.000
43.752

12

.000

123.923

16

.000

52.856

16

.000

จากตารางที่ 4.15 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ดังนี้ มีการบอกราคาชัดเจน ราคามีความเหมาะสมกับคุ ณภาพของ
สิ นค้า ราคาสามารถต่อรองได้ และราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมีความเหมาะสม มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ
ปลอดภัย
ร้านค้าหรื อผูข้ ายในตลาด
ออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือ
ระบบของตลาดออนไลน์สะดวก
ต่อการซื้ อ
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
Chi Square
df
Sig
123.594

16

.000

127.904

16

.000

112.747

16

.000

จากตารางที่ 4.16 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ดังนี้ ตลาดออนไลน์มีความน่ าเชื่ อถื อปลอดภัย
ร้านค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซื้ อ
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาด
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เพิ่มเวลารับประกันสิ นค้า
ให้ส่วนลด และของแถม
โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ
โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0%
ไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ ง
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
Chi Square
df
Sig
86.006
12
.000
126.621
16
.000
132.477
16
.000
62.012
16
.000
79.064
16
.000

จากตารางที่ 4.17 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้ เพิม่ เวลารับประกันสิ นค้า ให้ส่วนลด และของแถม
โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0% และไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ งมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
Chi Square
df
Sig
94.304
12
.000
94.327
12
.000
96.516
12
.000
95.241
12
.000

จากตารางที่ 4.18 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ ง เสริ ม ทางการตลาด มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่า นตลาดออนไลน์ใ นประเทศไทย
แตกต่างกัน
สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
1. สมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยที่ต่างกัน
2. สมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
จานวน 400 คน และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากผูซ้ ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย แบบออนไลน์ เมื่อผูว้ ิจยั ได้
สร้ า งแบบสอบถาม และท าการแจกแบบสอบถามให้ แก่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง และเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล
เรี ยบร้อยแล้ว ได้นาข้อมูลมาประมวลผลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ดา้ นปั จจัยส่ วนบุคคล และการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย ใช้สถิติ t-test และ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Analysis of variance) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% เพื่อทดสอบสมมติฐาน สาหรับผลการศึกษา เสนอตามขั้นตอนดังนี้
สรุ ปผลการศึกษา
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย และเพศหญิงในอัตราส่ วนเกือบจะเท่ากัน คือ จานวน 206 คนและ
จานวน 194 คน ตามลาดับ อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี มี
สถานภาพโสด มากกว่า สมรส อาชี พส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่
ระดับปริ ญญาตรี และรายได้ต่อเดือนส่ วนใหญ่ มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
2.ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า มี ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ แบรนด์ของสิ นค้า การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.16)
แบรนด์ของสิ นค้าการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.18) รองรับเทคโนโลยี 4G หรื อสู งกว่าการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.41) ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.16) ขนาดของจอแสดงผลการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.16) และประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.63)
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ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มี ปัจจัยด้านราคา มีการบอกราคาชัดเจนการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.35) ราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.49) ราคาสามารถต่อรอง
ได้การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.63) และราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมีความเหมาะสม
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.84) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ปัจจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ตลาดออนไลน์ มี ความน่ าเชื่ อถื อ
ปลอดภัย การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับ มาก (  = 3.77) ร้ า นค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มี ความ
น่าเชื่อถือการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.86) และระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซื้ อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.05)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.88) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตลาดเพิ่มเวลารับประกันสิ นค้าการ
ตัด สิ น ใจอยู่ ใ นระดับ มาก (  = 4.01) ให้ ส่ ว นลด และของแถมการตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ มาก
(  = 4.08) โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่าง ๆ การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.60) โปรโมชัน่ ผ่อน
สิ นค้า 0%การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.90) และไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ งการซื้ อการตัดสิ นใจ
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82)
3.ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (  =2.82)
4.ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปร
ต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบที่มี 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง พบว่าค่าสถิติที่คานวณ
(t) เท่ากับ 4.132 ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
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ปั จจัยส่ วนบุคคล อายุ และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of variance) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ
พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 42.324 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
ปั จจัย ส่ วนบุ คคล สถานภาพ และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใ น
ประเทศไทย จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of variance)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ สถานภาพ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 12.060 ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ ง
น้อยกว่าค่ าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ สถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคล อาชี พ และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of variance) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม
คือ อาชี พ พบว่าค่าสถิ ติที่คานวณ (F) เท่ากับ 36.566 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อาชี พที่
แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับการศึกษา และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of variance)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบ
มากกว่า 2 กลุ่ม คือ ระดับการศึกษา พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 15.282 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วน
บุ คคล ได้แก่ ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
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ปั จจัยส่ วนบุคคล รายได้ และ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test (One Way Analysis of variance) เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม
คือ รายได้ พบว่าค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 33.072 ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ รายได้ที่
แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ChiSquare ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ดังนี้ มีการบอกราคาชัดเจน ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า ราคาสามารถต่อรองได้ และราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมีความ
เหมาะสม มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-Square
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
แสดงว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นราคา ดัง นี้ มี ก ารบอกราคาชัด เจน ราคามี ค วาม
เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า ราคาสามารถต่อรองได้ และราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมีความ
เหมาะสม มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จากการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนี้
ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือปลอดภัย ร้ านค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มีความน่ าเชื่ อถือ และ
ระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซื้ อมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ในประเทศไทย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด จากการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้ Chi-Square ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้ เพิ่มเวลา
รับประกันสิ นค้า ให้ส่วนลด และของแถมโฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0% และ
ไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
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สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
1. สมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยที่ต่างกัน
2. สมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย” สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยที่ ต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่ งทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และส่ งเสริ ม
ทางการตลาด มี การตัดสิ นใจโดยเฉลี่ ยในระดับมากใกล้เคี ยงกันทุ กด้าน สอดคล้องกับ ประภาส
จัน ทร์ อิ น ทร์ (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
จัก รยานยนต์ ข องผู้บ ริ โภคในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รสาคร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง พบว่าเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อคือรู ปลักษณ์ของรถ ได้รับข้อมูลจาก
สื่ อโทรทัศน์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากในทุกปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่สุด
คือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านราคา กฤษณ์ โอฬารเลิศกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมาร์ ท โฟนที่ ใ ช้ระบบปฏิ บ ตั ิ การแอนดรอยด์ยี่ห้อซัม ซุ ง ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครฝั่ งธนบุ รี ซึ่ งศึ ก ษาในด้า นเกี่ ย วกับ สมาร์ ท โฟนเช่ นเดี ย วกับ การศึ ก ษานี้ ซึ่ ง ผล
การศึกษาที่ได้น้ นั มีความคล้ายคลึงกัน ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ที่ แตกต่ างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมาร์ ทโฟนที่ ใช้ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารแอนดรอยด์ยี่ห้อซัม ซุ ง ที่
แตกต่างกัน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซื้ อสมาร์ ทโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ยี่ห้อซัมซุ ง โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
ราคา ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด และน้อยที่สุดคือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จะเห็ นได้ว่า ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์สาคัญที่สุด เช่ นเดี ยวกับผลการศึ กษาที่ได้คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าช่ องทางการจัดจาหน่ าย และส่ งเสริ มทางการตลาด โดยที่มีการตัดสิ นใจมาก
ที่สุดคือ ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญและได้ทาการศึกษาคือ การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย ซึ่ งตลาดออนไลน์ที่นิยมและมีผใู ้ ช้บริ การเยอะนั้นในประเทศไทย คือ Lazada และ
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Shopee มีผขู ้ ายหรื อร้ านค้ามากมายในตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นจากผูผ้ ลิ ตมือถื อโดยตรง หรื อ
ผูแ้ ทนในการขาย จากผลการศึกษานั้นการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสะท้อนได้ถึงว่าการที่ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ยงั มีความลังเล ไม่มน่ั ใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะความเชื่ อมัน่ ในร้ านค้า
หรื อตลาดออนไลน์ ที่จะต้องทาให้ตวั เองมีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค หรื ออีก
นัยหนึ่ งคือการที่จะซื้ อสมาร์ ทโฟนซึ่ งเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และราคานั้นอยูใ่ นพันกลางๆถึ ง
หลายหมื่น การที่จะได้จบั ต้องหรื อทดลองสิ นค้าก่อนที่จะจ่ายเงิน หรื อออกจากร้านที่ขายนั้น ทาให้
เพิ่มความเชื่ อมันในตัวสิ นค้า และไว้วางใจว่าจะได้ของที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ในทางกลับกันการที่ซ้ื อ
ผ่านตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงิ นให้กบั ทางผูข้ าย หรื อตลาดออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อกลาง
ก่อนแล้วจึงจะได้ของ หรื อการเก็บเงินปลายทาง จะเกิดความกังวลแก่ผบู ้ ริ โภคว่าของที่ได้จะได้รับ
นั้นตรงตามที่เราต้องการ หรื อว่าจะได้รับของหรื อไม่ ซึ่ งถ้าเกิ ดมี ขอ้ ผิดพลาดของการขนส่ งของ
เสี ยหายจะต้องทาการขอคืนเงิ น ซึ่ ง กระบวนการเหล่ านี้ ตอ้ งใช้เวลาในการดาเนิ นการตรวจสอบ
พอสมควร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาส่ วนหนึ่ งได้ให้ความเห็นที่ตรงกันในเรื่ องการซื้ อสมาร์ ท
โฟนผ่านตลาดออนไลน์ไว้ว่า การซื้ อสมาร์ ทโฟนนั้นต้องการจะไปทดลองเครื่ อง ตรวจสอบสิ นค้า
รับคาแนะนาจากผูข้ ายก่อนที่จะซื้ อมากกว่าที่จะซื้ อโดยไม่เห็นสิ นค้าก่อน โดยสรุ ปได้วา่ พฤติกรรม
การซื้ อสมาร์ ทผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคนั้นส่ วนใหญ่ตอ้ งการสัมผัส ทดลอง
สิ นค้าสมาร์ ทโฟนก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อค่อนค้างมาก
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทย” ผูค้ น้ คว้าได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1.ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3.ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
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ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
ผูข้ ายสมาร์ ท โฟนในตลาดออนไลน์ ใ นประเทศเทศ ควรนาข้อมู ล ไปใช้ใ นการก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสมาร์ ทโฟน อีกทั้งตลาดออนไลน์ควรนาข้อมูลผล
การศึกษาไปปรับปรุ งระบบการใช้งานให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์
1. ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่าง
กันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยที่ต่างกัน โดยการที่จะ
ทากลยุทธ์การตลาดผูข้ ายจะต้องทาความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายของตลาดที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกัน
เพื่อจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งก็จะสามารถทาให้สมาร์ ทโฟน
ในตลาดออนไลน์น้ นั เพิ่มยอดขายได้ดีกว่าเดิม
2. ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.1 ผลิ ตภัณฑ์ พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานมีระดับการตัดสิ นใจในระดับมากซึ่ งผูบ้ ริ โภคนั้นมองว่าการที่มีถือมีประสิ ทธิ ภาพการใช้
งานมีส่วนสาคัญมากในการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่ งจะต้อง
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ในสมาร์ ทโฟน ทาให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพ ง่าย ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้นมี
ระดับ การตัด สิ น ใจอยู่ใ นระดับ ที่ ม าก เช่ น แบรนด์ ข องสิ น ค้า การออกแบบที่ ท ัน สมัย รองรั บ
เทคโนโลยี 4G หรื อสู ง กว่า ความละเอี ย ดของกล้องถ่ ายภาพ และขนาดหน้าจอแสดงผล ซึ่ ง มี
ความสาคัญเช่นกันในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูข้ ายจึงจะต้องนาเสนอด้านผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
ให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้และเข้าใจง่ายให้มากที่สุด
2.2 ราคา พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยค่าที่มากไปน้อยด้าน
ราคา คื อ ราคามี ความเหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้า มี ก ารบอกราคาชัดเจน ราคาอะไหล่ และ
บริ การซ่อมมีความเหมาะสม และราคาสามารถต่อรองได้ ตามลาดับ ซึ่ งจะพบว่าในด้านราคา ราคาที่
เหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้า มีระดับการตัดสิ นใจสู งที่สุด ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์น้ นั ให้ความสาคัญราคากับคุณภาพ ซึ่ งจะสอดคลองกับราคาสามารถต่อรองได้ที่ได้ระดับ
การติดสิ นใจน้อยสุ ด ผูข้ ายจึงจะต้องนาเสนอสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ สิ นค้านั้นคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
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2.3 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดย
ตลาดออนไลน์ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ร้านค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือ และ
ระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซึ่ ง มี ระดับการตัดสิ นใจที่ ใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งหมายความว่า
ผูบ้ ริ โภคนั้นให้ความสาคัญใกล้เคียงกัน ซึ่ งผูข้ ายและตลาดออนไลน์น้ นั จะต้องสร้างความน่าเชื่ อถือ
ให้กบั ตัวเอง ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นเกิ ดความมัน่ ใจที่จะซื้ อสามาร์ ทโฟน อีกทั้งระบบของตลาดออนไลน์
ต้องไม่ติดขัด สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งานก็ตอ้ งมีการ
พัฒนาปรับรู ปแบบเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค
2.4 ส่ งเสริ มการตลาด พบว่าระดับการตัดสิ นใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดย เพิ่มเวลา
รับประกันสิ นค้า ให้ส่วนลดแลของแถม โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่าง ๆ โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0% และ
ไม่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยการจัด ส่ ง มี ร ะดับ การตัดสิ น ใจที่ ใ กล้เคี ย งกัน ซึ่ งหมายความว่า ผูบ้ ริ โ ภคนั้น ให้
ความสาคัญใกล้เคียงกัน ซึ่ งผูข้ ายและตลาดออนไลน์น้ นั จะต้องสร้างการส่ งเสริ มการตลาดแบบต่าง
ๆ ให้เกิ ดการจูงใจในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคความน่ าเชื่ อถื อให้กบั ตัวเอง ให้ผูบ้ ริ โภคนั้นเกิ ดความ
มัน่ ใจที่ จ ะซื้ อ สามาร์ ท โฟน อี ก ทั้ง ระบบของตลาดออนไลน์ ต้อ งไม่ ติ ด ขัด สามารถเข้า ชมได้
ตลอดเวลา ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งานก็ตอ้ งมีการพัฒนาปรับรู ปแบบเพื่อตอบสนอง
ต่อผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับทาการศึกษาครั้งต่ อไป
1.ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาทัว่ ประเทศไทย ข้อมูลจึงกระจายค่อนข้างมาก ดังนั้นควรจะศึกษา
เพิ่มเติ มโดยการเจาะลึ กในตัวอย่างประชากรศาสตร์ เช่ น ผูท้ ี่ เล่ นเกมส์ Pokemon GO เนื่ องจาก
ตัวอย่างดังกล่าวใช้สมาร์ ทโฟนเล่นเกมส์หลายเครื่ อง โดยซื้ อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
2.ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ โดยใช้ตวั แปรต้น
คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล และส่ วนประสมทางการตลาด ดังนั้นควรจะศึกษาต่อในด้านพฤติกรรมการซื้ อ
เพิ่มเติม
3.ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการซื้ อทาง
ช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดี ยว ดังนั้นควรจะทาการศึกษาแบบเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อที่ได้จะเห็นข้อแตกต่างและนามาปรับปรุ งให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้ อ
สมาร์ ทโฟนได้ยง่ิ ขึ้นไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
1. แบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์
ในประเทศไทย
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพสมรส
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน / รับจ้าง
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
□ 5. อื่นๆ โปรดระบุ …………..
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5. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. รายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท

□ 2. ปริ ญญาตรี

□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 4. รายได้ มากกว่า 30,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความสาคัญของท่านเพียงคาตอบเดียว
ระดับความสาคัญ
คาถาม
5
4
3
2
1
ข้ อ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ตลาดออนไลน์
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
7 แบรนด์ของสิ นค้า
8 การออกแบบที่ทนั สมัย
9

รองรับเทคโนโลยี 4G หรื อสู งกว่า

10 ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพ
11 ขนาดของจอแสดงผล
12 ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
ด้านราคา (Price)
13 มีการบอกราคาชัดเจน
14 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
15 ราคาสามารถต่อรองได้
16 ราคาค่าอะไหล่และบริ การซ่ อมมีความเหมาะสม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
17 ตลาดออนไลน์ มีความน่าเชื่ อถือ ปลอดภัย
18 ร้านค้าหรื อผูข้ ายในตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่ อถือ
19 ระบบของตลาดออนไลน์สะดวกต่อการซื้ อ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
20
21
22
23
24

เพิม่ เวลารับประกันสิ นค้า
ให้ส่วนลด และของแถม
โฆษณาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ
โปรโมชัน่ ผ่อนสิ นค้า 0%
ไม่มีค่าใช้จ่ายการจัดส่ ง

64

ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความสาคัญของท่านเพียงคาตอบเดียว
คาถาม
ระดับความสาคัญ
ข้ อ

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทย
ท่านการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนผ่านตลาด
25
ออนไลน์ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

65

ภาคผนวก ข
1. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการ
หาค่า (Cinbachalpha Coefficient)
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ตารางที่ 1 ค่ าความเชื่อมัน่ (Reliability)
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
นาย อรรคเดช จันทรมานะ
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
การทางาน
1. บริ ษทั ไทยนิชิมตั สุ ก่อสร้าง จากัด
2. บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จากัด

