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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นท่ีสนใจของคนทุกมุม

โลก เพราะมนุษยใ์ช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการท างานหรือการแกไ้ขปัญหา รวมถึงการใชเ้พื่อการ

พฒันาในดา้นต่าง ๆ  ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงไดช่้วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งมี

ความพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  มนุษยจึ์งใช้เทคโนโลยีในการพฒันาคน้ควา้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อ

การด ารงชีวิตอย่างมาก เทคโนโลยีจึงเขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐาน ความสะดวกสบายของมนุษยใ์น

ปัจจุบันและมีความส าคัญในการด ารงชีวิตอย่างมาก จะเห็นได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

ตอบสนองปัจจยัพื้นฐานและตอบสนองความตอ้งการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการท างาน การ

ประกอบอาชีพ การคมนาคม การส่ือสารสารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนความ

มัน่คง ความปลอดภยั การแกไ้ขปัญหา การป้องกนัอนัตรายและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ณ โลกปัจจุบนั ท่ี

มีความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ไดก่้อเกิดนวตักรรมท่ีสร้างความ

สะดวกสบายให้แก่มนุษยใ์นหลาย ๆ ดา้น เทคโนโลยีเหล่าน้ีกลายเป็นปัจจยัหน่ึงในการอยูร่อดของ

มนุษย ์มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในทุก ๆ ดา้น เทคโนโลยีปัจจุบนัท่ีน่าจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ 

เคร่ืองมือส่ือสารอย่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ในปัจจุบนันอกจากความสามารถพื้นฐานของโทรศพัท์

แลว้ ยงัมีคุณสมบติัพื้นฐานของโทรศพัทมื์อถือท่ีเพิ่มขึ้นมา เช่น การส่งขอ้ความ ปฏิทิน นาฬิกาปลุก 

ตารางนัดหมาย เกมส์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต กล้องถ่ายภาพ วายฟายและจีพีเอส ซ่ึงถูกเรียกว่า 

สมาร์ทโฟน 

ดว้ยพฤติกรรมผูใ้ช้งานโทรศพัท์มือถือในปัจจุบนัผูใ้ช้งานมองหาสมาร์ทโฟนท่ีสามารถ

ตอบโจทยก์ารใช้งานท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง เม่ือมองท่ีตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวกบัสมาร์ทโฟน ในเร่ืองของการแข่งขนั จะเห็นไดว้่าเม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมา สมาร์ทโฟนเขา้มามี

อิทธิพลในประเทศไทยมากขึ้นมีการใชก้ลยทุธ์เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
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Worldwide smartphone shipments and annual growth 

Canalys Smartphone Market Pulse : Q4 2019 

Vendor Q4 2019 
shipments 
(million) 

Q4 2019 
market share 

 Q4 2018 
shipments 
(million) 

Q4 2018 
market share 

Annual 
growth 

Apple 78.4 21.3% 71.7 19.7% +9% 
Samsung 70.8 19.2% 69.9 19.2% +1% 
Huawei 56.0 15.2% 60.5 16.6% -7% 
Xiaomi 33.0 9.0% 26.8 7.3% +23% 
Oppo 30.3 8.2% 29.6 8.1% +2% 

Others 100.2 27.2% 105.6 29.0% -5% 
Total 368.7 100.0% 364.1 100.0% +1% 

 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ท่ีมา : Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), January 2020 

 

Apple เป็นแบรนด์ท่ีมีอิทธิพลอนัดบัตน้ของโลก ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเด่นของแบรนด์คือ 

ไอโฟน เป็นสมาร์ทโฟนท่ีมีความสามารถท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไปสามารถ

รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชัน่ โดยรุ่นล่าสุดของ ไอโฟน คือ 

ไอโฟน 11 เปิดตวัคร้ังแรกวนัท่ี 10 กันยายน 2019 และเร่ิมจ าหน่ายวนัท่ี 18 ตุลาคม 2019 ซ่ึงเป็น

ไตรมาสท่ี 4 พร้อมอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้ น กับสีสันท่ีหลากหลายและกล้องหลัง 2 ตัว 

หลงัจากท่ีไอโฟนไดเ้ร่ิมเปิดจองและมีการเร่ิมส่งมอบ ลูกคา้มีความสนใจและมีการจองอย่างมาก 

ท าให้ทางร้านคา้ไม่สามารถส่งมอบสินคา้ได้เพียงพอความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้นจะเห็นวา่มียอด

ส่งออกและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเด็นท่ีน่าสนใจคือท าไมไอโฟน 

11 จึงมีความนิยมสูงมากจนท าใหสิ้นคา้ไม่เพียงพอในหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  

 จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ผูจ้  าหน่ายสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 สามารถน าขอ้มูลผลงานวิจยัมาก าหนดกลยุทธ์ในการจดั

จ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่ อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ ซ้ื อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู ้บ ริโภคท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 

 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัได้

มีก าหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยั และเป็นแนวทางใน

การคน้หาค าตอบ 

 

         ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

  (Independent variable)           (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11

ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล

พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

- การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

H1 

H2 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 

11 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน

ไอโฟน 11 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตในกำรวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล

พระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมี

ขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้นจึงใช้สูตรของ W.G.Cochran โดยขนาด

กลุ่มตวัอย่าง 384 คน โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเล่ือนร้อย

ละ 5 เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัของผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 3.ตวัแปรท่ีศึกษา 

 3.1 ตวัแปรอิสระ 

 3.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน

 3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและ

การส่งเสริมการตลาด 

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน  ไอโฟน 11  ของผู ้บ ริโภคท่ี

ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ

หรือปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2563 
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นิยำมค ำศัพท์ 

 ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

 เทคโนโลยี หมายถึง วิธีการท่ีน ามาประยุกตใ์ช้กบัระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

 สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์มือถือไร้สายเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน

เทียบเคียงกบัคอมพิวเตอร์ 

 การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การซ้ือโดยเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้

พิจารณาหรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ส่วนแบ่งทางการตลาด หมายถึง สัดส่วนของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน 

 แอพพลิเคชัน่ หมายถึง โปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบใหท้ างานดว้ยหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ท่ี

สามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟน  

 โซเชียลเน็ตเวิร์ค หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถ พูดคุย ส่งขอ้ความ แสดง

ความคิดเห็น ส่ือสารกนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 วายฟาย หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยให้สมาร์ทโฟนสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลหรือการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ของผูจ้ดัจ าหน่าย

สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาการตัดสินใจซ้ือ สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์ ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ี
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 6 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 5 ประวติับริษทั Apple 
ส่วนท่ี 6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวม 
 บริษทัวิเคราะห์ตลาดเทคโนโลยีชั้นน าระดบัโลก Canalys เปิดเผยขอ้มูลยอดรวมของทั้งปี 
2019 Samsung ยงัคงน าเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยท าส่วนแบ่งการตลาดไปได้ท่ี 21.8% คิดเป็น
จ านวน 298.1 ลา้นเคร่ือง โดยท าได้มากกว่าปี 2018 อยู่ 2% ส่วนอนัดับท่ี 2 เป็น Huawei ท่ีท าส่วน
แบ่งการตลาดไปไดท่ี้ 17.6% คิดเป็นจ านวน 240.6 ลา้นเคร่ือง มากกว่าปี 2018 ถึง 17% และอนัดบัท่ี 
3 เป็น Apple ท่ีท าส่วนแบ่งการตลาดไปไดท่ี้ 14.5% คิดเป็นจ านวน 198.1 ลา้นเคร่ือง โดยลดลงจาก
ปี 2018 อยู ่7% (Canalys, 2020) 
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ภาพท่ี 2.1 เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนทัว่โลก 
ท่ีมา : Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), January 2020 

 
 ยอดขายท่ีท าให้ Samsung นั้นเติบโตขึ้นและมียอดขายท่ีดีเป็นอนัดบั 1 ในไตรมาส 3 ของปี 
2019 นั้ นมาจาก Galaxy Note 10 และสามารถขยายตลาดของสมาร์ทโฟนในตระกูล A-Series 
รวมถึง Samsung ยงัเคลมว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 21.8% ส่วน Huawei มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 
14.8% 
 Canalys เปิดเผยขอ้มูลยอดขายสมาร์ทโฟนประจ าไตรมาสท่ี 4 ปี 2019 เป็น Apple ท่ีโดด
เด่นท่ีสุดในกลุ่มด้วยการขาย iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max โดยกินส่วนแบ่ง
การตลาดทั้ งหมด 21.3% หรือคิดเป็นจ านวน 78.4 ล้านเคร่ือง ซ่ึงน าทั้ ง Samsung และ Huawei 
พอสมควร ท่ีท าส่วนแบ่งได ้19.2% และ 15.2% ตามล าดบั(Canalys, 2020) 
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ภาพท่ี 2.2 เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดโทรศพัทส์มาร์ทโฟนทัว่โลกตั้งแต่ปี 2017-2019 5 อนัดบั 
ท่ีมา : Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), January 2020 

 
 
ส่วนท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 
 ความหมายและองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้
กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
 ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ าหน่าย (Place) การ 
ก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาด
ไดอี้ก อยา่งหน่ึงว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญั
เท่าเทียมกนั แต่ขึ้นอยู่กบัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนน้น ้ าหนกัท่ี P ใดมากกว่า
กนั เพื่อใหส้ามารถ ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะท าธุรกิจได้ กิจการนั้ น 
จะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้ง 
การได้ การศึกษาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้น นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิตภณัฑ์
เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผู ้บริโภค
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ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตขึ้นมาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งศึกษาปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ์ หรือสายผลิตภณัฑ์ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ในสาย
ผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ  ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ
ประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมาจ าหน่ายตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ ละช่วงเวลาของวงจร
ผลิตภณัฑน์ั้น นกับริหารการตลาดควรจะใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งไร และเม่ือตอ้งการท่ีจะสร้าง
ความเจริญกา้วหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอด คลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร 
 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกว่าแต่ 
ก่อน บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความส าคญัต่อตวัผลิตภณัฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณัฑ์จะก่อให ้
เกิด ประโยชน์หลักอยู่  2 ประการดว้ยกนั คือ เป็นการป้องกนัคุณภาพของสินคา้และช่วยส่งเสริม
การจ าหน่าย ดงันั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสันสะดุดตา และวสัดุท่ีใช้
ท าหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยค านึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์
มากกว่าตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้ นมาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้าและ
เคร่ืองหมายการคา้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์นั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่าง
ชัดเจน ตราสินคา้เป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคทราบว่าสินคา้ชนิดนั้นเป็นของ
ผูผ้ลิตรายใด ผูบ้ริโภคจะสามารถใชป้ระสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซ้ือไดง้่ายขึ้น โดยมิ
ตอ้งสอบถามขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 
 2. การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตผลิตขึ้นมาไดน้ั้น ถึงแมว้า่ จะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้นนกัการตลาด
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าท่ีไหน เม่ือไรและโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้ การจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซอ้น แต่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา 
 การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า (Channel of 
Distribution) เนน้การศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายวา่จะใชว้ิธีการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค 
โดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น 
พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ท่ีมีต่อ
ตลาด อีกส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical 
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Distribution) การกระจาย สินค้าเข้าสู่ตัวผูบ้ริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ท่ี
เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือ การขนส่งไดแ้ก่การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต ์ทางรถไฟ 
ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะเลือกใช้ส่ืออย่างใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา ขั้นตอนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวั
สินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพื่อรอการจ าหน่ายให้ทนัเวลาท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ 
 3. การก าหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข์ึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการ 
จดัจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ได้แลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการต่อไป คือ การ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์จะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้ง
มีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา เพื่อตอ้งการก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ
เพื่อเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาด
เป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยทุธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนัน ามาใช้
ได ้ผลรวดเร็วกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น การลดราคาหรืออาจตั้งราคาสินคา้ใหสู้งส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะ
พิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้ง
ราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการคา้ หรือส่วน 
ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคา
ดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนด 
กลยทุธ์การตลาดดา้นราคาตอ้งค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 3.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 
 3.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3 การแข่งขนั 
 3.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป 
ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เสนอ
ขาย วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายใน  
ตลาดพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค 
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  การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication 
Process) เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะ
ใชอ้ยู ่4 ชนิดดว้ยกนั ท่ีเรียกวา่ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่ 
 4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบเผชิญหน้ากนั 
(Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู ้ซ้ือโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม 
การตลาดโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดแต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 
 4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการตลาด 
โดยมิไดอ้าศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่างๆ  
เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะ
สามารถ เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาดกวา้ง 
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีช่วยพนักงานขาย
และการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการ
ในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัท าในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอย่าง แจกคูปอง 
ของแถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ 
 4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบันธุรกิจมัก
สนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจ านวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของกิจการ 
ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ตอ้ง
เน้นท่ีวตัถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ 
องคก์ารธุรกิจจะขึ้นอยู่กบัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้นหรือมี
ความคิดว่าองคก์ารธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนมากจนไม่ค  านึงถึงสังคมหรือผูบ้ริโภค เช่น 
การผลิตสินคา้ แลว้ปล่อยน ้าเสียลงแม่น ้าหรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดย
มิไดห้าวิธีแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ 
 หรือตวัอย่างของ บริษทับุญรอดบริเวอร่ี จ ากดั เป็นกิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนในการเสนอ
ส่ิงท่ีเป็นพิษภยัต่อประชาชน จึงพยายามท าป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการเสนอเร่ือง
การอนุรักษธ์รรมชาติ อนุรักษ์วฒันธรรมไทย เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้นของสังคม 
หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ยอ่มเป็นสาเหตุท่ีจะจ ากดั
การเจริญเติบโตของธุรกิจได ้
 4.5. กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ 
ผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยทุธ์ท่ีส าคญัส าหรับการบริการ คือ เวลา
และประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้ นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพในกาส่งมอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนกังานจะไดไ้ม่เกิดความสับสน 
ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนัและงานท่ีไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
ส่วนท่ี 3  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมี
ผลต่อการแสดงออก (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท  2538 : 86) 
 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 สมยัก่อนนักการตลาดสามารถท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคโดยอาศยัประสบการณ์ในการขาย
สินคา้แก่ลูกคา้ แต่การเจริญเติบโตของบริษทัและตลาด ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้นักการ
ตลาดไม่ได้ติดต่อค้าขายโดยตรงกับลูกค้า   นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือ
ของผู ้บ ริโภค   นั กก ารตล าดหาค าตอบให้ กับ ค า ถ าม เก่ี ยวกับก ารตล าดโดย เก่ี ยวข้อ ง
กบั  6WS และ 1H  
 
กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process  of  Behavior) 
 Harold  J. Leavit  ไดก้ล่าวไวว้่า  ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา
จะมีมูลเหตุท่ีท าให้ เกิดพฤติกรรมขึ้ น ก่อน  ซ่ึ งเรียกว่า  “กระบวนการของพฤติกรรม” และ
กระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์มีลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิด (Behavior is caused) คือ การท่ีคนเราจะ
แสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมาจะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิดและส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือ ความ
ตอ้งการท่ีเกิดขึ้นในตวัมนุษยน์ัน่เอง 
 2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) เม่ือ
คนเรามีความตอ้งการเกิดขึ้นแลว้ คนเราก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการพื้นฐานจนกลายเป็น
แรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีเกิดขึ้น 
 3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal Directed) การท่ีคนเราแสดง
พฤติกรรมอะไรก็แลว้แต่ออกมานั้น มิไดก้ระท าไปอย่างเล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้
ทิศทาง ตรงกนัขา้มกลบัมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความตอ้งการของตน 
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 กระบวนการพฤติกรรมของคน มีลกัษณะท่ีคลา้ย ๆ กนั แต่รูปแบบของพฤติกรรมของคนท่ี
แสดงออกในเหตุการณ์ท่ีเขาเผชิญมีลกัษณะแตกต่าง  อาจเกิดมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุคคล ท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาต่างกนั (พิบูล ทีปะปาล, 2534) 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
1.    ปัจจยัทางวฒันธรรม (Culture Factors) 
 วฒันธรรม (Culture)  เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของมนุษย ์  วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น โดยเป็นท่ียอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
อีก รุ่นห น่ึ ง  ประกอบด้วย ส่ิ ง ท่ี มีตัวตน  (Intangible Concept) เช่น  การศึกษา  ความ เช่ือ  เจต
คติ  กฎหมาย  เป็นต้น นอกจากน้ียงัรวมถึงค่านิยมและพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นตวัก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคม
อ่ืน นักการตลาดตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน าลกัษณะความเปล่ียนแปลง
เหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Cultute Change) ในสังคมไทยในปัจจุบนั มีดงัน้ี 
 1.1 มนุษยค์  านึงคุณภาพชีวิต คุณภาพของสินคา้ ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะของสังคม
มากขึ้น เช่น คุณภาพของสินคา้ในทอ้งตลาด ตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผกัท่ีปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของตนเอง 
 1.2 สตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้น เช่น สตรีท างานนอกบา้นมากขึ้น สตรีมีบทบาททาง
การเมือง มีอ านาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและแบบแผนการซ้ือ
และการบริโภค สินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกไดม้ากเท่าไรยิ่งมีโอกาสและขอ้ไดเ้ปรียบมาก
ขึ้นเท่านั้น 
 1.3 เจตคติเก่ียวกบัการท างานและการพกัผ่อนเปล่ียนแปลงไป  บุคคลจะแสวงหางานท่ีมี
รางวลัตอบแทนสูงกว่างานท่ีให้ค่าจ้างสูง ต าแหน่งดี  ส่วนกิจกรรมในการพกัผ่อนก็สืบเน่ืองจาก
ค านึงถึงสุขภาพมากขึ้น เช่น พกัผ่อนหยอ่นใจกบัสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกาย
ท่ีดีขึ้น 
 1.4 มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีอยู่อาศยัและความเป็นอยู่ในครอบครัว   มีการอพยพจาก
ชนบทเขา้ไปอยู่ในเมืองมากขึ้น และไดน้ ารูปแบบการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมย่อยจากชนบทเขา้
ไปใชใ้นเมืองดว้ย  หรือน ารูปแบบการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมย่อยจากในเมืองมาใชท่ี้ชนบท 
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 1.5 ตอ้งการความสะดวกสบายมากขึ้น อาจเน่ืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดว้ยความเร่งด่วน จึงพยายามสรรหาหรือมีความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบายมาใชเ้พิ่มมากขึ้น 
ลกัษณะของชั้นทางสังคม  ประกอบดว้ย   6  ระดบั  ดว้ยกนั 
 ชั้นท่ี 1 Upper – Upper Class ประกอบด้วยครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ ผูเ้กิดมา “บนกอง
เงินกองทอง” และมีทรัพย์สมบัติใช้ได้อย่างน้อย  3 อายุคน  เป็นกลุ่ม ท่ี เล็กท่ี สุดในชั้ นทาง
สังคม สมาชิกมกัจะเป็นพ่อคา้ใหญ่ นายธนาคารและอาชีพท่ีมีช่ือเสียง 
 ชั้นท่ี 2 Lower – Upper Class เป็นชั้นของ “คนรวยหน้าใหม่” เพิ่งจะมีสมบติัและยงัไม่เป็น
ส่ิงท่ียอมรับของคนชั้นท่ี 1 บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิ่งใหญ่ในวงการบริหาร ผูก่้อตั้งบริษทัใหญ่ ๆ แพทย์
และนกักฎหมายท่ีร ่ารวย เป็นผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จดัอยูใ่นระดบั “มหาเศรษฐี” 
 ชั้นท่ี 3 Upper – Middle Class ชั้นน้ีประกอบดว้ยชายและหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชา
อ่ืน ๆ เช่น แพทย  ์นักกฎหมาย ศาสตราจารย์ เจ้าของกิจการขนาดกลางและคนระดับบริหารใน
องค์การต่าง ๆ  รวมทั้ งชายและหญิงวยัหนุ่มสาวท่ีคาดว่าจะไต่ระดับฐานะทางอาชีพไปสูงสุด
ภายใน 2 – 3 ปี สมาชิกในชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีเรียกกนัว่าเป็นตาเป็น
สมองของสังคม 
 ชั้นท่ี 4 Lower – Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกว่า “คนโดยเฉล่ีย” ประกอบไปด้วยพวกท่ี
ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ พวกช่างท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูง พวกท างานนัง่โต๊ะระดบัต ่า
และนกัธุรกิจขนาดเลก็อยูต่อนล่างของชั้นน้ี 
 ชั้นท่ี 5 Upper – Lower Class เป็นพวก “จนแต่ซ่ือสัตย”์ ไดแ้ก่ ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่
ท่ีสุดในชั้นทางสังคม   เป็นพวกพนกังานท่ีมีความช านาญและก่ึงช านาญ 
 ชั้นท่ี 6 Lower – Lower Class ประกอบด้วยคนงานท่ีไม่มีความช านาญ กลุ่มชาวนาท่ีไม่มี
ท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ 
 
ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก 
บรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49) 
 การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลาย ๆ อย่างท่ีมีอยู ่
(ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542 , น. 9 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556, น.
623) 
 การตัดสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 
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วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 
หนา้ 7 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือก ทางใดทางหน่ึงเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจเลือก ซ้ือสินคา้และบริการ 
 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ  ซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 
 (1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้ 
 (2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม ทาง
การตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว , เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม 
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 
 2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้า
หรือบริการแลว้ ล าดับขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ 
โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 
  (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกั
ท่ีมีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 
  (2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตาม ส่ือ
ต่าง ๆ พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์
  (3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด  ของ
สินคา้หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวั
ของ ผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ใน
ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคต้อง
ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น  ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย 
ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 
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 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว 
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  (1) ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 
  (2) ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 
  (3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 
  (4) เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 
  (5) วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้ าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งท าการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้ท า 
 การเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง 
ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือ  บริการ
นั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใด ก็
ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวงัเอาไว ้ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ี  
ตามมาก็คือลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ 
ดว้ย 
 
ส่วนท่ี 5 ประวัติบริษัท  Apple 
 วนัท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 1976 บริษทั Apple ไดถู้กก่อตั้งขึ้นโดย Steven Wozniak, Steven Jobs 
และ Ronald Wayne มีจุดประสงคเ์พื่อจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ระบบส่วนบุคคล โดยคอมพิวเตอร์เคร่ือง
แรกท่ีวางจ าหน่าย คือ Apple I แต่ผลประกอบการไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร จนมาถึง Apple II 
กลบัไดรั้บความนิยมพร้อมทั้งสร้างก าไรใหก้บับริษทัอยา่งมาก 
 ในช่วงปี 1979 บริษทั Apple เร่ิมมีการพฒันาคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านส่วนบุคคล โดยน า
อินเตอร์เฟซผูใ้ชแ้บบกราฟิก (GUI) เขา้มาใชบ้นคอมพิวเตอร์ ขณะนั้นบริษทัไดมี้การแยกทีมพฒันา
เป็น 2 ทีม คือทีมพฒันาคอมพิวเตอร์ Lisa และ Macintosh ปรากฏวา่หลงัจากเปิดตวัโปรเจค
คอมพิวเตอร์ Macintosh ไดรั้บความนิยมจากตลาดและสร้างเมด็เงินใหก้บับริษทัเป็นจ านวนมาก 
 ปี 1988 Steven Jobs ไดล้าออกจากบริษทั Apple พร้อมกบัก่อตั้งบริษทัใหม่ภายใตช่ื้อ NeXT 
Inc. และไดมี้การพฒันาระบบฏิบติัการของตนเองท่ีเป็นตน้แบบของ Mac OS X ในปัจจุบนั 
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 ปี 1989 Apple ไดเ้ปิดตวั Macintosh Portable ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์พกพาเคร่ืองแรกแต่กลบั
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และไม่นาน Microsoft บริษทัคู่แข่งไดส่้ง Windows 3.0 เขา้มาชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมทั้งเกิดการฟ้องร้องกนัขึ้นในกรณีเก่ียวกบัการลอกเลียนกราฟิก
อินเตอร์เฟซ (GUI) ท าใหส้ถานการณ์ของบริษทั Apple แยล่ง 
 ปี 1991 เปิดตวั PowerBook ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเลก็ โดยสามารถสร้างเม็ดเงิน
เขา้บริษทัไดอ้ยา่งมาก พร้อมกนัน้ียงัเปิดตวัอุปกรณ์ใหม่ท่ีเรียกวา่ Newton ซ่ึงเป็นตน้แบบของ PDA 
หรือ Personal Digital Assistance ในปัจจุบนัและยงัเป็นการช่วยปูทางใหก้บั Palm, Pilot, iPhone 
และ iPad ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ปี 1994 เปิดตวั Power Macintosh เป็นเคร่ืองแรกท่ีใชชิ้ปประมวลผล PowerPC ท่ีเกิดจาก
การผนวกกนัระหวา่งฮาร์ดแวร์ของ IBM และ Motorola กบัซอฟตแ์วร์ของ Apple โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก Microsoft ซ่ึงปีถดัมา Apple ประสบปัญหาในการขาย
คอมพิวเตอร์ ท าใหบ้ริษทัขาดทุนมากท่ีสุดในประวติัการณ์ พร้อมทั้ง Microsoft ยงัไดเ้ปิดตวั 
Windows 95 ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งรีบหาทางออกอยา่งเร่งด่วน 
 ปี 1996 Apple ตดัสินใจประกาศซ้ือกิจการของบริษทั NeXT Inc. เพื่อดึงตวั Steve Job มา
ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา และในปีถดัมา Steve Job กลายเป็น CEO และตดัสินใจท าขอ้ตกลงกบั 
Microsoft โดยใหเ้ขา้มาลงทุนเป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นเหรียญ พร้อมแลกเปลี่ยนใหส้ามารน า 
Microsoft Office มาใชบ้นคอมพิวเตอร์ Macintosh (Mac) ได ้พร้อมทั้งยงัเปิดตวั Apple Store 
ร้านคา้ออนไลน์ส าหรับซ้ือสินคา้ของบริษทั 
 ปี 1998 เปิดตวั iMac คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงทั้งหลาย ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ
อยา่งดีจากผูบ้ริโภค ส่งผลให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว ถือเป็นการพลิกโฉมคร้ังส าคญัของโลก
คอมพิวเตอร์ 
 ปี 2001 Apple เร่ิมใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ท่ีใหค้วามบนัเทิง โดยไดเ้ปิดตวั iPod ซ่ึงเป็น
สินคา้ไลฟ์สไตส์ท่ีฉีกแนวของบริษทัออกจากวงจรของคอมพิวเตอร์ สร้างผลก าไรอยา่งมหาศาล
ใหก้บับริษทั 
 ปี 2003 ไดถื้อก าเนิด iTunes ร้านคา้เพลงออนไลน์ขึ้น ซ่ึงภายในปีแรกสามารถขายได้
มากกวา่ 100 ลา้นเพลงและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 70% 
 ปี 2006 Apple เปล่ียนระบบสถาปัตยกรรมภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม้าใชห้น่วย
ประมวลผลของ Intel 
 ปี 2007 ถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของวงการโทรศพัทห์ลงัจากท่ี Apple เปิดตวั 
iPhone มาพร้อมหนา้จอสัมผสัอยา่งเตม็รูปแบบ ท าใหก้ระแสสมาร์ทโฟนเร่ิมเติบโตขึ้น พร้อมกนัน้ี 
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iPhone ยงักลายเป็นตน้แบบของโทรศพัทรุ่์นใหม่ นอกจากน้ียงัมีการเปิดตวั App Store ท่ีเป็นแหล่ง
รวบรวมแอพพลิชัน่เสริมต่างๆ ใหส้ามารถโหลดใชง้านเพิ่มเติม 
 ปี 2010 ถือก าเนิด iPad ซ่ึงไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก พร้อมทั้งยงั
เป็นใบเบิกทางส าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเรียกวา่ "แทบ็เลต็" 
 ปัจจุบนัทาง Apple ถือวา่ประสบผลส าเร็จอยา่งมากจนกลายเป็นบริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์รายใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก และยงัเป็นผูน้ าท่ีคอยสร้างสรรน าเสนอนวตักรรม
รูปแบบใหม่ๆ ใหก้บัวงการอิเลก็ทรอนิกส์อีกดว้ย 
 
ส่วนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท ์ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงขอกล่าวถึงงานวิจยัและเอกสารเฉพาะงานท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
คร้ังน้ีมากท่ีสุด 
 เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์  (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟน ตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคนไทย” โดยงานวิจยัช้ินน้ีวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติส าเร็จรูป SPSS ซ่ึ งผล  การศึกษาพบว่า ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อย  ละ 53.7 และเพศหญิงร้อยละ 46.3 มีสถานภาพโสดมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 29 – 39 ปี โดยมีระดบัการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดถึงร้อยละ 59.5 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรี
ตามล าดับส่วนด้านอาชีพนั้ นประกอบอาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดรองลงมาเป็น
ขา้ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงโดยภาพรวมมี  รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 – 
30,000 บาท ต่อเดือน เป็นจ านวนมากท่ีสุดรองลงมาคือมี รายไดต้่ ากว่า 15,000 ต่อเดือน พฤติกรรม
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปล่ียนสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีน เคร่ืองใหม่มากกวา่ 2 
ปีต่อคร้ังมากท่ีสุด สาเหตุของการเปล่ียนสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนเคร่ืองใหม่คือ ตอ้งการสมาร์ท
โฟนเคร่ืองรุ่นใหม่กว่าท่ีใชง้าน โดยจะยินดีจ่ายเงินซ้ือสมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่อยูใ่นช่วง ราคา 5,000 
– 10,001 บาท โดยได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนผ่านทาง  เว็บไซต์ต่าง ๆ 
มากท่ีสุดรองลงเป็นการไดรั้บขอ้มูลผ่านทางส่ือโซเซียลมีเดียส าหรับแหล่งขอ้มูลท่ีมี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจาก กระทู้
หรือรีวิวจากผูใ้ช้งานจริง รองลงมาเป็นค าบอกเล่าจากเพื่อน และอิทธิพลจากส่ือทางโฆษณา  โดย
ช่องทางท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 30 เลือกซ้ือผ่านทาง 
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ร้านตวัแทนจ าหน่าย รองลงมาเป็นซ้ือผ่านทางห้างสรรพสินคา้ และซ้ือผ่านทางออนไลน์ตามล าดบั 
ส าหรับกิจกรรมใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เล่นโซเซียล
มีเดีย รับสายโทรเขา้และโทรออก และล าดบัสุดทา้ยคือถ่ายรูป โดยสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนท่ีกลุ่ม
ตวัอย่าง เลือกซ้ือมากท่ีสุด ได้แก่ ตราสินคา้ Oppo รองลงมาได้แก่ Xiaomi และล าดับสุดท้ายคือ 
Huawei โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนตรา สินคา้
จีนมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคาเป็นปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคให้ 
ความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีน อนัดบัสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพ 
กลอ้งถ่ายรูปและน ้ าหนักเคร่ือง รองลงมาคือ ปัจจยัด้านราคาอุปกรณ์เสริมและค่าซ่อมและความ  
น่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่ายออนไลน์ และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและ
ความน่าเช่ือถือของร้าน ส่วนผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นความแตกต่างของระดบั
รายได้ต่อ เฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของผู ้บริโภค 
เน่ืองจากปัจจุบันราคา ของสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนก็มีหลากหลายระดับราคามากขึ้น เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือได้ตามระดับ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลได้มากขึ้น ส่วนความแตกต่างของ
ระดบัการศึกษานั้นส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภค โดยมีสาเหตุ
จากผูท่ี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่ามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ท าใหพ้ิจารณา เร่ืองความเหมาะสมของราคาสมาร์ทโฟนท่ีสอดคลอ้งกบัไลฟ์
สไตลก์ารแชร์ถ่ายภาพโพสตล์งส่ือ โซเซียลมีเดีย จึงตอ้งพิจารณาเร่ืองคุณภาพกลอ้งดว้ย ส่วนผูท่ี้มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ  สูงกว่าจะพิจารณาเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านดา้น ต่าง ๆ  
 
 ปุณรดา ถาวรจิระอังกูร (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” ผลการศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
59.5อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 36.8 มีอาชีพลูกจ้างหรือพนักงาน บริษทัเอกชน ร้อยละ 36 มี
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 30.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของผูต้อบ แบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเอง ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือสอบถามเพื่อนและคนรู้จกั ร้อยละ 26.4 
รองลงมาคือสอบถามพนกังานขาย ร้อยละ 18.1 และสอบถามญาติหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 13.7 
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 ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โทรศพัทมื์อถือยีห่้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค” ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ iPhone 6s เพราะความทนัสมยั โดยเลือก ซ้ือจาก
ร้านของผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิโดยตรง (ทรูมูฟ/ดีแทค/เอไอเอส) เลือกซ้ือเม่ือมีรุ่นใหม่ออกมา 
โดยจะเลือกซ้ือรุ่นท่ีมีหน่วยความจ า 128 GB ส่วนกิจกรรมท่ีใช้มากท่ีสุดคือ สนทนา เช่น ไลน์ เฟร
ชบุ๊ค ซ่ึงตนเองจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ ส าหรับสีท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ สีโรสโกลด ์และ บุคคลท่ีไปซ้ือ
โทรศพัท์มือถือ ดว้ยมากท่ีสุด คือ เพื่อน นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ iPhone 6s โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด รองลงมา  ได้แก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร เป็นอนัดบัสุดทา้ย การทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ iPhone 6s ในเร่ืองของสาเหตุท่ีเลือก
ซ้ือ สถานท่ีซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ส่วนอายุมีความสัมพนัธ์กบั สาเหตุท่ีเลือกซ้ือ สถานท่ีซ้ือ โอกาส
ในการซ้ือ หน่วยความจ าท่ีเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจซ้ือ และบุคคลท่ีไปซ้ือดว้ย 
ส าหรับระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กับสาเหตุท่ีเลือกซ้ือ โอกาสในการซ้ือ กิจกรรมหลกัท่ีใช ้
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และบุคคลท่ีไปซ้ือดว้ย อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุท่ีเลือก
ซ้ือ สถานท่ีซ้ือ โอกาสในการซ้ือ กิจกรรมหลกัท่ีใช ้บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และบุคคล
ท่ีไปซ้ือด้วย และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ  สาเหตุ ท่ี เลือก ซ้ือ โอกาสในการซ้ือ 
หน่วยความจ าท่ีเลือกซ้ือ กิจกรรมหลกัท่ีใช ้บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือ และบุคคลท่ีไป
ซ้ือดว้ย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการ  ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 6s ของ
ผูบ้ริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้น สภาพแวดลอ้มทางกายภาพไม่พบความแตกต่าง 
 
 สมพงษ์ งามธรณกิจและนิตยา เจรียงประเสริฐ  (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  “การ
เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑโ์ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยีห่้อแอปเปิลและซัมซุงท่ีมี
ผลต่อ  การตัดสินใจซ้ือของผู ้บ ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ”  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 15 – 24 ปี โดยส่วน ใหญ่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัศึกษา มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท นอกจากน้ีผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่เลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพื่อใชป้ระโยชน์ และอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัโดย 
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เลือกใช้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และเว็บบอร์ดในการตดัสินใจมากท่ีสุด และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี
ลกัษณะพฤติกรรม การใชเ้ทคโนโลยีในลกัษณะใชเ้ทคโนโลยีตามคนส่วนใหญ่ หรือใชเ้ทคโนโลยี
เพราะเห็นประโยชน์จากการใช้ ผลการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ยี่หอ้แอปเปิลหรือซัมซุง โดยใชปั้จจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ี
แตกต่างกัน 4 ปัจจัยซ่ึงเป็นปัจจัยด้านคุณสมบัติ  ของผลิตภัณฑ์ คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑปั์จจยัดา้นระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการออกแบบ และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ส่วน
ท่ีเหลืออีก 4 ปัจจยั คือปัจจยัด้านการบรรจุภัณฑ์ ปัจจยัการรับรู้ว่ามี  ประโยชน์ ปัจจยัการรับรู้ถึง
ความง่ายต่อการใชง้าน และปัจจยัการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินในการใช้งานไม่มีความ  แตกต่างกนั 
ผลการค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับแนวโน้มในการตัดสินใจซ้ือ พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้ ในการตดัสินใจซ้ือมีเพียงปัจจยัเดียวคือ ปัจจยัดา้นระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ตาม
จากผลการศึกษายงัพบวา่ทั้ง 8 ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค โดยยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 
 ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” ผลการศึกษาพบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ระดับความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ ความสามารถของสินคา้ ด้าน
ราคา คือ ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สามารถหาซ้ือสินคา้ได้
ง่าย ด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ ผลการศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด และสามารถน าผลวิจยัไป
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสม 
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บทที่ 3 
         วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประเภทของงานวิจยั 
3.2 กลุ่มประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประเภทของงำนวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ
ผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดย
อาศยัเทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
3.2 กลุ่มประชำกรและขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11  ท่ีห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของผูใ้ช้สมาร์ทโฟน 
ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้ นผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร
ก าหนดขนาดตวัอยา่งของ สูตร W.G.Cochran (1953) ดงัน้ี 
 

   n =
p(1−p)Z2

e2
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n   คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p   คือ   สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
e   คือ   ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
Z   คือ   คะแนนมาตรฐานจากการค านวณระดบัความเช่ือมัน่ 
 
 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น ร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % 
และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะค านวณไดค้ือ P = 
.50 (ร้อยละ 50)  Z = 1.96 (ร้อยละ95) e = 0.05 (ร้อยละ 5) 
 n= (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n= (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n= 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเล่ือนร้อยละ 5 เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลผูวิ้จยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 
ตวัอยา่ง  
 
 3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในงำนวิจัย 
ตวัอิสระ (ตวัแปรตน้) และตวัแปรตาม ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ 
3.3.1 ตัวแปรอสิระหรือตัวแประต้น (Independent Variables)  
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยปัจจยั 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3.ระดบัการศึกษา 
 4.อาชีพ 
 5.รายไดต้่อเดือน 
2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ยปัจจยั 
 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 2.ปัจจยัดา้นราคา 
 3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 



24 
 

3.3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
1.การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
 2. การแสวงหาขอ้มูล 

 3. การประเมินทางเลือก 

 4. การตดัสินใจซ้ือ 

 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยมี
ลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11  ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ส่วน ท่ี  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือ
ปัญหา การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นการประเมินระดับความเห็น มีลกัษณะค าตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

5 หมายถึง  ความเห็นดว้ยมากทีสุด    
4  หมายถึง  ความเห็นดว้ยมาก   
3  หมายถึง  ความเห็นดว้ยปานกลาง    
2  หมายถึง   ความเห็นดว้ยนอ้ย 

  1  หมายถึง  ความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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การจดัชั้นหรือเกณฑข์องเบส (Best, John W., 1977) คะแนนเฉล่ียส าหรับแต่ละรายการวา่อยู่ระดบั
ใด ใชวิ้ธีการดงัน้ี 

 อนัตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

     =  
5−1

5
 

 
     = 0.80 
 
เกณฑกา์รก าหนดระดบัค่าคะแนนเพื่อน ามาจดักลุ่ม โดยค่าเฉล่ียของแต่ละรายการคือ การน าคะแนน
ทั้งหมดของแต่ละรายการมาหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑคะ์แนนเพื่อระบุ ว่ารายการ
ใดอยูใ่นเกณฑใ์ด ซ่ึงแบ่งเป็นช่วงคะแนนดงัน้ี 
 
 ค่าเฉล่ีย 1.0 – 1.8  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5  อยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 
3.5 วิธีสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร แล้วน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.5.2 น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามขอ้ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 



26 
 

 3.5.3 น าแบบสอบถามให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index 
of item objective congruence : IOC ) 
 ผลการวิเคราะห์ความตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) ใช้วิเคราะห์ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Litem – Objective Congruence : IOC ) เกณฑ์การวดัค่า IOC หากมี
ค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป จะแสดงว่าค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หรือตรงตามเน้ือหา โดย
ผลการวิเคราะห์ค่าท่ีไดใ้นแต่ละขอ้ค าถามในแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ มีค่าดชันีระหว่าง 0.66 ถึง 
1.00 คือ 0.98 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าค าถามทั้ งหมดมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงแสดงวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความตรงกบัเน้ือหา 
  
ขั้นตอนการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี IOC มีดงัน้ี 
1. ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา ส านวนของภาษา และความสอดคลอ้งของค าถาม
กบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา โดยใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 คะแนน +1 = แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
 คะแนน 0 = ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาสมหรือไม่ 
 คะแนน  -1 = แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 
 
2. น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร 
 

  IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

  เม่ือ IOC คือความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
  เม่ือ ∑ 𝑅 คือผลรวมคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  เม่ือ N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.5.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
 3.5.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นคร้ังสุดทา้ย 
เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.6 วิธีด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยั
ตามท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถามมีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 3.6.1 ผูวิ้จยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่
ผูต้อบ แบบสอบถาม 
 3.6.2 ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถาม ให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทัง่ตอบค าถามครบถว้น 
ซ่ึง ในระหวา่งนั้น ถา้ผูต้อบมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถาม ผูวิ้จยัจะตอบขอ้สงสัยนั้น 
 
3.7 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11  
ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี  และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง 
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11  ท่ีห้างสรรพสินคา้
เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ นาถลดา ศรีขจร (2558) ท่ี
ก 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.  ใช้สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) 
  

  P = 
𝑓

𝑛
 (100) 

 
 เม่ือ P แทน ร้อยละ หรือ % (Percentage) 
  F แทน ค่าความถี่ท่ีตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
  N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมดหรือจ านวนประชากร 

 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

 ใชสู้ตร  �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

 
  เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  
 
2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ,2562) มีสูตรการค านวณ
ดงัน้ี  
 

S.D = √
∑(𝑋−𝑋)

𝑛−1
 

 
  เม่ือ  

S.D แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
X แทน ขอ้มูลแต่ละค่า 
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

   n แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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 3. สถิติท่ีใช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั(Cronbach) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ,2562)มีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

α= 
n

n-1
{1-

∑ Si
2

St
2 } 

 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
   

2
is  แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

  
2
ts  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง

ฉบบั  
 4. สถิติท่ีใช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 
 4.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรท่ีมี 2 กลุ่มเท่านั้ น โดยใช้การวิเคราะห์
สถิติt-test (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ,2562) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

t   =  
X̅1 - X̅2

√[
(n1-1 )S1

2+ (n2-1)S2
2

n1+ n2-2
][

1

n1
+ 

1

n2
]

เม่ือ df = n1+ n2 - 2 

    
 
  เม่ือ t แทนค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ( t-test) 
   X̅1 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 
   X̅2 แทนคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 2 

   𝑆1
2 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

   𝑆2
2 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

   n1 แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   𝑛2 แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
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4.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ One-way ANOVA เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานขอ้ 1 และ 2 (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ,2562) มีสูตรการค านวณดงัน้ี  
 

   F = 
𝑀𝑠𝐵

𝑀𝑠𝑤
 

 
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 
   

 4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ท่ีมีอิทธพลต่อตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซ้ือสมาร์โฟน ไอโฟน 11 ของ
ผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรสินคา้ เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คือการวิเคราะห์การถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 
ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวั ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์อยู่ใน
รูปของสมการเส้นตรง และสามารถอธิบายเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
ว่าตวัแปรใดมีอิทธพลต่อการเปล่ียนแปลง Y มากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของสมการเป็น
ดงัน้ี 
 
 Ý =  𝑏0 + 𝑏1 +  𝑥1 + 𝑏2 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 
 
เม่ือ  k  หมายถึง  จ านวนตวัแปรอิสระท่ีใชส้มการ 
  Ý  หมายถึง  ค่าประมาณหรือค่าท านาย 
  𝑏0  หมายถึง  แทนค่าคงท่ี ( Constant) ของ                                                                   
      สมการถดถอย 
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  𝑏1…𝑏𝑘  หมายถึง  น ้ าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอย
      ของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง ตวัท่ี k ตามล าดบั 
  𝑥1 … . 𝑥𝑘  หมายถึง  คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ตวัท่ี k 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 403 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการ

วิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการและการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 4.3 ผลการวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึ งได้แก่การวิเคราะห์

สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีการใชส้ถิติวิจยัดงัน้ี 

  4.3.1 สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 จะใช้ทดสอบหาความแตกต่างค่าที ( t-test) และการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way-ANOVA)  

  4.3.2 สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จะใช้สถิติหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

4.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 216 54.00 
หญิง 184 46.00 
รวม 400 100 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของขอ้มูลเพศ 
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จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.00 และเพศหญิงจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ15 - 24 ปี 48 12.00 
อาย ุ25 - 34ปี 264 66.00 
อาย ุ35 - 44 ปี 64 16.00 
อาย ุ45 ปี 24 6.00 
รวม 400 100 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนร้อยละของอายุ 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มอายท่ีุมากท่ีสุดอยูใ่นช่วงระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 264 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 35 - 44 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาช่วงอาย1ุ5 

- 24 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาอายรุะหวา่ง 45 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.00 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 40 10.00 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 280 70.00 
ปริญญาโท 64 16.00 
สูงกวา่ปริญญาโท 16 4.00 
รวม 400 100 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของขอ้มูลระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.00 รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และสุดทา้ยคือ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 47 11.80 
พนกังานเอกชน 232 58.00 
ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 33 8.30 
ธุรกิจส่วนตวั 48 12.0 
อาชีพอิสระ 32 8.00 
อ่ืน ๆ 8 2.00 
รวม 400 100 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของขอ้มูลอาชีพ 

จากตารางท่ี 4.4 การศึกษาพบวา่ส่วนกลุ่มอาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ บริษทัเอกชน จ านวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวัจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  รองลงมาคือ

นกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 รองลงมาคือขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 รองลงมาคืออาชีพอิสละ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ

อ่ืน ๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท 112 28.00 
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท 176 44.00 
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท 56 14.00 
รายได้ 40,001 – 50,000 บาท 40 10.00 

รายได้มากกว่า 50,000 บาท 16 4.00 
รวม 400 100 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนร้อยละของขอ้มูลระดบัรายไดต้่อเดือน 

จากตารางท่ี 4.5 จากการศึกษาพบวา่ระดบัรายได ้ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคือ ระดบั

รายได ้15,001-30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ระดบัรายได ้ต ่ากวา่ 
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15,000 จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ รายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาคือ รายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ

ล าดบันอ้ยท่ีสุดคือรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบัจากมากไป

หานอ้ย 

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) และ

ระดับความมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู้บริโภคท่ีห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ระดบัความเห็น 

 N �̅� Std. Deviations แปลความหมาย 
รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม
และทนัสมยั 

400 4.20 0.78 มาก 

วสัดุมีความแขง็แรงคงทน 400 4.20 0.69 มาก 
กลอ้งถ่ายภาพ มีความคมชดั 400 4.28 0.90 มาก 
มีฟังคช์ัน่การใชง้านหลากหลาย 400 4.22 0.81 มาก 
มีแอพพลิเคชัน่รองรับหลากหลาย 400 4.20 0.75 มาก 
มีระบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ 400 4.42 0.80 มาก 
รวม  4.25 

 
0.57  

 
ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 

11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในภาพรวมระดบั มาก 

ด้วยค่าเฉล่ีย 4.25 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังน้ี มี
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ระบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 4.42  กลอ้งถ่ายภาพ มีความคมชดั ค่าเฉล่ีย 4.28 มีฟังค์ชัน่

การใช้งานหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.22 และสุดทา้ย รูปแบบของผลิตภณัฑ์มีความสวยงามและทนัสมยั 

วสัดุมีความแขง็แรงคงทน มีแอพพลิเคชัน่รองรับหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.20 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

 

ด้านราคา ระดับความเห็น 

 N �̅� Std. Deviations แปลความหมาย 

ราคามีความคุม้ค่ากบัคุณภาพของ
เคร่ืองโทรศพัท ์

400 3.82 0.98 มาก 

มีป้ายราคาแสดงอยา่งชดัเจน 400 4.08 0.75 มาก 

ค่าใชจ่้ายบริการเสริมมีความเหมาะสม 400 3.84 0.90 มาก 

รวม  3.91 

 

0.72 มาก 

 
ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นราคา 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 

11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดับ มาก ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.91 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 13. มี

ป้ายราคาแสดงอย่างชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.08  ค่าใช้จ่ายบริการเสริมมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 3.84 ราคามี

ความคุม้ค่ากบัคุณภาพของเคร่ืองโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.82  ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ระดับความเห็น 

 N �̅� 

Std. 
Deviations 

แปลความหมาย 

ร้านคา้ผูจ้ดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ 400 4.20 0.83 มาก 

การจดัสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่

สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 

400 4.22 0.67 มาก 

มีตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่ง 400 4.08 0.80 มาก 

เวลา เปิด-ปิด เหมาะสมกบัการเขา้ชมและ

เลือกซ้ือ 

400 4.12 0.77 มาก 

รวม  4.15 0.64 มาก 
 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบั 

มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

การจดัสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.22 ร้านคา้ผูจ้ดัจ าหน่ายมีความ

น่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 4.20 เวลา เปิด-ปิด เหมาะสมกบัการเขา้ชมและเลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.12 และมีตวัแทน

จ าหน่ายหลายแห่ง ค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการส่งเสริมทางการตลาดบริการ 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบั 

มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.18 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั มาก เรียงล าดบัดงัน้ี มี

การประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหท้ราบก่อนจดัจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ ค่าเฉล่ีย 4.36 สามารถผอ่นช าระได ้

ค่าเฉล่ีย 4.34 มีการรับประกนัความพึงพอใจของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.18 มีศูนยบ์ริการหรือศูนยซ่์อมหลาย

แห่ง ค่าเฉล่ีย 4.04 มีการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 

4.00 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ด้านปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด ระดับความเห็น 

 N �̅� 

Std. 
Deviations 

 
แปลความหมาย 

สามารถผอ่นช าระได ้ 400 4.34 0.71 มาก 

มีศูนยบ์ริการหรือศูนยซ่์อมหลายแห่ง 400 4.04 0.87 มาก 

มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น 
ทีวี อินเทอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

400 4.00 0.63 มาก 

มีการรับประกนัความพึงพอใจของ
สินคา้ 

400 4.18 0.74 มาก 

มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหท้ราบ
ก่อนจดัจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการ 

400 4.36 0.69 มาก 

รวม  4.18 0.51 มาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับความเห็น 

 N �̅� Std. Deviations แปลความหมาย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 400 4.25 0.57 มาก 

ดา้นราคา 400 3.91 0.72 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 400 4.15 0.64 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 400 4.18 0.51 มาก 

โดยรวม 400 4.12 0.46 มาก 

ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.18 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.15  ดา้นราคา 

ค่าเฉล่ีย 3.91 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 

ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ �̅�  S.D. การแปลค่า 

เทคโนโลยขีองผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ 4.14 0.80 มาก 

ลกัษณะการใชง้านมีผลในการกระตุน้ความตอ้งการใช
ผลิตภณัฑ ์

4.18 0.76 มาก 

รวม 4.16 0.73  
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีมีอิทธิพลการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ใน

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.16 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

มีความคิดเห็นต่อ ลกัษณะการใชง้านมีผลในการกระตุน้ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.18 เทคโนโลยขีองผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.14  

ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 
ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.11 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี มี
การศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.26 มีประสบการณ์ส่วนตวัท่ีดีกบัผลิตภณัฑ์ 
ค่าเฉล่ีย 4.20 และ มีการสอบถามขอ้มูลจากคนใกลต้วัท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.88 ตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย  

 
 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 

 

�̅� S.D. การแปลค่า 

มีการสอบถามขอ้มูลจากคนใกลต้วัท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์ 3.88 0.88 มาก 

มีการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ 4.26 0.74 มาก 

มีประสบการณ์ส่วนตวัท่ีดีกบัผลิตภณัฑ์ 4.20 0.91 มาก 

รวม 4.11 0.65  
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ด้านการการประเมินทางเลือก 

 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

จุดเด่นของผลิตภณัฑส์ามารถเปรียบเทียบเพื่อการ
ตดัสินใจซ้ือได ้

4.12 0.84 มาก 

ตรายีห่้อของสินคา้สามารถเปรียบเทียบเพื่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

4.24 0.81 มาก 

รวม 4.18 0.73  
ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการประเมินทางเลือก 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกก่อนเขา้ใชบ้ริการ ท่ีมีอิทธิพลการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ใน

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.18 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี ตรายีห่อ้ของสินคา้สามารถเปรียบเทียบเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.24 

และ จุดเด่นของผลิตภณัฑส์ามารถเปรียบเทียบเพื่อการตดัสินใจซ้ือได ้ค่าเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย 

ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีอิทธิพลตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ด้านการตัดสินใจซ้ือ �̅�  S.D. การแปลค่า 
ตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโอกาสและเง่ือนไขท่ีดี เช่น มี
ส่วนลดราคา ช่วงโปรโมชัน่ต่าง ๆ 

4.18 0.91 มาก 

ตดัสินใจซ้ือเม่ือเกิดความจ าเป็นในการใช้
ผลิตภณัฑ ์

4.14 0.87 มาก 

รวม 4.16 0.75 มาก 
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ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.16 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี 

ตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโอกาสและเง่ือนไขท่ีดี เช่น มีส่วนลดราคา ช่วงโปรโมชัน่ต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 4.18 

ตดัสินใจซ้ือเม่ือเกิดความจ าเป็นในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ค่าฉล่ีย 4.14 ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

 

ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 

�̅�  S.D. การแปลค่า 

มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละจะมีการบอก
ต่อ 

3.98 0.81 มาก 

รวม 3.98 0.81  
ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั

มาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.98 และเม่ือแยกพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั มาก เรียงล าดบั ดงัน้ี มี

ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละจะมีการบอกต่อ ค่าเฉล่ีย 3.98  

การตัดสินใจ 
 

�̅� S.D. การแปลค่า 

ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 4.16 0.73 มาก 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล 4.11 0.65 มาก 
ดา้นการประเมินทางเลือก 4.18 0.73 มาก 
ดา้นการตดัสินใจ 4.16 0.75 มาก 
ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.98 0.81 มาก 
รวม 4.11 0.61 มาก 

ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการตดัสินใจ 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ค่าเฉล่ีย ( Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviations) และ

ระดบัความคิดเห็นในส่วนของของปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการประเมิน

ทางเลือก ค่าเฉล่ีย 4.18 ดา้นการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการและดา้นการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย 4.16  

ดา้นการคน้หาขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 4.11 และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.98 ตามล าดบัจากมากไป

หานอ้ย 

4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซ่ึงได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานท้ัง 2 

ข้อ โดยมีการใช้สถิติวิจัยดังนี ้

  4.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายได้  ท่ี แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู ้บ ริโภคท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

   สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูซ้ื้อท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

   𝐻0: ผูซ้ื้อท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

   𝐻1: ผูซ้ื้อท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ
ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.17 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการตดัสินใจ 

ตัวแปร เพศ จ านวน x̄ S.D. t Sig. 
 

การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
ไอโฟน 11  

ชาย 216 4.03 0.63   
หญิง 184 4.21 0.58 -2.82 0.41 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ื้อท่ีมีเพศ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ  𝐻1และยอมรับ

สมมติฐาน 𝐻0 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั    

   𝐻0: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

   𝐻1: อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ
ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 13.01 3 4.33 12.38 0.000* 
ภายในกลุ่ม 138.70 396 0.35   
รวม 94.741 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11  พบว่า ผูซ้ื้อท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 แตกต่างกนั จึง

ปฏิเสธ  𝐻0และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

 สมมติฐานข้อที่ 1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻0: อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
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  𝐻1:  อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 6.56 5 1.31 3.56 0.004* 
ภายในกลุ่ม 145.15 394 0.36   
รวม 151.718 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11  พบว่า ผูซ้ื้อท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 แตกต่างกนั จึง

ปฏิเสธ  𝐻0และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

  

 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 

11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 

ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

  𝐻1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 
ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.20 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งการศึกษากบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 14.04 3 4.66 13.42 0.00* 
ภายในกลุ่ม 137.71 396 0.34   
รวม 151.71 399    
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟน ไอโฟน 11 พบวา่ ผูซ้ื้อท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ต่างกนั 

จึงปฏิเสธ  𝐻0และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 

11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  𝐻0: รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 

ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

  𝐻1: รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 

ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัการตดัสินใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 11.89 4 2.973 8.40 0.000* 
ภายในกลุ่ม 139.82 395 0.354   
รวม 151.71 399    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11 พบว่า ผูซ้ื้อท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 แตกต่างกนั จึง

ปฏิเสธ  𝐻0และยอมรับสมมติฐาน 𝐻1 

4.3.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟนไอโฟน 11 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร 

𝐻0 : ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ี
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร 
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𝐻1: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 4.22 วิเคราะห์สมการเชิงถดถอย ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัด สินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ีห้ างสรรพสินค้าเซ็นท รัลพระราม  3  ใน

กรุงเทพมหานคร 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 
B 

 
Std. 

Error 
Beta 
 

t Sig 

(Constant) -0.459 0.151  -3.03  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.256 0.041 0.23 6.17 0.000* 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) 0.149 0.032 0.176 4.610 0.000* 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) -0.088 0.029 -0.092 -3.099 0.002* 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.782 0.038 0.650 20.412 0.000* 

𝑅2 = 0.739 SEE = 0.31636 F = 280.220 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั 

ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล

พระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 73.9 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนไอโฟน 11  คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ( β = 0.782) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( β = 

0.256) ปัจจัยด้านราคา  ( β= 0.149) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   ( β= -0.088)  โดยมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลงซ่ึง

อยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = -0.459 +0.782 (ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด)+ 0.256 (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์)  + 

0.149 (ปัจจยัดา้นราคา) + (-0.088) (ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 



48 
 

ซ่ึงอธิบายไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ี

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร ท่ีร้อยละ 73.9 



49 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 

ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 อายุ มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง อายุ 25 - 34ปี จ านวน 264 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.00 และระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.00 มีอาชีพเป็น พนกังานเอกชนจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และระดบัรายได ้ 15,001 – 

30,000 บาทบาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู ้บริโภคท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ใน

กรุงเทพมหานคร 

 5.1.2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของผูซ้ื้อสมาร์ท

โฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของผูซ้ื้อ

สมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

มากท่ีสุด คือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.18 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 

ตามล าดบั 
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 ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟนไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 73.9 โดย

พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11  คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาด ( β = 0.782) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ( β = 0.256) ปัจจยัด้านราคา  ( β= 0.149) ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( β= -0.088)  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเม่ือ

พิจารณาตวัแปรท่ีมีอ านาจในการท านายการเปล่ียนแปลงซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสมการดงัน้ี 

 Y = -0.459 +0.782 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด)+ 0.256 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์)  + 

0.149 (ปัจจยัดา้นราคา) + (-0.088) (ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 

ซ่ึงอธิบายไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 

ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร ท่ีร้อยละ 73.9 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 1. ปัจจยัด้านประชากร ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ี

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3  ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชยั (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวไวว้า่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ ไอโฟน 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

2. ผูซ้ื้อท่ีตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนไอโฟน 11 ท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ใน

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัความส าคญัมาก เน่ืองจาก การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 

ดึงดูดความสนใจให้กบัลูกคา้ เช่น สามารถผ่อนช าระได ้อ านวยความสะดวกในการช าระเงิน และ

การมีบริการรับประกนัความพึงพอใจของสินคา้  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดับความส าคญัมาก เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคให้ความสนใจในเร่ือง

ของรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและทันสมัย ว ัสดุมีความแข็งแรงคงทนและมี

ระบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจยัดา้นราคา  ในระดับความส าคญัมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในเร่ืองของ

ราคาท่ีมีความคุม้ค่ากบัคุณภาพของโทรศพัท ์มีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับความส าคัญมาก เน่ืองจาก ผู ้บริโภคให้

ความส าคญัในเร่ืองศูนยก์ารบริการ และการจดัวางสินคา้ท่ีเป็นหมวดหมู่ มีความเหมาะสม สังเกต

ง่าย และสามารถเดินทางไดส้ะดวก 

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐพล วงษ์ทน (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัปทุมธานีไดก้ล่าว

ไวว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของ

ผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า อยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์

อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่ึงผู ้บริโภคส่วนมากให้ความส าคัญกับ

เทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะมากบัสินคา้ 

2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าการจดัรายการส่งเสริมการขายดว้ยการผ่อนช าระ และ

การจดัโปรโมชั่นร่วมกับค่ายมือถือท าให้มีความน่าสนใจจากผูบ้ริโภคมากขึ้น อาจจะมีการเพิ่ม

อุปกรณ์เพิ่มเติมไปในผลิตภณัฑ ์เช่น หูฟัง 

 3. ควรมีผลิตภณัฑ์รุ่นกลาง ๆ ราคาเหมาะสม ท่ีสามารถให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดใ้นทุก

ช่วงอาย ุเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มอ่ืน ๆ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่น ปัจจยัทางดา้น เศรษฐกิจและสังคม 
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2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีความศึกษาการเปรียบเทียบโทรศพัท์ยี่ห้ออ่ืน ในระดับ

เดียวกนัเพื่อน าขอ้มูลมาใชว้างแผนทางการตลาดและน ามาพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ขึ้น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผูบ้ริโภคท่ีหา้งสรรพสินคา้

เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1.เพศ 

   1. ชาย     2. หญิง 

2.  อาย ุ

  1.    อาย ุ15 – 24 ปี    2.    อาย ุ25 - 34 ปี 

  3.    อาย ุ35 - 44 ปี    4.    อาย ุ45 ปี ขึ้นไป 

3.  ระดบัการศึกษา 

  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

   3. ปริญญาโท   

   4. สูงกวา่ปริญญาโท 

4. อาชีพ 

   1. นกัเรียน / นกัศึกษา    2. พนกังานเอกชน 

   3. ขา้ราชการ /รัฐวิสาหกิจ    4. ธุรกิจส่วนตวั   

   5. แม่บา้น     6. อาชีพอิสระ  

   7. อ่ืน ๆ ...........     

5. รายไดต้่อเดือน 

   1.   รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท     2.   รายได ้15,001 – 30,000 บาท 

   3.   รายได ้30,001 – 40,000 บาท     4.   รายได ้40,001 – 50,000 บาท 

   5.   รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 

 

 

 

  



ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องระดบัความพึงพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว โดยมีค่า

ระดบัความส าคญัดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5 มาก = 4       ปานกลาง = 3       นอ้ย =  2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

ค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
6.  รูปแบบของผลิตภณัฑมี์ความสวยงามและทนัสมยั      
7. วสัดุมีความแขง็แรงคงทน      
8. กลอ้งถ่ายภาพ มีความคมชดั      
9. มีฟังคช์ัน่การใชง้านหลากหลาย      
10. มีแอพพลิเคชัน่รองรับหลากหลาย      
11. มีระบบปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ      
ด้านราคา 
12. ราคามีความคุม้ค่ากบัคุณภาพของเคร่ืองโทรศพัท ์      
13. มีป้ายราคาแสดงอยา่งชดัเจน      
14. ค่าใชจ่้ายบริการเสริมมีความเหมาะสม      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
15. ร้านคา้ผูจ้ดัจ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ      
16. การจดัสินคา้ภายในร้านเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการ
เลือกซ้ือ 

    
 

17. มีตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่ง      
18. เวลา เปิด-ปิด เหมาะสมกบัการเขา้ชมและเลือกซ้ือ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
19.สามารถผอ่นช าระได ้      
20. มีศูนยบ์ริการหรือศูนยซ่์อมหลายแห่ง      
21. มีการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ต 
ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

    
 

22. มีการรับประกนัความพึงพอใจของสินคา้      



23. มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหท้ราบก่อนจดัจ าหน่าย
อยา่งเป็นทางการ 

    
 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ไอโฟน 11 ของผู้บริโภคท่ีห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง : กรุณาตอบค าถามและใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน   ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่านมากท่ีสุด โดยมีค่าระดบัความส าคญัดงัน้ี 

มากท่ีสุด = 5 มาก = 4       ปานกลาง = 3       นอ้ย =  2  นอ้ยท่ีสุด = 1 

ค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 
24.  เทคโนโลยขีองผลิตภณัฑท์ าใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ      
25. ลกัษณะการใชง้านมีผลในการกระตุน้ความตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑ ์

    
 

การแสวงหาข้อมูล 
26. มีการสอบถามขอ้มูลจากคนใกลต้วัท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์      
27. มีการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑก่์อนตดัสินใจซ้ือ      
28. มีประสบการณ์ส่วนตวัท่ีดีกบัผลิตภณัฑ์      
การประเมินทางเลือก 
29. จุดเด่นของผลิตภณัฑส์ามารถเปรียบเทียบเพื่อการ
ตดัสินใจซ้ือได ้

    
 

30. ตรายีห่้อของสินคา้สามารถเปรียบเทียบเพื่อการ
ตดัสินใจซ้ือ 

    
 

การตัดสินใจซ้ือ 
31. ตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโอกาสและเง่ือนไขท่ีดี เช่น มี
ส่วนลดราคา ช่วงโปรโมชัน่ต่าง ๆ 

    
 

32. ตดัสินใจซ้ือเม่ือเกิดความจ าเป็นในการใชผ้ลิตภณัฑ ์      
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
33. มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละจะมีการบอกต่อ      



 

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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



ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ-สกุล   นายกมลกิจ  คงเกียรติกุล 

วัน เดือน ปี เกดิ  30  พฤศจิกายน  2538 

การศึกษา  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ดนตรีและศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลยัสยาม 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561   SCA Superstar Academy 

   พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563   บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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