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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  สมาร์ทโฟนจดัเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ของมนุษยใ์นปัจจุบนั ซ่ึงมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้ นยิ่งในช่วงปี พ.ศ.2558  เป็นต้นมา เราจะได้เห็น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเร่ิมมีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตในสังคมยคุปัจจุบนัเหมือนกนันอกจากการใช้
งานในการติดต่อส่ือสารแลว้ ระบบความสามารถของเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัคงถูกพฒันาเพิ่มขึ้น
เป็นล าดบัจนในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือยงัถูกใชใ้นดา้นความบนัเทิง รับส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตหรือในดา้นการศึกษาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นยคุปัจจุบนัเช่นกนั เพราะ
สามารถเปิดบทเรียนต่างๆจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้ท าให้การแข่งขนัในตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยู่
ในจุดท่ีสูงมากขึ้นเป็นล าดบั เม่ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนไดเ้ขา้มาอยูใ่นกระแสความนิยมของ
ผูบ้ริโภคท าให้ผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหันมาให้ความส าคญัในการพฒันาและผลิตสมาร์ทโฟนมา
กยิง่ขึ้น (โลกการคา้ออนไลน์, 2559) 
 ในปัจจุบนั สมาร์ทโฟนจะมีราคาอยู่ระหว่าง 1,999 – 52,390 บาท (บานาน่าไอที, 2558) ซ่ึง
เป็นราคาท่ีเจาะกลุ่มลูกคา้แต่กลุ่มตั้งแต่ตลาดระดบังบนอ้ยจนถึงระดบับน จะเห็นไดว้า่ตลาดสมาร์ท
โฟนจะเป็นตลาดท่ีมีการขยายตวัท่ีสูงมากถึงยอดจ าหน่ายประมาณ 40.2 ลา้นเคร่ือง จากขอ้มูลท่ี
กล่าวมาขา้งตน้พบไดว้่า แนวโน้มตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมท่ีน่าสนใจ โดยในส่วนตลาดสมาร์ท
โฟนในประเทศไทยยงัคงมีการแข่งขนัของผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนรายใหม่ๆ ท่ีก าลงัเขา้สู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงส่งผลท าใหร้าคาสมาร์ทโฟนในปัจจุบนัเร่ิมลดต ่าลงเพื่อท่ีจะไดเ้จาะกบักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆอีกทั้งเพื่อ
ท าใหก้ารแข่งขนักบัคู่แข่งมีการเปรียบเทียบไปในตวัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ท่ีมีการพฒันาให้
อยู่ในระดบัท่ีใช้งานไดดี้ขึ้น ผลจากการท่ีราคาสมาร์ทโฟนปรับตวัลดลงท าให้ผูบ้ริโภคระดบัล่าง
จนถึงระดบักลาง มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ไดง้่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี ค.ศ. 2019 น้ี ทาง
ซมัซุงไดอ้อกรุ่น A30 , A50 มาช่วงตน้ปี ก็เป็นการเรียกกระแส และ ฉีกภาพลกัษณ์เก่าๆทิ้งไปพร้อม
ทั้งใส่นวตักรรมใหม่ๆในราคาท่ีทุกวยัโดยเฉพาะวยัรุ่นสามารถเอ้ือมถึง โดยการดึงศิลปินระดบัโลก
มาเป็นตวัชูโรงและศิลปินแนวหนา้ของไทย จากจุดน้ีท าให้เห็นว่าซัมซุงไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฤติกรรม รูปแบบการบริโภคและตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลึกซ้ึง จึงท าใหย้อดขาย
ตั้งแต่ช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตวั และ ยงัเป็นกระแสท่ีท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีความสนใจ
กนัเร่ือยๆมา 



 
 

 จากความส าคญัขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50 ท่ีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ร้าน CSC เพื่อน าผลการวิจยัท่ีคน้พบ
น้ี ไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป 
 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซี
คอนบางแค มีปัจจยัอะไรบา้ง 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่น A50 ท่ี
ร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค มีปัจจยัอะไรบา้ง 
 3. ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุง A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 
มีปัจจยัอะไรบา้ง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่น A50 ของ
ผูบ้ริโภคท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50 ของผูบ้ริโภคท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 
ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวั
แปรร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา
ค าตอบ 

 

                ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 
         Independent Variable        Dependent Variable 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   ภาพท่ี 1.1 กรอบความคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
ท่ีมา : Defleur & Rokeach 1989 

ปัจจัยทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
ท่ีมา : Philip Kotler , 2003  
5. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 

Image) 
ท่ีมา : Keller , 1993 

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ซัมซุงรุ่น A50 

1.การตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการ 
2.การเสาะแสวงหาขอ้มูล 
3.การประเมินทางเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ท่ีมา  : Downs, 1957 อ้าง ถึ งใน 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์, 1998 , หนา้ 
370-374 

H1 

H2 



 
 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 
 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมั
ซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  
 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50  ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  
  
1.6 ขอบเขตในการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่การศึกษาดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคลกร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ
และดา้นกระบวนการ  

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ี

ร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบาง ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
จ านวนทั้งส้ิน 193,491 คน ( ส านกัทะเบียนกลาง ) 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มตัวอย่างแบบ ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยในการเลือกผูวิ้จัยเลือกการสุ่มแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) การสุ่มตามระดบัชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน เป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่
เป็นสัดส่วนตามจ านวนของประชากรในแต่ละชั้น ซ่ึงผูวิ้จยัจะเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละชั้นเอง โดยไม่ไดค้  านวณหาตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้นโดยเลือกแจก
แบบสอบถามให้กบัผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิง ท่ีเคยซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน 
CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ซ่ึงสามารถค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
ประชากรในเขต บางแค ปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 193,491 คน โดยแบ่งเป็นแขวงไดด้งัน้ี 
 แขวงบางแค  38,955   = ร้อยละ20 = 80 คน 
 แขวงบางแคเหนือ 60,111  = ร้อยละ31 = 124 คน 
 แขวงบางไผ ่  39,996  = ร้อยละ21 = 84 คน 
 แขวงหลกัสอง  54,429  = ร้อยละ28 = 112 คน 



 
 

โดยสรุปไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน จาก 4 แขวงในเขตบางแค 
หลงัจากไดจ้ านวนประชากรแลว้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม  

การวิจยัใชว้ิธีเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีแบบสอบถามออนไลน์โดย
ใชร้ะยะเวลารวม 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 –มีนาคม พ.ศ. 2563 

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี 
ร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563 
5. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได ้และ สถานะภาพ และ ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ (Image)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50 
 
1.7 นิยามค าศัพท์ 
 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ของผูใ้ชบ้ริการ สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  หมายถึง สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง รุ่น A50 
ปัจจัยด้านราคา  หมายถึง  ราคาส าหรับการใหบ้ริการ สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง รุ่น A50 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสมาร์ท

โฟนยีห่อ้ซมัซุง รุ่น A50 
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้

ผูใ้ชบ้ริการมาซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง รุ่น A50 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ตรา

สินคา้ (brand) เป็นจุดร่วมท่ีผสมผสานอย่างลงตวัระหว่างองคก์รกบัสินคา้/บริการ ภาพลกัษณ์ของ



 
 

ตราสินคา้มีผลดีโดยตรงต่อองค์กร เป็นการโน้มน้าวและเตือนความจ าให้ประชากรจ าได้ถึงตรา
สินคา้ซมัซุง 
 สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัทมื์อถือ ท่ีมีระบบปฏิบติัการระดบัสูงในตวั มีความยดืหยุน่ใน
การใชง้านสูง ติดตั้งโปรแกรมไดห้ลากหลาย และมีรูปร่างคล่องตวัในการใชง้านใกลเ้คียงกบั มือถือ 
ทัว่ๆไป แต่จะมีประสิทธิภาพกา้วหน้าสูงกว่าฟีเจอร์โฟน โดยทัว่ไปสมาร์ทโฟนจะมีลกัษณะเป็น
หนา้จอในระบบสัมผสัคุณภาพสูง โดยท่ีราคาไม่สูง ดงัรุ่น A50 
 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ี
ตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ซัมซุง รุ่น A50 ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้และบริการ 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น 
A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค เพื่อใช้เป็นแนวทางการท าธุรกิจ และการหา
ช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ริโภคเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู ้บริโภคท่ีร้าน CSC 

หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแคต่อไป 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง

รุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ และ 
วางแผนการตลาด ส าหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีซี
คอนบางแค ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี
ไดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกดงัน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด (Marketing Mix) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
2.4 ประวติับริษทั Samsung 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) ให้ความหมายกบัปัจจยัส่วนบุคคล (Presonal Factors) หมายถึง 
พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัเฉพาะของบุคคลดว้ยเช่นกนั 
 1.อายุและชั้นของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคล
จะแตกต่างกนัไปตามช่วงอายแุละชั้นของวงจรชีวิต 
 2.อาชีพ (Occupation) อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของบุคคล นักการตลาดควร
ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและพฒันากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม สินคา้ประเภทเดียวกนั อาจตอ้ง
มีการออกแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 3.สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบด้วยรายได้ท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดสิ้นทรัพยแ์ละเงินออม หน้ีสิน รวมถึงทศันคติดา้นการออมและการใช้จ่ายของบุคคล มี
อิทธิพลต่อการซ้ือ นักการตลาดตอ้งศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคล โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีความ
อ่อนไหวต่อรายได ้ถา้มีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การ
ปรับผลิตภณัฑใ์หม่ ปรับต าแหน่งผลิตภณัฑ ์หรือ ปรับราคา 
 4.รูปแบบการด าเนินชีวิต (LifeStyle) ถึงแมบุ้คคลจะมีอายเุท่ากนั อยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัมี
สถานะทางสังคมเหมือนกนั และ ท างานอาชีพเดียวกนั ก็อาจมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกนั 
วิถีท่ีแต่ละคนใช้ในการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสนใจ การแสดงออกด้านความเห็น และ 



 
 

พฤติกรรมการเสนอผลิตภณัฑค์วรค านึงถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลดว้ย บางคร้ังตอ้งช้ีน า
ถึงความเหมาะสมของผลิตภณัฑก์บัการด าเนินชีวิตโดยบอกวา่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคอยา่งไร 
 5.บุคลิกลกัษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-concept) ลกัษณะเฉพาะ ของ
บุคลคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ บุคลิกลกัษณะบ่งบอกไดจ้ากความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นตวั
ของตวัเอง คลอ้ยตาม เป็นผูน้ า หรือ ชอบต่อตา้น ส่วนแนวคิดของตนเองเป็นวิธีท่ีบุคคลมองตนเอง
ในแง่มุมท่ีต่างกัน ได้แก่ แนวคิดท่ีมองว่าส่ิงท่ีเป็นตัวตนท่ีแทจ้ริง จะแตกต่างจากแนวคิดท่ีมอง
ตนเองในอุดมคติ เป็นส่ิงท่ีอยากจะเห็นตวัเองในส่ิงท่ีเป็นซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดท่ีว่าคนอ่ืนมอง
ตนเอง 
 เก้ือ วงศบ์ุญสิน (2544) ไดก้ล่าวไวว้่า ประชาการศาสตร์เชิงธุรกิจ (Business Demography) 
เป็นการน าวิธีการทางประชากรศาสตร์มาใช้เป็นตวัช่วยในการเสริมโอกาสทางธุรกิจ โดยการน า
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การศึกษา และ อาชีพท่ี
อาจจะมีอิทธิพลเก่ียวกับตัวบุคคล องค์กร หรือ อาจจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีทางองค์กรก าลงั
ด าเนินงานอยู่มาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ขององค์กรหรือเป็นหลักประกัน
ความส าเร็จของธุรกิจ 
 Hanna and Wozniak (2001) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้เฉล่ีย
ต่อเดือน ศาสนาและเช้ือชาติ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดมกัจะ
น ามาพิจารณาส าหรับใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความ
ตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคโดยลกัษณะประชากรศาสตร์สสามารพแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 
1.อาย ุ 
         เป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ปัจจยัหน่ึงท่ีนกัการตลาดมกัใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมโดยอายุ
ท่ีแตกต่างกนัของบุคคลส่งผลต่อ วยัวุฒิ ความสามารถในการท าความเขา้ใจเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ 
การรับรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความสนใจ และ อารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละช่วงวยั 
2. เพศ  
          Goidhaborsadore and Yates (2002) ได้กล่าวถึงปัจจยัในเร่ืองเพศไวว้่า เพศเป็นลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่ก าเนิด โดยเพศจะเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล
ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนั เช่น เพศหญิงอาจจะมีพฒันาการท่ีเร็ว
กวา่เพศชายในช่วงวยัเด็ก ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่าง
กนั ยกตวัอย่างเช่น เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ มากกว่าเพศชาย 



 
 

ในขณะท่ีเพศชายจะให้ความส าคญัในเร่ืองเหตุและผลเป็นส าคญั โดยท่ีจะไม่ลงรายละเอียดต่างๆ
มากนกั 
3. ระดบัการศึกษา 
 การศึกษา หมายถึง วุฒิท่ีไดรั้บจากสถานศึกษาท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษาตามเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ี
สถาบนัก าหนด ซ่ึงการศึกษาบ่งบอกถึงระดบัการรู้หนงัสือ ความถนดัในดา้นวิชาชีพ ระดบัการศึกษา
จะแสดงถึงความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ของบุคคลว่ามีแตกต่างกนัมากน้อย
เพียงใดนอกจากนั้นการศึกษาจะท าให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่ม้ึนแลว้ การศึกษายงัท าให้เกิดทศันคติ
ค่านิยม และ คุณธรรมทางความคิดท่ีแตกต่างกนัตามส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลไดพ้บระหวา่งการศึกษา 
4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) ไดก้ล่าวถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายถึง ฐานะ
ท่ีมาจากการประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวต่างๆ หรือ รายได้ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงสสามารถแสดงถึง
ฐานะทางการเงินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงการมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสินคา้ในการอุปโภคหรือ
บริโภคต่างๆ รวมทั้งการบริโภคข่าวสาร ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงอาจจะมีโอกาสท่ีดีสในการ
แสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจต ่าจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองต่างๆ 
ยกตวัอย่างเช่น ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดบัสูง จะมีโอกาสไดรั้บเชิญไปทดลอง
สินคา้ใหม่ๆ หรือ สิทธิพิเศษจากร้านต่างๆ ก่อนบุคคลในระดบัท่ีต ่ากวา่ อาชีพจะบ่งบอกลษัณะ และ 
ความสามารถเฉพาะของบุคคล นอกจากนั้นยงับ่งบอกช่วงเวลาท่ีสามารถเปิดรับข่าวสาร หรือ เร่ืองท่ี
สนใจ ยกตัวอย่าง เช่น ผู ้ท่ีประกอบอาชีพพนักงานประจ า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนหรือ 
รัฐวิสาหกิจ จะมีช่วงเวลาในการรับข่าวสารในช่วงค ่าหรือ ช่วงวนัหยุด เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาหลงั
เลิกงาน ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพแม่บา้นมกัจะมีช่วงเวลาเปิดรับข่าวสารในช่วงเช้า เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีนัง่ด่ืมกาแฟและดูโทรทศัน์ไปดว้ย เป็นตน้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 
 Philip Kotler (Kotler, 1993) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ
ทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือ
ช่องทางการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และทางผูท้  าวิจัย



 
 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ จึงไดเ้พิ่มภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 
Image) โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจดา้นสมาร์ทโฟน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความตอ้งการ
แตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพ
ท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ี
เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาของ
ผูบ้ริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1 ส่ิงของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึง 
เกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคจึงจ าเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่มา
ทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใชผ้ลิตภณัฑ ์
อยา่งหน่ึงในอดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือสายพานรถยนตข์าดแต่ไม่สามารถหาสายพาน
เดิมได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหร้ถยนตเ์กิดเสียงดงั จึงตอ้งไปหาสเปรย์
มาฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน  

1.3 การเปลีย่นแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและ 
คุณวุฒิหรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความ
ตอ้งการใหม่ๆ 

1.4 การเปลีย่นแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดขึ้น 

1.5 การเปลีย่นแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานะทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลง 



 
 

1.6 ผลจากการเปลีย่นกลุ่มอ้างองิ บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั แต่ละช่วงชีวิต 
และแต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอา้งอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือ
การตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาและเกิดความ
ตอ้งการขึ้นได ้

เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้นหรือไม่ก็ได ้
หากปัญหาไม่มีความส าคญัมากนกั คือจะแกไ้ขหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้หากปัญหาท่ีเกิดขึ้นยงัไม่หายไป 
ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็นแรงผลักดันให้
พยายามแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน 

2.การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 
เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ

ตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว  

มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 
2.2 แหล่งธุรกจิ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ.จุดขายสินคา้  

บริษทัหรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย หรือจากพนกังานขาย 
2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ 

เช่น โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสาร 

ท่ีไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช้ 
ผูบ้ริโภคบางคนก็ใชค้วามพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจขึ้นอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยูเ่ดิม ความรุนแรง
ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

 
 



 
 

3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 

เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดี
ท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล
เก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้
ใหเ้หลือเพียงตรายีห่้อเดียว อาจขึ้นอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจขึ้นอยูก่บั
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่
ดว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดัสินใจไดง้่ายขึ้น 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การ 
พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถท าอะไรไดบ้า้งหรือมี
ความสามารถแค่ไหนผูแ้ต่ละรายจะมองผลิตภณัฑว์า่เป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีวา่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะให้
ความสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.2 ระดับความส าคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความส าคญัของ 
คุณสมบติั (Attribute Importance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ 
(Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑใ์นระดบั
แตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา 

3.3 ความเช่ือถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อ 
ยีห่อ้ของสินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายีห่้อขึ้นชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่ง
ของตรายีห่อ้ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค 

3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละ 
ยีห่อ้แค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะก าหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์เขา
ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ 

3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน าเอา 



 
 

ปัจจยัส าหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยีห่้อ คุณสมบติัของสินคา้มา
พิจารณาเปรียบเทียบใหค้ะแนน แลว้หาผลสรุปวา่ยีห่้อใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด 
ก่อนตดัสินใจซ้ือต่อไป 
 

4.การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) 
 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับ

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 

 

5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความ
พอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้าได้
หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ัง
ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

สรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาอธิบายได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Stage of the buying decision process) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัความนึก
คิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึง
ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทศันคติ (Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ 
การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึก
นึกคิดท่ีน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1.ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร 

 2.ประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
 3.ชนิดผลิตภณัฑ ์ตอ้งค านึงถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพ และ บทบาททางสังคม 

 4.รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ขึ้นอยูก่บัราคา ความชอบ และ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์



 
 

 5.ตราผลิตภณัฑ ์ขึ้นอยูก่บัความเช่ือ และ ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความมีช่ือเสียงของสินคา้ 
และ การใหบ้ริการ 
 6.ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายราย ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยูก่บับริการท่ี
ผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย 
 7.ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่ จะซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนเท่าใด การตดัสินใจ
ซ้ือเก่ียวกบัปริมาณ ขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นและอตัราการใช้ 
 8.เวลา เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้ว่าจะซ้ือจ านวนเท่าไร ก็มาตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ โอกาสใน
การซ้ือขึ้นอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ 
 9.วิธีการช าระเงิน วิธีการช าระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน 

 

 
 
2.4 ประวัติบริษัท Samsung 
 
 ลี เบียงชอล (Lee Byung-Chul) หรือ โฮอมั เป็นผูก่้อตั้งบริษทัซมัซุงบริษทัยกัษใ์หญ่ใน
ประเทศเกาหลีใต ้ลี เบียงชอล เกิดเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2453 ในจงัหวดัอึย-เรียง มนฑลค
ยองซงันมั 
 ลี ไดก่้อตั้งบริษทัการคา้ซมัซุงขึ้นในปี พ.ศ. 2481 ในเมืองแทกู หลงัจากนั้นก็ไดก่้อตั้งบริษทั
ซมัซุงโปรดกัส์ บริษทัส่ิงทอ และ บริษทัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดระยะเวลาท่ีเคา้ไดท้ าคุณประโยชน์
นานบัประการใหก้บัประเทศเกาหลีใต ้เขาจึงกลายเป็นตน้แบบท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อแวดวงธุรกิจใน
ยคุสมยันั้น ในปี พ.ศ. 2504 เขาไดรั้บการเสนอช่ือและไดรั้บเลือกเป็นนายกสมาคมนกัธุรกิจ ต่อมา
ในปี พ.ศ.2508 เขาไดก่้อตั้งมูลนิธิวฒันธรรมซมัซุงขึ้น ดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งการจะอนุรักษแ์ละ
รับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ.2523 เขาไดรั้บการกล่าวขานในฐานะนกัธุรกิจท่ีน าความเจริญมาสู่
ประเทศและด าเนินธุรกิจดว้ยความฉลาดรอบคอบน าพาธุรกิจดว้ยความสามารถเฉพาะตวัท่ีมีตั้งแต่
ดา้นความเป็นผูน้ า และแนวคิดกา้วหนา้ ตลอดชีวิตของลี เขาไดอุ้ทิศตวัใหก้บัการพฒันาประเทศ
และเศรษฐกิจ พยายามท าใหพ้ลเมืองเกาหลีมีความสุขขึ้น โดยในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 เขา
ไดจ้ากโลกน้ีไปอยา่งสงบ ดว้ยวยั 78 ปี เม่ือลีไดจ้ากโลกน้ีไป ทางประเทศเกาหลีใตก้็ไดม้อบเคร่ือง
ราชฯระดบัมูกุงฮวา และทางประเทศญ่ีปุ่ นก็ไดม้อบเคร่ืองราชฯ ระดบัฮุนอิลดึงชอ ใหแ้ก่เขาเพื่อเป็น
เกียรติประวติัแก่ลี 



 
 

 ท่ี Samsung Electronics เราพบวา่ทุกความทา้ทายคือโอกาสและเช่ือวา่เราคือผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัอนัดบัใหเ้ป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยดิีจิตอลท่ีไดรั้บการยอมรับของโลก ความ
มุ่งมัน่ของเราท่ีจะเป็นท่ีสุดของโลก ท าใหเ้รากลายเป็นผูมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบัหน่ึงของ
โลกในสินคา้กวา่ 13 ชนิด รวมถึงเซมิคอนดกัเตอร์, TFT-LCD, มอนิเตอร์ และ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
CDMA เราไดก้า้วไปขา้งหนา้อยูเ่สมอดว้ยการวิจยัและพฒันาท่ีล ้าสมยัในสายงานเซมิคอนดกัเตอร์
ทั้งหมดของเรา รวมถึงแฟลชเมมโมร่ีและนอน-เมมโมร่ี, เซมิคอนดกัเตอร์ท่ีผลิตตามความตอ้งการ
ของลูกคา้, DRAM และ SRAM รวมถึงการผลิต LCD ท่ีดีท่ีสุด, โทรศพัทมื์อถือ, เคร่ืองใชดิ้จิตอล 
และ อ่ืนๆ 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าว ันของคนในสังคมมากขึ้ นซ่ึงก็ได้มีผู ้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชส้มาร์ทโฟนไวด้งัน้ี 

 พิชญ์ เพชรค า (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของ  
วยัรุ่นไทยท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อตนเองและสังคม ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใชส้มาร์ทโฟนบ่อย
ใน ช่วงเวลา 17.01-21.00 น. สถานท่ีใชค้ือบา้นท่ีพกัอาศยัความถ่ีในการมากกว่า 30 คร้ังต่อวนั โดย
กลุ่ม ตวัอยา่งมีวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะการใชค้ือ Facebook ส่วนใหญ่ใชติ้ดต่อกบัเพื่อน ระยะเวลา
ในการใชค้ือระยะเวลา 6-10 นาทีต่อคร้ัง ส่วนผลกระทบดา้นลบจากการใชค้ือก่อให้เกิดการติดเกมส์
และ แนวโนม้ระดบัความสัมพนัธ์ของคนในสังคมเร่ิมลดลงจากพฤติกรรมการใช้โทรศพัทส์มาร์ท
โฟน คือ การส่ือสารดว้ยการพูดคุยนอ้ยลง  

 จุฑาพชัร์ วณิชกจิ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าของสมาร์ทโฟน รุ่น 
ไอโฟน ตราแอปเป้ิลและสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซ่ี ตราซัมซุง ท่ีมีผลต่อทศันคติการใชส้มาร์ทโฟนข
อง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจยั ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลกับทศันคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกัน 2) เพื่อ
ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้านสมาร์ทโฟนท่ี
แตกต่างกนั  3) เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัทศันคติ
ต่อการใชง้าน สมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนัโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจผ่านเคร่ืองมือแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการส ารวจคือ ผูท่ี้เคยใชง้านสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอป
เป้ิล หรือ สมาร์ทโฟนรุ่นกาแลกซ่ี ตราซัมซุง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 385 คน พบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้านสมาร์ทโฟน



 
 

ท่ีแตกต่างกนั โดยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วน
ปัจจยัส่วน บุคคลท่ีไม่ส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้านสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านเพศ 2)ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันส่งผลกับทศันคติต่อการใช้งาน  
สมาร์ทโฟนท่ี แตกต่างกนั โดยพบวา่ ระดบัการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัส่งผลกบั 
ทศันคติต่อการใช้งาน สมาร์ทโฟนทั้งด้านความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 3) 
ระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของ เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันส่งผลกบัทศันคติต่อการใช้  งานสมาร์ท
โฟนท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่า ระดบัการรับรู้ ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลกบั
ทศันคติต่อการใชง้านสมาร์ทโฟนทั้งดา้นความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนในชั้นเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สมาร์ท
โฟนในชั้นเรียนและผลการเรียนของนกัศึกษาพบวา่ 1) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้มาร์ท
โฟนในชั้นเรียนเพื่อคน้ควา้ขอ้มูล ในขณะท ากิจกรรมท่ีอาจารยม์อบหมาย (ร้อยละ 50.5) และใน
บางคร้ังไดน้ าสมาร์ทโฟนมาใชเ้พื่อ คน้หาเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจเพิ่มเติมในระหว่างเรียน (ร้อยละ 46.8) 
นอกจากน้ี นักศึกษาน าสมาร์ทโฟนมา ใช้ถ่ายรูป PowerPoint ของอาจารย์แทนการจดบนัทึกใน
บางคร้ัง (ร้อยละ 47.7) และน ามาใช้เพื่อ ติดต่อ/ตามเพื่อน ให้มาเขา้เรียนบางคร้ัง (ร้อยละ 56.7) 2) 
อาจารยผ์ูส้อนควรตกลงกฎหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนร่วมกบันักศึกษา
อยา่งชดัเจน 

เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคนไทย จากขอ้มูลท่ีได้จากงานวิจยัช้ินน้ีแสดงให้เห็นถึง
แนวโนม้ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมท่ียงัน่าสนใจ โดยในส่วนตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยยงัคง
มีการแข่งขนัของผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนรายใหม่ๆ ท่ีก าลงัเขา้สู่ตลาดมากขึ้น ซ่ึงไดส่้งผลต่อราคาสมาร์ท
โฟนเร่ิมลดต ่าลงเพื่อการแข่งขนักบัคู่แข่งไดเ้พียงพอควบคู่กบัคุณภาพสินคา้ยงัมีการปรับปรุงพฒันา
ให้อยู่ในระดบัการใชง้านท่ีดีขึ้น ผลจากการท่ีราคาสมาร์ทโฟนปรับตวัลดลงท าให้ผูซ้ื้อระดบักลาง
และระดบัล่างสามารถเขา้ถึงไดง้่ายมากขึ้นดว้ยเน่ืองจากระดบัราคามีให้เลือกท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะ
ตราสินคา้จีนท่ีก าลงัเขา้มาสู่ตลาดต่างประเทศ จึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจกบัพฤติกรรม รูปแบบ
การบริโภคและตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มให้ลึกซ้ึงตรงตามต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของแต่ละ
ตราสินคา้ไดว้างเอาไว ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัในตลาดสมาร์ทโฟนภายในประเทศไทย
ไดม้ากขึ้น 



 
 

ปุณรดา ถาวรจิระองักูร (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลท าให้
นักศึกษาตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เน่ืองจากประชากรท่ีเป็นนิสิต มีแนวโน้มท่ีจะมีการซ้ือโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนเพราะมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ส าหรับการติดต่อส่ือสาร ดว้ยการท่ีโทรศพัท์ในปัจจุบนัไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มา
ประยุกตใ์ชเ้ป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหท้นัสมยั เรียกไดว้่าเป็นยคุการส่ือสารแบบดิจิตอล 
ดงันั้นการท างานของสมาร์ทโฟนนบัไดว้า่เป็นการตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนใน
ยุคปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี นบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ียากท่ีจะขาดได ้ท าให้คนหันมาสนใจการใช้งาน
สมาร์ทโฟนกนัมากขึ้นเพื่อความสะดวกและกา้วทนัเทคโนโลย ี

 
โดยสรุป จากงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ีทบทวน ไดพ้บว่าการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสมาร์ทโฟน

ในปัจจุบนัน้ี เกิดไดจ้ากหลายๆปัจจยัและเหตุผล อนัประกอบไปดว้ย พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน 
การรับรู้ตราสารของสมาร์ทโฟนท่ีใช ้ทศันคติต่อการใชส้มาร์ทโฟนในปัจจุบนั จากขอ้มูลดงักล่าว 
ท าให้เราทราบไดถึ้งการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นเอ50ได ้ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะ
เห็นไดช้ดัเจนยิง่ขึ้นและมีการตรวจสอบจากแบบสอบถาม ดงัจะไดน้ าเสนอในบทต่อๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 3 
     วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซัมซุง รุ่นA50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค โดยผูว้ิจัยได้ท าแบบเชิงปริมาณ
(Qualitative) และได้ใช้แบบ Survey Research โดยมีเคร่ือมือคือแบบสอบถามได้ด า เนินการ
ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูเ้คยซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC 
หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของกลุ่มผูป้ระชากรท่ี
สนใจสมาร์ทโฟนยีห่้อซัมซุงรุ่น A50 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร  W.G. 
Cochran (1953) ดงัน้ี 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้



 
 

 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดค้ือ P 
= .50   Z = 1.96 (ร้อยละ 95) e = 0.05  
 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 ดงันั้น จากการค านวณท าให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการสุ่มจากผูท่ี้สนใจซ้ือสมาร์ท
โฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูล
ในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
โดยในการเลือกผู ้วิจัย เลือกการสุ่มแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภู มิ  (Stratified Random 
Sampling) การสุ่มตามระดับชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน เป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นสัดส่วนตาม
จ านวนของประชากรในแต่ละชั้น ซ่ึงผูวิ้จยัจะเป็นผูก้  าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละชั้น
เอง โดยไม่ไดค้  านวณหาตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชั้นโดยเลือกแจกแบบสอบถามให้กบั
ผู ้บ ริโภคทั้ ง เพศชายและหญิง  ท่ี เคย ซ้ือสมา ร์ทโฟนยี่ห้อซัม ซุ ง รุ่น  A50 ท่ี ร้ าน  CSC 
หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ซ่ึงสามารถค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
ประชากรในเขต บางแค ปี 2562 มีจ านวนทั้งหมด 193,491 คน โดยแบ่งเป็นแขวงไดด้งัน้ี 
 
 แขวงบางแค  38,955  = ร้อยละ20 = 80 คน 
 แขวงบางแคเหนือ 60,111 = ร้อยละ31 = 124 คน 
 แขวงบางไผ ่  39,996 = ร้อยละ21 = 84 คน 
 แขวงหลกัสอง  54,429 = ร้อยละ28 = 112 คน 
 
โดยสรุปไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน จาก 4 แขวงในเขตบางแค 
หลงัจากไดจ้ านวนประชากรแลว้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม  

 
 



 
 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ได้สร้างขึ้ นเพื่อเป็นการศึกษา กรอบความคิด แนวทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  โดย
มีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่  

เพศ เป็นตวัแปรแบบนามบญัญตัติ (Norminal) 
อาย ุเป็นตวัแปรแบบเรียงล าดบั (Ordinal) 
สถานภาพสมรส เป็นตวัแปรแบบนามบญัญตัติ (Norminal) 
การศึกษา เป็นตวัแปรแบบนามบญัญตัติ (Norminal) 
อาชีพ เป็นตวัแปรแบบนามบญัญตัติ (Norminal) 
รายได ้เป็นตวัแปรแบบเรียงล าดบั (Ordinal) 

โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ประกอบไปด้วย ด้าน ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Image) ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ค าถามแบบปลายปิด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) ใน
รูปแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ลกัษณะค าถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีการก าหนดค่าการ
ประเมิน ดงัน้ี 

 
  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
  ระดบั 1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 
 เกณฑใ์นการประเมินวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัม

ซุงรุ่น A50 ผูวิ้จัยใช้การวดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งคะแนนออกเป็น 5 
ระดบัในแบบสอบถาม คะแนนต ่าสุดคือ 1 คะแนน และ สูงสุดคือ 5 คะแนน โดยใชเ้กณฑใ์นการให้
คะแนนเฉล่ีย ใชสู้ตรค านวณช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  



 
 

 
  อนัตรภาคชั้น      =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด/จ านวนชั้น 
    =  5 – 1 / 5 
    =  0.8 
 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทาง

การตลาด ดงัน้ี 
 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึงมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึงมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึงปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึงนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึงนอ้ยมาก  
ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่น A50 โดย

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ลกัษณะค าถามแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมีการก าหนดค่าการประเมิน ดงัน้ี 

  ระดบั 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
  ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดบั 2   หมายถึง  นอ้ย 
  ระดบั 1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 
3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 



 
 

 3. แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข  

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5.น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จ านวน 10 คน  และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

3.4 วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซัมซุง รุ่นA50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค โดยแบ่งการวิจยัตามท่ีผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอย่างในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์ แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือคน้ควา้ คือ แบบสอบถามแลว้น า
ออกส ารวจ จากกลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุง รุ่นA50 ท่ีร้าน CSC 
หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ดว้ยตนเอง จ านวน 400 ชุด 
 5. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลส่วนน้ีได้มาจาก บทความ ผลงานวิจยั เอกสาร
วิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร และเวป็ไซตเ์พื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวิจยั 
 
 
 
 



 
 

 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 

 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์
หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี และใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ สถานภาพการปฏิบติัหน้าท่ี, 
การศึกษา, อาชีพ และรายได ้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาซ้ือมือถือซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน 
CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมาย ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2. ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   

2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
   ( )2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 



 
 

 3. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach)  
 
 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
   

2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 


2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  

 
 4. สถิติท่ีใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
   4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป โดยใชก้ารสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) 
หรือท่ีเรียกวา่ (ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1, 2 และ 3 มีสูตรการค านวณดงัน้ี   

 
 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
  โดย dfb = k-1 
   dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 

  4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค โดยใช้
สมการเชิงถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) มีวิธีค  านวณ ดงัน้ี 
   Y = a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ... + 𝑏𝑘𝑥𝑘 
                    



 
 

  เม่ือ a เป็นจุดตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เม่ือให้ตวัแปรอิสระ
ทั้งหมดมีค่าเท่ากบัศูนย ์
  ส่วน b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัวแปร
อิสระแต่ละตัว ซ่ึงหมายถึง อัตราการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เม่ือตัวแปรอิสระนั้น
เปล่ียนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงท่ี 
  โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
  a = Y - 𝑏1 𝑋1 - 𝑏2 𝑋2 - … - 𝑏𝑘  𝑋𝑘  

  𝑏𝑖  = 
∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖− ∑𝑋𝑖  ∑ 𝑌𝑖

𝑛∑𝑋𝑖
2−(∑ 𝑋𝑖)2  

 
การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคูณมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ 
1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุ่ม และ มีการแจงแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์จะตอ้งเป็นอิสระกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการตอบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ
50 ท่ีร้านซีเอสซี สาขาซีคอนบางแค ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน และ ไดร้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 400ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
ระดบัความมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ50 ท่ีร้านซีเอสซี 
สาซีคอนบางแค ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 

4.3 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงัน้ี 

4.3.1 สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 จะใชท้ดสอบหาความแตกต่างค่าที ( t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA) โดยวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ50 ท่ีร้านซีเอสซี สาซีคอนบางแค 
ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 

4.3.2 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จะใชส้ถิติหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดว้ยวิธีวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (5P) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ50 ท่ีร้าน
ซีเอสซี สาซีคอนบางแค ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่และร้อยละเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อ

เดือน 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จ าแนกตามเพศ 
 
 



 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ชาย 246 61.5 61.5 61.5 

หญิง 154 38.5 38.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.5 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

อาย ุ16 - 20 ปี 32 8.0 8.0 8.0 

อาย ุ21- 30 ปี 125 31.3 31.3 39.3 

อาย ุ31 - 40 ปี 122 30.5 30.5 69.8 

อาย ุ41- 50 ปี 83 20.8 20.8 90.5 

อายมุากกวา่ 50 ปีขึ้น
ไป 

38 9.5 9.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูผู้ต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่มีอาย ุ
21-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา อาย ุ31-40 ปีจ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 อายมุากวา่ 50ปีขึ้นไป จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ อาย ุ16-20 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคจ าแนกตาม
สถานภาพสมรส 



 
 

 

สถานภาพสมรส 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

โสด 198 49.5 49.5 49.5 

สมรส 185 46.3 46.3 95.8 

หมา้ย 17 4.3 4.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา สมรส จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.3 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 40 10.0 10.0 10.0 

ปวส./อนุปริญญา 256 64.0 64.0 74.0 

ปริญญาตรี 100 25.0 25.0 99.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.0 1.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญา มากท่ีสุด จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา ปริญญา
ตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มธัยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
และ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.5 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จ าแนกตามอาชีพ 
 
 
 



 
 

อาชีพ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

นกัเรียน/นกัศึกษา 21 5.3 5.3 5.3 

พนกังานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง 208 52.0 52.0 57.3 

ธุรกิจส่วนตวั 36 9.0 9.0 66.3 

อื่น ๆ โปรดระบุ....................... 135 33.8 33.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  มากท่ีสุด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา อ่ืนๆ 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ นกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 

ระดับรายได้ต่อเดือน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท 45 11.3 11.3 11.3 

รายได ้10,001 – 20,000 บาท 115 28.8 28.8 40.0 

รายได ้20,001 – 30,000 บาท 102 25.5 25.5 65.5 

รายได ้30,001 – 40,000 บาท 138 34.5 34.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

  จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา
รายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 และ รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยบะ 11.3 ตามล าดบั 
 



 
 

4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของและระดับอทิธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด(4P) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่นเอ50 ท่ีร้านซีเอสซี สาขาซี
คอนบางแค 
ตารางท่ี 4.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้
ซมัซุงรุ่นเอ50 ท่ีร้านซีเอสซี สาขาซีคอนบางแค ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ์ �̅� S.D. การแปลค่า 
7.แบรนดข์องสินคา้ 3.69 0.820 มาก 
8.การออกแบบท่ีทนัสมยั 3.21 0.740 มาก 
9.รองรับเทคโนโลยี 4G หรือ สูงกว่า 3.04 0.606 มาก 
10.ความละเอียดของกลอ้งถ่ายภาพ 3.68 0.866 มาก 
11.ขนาดของจอแสดงผล 4.34 0.565 มากท่ีสุด 
12.การใชง้านง่ายและตอบสนองการใชง้านรวดเร็ว 2.81 0.720 นอ้ย 

รวม 3.45 0.297 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณรเป็นรายขอ้
พบวา่ ผูต้ดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ขนาดของจอแสดงผล มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก แบรนดข์องสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ให้
ความส าคญัในระดบัมาก ความละเอียดของกลอ้งถ่ายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก การออกแบบท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก รองรับ
เทคโนโลย ี4G หรือ สูงกวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 และ การใชง้านง่ายและตอบสนองการใชง้าน
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.81 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุง
เอ50ในเขตบางแค ดา้นราคา 
ปัจจยัส่วนประสมดา้นราคา �̅� S.D. การแปลค่า 
13.ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 3.05 0.820 มาก 
14.ราคาไม่สูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง 2.91 0.740 ปานกลาง 
15.ราคาสินคา้คุม้ค่ากบัประโยชนใ์ชส้อย 3.15 0.606 มาก 
16.ราคาน่าสนใจต่อกลุ่มลูกคา้ใหม่และเก่า 3.24 0.866 มาก 
17.มีป้ายบอกราคาชดัเจน 3.45 0.565 มากท่ีสุด 
รวม 3.15 0.376 มาก 



 
 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผู ้
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง มีป้ายบอกราคาชดัเจน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคาน่าสนใจต่อกลุ่มลูกคา้ใหม่และเก่า มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคาสินคา้คุม้ค่ากบัประโยชน์ใชส้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคามีคววามเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 และ ราคาไม่สูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง มีค่าเฉล่ีย 2.91 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
ปัจจยัส่วนประสมดา้นการจดัจ าหน่าย �̅� S.D. การแปลค่า 
18.สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ 3.21 0.782 มาก 
19.สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง 3.12 0.943 มาก 
20.ร้านมีความทนัสมยัน่าเขา้ไปใชบ้ริการ 3.16 0.564 มาก 
21.ร้านมีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองใช ้ 3.58 0.752 มากท่ีสุด 
22.มีช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ 3.27 0.787 มาก 
รวม 3.26 0.354  

 
 จากตารางท่ี 4.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ผูต้ดัสินใจซ้ือใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ร้านมีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง มีช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ในเร่ืองสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ในเร่ือง ร้านมี
ความทนัสมยัน่าเขา้ไปใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และ สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการ
เดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแค ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 



 
 

ปัจจยัส่วนประสมดา้นการส่งเสริมการตลาด �̅� S.D. การแปลค่า 
23.ให้ของสมนาคุณจากผูจ้  าหน่าย 3.23 0.506 มาก 
24.สามารถซ้ืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆจากผูจ้  าหน่ายได้
ในราคาพิเศษ 

3.21 0.653 มาก 

25.มีการใหข้องแถม 3.44 0.572 มากท่ีสุด 
26.มีโปรโมชัน่ผอ่นสินคา้ 3.12 0.737 มาก 
27.ฟรีบริการส่งสินคา้ด่วน เม่ือซ้ือผา่นช่องทาง
ออนไลน์ 

3.18 0.700 มาก 

รวม 3.23 0.368  

 
 จากตารางท่ี 4.10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง มีการให้ของแถม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ให้
ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ใหข้องสมนาคุณจากผูจ้ดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 สามารถ
ซ้ืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆจากผูจ้  าหน่ายไดใ้นราคาพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ฟรีบริการส่งสินคา้ด่วน 
เม่ือซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 และ มีโปรโมชัน่ผา่นสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.12 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแค ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
ปัจจยัส่วนประสมดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ �̅� S.D. การแปลค่า 
28.สมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีมี
ให้เลือกหลากหลายสี 

3.05 0.752 มาก 

29.สมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ี
สามารถสร้างความประทบัใจในการใชง้าน 

3.16 0.760 มาก 

30.สมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีมี
คุณภาพท่ีไดคุ้ม้กบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไป 

3.24 0.737 มากท่ีสุด 

31.สมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ี
สะทอ้นรสนิยมของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

3.05 0.697 มาก 

32.สมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีมี
ความทนทานในการใชง้าน 

3.43 0.739 มากท่ีสุด 

รวม 3.18 0.375  

 



 
 

 จากตารางท่ี 4.11 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง ความทนทานในการใชง้าน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ในเร่ือง มีคุณภาพท่ีไดคุ้ม้กบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ให้
ความส าคญัระดบัมาก ในเร่ือง ตราสินคา้น้ีสามารถสร้างความประทบัใจในการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.16 ในเร่ือง มีใหเ้ลือกหลากหลายสี และ สะทอ้นรสนิยมของผูใ้ชใ้หไ้ดอ้ยา่งชดัเจน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี4.12 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค เป็นรายดา้น 
ปัจจยัส่วนประสม �̅� S.D. การแปลค่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.45 0.297 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา 3.15 0.376 มาก 
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 3.26 0.354 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.23 0.368 มาก 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 3.18 0.375 มาก 
รวม 3.26 0.221  

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ใน
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.23 ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 และ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.13 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา
และความตอ้งการ 
ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ �̅� S.D. การแปลค่า 
33.ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนคณุภาพดี 3.05 0.539 มาก 
34.ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะมีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้

3.11 0.617 มาก 

35.ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะโปรโมชัน่ 3.51 0.715 มากท่ีสุด 
รวม 3.22 0.416 มาก 



 
 

 จากตารางท่ี 4.13 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการ
รับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะโปรโมชัน่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.51 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะมีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 และ ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนคุณภาพดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.05 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.14 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการหาขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภค 
ดา้นการหารขอ้มูลของผูบ้ริโภค �̅� S.D. การแปลค่า 
36.ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ทา่นไดค้น้หาขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆมาก่อน 

3.17 0.827 มาก 

37.ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ทา่นไดมี้การ
ทดลองผลิตภณัฑม์าก่อน 

3.23 0.731 มากท่ีสุด 

38.ท่านไดท้ราบขอ้มูลสมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นเอ50
จากคนใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อน 

3.23 0.677 มากท่ีสุด 

รวม 3.21 0.663  

 
 จากตารางท่ี 4.14 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการหา
ขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ท่านไดมี้การทดลองผลิตภณัฑม์าก่อน และ 
ท่านไดท้ราบขอ้มูลสมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นเอ50จากคนใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 และ ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ท่านไดค้น้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆมา
ก่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นประเมินทางเลือก 
ดา้นประเมินทางเลือก �̅� S.D. การแปลค่า 
39.ท่านไดต้รวจสอบ สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑว่์า
สะดวกในการซ้ือหรือไม่  

3.11 0.679 มากท่ีสุด 

40.สาขาจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ 3.02 0.617 มาก 
41.สาขาจดัจ าหน่ายมีจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมอยา่ง
ครบครัน 

3.10 0.609 มากท่ีสุด 



 
 

รวม 3.07 0.514  

 
 จากตารางท่ี 4.15 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้น
ประเมินทางเลือก โดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ท่านไดต้รวจสอบ สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑว์า่สะดวกในการซ้ือหรือไม่ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ในเร่ือง สาขาจดัจ าหน่ายมีจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมอยา่งครบครัน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.10 และ สาขาจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.16 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการตดัสินใจใช้
บริการ 
ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ �̅� S.D. การแปลค่า 
42.ท่านตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ในสาขาท่ีท่าน
สะดวก เช่น ใกลบ้า้น หรือ ท่ีท างาน 

3.71 0.637 มาก 

43.ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะสาขาบริการมีช่อง
ทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระผา่น
บตัรเครดิต/เดบิต คิวอาร์โค๊ด เป็นตน้ 

3.61 0.582 มาก 

44.ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะ ความเร็วในการ
ประมวลผลในตวัเคร่ืองเช่น แสดงผลภาพของ
เกมส์ การถ่ายภาพ การใชง้านระบบสองหนา้จอ มี
ความเสถียรสูง 

4.04 0.616 มากท่ีสุด 

รวม 3.78 0.436  

 
 จากตารางท่ี 4.16 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ โดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะ ความเร็วในการประมวลผลในตวัเคร่ืองเช่น 
แสดงผลภาพของเกมส์ การถ่ายภาพ การใชง้านระบบสองหนา้จอ มีความเสถียรสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ท่านตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ในสาขาท่ีท่านสะดวก เช่น 
ใกลบ้า้น หรือ ท่ีท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และ ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะสาขาบริการมีช่อง
ทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระผา่นบตัรเครดิต/เดบิต คิวอาร์โค๊ด เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61 ตามล าดบั 
 



 
 

ตารางท่ี 4.17 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้นพฤติกรรมหลงัการ
ซ้ือ 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ �̅� S.D. การแปลค่า 
45.ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการ/ซ้ือ ซ ้าอีกหรือไม่ 3.78 0.520 มากท่ีสุด 
46.ท่านจะแนะน าผลิตภณัฑแ์ก่บคุคลอ่ืนหรือไม่ 3.53 0.500 มาก 
รวม 3.65 0.377  

 
จากตารางท่ี 4.17 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค ดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการ/ซ้ือซ ้าอีกหรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และ 
ท่านจะแนะน าผลิตภณัฑแ์ก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี4.18 การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค เป็นราย
ดา้น 
การตดัสินใจ �̅� S.D. การแปลค่า 
ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 3.22 0.416 มาก 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล 3.21 0.663 มาก 
ดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 3.07 0.514 มาก 
ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 3.78 0.436 มากท่ีสุด 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.65 0.377 มากท่ีสุด 
รวม 3.39 0.276  

 
จากตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ในเขตบาง

แค เป็นรายดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ดา้น
การตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ผู ้
ซ้ือใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ในเร่ือง 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และ ดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ตามล าดบั 

 
 
 



 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์

สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงัน้ี 
4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50 ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค  
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั 
   𝐻0: ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคไม่แตกต่างกนั 
   𝐻1: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจ 

ตัวแปร เพศ จ านวน x̄ S.D. t Sig. 
 

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแค 

ชาย 246 3.39 0.264 0.323 0.719 
หญิง 154 3.38 0.295 0.315  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแค พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค จึงยอมรับ  𝐻0 และปฏิเศษสมมติฐาน 𝐻1 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั    

   𝐻0: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซมัซุงเอ50ในเขตบางแคไม่แตกต่างกนั 
   𝐻1: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .938 4 0.235 3.127 0.015* 



 
 

ภายในกลุม่ 29.626 395 0.075   
รวม 30.564 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายกุบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแค พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั จึงปฏิเสธ  𝐻0 และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 
 เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างอายุกบัการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุง
เอ50ในเขตบางแค โดยจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนท่ีแตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใช้
วิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางท่ี 4.20 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจ 

อายุ อายุ 16 - 20 ปี อายุ 21 - 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 - 50 ปี อายุ 51 ปี ขึน้
ไป 

อาย ุ16 - 20 ปี - 0.373 0.524 0.204 0.485 
อาย ุ21 - 30 ปี 0.373 - 0.691 0.002* 0.064 
อาย ุ31 – 40 ปี 0.524 0.691 - 0.006* 0.113 
อาย ุ41 - 50 ปี 0.204 0.002* 0.006* - 0.620 
อาย ุ51 ปี ขึ้นไป 0.485 0.064 0.113 0.620 - 

* p < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบคู่อายุกบัการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าผูซ้ื้อท่ีมีอาย ุ
21 - 30 ปี และ 31 – 40 ปี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแคมากกว่า 
ผูท่ี้มีอาย ุ16 - 20 ปี และ ผูท่ี้มีอาย ุ41 - 51 ปีขึ้นไป 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั 
  𝐻0 :  สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ
50ในเขตบางแคไม่แตกต่างกนั 
  𝐻1: สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจ 



 
 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .337 2 0.168 2.212 0.111 
ภายในกลุม่ 30.227 397 0.076   
รวม 30.564 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแค พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแคไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับ  𝐻0 
และปฏิเศษสมมติฐาน 𝐻1 
 เพื่อใหท้ราบความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค โดยจ าแนกตามสถานภาพสมรสเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมี
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
Comparisons) โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางท่ี 4.21 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจ 

สถานภาพสมรส โสด สมรส หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

โสด - 0.040* 0.125 
สมรส -0.040* - 0.085 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่ -0.125* 0.085 - 
* p < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.21 แสดงการเปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัม
ซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าผูซ้ื้อท่ีมี
สถานภาพ โสด / สมรส จะมีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแคน้อยกว่า ผูท่ี้มี
สถานภาพ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่ 
 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ใน
เขตบางแคแตกต่างกนั 



 
 

  𝐻0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแคและไม่แตกต่างกนั 
  𝐻1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแคและแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุม่ 0.390 3 0.130 1.704 0.016* 
ภายในกลุม่ 30.174 396 0.076   
รวม 30.564 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแค พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั จึงยอมรับ  𝐻0 และปฏิเศษสมมติฐาน 𝐻1 
 เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ใน
เขตบางแคท่ีแตกต่างกัน โดยจ าแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบว่าคู่ใดมีการ
ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) 
โดยใชว้ิธีการทดสอบ LSD Test ตามตารางท่ี 4.23 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจ 
ระดับการศึกษา มธัยมศกึษา/

เทียบเท่า 
ปวส./

อนปุรญิญา 
ปรญิญาตรี สงูกว่า

ปรญิญาตรี 
มธัยมศกึษา/เทียบเท่า - 0.0002* -0.0455* -0.2558* 

ปวส./อนุปรญิญา 0.0002* - -0.0452* -0.2556* 

ปรญิญาตรี 0.0452* 0.0452* - -0.2103* 

สงูกว่าปรญิญาตรี 0.2558 0.2556 0.2103 - 

* p < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.23  แสดงการเปรียบเทียบคู่ระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าผูท่ี้ซ้ือจบ



 
 

การศึกษาระดบั สูงกว่าปริญญาตรี จะมีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแคนอ้ย
กวา่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา/เทียบเท่า ปวส./อนุปริญญา และ ปริญญาตรี 
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ใน
เขตบางแคแตกต่างกนั 
  𝐻0: อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบาง
แคไม่แตกต่างกนั 
  𝐻1: อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบาง
แคแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.148 3 0.049 0.643 0.048* 
ภายในกลุ่ม 30.416 396 0.077   
รวม 30.564 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั จึงยอมรับ  𝐻0 และปฏิเศษสมมติฐาน 𝐻1 
 เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขต
บางแคท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบว่าคู่ใดมีการตดัสินใจ ซ้ือ
แตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ LSD ตามตารางท่ี 4.25 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจ 

อาชีพ นกัเรียน/
นกัศึกษา 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

ท างาน
บริษทัเอกชน/

รับจา้ง 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

นกัเรียน/นกัศึกษา - -0.04* -0.03* -0.07* 0.04* 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

0.04* - -0.01* 0.12 0.09 



 
 

ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 0.03* -0.01* - 0.10 0.08 

ธุรกิจส่วนตวั -0.07* -0.12 -0.10 - -0.02* 

อ่ืนๆ -0.04* -0.09* -0.08* 0.02* - 

* p < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.25  แสดงการเปรียบเทียบคู่อาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50
ในเขตบางแคแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าผูซ้ื้อท่ีรับราชการ และ 
ท างานบริษทัเอกชน จะมีการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแค น้อยกว่า ผูท่ี้มี
นกัเรียน/นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั และ อ่ืนๆ 
  
 สมมติฐานข้อที่ 1.6 รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแคและแตกต่างกนั 
  𝐻0: รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50
ในเขตบางแคและไม่แตกต่างกนั 
  𝐻1: รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50
ในเขตบางแคและแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับการ
ตดัสินใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุม่ 0.237 3 0.079 1.031 0.039* 
ภายในกลุม่ 30.327 396 0.077   
รวม 30.564 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซมัซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั จึงยอมรับ  𝐻0 และปฏิเศษสมมติฐาน 𝐻1 
 เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขต
บางแคท่ีแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่ โดยท าการทดสอบวา่คู่ใดมีการตดัสินใจซ้ือ



 
 

แตกต่างกนับา้ง ท าการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบพหุคูณ ( Multiple Comparisons) โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบ LSD  ตามตารางท่ี 4.27 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.27 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งระดบัรายไดก้บัการตดัสินใจ 

ระดับรายได้ รายได ้ต ่ากวา่ 
10,000 บาท 

รายได ้10,001 
– 20,000 บาท 

รายได ้20,001 
– 30,000 บาท 

รายได ้30,001 บาท
ขึ้นไป 

รายได ้ต ่ากวา่ 10,000 บาท - 0.075 -0.042* -0.028* 

รายได ้10,001 – 20,000 
บาท 

0.075 - -0.032* -0.047* 

รายได ้20,001 – 30,000 
บาท 

-0.042* 0.032* - -0.014* 

รายได ้30,001 บาทขึ้นไป -0.028* 0.047* 0.014* -. 

* p < 0.05 
จากตารางท่ี 4.27  แสดงการเปรียบเทียบคู่ระหวา่งรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัม

ซุงเอ50ในเขตบางแคแตกต่างกนั ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท จะมีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแคนอ้ยกว่า ผูท่ี้มี
รายได ้10,001 - 20,000 ขึ้นไป รายได ้20,001 – 30,000 บาท และ รายได ้30,001 บาทขึ้นไป 

 
 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50  ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค  
 
 รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณทัว่ไป คือ 

Y = a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ... + 𝑏𝑘𝑥𝑘 
                    
สมมติฐาน 
 𝐻0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ
50ในเขตบางแค 
 𝐻1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50
ในเขตบางแค 
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 
 

 
ตารางท่ี 4.28 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่นเอ50ท่ี
ร้านซีเอสซีสาขาซีคอนบางแค 

B 

 
Std. 

Error 
Beta 

 
t Sig 

(Constant) 1.676 0.196  8.570  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( Product) 0.304 0.044 0.327 6.979 0.000* 
ปัจจยัดา้นราคา ( Price) -0.132 0.040 -0.180 -3.300 0.001* 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place) 0.032 0.035 0.040 0.891 0.374 
ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ( 
Promotion) 

0.070 0.041 0.094 1.729 0.085 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand 
Image) 

0.236 0.039 0.321 6.028 0.000* 

𝑅2 = 0.259 SEE = 0.23820 F = 28.938* 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั 
ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุงเอ50ในเขตบางแค ไดร้้อยละ 
25.90 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแค คือ 
ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ ์( β = 0.327 ) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้  ( β = 0.321 )  และปัจจยัดา้น
ราคา ( β = -0.180) โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจใน
การท านายการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 
 Y = 1.676 + 0.304 (ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์) + 0.236 (ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้) - 
0.132 (ปัจจยัดา้นราคา)  
ซ่ึงอธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ซมัซุงรุ่นเอ 50 ของผูบ้ริโภคท่ีร้าน ซีเอสซีหา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ท่ีร้อยละ 25.90 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค ซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  

             ผลการวิจัยพบว่า ผูต้ ัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงเอ50ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.30  และพบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีระดบัการศึกษาปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีรายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.50 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบไปด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 
ของผูบ้ริโภค ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 

5.1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ซมัซุงรุ่น A50 ของผูบ้ริโภค ท่ีร้าน CSC หา้งสรรพสินคา้ซีคอนบางแค  

             ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ50ในเขตบางแค มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 ใน
ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.23 ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 และ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 
ตามล าดบั 

 ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ซัมซุงเอ50ในเขตบางแค ไดร้้อยละ 25.90 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนซัมซุงเอ50ในเขตบางแค คือ ปัจจยัด้าน ผลิตภณัฑ์ ( β = 0.327 ) ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ตรา
สินคา้  ( β = 0.321 )  และปัจจยัดา้นราคา ( β = -0.180) โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 



 
 

 Y = 1.676 + 0.304 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.236 (ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้)  - 
0.132 (ปัจจยัดา้นราคา) ซ่ึงอธิบายไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ของผูบ้ริโภคท่ีร้าน ซีเอสซีห้างสรรพสินคา้ซีคอน
บางแค ท่ีร้อยละ 25.90 ส่วนท่ีเหลืออาจเกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืน ๆ 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ปัจจัยด้านประชากร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่หอ้ซมัซุงรุ่นเอ50ท่ีร้านซีเอสซี
สาขาซีคอนบางแค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุลีรัตน์ บุตดา (2557) กล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นเอ50ท่ีร้านซีเอสซี
สาขาซีคอนบางแคไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากร้านซีเอสซีในปัจจุบนัไม่เพียงแต่จะจ าหน่ายสมาร์ทโฟน
เท่านั้น ยงัมีจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ย  
  2. ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ50ท่ีร้านซีเอสซีสาขาซีคอน
บางแค ให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือจะตอ้งมี
การศึกษา คน้หาขอ้มูล ประเมินทางเลือก เพื่อท่ีจะตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นเอ50 ซ่ึงการ
ประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคจะค านึงหรือใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑข์องร้านซีเอสซี การก าหนด
ราคาขายสมาร์ทโฟนซมัซุงรุ่นเอ50 ท่ีเหมาะสม สถานท่ีตั้งอยู่ใจกลางห้างสรรพสินคา้ซีคอนบางแค 
สามารถหาบริโภคไดง้่าย พนักงานให้บริการดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ พิมพจ์นัทร์ 
(2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านซีเอสซี พบว่า การก าหนดราคาขายท่ี
เหมาะสมและสถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความส าคญักบัการจดัจ าหน่ายสินคา้ของร้านซีเอสซี 

            3. จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ซัมซุงรุ่นเอ 50 ท่ีร้านซีเอสซี สาขาซีคอนบางแค ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเอ 50 ท่ีร้านซีเอสซี สาขาซีคอนบางแค ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากปัจจยัทางการตลาดซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความตอ้งการ
ซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นเอ50และการใช้บริการ หรืออาจกล่าวไดว้่า ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเป็น
มูลเหตุจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นเอ50และการใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้
หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

  
 



 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุงรุ่นเอ 50 ท่ี
ร้านซีเอสซี สาขาซีคอนบางแค สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.จากขอ้มูลพบว่า ร้านท่ีดูมีความทนัสมยัและมีตวัอย่างสินคา้ให้ทดลองใช้ เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซมัซุง เอ50 มีความส าคญัในระดบัมาก เพราะฉะนั้นทางผูจ้ดั
จ าหน่ายควรท าหนา้ร้านให้ดูมีความน่าสนใจดึงดูดทนัสมยัเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหก้บัผูบ้ริโภคเขา้มาใช้
บริการ 
 2.จากขอ้มูลพบว่า ควรสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ให้เกิดขึ้นต่อผูใ้ชบ้ริการ เป็นการสร้าง 
ทศันคติท่ีดีของ ผูใ้ช้บริการให้เกิดขึ้นต่อตราสินคา้ และเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ือง ดงันั้น จึงควรสร้าง
ความภกัดีต่อ ตราสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 3.จากขอ้มูลพบว่า ควรให้ความสนใจการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา 
ใหม้ากขึ้น โดยมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ แผน่พบั วิทย ุอินเตอร์เน็ต 
อยา่งสม ่าเสมอ ก าหนดราคาใหมี้ความคุม้ค่ากบัคุณภาพเคร่ืองสูงสุด มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น 
ผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาโดยเน้นกลุ่มตวัอย่างของทั้ง ประเทศ เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยั ท่ี
ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ในอนาคต 
 2. ผูว้ิจัยได้ใช้ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง  
การตลาด บริการ (4P’s) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า จึงควรท าการศึกษาเจาะลึกไปยงัช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และความภกัดีในตราสินคา้ 
 3. ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลิตสมาร์ทโฟนมีความทนัสมยัขึ้น ผูท่ี้จะศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรจะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือซ ้าของผูใ้ชบ้ริการเพื่อองคก์รจะไดท้ราบ ถึงเหตุผลของ
การเลือกใชบ้ริการของประชากรและน าผลมาพฒันาปรับปรุงให้สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ย่างเป็น
มืออาชีพ 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50 ของ

ผู้บริโภค ท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 
 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 
 

........................................................... 
 

ท่านเคยซ้ือหรือเคยใช้สมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50 □ เคย □ ไม่เคย 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีใชส้อบถาม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อซัมซุงรุ่น A50 ของผู ้บริโภคท่ีร้าน CSC ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค และเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นจึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นA50 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ  
               □  1. ชาย     □   2. หญิง 
2. อาย ุ            
  □   1. อาย ุ16 - 20 ปี    □   2. อาย ุ21 - 30 ปี 
  □   3. อาย ุ31 – 40 ปี    □   4. อาย ุ41 - 50 ปี 
  □   5. อาย ุ50 ปี ขึ้นไป 
3. สถานภาพสมรส 
  □  1. โสด     □  2. สมรส 
  □  3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาศึกษาสูงสุด 
  □   1. มธัยมศึกษา/เทียบเท่า   □   2. ปวส./อนุปริญญา 
  □   3. ปริญญาตรี    □   4. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
  □   1. นกัเรียน/นกัศึกษา    □   2. พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  □   3. พนกังานองคก์รเอกชน   □   4. นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
  □   5. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………. 
6. ระดบัรายไดต้่อเดือน 
  □  1. รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท   □   2. รายได ้10,001 – 20,000 บาท 
  □  3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   □   4. รายได ้30,001 บาทขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50 
ค าชี้แจง ท าเคร่ืองหมาย  ลงไปใช่ช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นในแต่ละระดับ 

  
       ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด            ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้ หวัขอ้ประเมิน ม า ก
ท่ี สุ ด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 
(2) 

น้ อ ย
ท่ี สุ ด 
(1) 

        ด้านผลติภัณฑ์ 
7 แบรนดข์องสินคา้      
8 การออกแบบท่ีทนัสมยั      
9 รองรับเทคโนโลย ี4G หรือ สูงกวา่      
10 ความละเอียดของกลอ้งถ่ายภาพ      
11 ขนาดของจอแสดงผล      
12 การใชง้านง่ายและตอบสนองการใชง้านรวดเร็ว      
        ด้านราคา 
13 ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้      
14 ราคาไม่สูงเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง      
15 ราคาสินคา้คุม้ค่ากบัประโยชน์ใชส้อย      
16 ราคาน่าสนใจต่อกลุ่มลูกคา้ใหม่และเก่า      
17 มีป้ายบอกราคาชดัเจน      
        ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
18 สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ      
19 สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกในการเดินทาง      
20 ร้านมีความทนัสมยัน่าเขา้ไปใชบ้ริการ      
21 ร้านมีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช ้      
22 มีช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์      
        ด้านการส่งเสริมการตลาด 
23 ใหข้องสมนาคุณจากผูจ้  าหน่าย      
24 สามารถซ้ืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆจากผูจ้  าหน่ายไดใ้นราคา

พิเศษ 
     



 
 

       ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด            ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้ หวัขอ้ประเมิน ม า ก

ท่ี สุ ด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 
(2) 

น้ อ ย
ท่ี สุ ด 
(1) 

25 มีการใหข้องแถม      
26 มีโปรโมชัน่ผอ่นสินคา้      
27 ฟรีบริการส่งสินคา้ด่วน เม่ือซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์      
         ด้านภาพลกัษณ์ของตราสินค้า 
28 สมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีมีให้เลือก

หลากหลายสี 
     

29 สมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีสามารถ
สร้างความประทบัใจในการใชง้าน 

     

30 สมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินคา้น้ีมีคุณภาพ
ท่ีไดคุ้ม้กบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไป 

     

31 สมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นA50ภายใตต้ราสินค้าน้ีสะท้อน
รสนิยมของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 

     

32 สมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นA50ภายใต้ตราสินค้าน้ีมีความ
ทนทานในการใชง้าน 

     

 
ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงรุ่นA50  
ค าชี้แจง ท าเคร่ืองหมาย  ลงไปใช่ช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นในแต่ละระดับ 
 
การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนย่ีห้อซัมซุงรุ่น A50            ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้ หวัขอ้ประเมิน ม า ก

ท่ี สุ ด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 
(2) 

น้ อ ย
ท่ีสุด (1) 

        ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
33 ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนคุณภาพดี      
34 ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะมีความจ าเป็นตอ้งใช ้      
35 ท่านตอ้งการซ้ือสมาร์ทโฟนเพราะโปรโมชัน่      

 



 
 

ขอ้ หวัขอ้ประเมิน ม า ก
ท่ี สุ ด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 
(2) 

น้ อ ย
ท่ี สุ ด 
(1) 

        ด้านการค้นหาข้อมูล 

36 ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ท่านได้คน้หาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆมาก่อน 

     

37 ก่อนท่านจะซ้ือสมาร์ทโฟน ท่านได้มีการทดลอง
ผลิตภณัฑม์าก่อน 

     

38 ท่านไดท้ราบขอ้มูลสมาร์ทโฟนซัมซุงรุ่นเอ50จากคน
ใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อน 

     

        ด้านการประเมินทางเลือกก่อนเข้าใช้บริการ 

39 ท่านได้ตรวจสอบ สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ว่าสะดวกใน
การซ้ือหรือไม่  

     

40 สาขาจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการ      
41 สาขาจดัจ าหน่ายมีจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมอยา่งครบครัน      

 
 

**********ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม********** 

        ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
42 ท่านตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ในสาขาท่ีท่านสะดวก 

เช่น ใกลบ้า้น หรือ ท่ีท างาน 
     

43 ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะสาขาบริการมีช่องทางการช าระ
เงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระผ่านบตัรเครดิต/เดบิต 
คิวอาร์โค๊ด เป็นตน้ 

     

44 ท่านตดัสินใจซ้ือ เพราะ ความเร็วในการประมวลผลใน
ตวัเคร่ืองเช่น แสดงผลภาพของเกมส์ การถ่ายภาพ การ
ใชง้านระบบสองหนา้จอ มีความเสถียรสูง 

     

        ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
45 ท่านจะกลบัมาใชบ้ริการ/ซ้ือ ซ ้าอีกหรือไม่      
46 ท่านจะแนะน าผลิตภณัฑแ์ก่บุคคลอ่ืนหรือไม่      



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ   อนนต ์ปณิธิสวสัด์ิ 
 
วนั เดือน ปีเกิด  27 สิงหาคม 2532 
 
ภูมิล าเนา  76 เพชรเกษม 52 แยก 5 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
ประวติัการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาองักฤษ

ส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2561 
ประวติัการท างาน ปี พ.ศ. 2552  
 Bargain Beachwear สาขา Myrtle Beach, South Carolina 
 ต าแหน่ง พนกังานขาย 
 ปี พ.ศ. 2554 
 Banana IT สาขา พารากอน 
 ต าแหน่ง Parttime  
 ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั 
 ธุรกิจส่วนตวั 
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