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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดต้่อเดอืน ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-
Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อและใชส้มารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามทีผ่่านการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) โดยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.96 เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLSD และ สถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศกึษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มสีถานะโสด มชี่วงระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดต้่อเดอืน 10,001 – 30,000 บาท มปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด มกีารตดัสนิใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงโดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 นอกจากนี้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุงของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่ระดบัความมี
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นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ ด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีร่ะดบัความมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ค าส าคญั : การตดัสนิใจซื้อ, สมารท์โฟน, ยีห่อ้ซมัซุง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to investigate personal factors such as gender, age, marital status, 
educational level, occupation, monthly income influencing consumers’ buying decision for a Samsung smartphone 
in Bangkok, and 2) to study marketing mix factors, including product, price, promotion, and place influencing 
consumers’ buying decision for a Samsung smartphone in Bangkok. This study used a non-experimental design. 
The sample of this study was 400 consumers with prior experience to buy and use a Samsung smartphone in 
Bangkok. The Content Validity and the Reliability of the questionnaire were tested with Cronbach’s Alpha of 0.96. 
A questionnaire was used as a research instrument to collect data. Data collected were then analyzed using 
statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested using t-test and 
One-way ANOVA. If the differences were found, a pairwise comparison was conducted using LSD and Multiple 
Regression Analysis.  
 The results of this study indicated that most of the respondents were females, between 20 – 30 years old, 
had single status, graduated with a bachelor’s degree, worked as private employees, earned monthly income of 
between 10 , 0 0 1  –  3 0 , 0 0 0  baht. Furthermore, overall marketing mix was at the highest level. When individual 
aspects were considered, an aspect with the highest level was place. Overall buying decision for a Samsung 
smartphone was at a high level. The hypothesis testing results showed that the respondents with different marital 
status, occupation and monthly incomes had different buying decision for a Samsung smartphone with a statistical 
significance level of 0 . 0 5 .  In addition, the marketing mix factors, including product and place influenced the 
respondents’ buying decision for a Samsung smartphone with a statistical significance level of 0.05. Price influenced 
the respondents’ buying decision for a Samsung smartphone with a statistical significance level of 0.01. 

Keywords : Purchase decision, Smartphone, SAMSUNG Brand 

 
บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยตี่างๆไดม้คีวามเจรญิก้าวหน้าและพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในดา้นเครื่องมอืสื่อสาร
หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่าโทรศพัท์มอืถอืสมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็นัน่เอง เทคโนโลยเีหล่านี้เขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติ
ของคนเราอย่างมากจนเทคโนโลยเีหล่าน้ีกลายเป็นปัจจยัที ่6 ต่อการด าเนินชวีติไปแลว้ ต่อจากรถยนตย์านพาหนะซึง่กลาย
มาเป็นปัจจยัที่ 5 ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินชวีติ มอืถอืสมารท์โฟนเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวกสบาย จาก
สมยัก่อนทีต่อ้งมกีารส่งจดหมายหากนักว่าจะไดร้บัจดหมายกน็านเป็นอาทติยแ์ต่เมื่อมกีารพฒันาเทคโนโลยชีนิดนี้ขึน้มา จงึ
ท าใหก้ารตดิต่อสื่อสารรวดเรว็สะดวกสบาย จนท าใหต้ดิเป็นนิสยัในการใชม้อืถอืสมาร์ทโฟนเหล่านี้ แต่ในผลดกีย็งัมผีลเสยี



ต่างๆที่จะตามมาอย่างมากมายซึ่งอาจเป็นผลเสียถึงกับชีวิตเลยก็เป็นไปได้  (นักศึกษา สาขาวิชาสาขาวิชาออกแบบ
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา,(ม.ป.ป.)) 
 โทรศพัท์มอืถอืความสามารถสูงหรอืทีเ่ราเรยีกกนัติดปากว่า "สมาร์ทโฟน" นัน้ก าเนิดขึน้มานานแล้ว ต้นก าเนิด
ของสมาร์ทโฟนที่วางขายจริงอาจย้อนไปได้ถึงปี 2001 แต่เนื่องจากพฒันาการของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่าย ยังไม่พร้อมต่อการใช้งานอย่างจริงจงัมากนัก เมื่อบวกกับราคาที่สูงเป็นปกติของอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสช์นิดใหม่ๆ ส่งผลใหม้ผีูใ้ชส้มาร์ทโฟนไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัตลาดมอืถอืรวมทัง้หมด  (อสิรยิะ ไพรพี่ายฤทธิ,์ 
2553) 

ผู้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ว่ามปีระเดน็ใดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซื้อและปัจจยัใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ เพื่อผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ าหน่าย 
จะไดน้ าขอ้มลูประกอบการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต้่อเดอืน ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดต้่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 1. ขอบเขตประชากร ท าการศกึษาผูบ้รโิภคทีซ่ื้อและใชส้มารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อและใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ทัง้เพศชายและ
เพศหญงิ 
 3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนผู้บริโภคที่ซื้อและใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครทีแ่น่นอน จงึใชก้ารค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร ใชว้ธิกีารเปิดตาราง ทา
โร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 4. ขอบเขตของเครื่องมอืทีใ่ช้ ในการวจิยัครัง้นี้ได้ใชแ้บบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยีห่อ้ ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 5. ขอบเขตดา้นเนื้อหาและประเดน็ในการศกึษา 
  1. ตวัแปรอสิระ 



   1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต้่อเดอืน 
   1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
  2. ตวัแปรตาม คอื ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
            ตวัแปรอสิระ                                                                 ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ของผู้บรโิภคทีใ่ชส้มาร์ทโฟนยี่หอ้ซมัซุง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  เพื่อที่จะเป็น
แบบทางการพฒันาสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ทราบถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่
จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคได้ 
 3. ทราบถงึการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีส่ามารถน าขอ้มลูทีไ่ด้
นี้ไปใชเ้พื่อเป็นขอ้มลูส าคญัทีผู่ป้ระกอบการสามารถก าหนดทศิทางขอธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสได ้
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศกึษา  
5. อาชพี  
6. รายไดต้่อเดอืน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลติภณัฑ ์
2.ราคา 
3.การส่งเสรมิทางการตลาด 
4.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

การตดัสินใจซือ้สมารท์โฟนยีห้่อ 
ซมัซุง ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 



ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2538.น.41-42) ได้กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ 
การศกึษา อาชพี รายได้ สถานภาพทางครอบครวั ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถิตวิดัไดข้อง
ประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคิดและ
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมายตวัแปรทางประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่มีอายุ
แตกต่างกนัอีกทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตามวยัไปด้วยนักการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุที่
แตกต่างกนัของผูบ้รโิภคมาแบ่งส่วนตลาด นักการตลาดจงึมุ่งเน้นกลุ่มผูบ้รโิภคที่เป็นเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นความส าคญัที่
ตลาดอายุส่วนนัน้ 

2. เพศ (Sex) ผูบ้รโิภคผูห้ญงิกบัผูช้ายมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั นักการตลาดจงึไดน้ า
ลกัษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกตใ์ชก้บัผลติภณัฑ ์เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ น ้าหอม ยาระงบักลิน่กาย สนิคา้เหล่านี้
เจรญิเตบิโตสงูมากขึน้ในส่วนตลาดของเพศชาย 

3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน ผู้ที่มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและ มีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่า เนื่องจากผู้ที่มี
การศกึษาสูงจะมกีารสนใจในการหาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูลและจะพจิารณาคุณสมบตัขิองสนิคา้ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์ที่
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4. อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคในแต่ละสาขาอาชพีจะมีความจ าเป็นและความต้องการในสนิค้าและบรกิารที่
ต่างกนั นักการตลาดจะต้องศกึษาว่ามสีนิค้าและบรกิารของบรษิัทที่ต้องการของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื่อจะได้เตรยีม
สนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มอาชพีแต่ละอาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. รายได ้(Income) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูม้รีายไดสู้ง 
แต่อย่างไรกต็ามผูท้ีม่รีายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่า ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดย
ถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้าในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อ
สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก แต่นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรทางประชากรศาสตรอ์ื่น ๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น 
กลุ่มผูบ้รหิารธุรกจิทีร่ ่ารวย อายุน้อย เป็นการใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์ายุ นอกจากนี้ การศกึษา อาชพี และรายไดน้ัน้ 
จะมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างยิง่บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูมกัมอีาชพีการงานทีด่ ีมรีายไดส้งู ส่วนบุคคลทีม่กีารศกึษาต ่า โอกาสที่
จะมอีาชพีการงานในระดบัสงูนัน้ย่อมเป็นไปไดย้าก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า 

6. สถานภาพครอบครวั (Marital status) ในอดตีจนถงึปัจจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการใช้
ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมคีวามส าคญัยิง่ขึ้นในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับผู้บรโิภค นักการตลาดจะสนใจ
จ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
และโครงสรา้งดา้นสื่อทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตรลาดใหเ้หมาะสม   
 
 
 



 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2543. น.29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการด าเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจยัทีก่จิการสามารถควบคุมได ้กจิการธุรกจิจะตอ้งสรา้งส่วนประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด 

กุลวด ีคูหะโรจนานนท์ (2545. น.16) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัที่สามารถควบคุมได้ 
และสามารถทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั สภาพแวดล้อม เพื่อท าใหก้จิการอยู่รอดหรอือาจเรยีกไดว้่าส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายพอใจและมคีวามสุขได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืก
ต่างๆ โดยทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกซื้อสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ซึ่งผูบ้รโิภค แต่ละคนจะมคีวาม
แตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ท าใหก้ารตดัสนิใจซื้อของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื้อว่าการซื้อสนิคา้นัน้ประกอบไป
ดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ หลายขัน้ตอน ผูซ้ื้อจะตอ้งผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนมทีัง้หมด 5 
ขัน้ตอน กระบวนการซื้อเริม่ตน้ก่อนทีก่ารซื้อจรงิจะเกิดขึน้นานทเีดยีว และกเ็กดิตดิต่อกนัไปอกีนานผูบ้รโิภคอาจจะด าเนิน
กจิกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอน ถา้เป็นเช่นนัน้เราเรยีกการด าเนินกจิกรรมในท านองนี้ว่า “ทุ่มเทความพยายามสงู” แต่ทว่าในการซื้อ
ชนิดเป็น “กจิวตัร” ผูบ้รโิภคมกัขา้มบางขัน้ตอน หรอืไม่กส็ลบัขัน้ตอน เช่น ไม่หาขา่วสารจากแหล่งภายนอก ซื้อสนิคา้ก่อน
ประเมนิทหีลงั รบีเร่งซื้อไม่หาข่าวสาร และไม่ประเมนิสนิค้า เป็นต้น บางทอีาจเป็นเพราะเป็นสนิค้าทีใ่ชก้ารทุ่มเทความ
พยายามต ่า ซึง่ผูซ้ื้อจงึขา้มขัน้ตอนบางตอนไปท าการซื้อเลย 
  
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ศิริอร สรสิริ (2549) ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มอืถือของนักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัท์มอืถอืของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทม์อืถอืกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัดา้นราคา รองลงมาคอืดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นส่งเสรมิการขายและดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มอืถือพบว่าด้านพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์ด้านการดาวน์โหลด
พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทด์า้นการดาวน์โหลดแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และอายุระดบัการศกึษาสถาบนัการศกึษารายไดต้่อเดอืนรายได้ต่อเดอืนของบดิามารดาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
โทรศพัท์ดา้นการดาวน์โหลดไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.0.05.ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัท์มอืถอื พบว่าส่วนประสมทีแ่ตกต่างกนัดา้นผลติภณัฑ์ราคาช่องทางการจดัจ าหน่าย
การส่งเสรมิการตลาดทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทม์อืถอือย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ประมุข ขาวปากช่อง (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อโทรศพัทม์อืถอื แบรนด์ไอโฟนในกรุง
เทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษามาจากประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่กีาร  ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืไอโฟน โดยใชว้ธิกีาร
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท มอีาชพีธุรกจิ ส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดใชโ้ทรศพัทย์ีห่อ้ IPhone นิยมใชแ้อพพลเิคชนั 



Line ผ่าน PC/ Notebook ใช้โทรศพัท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟนมากกว่า 3 ปี และเปลี่ยนโทรศพัท์ มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
มากกว่า 3 ปีมกีารรบัรูว้่าตราสนิคา้ Iphone ช่วยใหผู้ใ้ชม้คีวามภาคภูมใิจใน การใชง้านมากทีสุ่ดมคี่านิยมเกี่ยวกบั Iphone 
จะสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเชื่อถือให้กบัผู้ใชง้านมากที่สุด เห็นด้วยเกี่ยวกบัปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาดด้านการมี
สถานที่จดัจ าหน่ายมหีลายสาขามาก ที่สุดและการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์มอืถือแบรนด์ Iphone เมื่อได้ท าการเปรยีบเทียบ
คุณสมบตัติ่าง ๆ กบัมอืถอืแบรนด์อื่น สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า ค่านิยมส่วน  ประสม
ทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์มอืถือไอโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และพบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลในการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์มอืถอืไอโฟนมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ค่านิยมและการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 นันทวชิ เหล่าพาณิชยเ์จรญิ (2553) พฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืประเภทสมารท์โฟนและตวัแปรทีม่ผีลต่อการ
ซื้อ การศกึษานี้มุ่งวเิคราะห์ (1) ลกัษณะส าคญัของผูบ้รโิภคทีซ่ื้อโทรศพัท์มอืถอืประเภทสมาร์ทโฟน (2) พฤตกิรรมในการ
โทรศพัทม์อืถอืประเภทสมารท์โฟนของผูบ้รโิภค (3) ตวัแปรทีม่ผีลต่อการซื้อ(หรอืไม่ซื้อ)โทรศพัทม์อืถอืประเภทสมารท์โฟน 
โดยไดเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 417 คน ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวเิคราะหพ์บว่าผู้บรโิภคทีซ่ื้อสมาร์ท
โฟนส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย มอีายุในช่วงต ่ากว่า 18 ปี ไปจนถึง 30ปี ยงัไม่มภีาระผูกพนัทางครอบครวั มรีะดบัการศกึษา
ตัง้แต่มธัยมศกึษาจนถงึปรญิญาตร ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีไ่ม่มรีายไดแ้ละพนักงานบรษิทัทีม่รีายไดก้ระจาย
ตวัตัง้แต่ต ่าไปจนสูง มคีวามชื่นชอบในเทคโนโลยแีละชอบเล่นเกมส ์ใชช้่องทางอนิเทอรเ์น็ตและนิตยสารในการรบัขา่วสาร 
โดยตดัสนิใจซื้อดว้ยตวัเองบวกกบักระแสนิยมในกลุ่มเพื่อน มกัซื้อผ่านทางรา้นคา้ทัว่ไปแลศูนยก์ารคา้-เครอืขา่ยความถีใ่น
การซื้อคอืทุก ๆ 6 เดอืน ถึง 1 ปี ราคาที่ซื้ออยู่ในช่วงที่สูงและจะยงัคงซื้อสมาร์ทโฟนส าหรบัโทรศพัท์มอืถอืเครื่องต่อไป 
ส าหรบักลุ่มผูท้ีไ่ม่ซื้อสมารท์โฟนจะเป็นผูห้ญงิมากกว่า มอีายุมากกว่า 40 ปี มภีาระผกูพนัทางครอบครวัค่อนขา้งมาก ระดบั
การศกึษาขัน้ต ่าปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัและขา้ราชการทีม่รีายไดป้ระมาณ 20,000 - 40,000 บาท พฤตกิรรมการ
ซื้อต่างจากกลุ่มทีแ่ลว้ตรงความถีจ่ะนานขึน้ เป็นตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป และนิยมราคาต ่ามากกว่า แต่กม็แีนวโน้มทีโ่ทรศพัทม์อืถอื
เครื่องต่อไปจะใชส้มาร์ทโฟนค่อนขา้งมาก ในส่วนของตวัแปรที่ส่งผลต่อการซื้อ (หรอืไม่ซื้อ)โทรศพัท์มอืถอืประเภทสามร์
ทโฟนของผูบ้รโิภคพบว่าม ี4 ปัจจยั คอื (1) ปัจจยัทางดา้นผลติภณัฑ์ทีแ่สดงถงึภาพลกัษณ์การใชง้าน (2) ปัจจยัทางดา้น
ผลติภณัฑ์ทีแ่สดงถงึความสามารถของตวัเครื่อง (3) ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขายในส่วนของการลดราคาตวัเครื่อง และ 
(4) ปัจจยัดา้นราคาในส่วนของราคาตวัเครื่อง โดยผูบ้รโิภคทีซ่ื้อโทรศพัทม์อืถอืประเภทสมาร์ทโฟน จะใหค้วามส าคญักบั 2 
ปัจจยัแรกมากและใหค้วามส าคญักบั 2 ปัจจยัหลงัน้อย 
 ธราธปิ แววศรี (2557) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
การคน้ควา้อสิระครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อสมาร์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อและผู้ใช้สมาร์ทโฟน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พร้อมทัง้ปัจจยัทางจติวทิยา 
ดา้นบุคลกิภาพและแนวคดิทีม่ตี่อตนเองในการซื้อและใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้คอืผู้ซื้อและ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test, One-Way ANOVA, Least 
Significant Difference (LSD) และใช้การทดสอบการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั   จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,000-25,000บาท สถานภาพโสด เมื่อมองภาพรวมด้านปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑ์ รองลงมาคอืดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัทางจิตวทิยา ผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะบุคลิกภาพในเรื่องความ
ตอ้งการสิง่แปลกใหม่ รองลงมามัน่ใจในตวัเองค่อนขา้งสงูและมคีวามเป็นผูน้ าค่อนขา้งสงูตามล าดบั ดา้นแนวคดิจากการซื้อ



และใชส้มาร์ทโฟน พบว่า บ่งบอกถงึความทนัสมยั รองลงมาบ่งบอกถงึความเฉลยีวฉลาด และบ่ งบอกถงึความน่าเชื่อถอื 
ตามล าดบั นอกจากนี้การทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อและใชส้มาร์ทโฟนดา้นแนวโน้มการ
เปลี่ยนสมาร์ทโฟน หากมเีทคโนโลยใีหม่หรอืรุ่นใหม่แตกต่างกนั อายุแตกต่างกนั มปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชด้า้นการสนทนาโตต้อบ Social Network 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง  (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีม่กีารศกึษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุม ตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั
ตดัขวาง (Cross sectional studies) คอืเป็นการเกบ็ขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยใชเ้ครื่องมอืการ
วจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย วธิกีารทางสถติิ 
 ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีซ่ื้อและใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง และ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีซ่ื้อและใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ใน
กรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร จงึใชว้ธิกีารเปิดตาราง ทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน  
 
สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็น
การศกึษาวเิคราะหค์่าความถี ่และค่ารอ้ยละ ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ต่อเดอืน และศกึษาวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
มสีถานะโสด มชี่วงระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้ต่อเดอืน 10,001 – 30,000 บาท 
และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มคีวามเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากนั และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ 
และระดบัการศกึษา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง ของ



ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้นี้ได้น าผลการวเิคราะห์เรื่อง ปัจจยัการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามสอดคล้องและแตกต่างของผลการวจิยัทีผ่่านมารวมถงึวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและแนวคดิทฤษฎี
ต่าง ๆดงัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดต้่อเดอืน ที่
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
  สมมติฐาน ท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน
ยีห่อ้ซมัซุง ไม่ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า เพศเป็นปัจจยัที่
ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศุภณัฐ วงศ์ไตรทพิย์ และ ชลติา ศรนีวล 
(2559) กล่าวไวว้่า  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เนื่องจากเพศ
ชายและเพศหญิงอาจมทีศันคติ ความคดิ ค่านิยมในการเลอืกซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วรนิดา บุญพทิกัษ์ (2554) ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์ไอโฟนโฟร์เอส ของ
ผู้บรโิภคย่านรงัสติ พบว่า เพศของผู้บรโิภคไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์ไอโฟนโฟเอส  นอกจากนี้สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ  
  สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยีห่อ้ซมัซุง ไม่ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า อายุเป็นปัจจยัที่
ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่หอ้ซมัซุง ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของศุภณัฐ วงศ์ไตรทพิย์ และ ชลติา ศรนีวล 
(2559) กล่าวไวว้่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน ตราซมัซุงแตกต่างกนั ทัง้นี้จากผลการวจิยั
พบว่า ผูท้ีม่อีายุมากมคี่าเฉลีย่ในการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนตราซมัซุงสงูกว่าผูท้ีม่อีายุน้อย ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อจัจมิา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วฒันาพานิช (2552) ไดก้ล่าวว่า โดยทัว่ไปบุคคลทีม่อีายุมากจะมพีฤตกิรรมตอบสนอง
ต่อนวตักรรมหรอืสิง่ใหม่ๆ ต่างจากบุคคลทีม่อีายุน้อย และบุคคลทีม่อีายุน้อยจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อนวตักรรมหรอืสิง่
ใหม่ๆ เปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึน้ ทัง้นี้เป็นเพราะบุคคลทีม่อีายุมากจะมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นสงัคมและมรีายไดม้ัน่คง ซึ่ง
ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ  
  สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพที่ต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพโสดกบัสถานภาพสมรส มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.003 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพโสดมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุง แตกต่างเป็น
รายคู่กบัสถานภาพสมรส อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยที่สถานภาพโสดมีการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง 
มากกว่าสถานภาพสมรส มผีลต่างค่าเฉลี่ยที่ค่า เท่ากบั 0.241 แสดงว่า สถานภาพเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง สอดคล้องกบังานวจิยั ศุภณัฐ วงศ์ไตรทพิย์ และ ชลติา ศรนีวล (2559) กล่าวไว้ว่า ผู้บรโิภคที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงแตกต่างกัน ทัง้นี้จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรสมคี่าเฉลี่ยในการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงสูงกว่าผู้ที่มสีถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั



ของนัทธมน หมทอง (2550) ศกึษาวจิยัเรื่องคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟน ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนแตกต่างกนั โดยผูผ้่าน
การสมรสแลว้จะมสีดัส่วนการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนมากกว่าผูม้สีถานภาพโสด สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูผ้่านการสมรสมาแลว้มี
ความตอ้งการโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนมากกว่าผูม้สีถานภาพโสด  
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มอีาชพีที่ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อซมัซุง ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษากบัอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มคี่า 
Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชพีนักเรยีน/นักศกึษามกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง 
แตกต่างเป็นรายคู่กบัอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยที่อาชพีนักเรยีน/นักศกึษามกีาร
ตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง มากกว่าอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มผีลต่างค่าเฉลีย่ทีค่่า เท่ากบั 0.377 นอกจากนัน้มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษากับอาชพีอื่นๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพนักเรียน/
นักศกึษามกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง แตกต่างเป็นรายคู่กบัอาชพีอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยที่
อาชพีนักเรยีน/นักศกึษามกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง มากกว่าอาชพีอื่นๆ มผีลต่างค่าเฉลี่ยทีค่่าเท่ากบั 0.877 
และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง แตกต่างเป็นรายคู่กบัอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยทีอ่าชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่้อซมัซุง 
น้อยกว่าอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มผีลต่างค่าเฉลี่ยที่ค่า เท่ากบั 0.281 นอกจากนี้มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนกบั
อาชพีอื่นๆ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมีการตดัสนิใจซื้อ
สมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง แตกต่างเป็นรายคู่กบัอาชพีอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยทีอ่าชพีพนักงานบรษิทัเอกชน
มกีารตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง มากกว่าอาชพีอื่นๆ มผีลต่างค่าเฉลีย่ทีค่่า เท่ากบั 0.781 แสดงว่า อาชพีเป็นปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ และ ชลิตา ศรีนวล 
(2559) กล่าวไวว้่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงแตกต่างกนั ทัง้นี้จากผลการวจิยั
พบว่า กลุ่มคนทีต่ดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทีม่งีานประจ า มรีายไดท้ีแ่น่นอน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นัทธมน หมทอง (2550) ศกึษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนข
องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพของแต่ละบุคคลมีความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดต้่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต้่อเดอืน 10,001 – 30,000 บาท กบัรายได้
ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท มคี่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายไดต้่อเดอืน 10,001 – 
30,000 บาทมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง แตกต่างเป็นรายคู่กบัรายไดต้่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยที่รายได้ต่อเดือน10,001 – 30,000 บาทมีการตดัสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง มากกว่า
รายไดต้่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท มผีลต่างค่าเฉลี่ยทีค่่าเท่ากบั 0.316 แสดงว่า รายไดต้่อเดอืนเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภณฐั วงศไ์ตรทพิย ์และ ชลติา ศรนีวล (2559) กล่าวไว้
ว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซมัซุงแตกต่างกนั ทัง้นี้จากผลการวจิยั



พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดป้ระจ าสงูจะมคี่าเฉลีย่ในการซื้อสมารท์โฟนสงูกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนัท
ธมน หมทอง (2550) ศกึษาวจิยัเรื่องคุณค่าตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเกดิจากผูท้ี่
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากมสีดัส่วนในการซื้อโทรศพัทม์อืถอืไอโฟนมากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด และช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานท่ี 2.1 ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน
ยี่ห้อซมัซุง ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ายอมรบัสมมติฐานที่ 2.1 โดยที่ค่า Sig. เท่ากบั 0.042 ซึ่งมคี่า
น้อยกว่าระดบัความมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 แสดงว่า ตัวแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลใน
ทศิทางเชงิลบต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด เท่ากบั 0.270 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2557) อธิบายว่า การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ  ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑใ์นแงต่ราสนิคา้และ ระบบปฏบิตักิารมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนข
องผู้บรโิภคอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจาก ผู้บรโิภคให้ความสนใจกบัตราสนิค้าและระบบปฏิบตัิการมากที่สุด ด้วยสาเหตุที่
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัรู้ และจดจ าตราสนิคา้ทีเ่ขา้มาในตลาดเป็นล าดบัแรก รองลงมาคอืคุณภาพของผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสม
กบั ราคา เพราะปัจจุบนัมสีมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างๆ จ าหน่ายหลากหลายมากขึน้จงึเกิดการเปรยีบเทยีบกบั คุณภาพและ
ราคาของสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการมากขึน้ในแงคุ่ณภาพและราคาทีเ่หมาะสม   
  สมมติฐานท่ี 2.2 ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้
ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ายอมรบัสมมตฐิานที ่2.2 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า
ระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ส่งผลในในทศิทางเชงิบวก
ต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
สมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด เท่ากบั 0.517 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาณิกา 
ณ บางชา้ง (2557) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจซื้อแทบ็เลต็ ซึ่งพบว่า ปัจจยัดา้นราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพผลติภณัฑ์ จะส่งผล
เชงิบวกกบัการตดัสนิใจซื้อ เนื่องจากทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่กัมองว่าสนิคา้ราคาแพงน่าจะมี คุณภาพดกีว่าสนิคา้ราคาถูก 
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของพนัธพิา คนล ่า (2554) ทีพ่บว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพเครื่อง
มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นสนิคา้มรีาคาใหผู้บ้รโิภค เลอืกไดห้ลากหลายระดบั  
  สมมติฐานท่ี 2.3 ตัวแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ปฏเิสธสมมติฐานที ่2.3 โดยทีค่่า Sig. 
เท่ากบั 0.864 มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญั ทีร่ะดบั 0.05 แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การส่งเสรมิทางการตลาด ไดแ้ก่ การจดังานเปิดตวัแสดงสนิคา้ การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์ป้าย 
การบรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์พร้อมอินเตอร์เน็ต การให้ขอ้มูลของพนักงานขาย การได้ทดลองใชฟั้งก์ชัน่การใชง้าน การ
เปลี่ยนสนิคา้เมื่อมปัีญหา ผ่อนช าระในราคาถูก การแถมอุปกรณ์เสรมิ และการลดราคาสนิคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีชยั กฤษฎาวรกุล (2557) และ 
จารุวตัร อคัรทวิา (2557) พบว่า ปัจจยัดา้นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดไม่มผีลกบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน และ Smart TV 



ตามล าดบั เนื่องจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้น ้าหนักความส าคญัทีผ่ลติภณัฑ์นัน้เหมาะสมกบัความต้องการหรอืไม่เป็นหลกั 
โดยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งทางอนิเทอร์เน็ต อกีทัง้กจิกรรมส่งเสรมิ  การตลาดของแต่ละตราสนิคา้มคีวามคล้ายคลงึไม่
แตกต่างกนัมากนัก หรอืยงัไม่ตรงตามความตอ้งการ ของผูบ้รโิภคเท่าทีค่วร  
  สมมติฐานท่ี 2.4 ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสมาร์ทโฟนยี่หอ้ซมัซุง ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่ายอมรบัสมมติฐานที ่2.4 โดยที่ค่า Sig. เท่ากบั 
0.027 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า ตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ส่งผลในในทศิทางเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
และมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มากที่สุด เท่ากบั 
0.232 สอดคล้องกับงานวจิยัของ พนัธิพา คนล ่า (2554) พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ที่ส่งผลเชิงบวกกบัการ
ตัดสินใจซื้อ Blackberry มากที่สุดคือด้านการหาซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวก และค านึงถึงเรื่องการสัง่ซื้อสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์บรษิัทหรอืผูแ้ทนจ าหน่ายน้อยทีสุ่ด ซึ่งคล้ายคลงึกบั สอดคล้องกบังานวจิยัของ มธุรนิ ลลีาเลศิโสภณ (2557) ที่
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านศกัยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัด้านการซื้อจากศูนย์เท่านัน้สูงที่สุด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามไวว้างใจกบัการ ซื้อผ่านศูนยบ์รกิารมากกว่าซื้อจากภายนอก  

 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  
   ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมั
ซุง ที่ต่างกัน โดยที่สถานภาพโสดมีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง มากกว่าสถานภาพสมรส ดังนัน้ผู้วิจยัจึง
เสนอแนะจากผลการวจิยัว่า สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง ควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา 
การส่งเสรมิทางการตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหส้อดคล้องกบัสถานภาพ ซึ่งอาจจะเน้นทัง้ 4 ดา้นของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในเรื่องของการปรบัปรุงดา้นผลติภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการออกแบบทีท่นัสมยั มหีลากหลายรุ่นให้
เลอืก เป็นต้น ดา้นราคา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมหีลาย ราคาใหเ้ลอืก เช่น ต่อรองราคาไดแ้ละมป้ีายบอกราคาชดัเจน 
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจดังานเปิดตวัแสดงสนิคา้ การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 
สื่อสิง่พมิพ ์ป้าย เป็นต้น และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสนิคา้มจี าหน่าย ไดร้บัสนิคา้ทนัท ีกจ็ะเป็น
ส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ไดม้ากขึน้ 
   ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง 
ที่ต่างกนั โดยที่อาชพีนักเรยีน/นักศกึษามกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ ซมัซุง มากกว่าอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
นอกจากนี้ อาชพีนักเรยีน/นักศกึษามกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ ซมัซุง มากกว่าอาชพีอื่นๆ และ อาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ ซมัซุง น้อยกว่าอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน นอกจากนัน้ อาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกิจมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุง น้อยกว่าอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเสนอแนะจาก
ผลการวจิยัว่า สมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิทาง
การตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหส้อดคล้องกบัอาชพี ซึ่งอาจจะเน้นทัง้ 4 ดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในเรื่องของการปรบัปรุงดา้นผลติภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมหีลากหลายรุ่นใหเ้ลอืก รองรบัอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู เป็นตน้ 
ด้านราคา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมหีลาย ราคาให้เลือก เช่น ต่อรองราคาได้และมป้ีายบอกราคาชดัเจน ด้านการ



ส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแถมอุปกรณ์เสรมิ การจดังานเปิดตวัแสดงสนิค้า เป็นต้น และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหาซื้องา่ย ไดร้บัสนิคา้ทนัท ีกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์
โฟนยีห่อ้ซมัซุง ไดม้ากขึน้ 
   ผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่มรีายไดต้่อเดอืนที่ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยีห่อ้ซมัซุง ทีต่่างกนั โดยทีร่ายไดต้่อเดอืน10,001 – 30,000 บาทมกีารตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุง มากกว่ารายได้
ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท ดงันัน้ผูว้จิยั จงึเสนอแนะ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมั
ซุง ควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิทางการตลาด และช่องทางการจดั
จ าหน่าย ใหส้อดคล้องกบัอาชพี ซึ่งอาจจะเน้นทัง้ 4 ดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเรื่องของการปรบัปรุงดา้น
ผลติภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน เป็นต้น ดา้นราคา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมหีลาย ราคาใหเ้ลอืก 
เช่น ตามหน่วยความจ า และมป้ีายบอกราคาชดัเจน ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจดังานเปิดตวั
แสดงสนิคา้ การเปลี่ยนสนิคา้เมื่อมปัีญหา เป็นต้น และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรา้นมหีลายสาขา 
ความน่าเชื่อถอืของรา้น กจ็ะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ไดม้ากขึน้ 
  1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า สมาร์ทโฟนยีห่อ้ซมัซุงควรปรบัปรุง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์โดยเน้นการปรบัปรุงระบบของสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุง ระบบเสยีง ล าโพงทีด่ ีความ
ยากง่ายในการเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ สามารถเชื่อมต่อ-ถ่ายโอนขอ้มลูกบัคอมพวิเตอร์ได ้ความละเอยีดคมชดัของกลอ้ง
ถ่ายรปูและขนาดของจอภาพ ซึง่จะเป็นปัจจยัในการช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงทีเ่พิม่มากยิง่ขึน้ 
   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟน ยีห่อ้ซมัซุง ของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า สมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคา โดยเน้นการปรบัปรุงของดา้นราคา ทีเ่กี่ยวกบั ต่อรองราคาได ้มป้ีายบอกราคาชดัเจน และมหีลาย 
ราคาใหเ้ลอืก เช่น ตามหน่วยความจ า ซึง่จะเป็นปัจจยัในการช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงทีเ่พิม่มาก
ยิง่ขึน้ 
   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ซมัซุง ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า สมาร์ทโฟนยี่ห้อซมัซุงควร
ปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเน้นการปรบัปรุงการจดัจ าหน่าย ทีเ่กี่ยวกบัรา้น
จ าหน่ายมทีีจ่อดรถไดส้ะดวก สนิคา้มจี าหน่าย ไดร้บัสนิคา้ทนัท ีหาซื้อง่าย การตกแต่งรา้นมเีอกลกัษณ์ สวยงาม สะดุดตา 
รา้นมหีลายสาขา เลอืกใชบ้รกิารไดส้ะดวก ซึง่จะเป็นปัจจยัในการช่วยยกระดบัการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนยีห่อ้ซมัซุงทีเ่พิม่
มากยิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรเพิ่มขนาดขอบเขตทางด้านประชากร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น เช่น ขยาย
การศกึษาประชากรในส่วนภูมภิาค เพื่อใหไ้ด ้ความแตกต่าง และความหลากหลายของผลงานวจิยัทีม่ากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศกึษาถงึปัจจยัด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และ
สงัคม ความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้ เป็นตน้ 
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