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บทคัดยYอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคo 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภค

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปzจจัยด*านบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต|อการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ|มตัวอย|างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสมารoทโฟน จำนวน 400 

คน โดยใช*แบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข*อมูล สถิติท่ีใช*ในการวิเคราะหoเชิงพรรณนา ได*แก| 

ค|าความถ่ี ค|าร*อยละ ค|าเฉล่ียและส|วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด*วยสถิติการทดสอบแบบ t-

test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต|างจะนำไปเปรียบเทียบ

เป�นรายคู| โดยใช*วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลทดสอบสมมติฐานพบว|า ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได*

เฉลี่ยต|อเดือน และสถานภาพต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟน โดยรวมไม|ต|างกัน และ

ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoท

โฟน โดยรวมต|างกัน ส|วนปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาด ด*านผลิตภัณฑo ด*านราคา ด*านช|องทางการจัด

จำหน|าย และด*านส|งเสริมการขาย มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟน ของผู*บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซ้ือ; สมารoทโฟน
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study a decision of working age consumers 

of smartphone purchasing in Bangkok 2) to study a decision of working age consumers of 

smartphone purchasing in Bangkok separated by personal factor 3) to study marketing mix 

affecting a decision of working age consumers of smartphone purchasing in Bangkok 

The sample group was 400 people of working age consumers in Bangkok who 

purchasing smartphone. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 

The data collected were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA (F-tests) in case of it had 

statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis 

for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.  

The result revealed that working age consumers of smartphone purchasing in 

Bangkok that have different sex age occupation income per month and status will make 

the same overall decision making process for purchasing smartphone but working age 

consumers in Bangkok that have different education level will make different overall 

decision making process for purchasing smartphone, marketing mix included product price 

place and promotion affect to the decision of working age consumers of smartphone 

purchasing in Bangkok 

Keyword: Purchasing Decision; Smart Phone 

 

บทนำ 

การส่ือสารถือเป�นส่ิงสำคัญต|อการดำรงชีวิตอยู|ของมนุษยoโลก โดยเฉพาะอย|างย่ิงในปzจจุบันท่ี 

กล|าวกันโดยท่ัวไปว|าเป�นยุคของโลกไร*พรมแดน (Globalization) การมีเทคโนโลยีเข*ามาเก่ียวข*อง ทำให*มี

ความสามารถครบท้ังการส่ือสารด*วยเสียงและข*อมูล รวมถึงวีดิโอ สามารถสนับสนุนแอพพลิเคช่ันท่ีต*องการ

ความเร็วในการรับส|งข*อมูล โดยโทรศัพทoเคล่ือนท่ีในปzจจุบันมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในลักษณะเป�น

คอมพิวเตอรoพกพาซ่ึง จะถูกกล|าวถึงในช่ือ “สมารoทโฟน” 

 ในปzจจุบันสมารoทโฟนเข*ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนามาอย|างต|อเน่ืองและรวดเร็ว 

สามารถใช*ในเร่ืองของ การประชุมออนไลนo การทำธุรกรรมทางการเงิน การซ้ือขายออนไลนo รวมถึงการ ใช*

เพ่ือความบันเทิง ใช*พักผ|อนหย|อนใจ และเม่ือผู*บริโภคมีความต*องการในการใช*โทรศัพทoสมารoทโฟนเพ่ิมมาก

ข้ึน จึงมีบริษัทท่ีต*องการส|วนแบ|งทางการตลาดสินค*าชนิดน้ีเพ่ิมข้ึนเช|นกัน 

ดังนั้นผู*วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยข*อมูลท่ีได*หลังจากการศึกษาค*นคว*าวิจัยจะเป�นโอกาส เพ่ือให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องได*นำเอา
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ข*อมูลงานวิจัยไปใช*ต|อยอดทางเชิงธุรกิจให*ประสบความสำเร็จ เพื่อให*องคoกรสามารถตอบสนองความ

ต*องการของผู*บริโภคได*ตรงจุดมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค4 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามปzจจัยด*านบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาดที่มีผลต|อการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภค

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยYาง ผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื ้อสมารoทโฟน ซึ่งไม|

สามารถรู*จำนวนประชากรที่แน|นอน โดยใช*วิธีการสุ|มตัวอย|างแบบสะดวก ผู*วิจัยจึงได*ใช*วิธีเป�ดตารางหา

ขนาดกลุ|มตัวอย|างของ Yamane (1973) ผลท่ีได*ขนาดของกลุ|มตัวอย|างจำนวน 400 คน  

 2. ด<านเนื้อหา คือ เป�นการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงาน โดย

มุ|งวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ด*าน ได*แก| ด*านการรับรู*ปzญหา ด*านการแสวงหาข*อมูล ด*านการประเมิน

ทางเลือก ด*านการตัดสินใจซ้ือ และด*านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ตัวแปรท่ีใช<ในหารศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได*แก| ปzจจัยด*านบุคคล ประกอบด*วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*

เฉล่ียต|อเดือน และสถานภาพ และปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ได*แก| กระบวนการตัดสินใจซื ้อสมารoทโฟนของผู *บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน4ท่ีคาดวYาจะได<นรับ 

1. เพ่ือให*ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให*ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*เฉล่ียต|อเดือน และสถานภาพ 

3. เพ่ือให*ทราบถึงปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต|อการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภค

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข*อง ผู*วิจัยได*แยกกระบวนการตัดสินใจซ้ือเป�น 5 ด*าน ดังน้ี  

ด<านการรับรู<ปiญหา 

 ราช ศิริวัฒนo (2560) ที่กล|าวว|า เมื่อผู*บริโภคได*ตระหนักถึงปzญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก*ไข

ปzญหานั้นหรือไม|ก็ได* แต|ถ*าหากปzญหาที่เกิดขึ้นยังไม|หายไป ไม|ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแล*ว ซึ่งเขาจะเร่ิม

หาทางแก*ไขปzญหาโดยการเสาะหาข*อมูลก|อน 
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 จตุพร ลิขิตทัศชูวงศo (2560) ท่ีกล|าวว|า สภาวะท่ีผู*ซ้ือรับรู* อย|างชัดเจนว|าตนมีการตระหนักถึงความ

ต*องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมองเห็นความต*องการของตนเอง ซึ่งทำให*นำไปสู|ขั้นตอนต|อไป คือ การค*นหา

ข*อมูล วิธีการแก*ปzญหาสำหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับกระบวนตัดสินใจซื้อด*านการรับรู*ปzญหาและความต*องการหมายถึง การ

ตระหนักถึงความต*องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมองเห็นความต*องการของตนเอง จะเริ่มหาทางแก*ไขปzญหาโดย

การเสาะหาข*อมูลก|อน 

ด<านการแสวงหาความรู< 

 ราช ศิริวัฒนo (2560) ที่กล|าว|า โดยหาข*อมูลเพิ่มเติมเพื่อช|วยในการตัดสินใจ ผู*บริโภคบางคนก็ใช*

ความพยายามมาก แต|บางคนก็น*อย ข*อมูลท่ีมีอยู|เดิม ความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

 จตุพร ลิขิตทัศชูวงศo (2560) กล|าวไว*ว|า ข*อมูลท่ีเก่ียวกับการ แก*ปzญหาท่ีผู*ซ้ือแสวงหาจากแหล|งต|าง 

ๆ ท่ีคุ*นเคย จากประสบการณo หรือจากผู*เช่ียวชาญ หาข*อมูลจากแหล|งภายในและแหล|งภายนอก  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับกระบวนตัดสินใจซื้อด*านการแสวงหาข*อมูลหมายถึง เมื่อความต*องการ

ถูกกระตุ*นมากข้ึน จะทำการค*นหาข*อมูลท่ีเก่ียวข*องมากข้ึน หาข*อมูลจากแหล|งภายในและแหล|งภายนอก 

ด<านการประเมินทางเลือก 

 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ที่กล|าว|า การปฏิบัติของผู*บริโภคที่ทำการประเมินค|าคุณประโยชนoของ

ทางเลือกท่ีคาดหมายไว*และทำให*การดำเนินการเลือกทางเลือกให*แคบลงจนได*ทางเลือกท่ีชอบมากท่ีสุด 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) ที่กล|าว|า โดยกำหนดเกณฑoหรือคุณสมบัติที่จะใช*ในการประเมิน พร*อม

กับพิจารณาความสำคัญและประโยชนoที่จะได*รับก|อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยเกณฑoหรือคุณสมบัติที่จะใช*

ในการประเมินทางเลือก ย่ีห*อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับกระบวนตัดสินใจซื้อด*านการประเมินทางเลือกหมายถึง กำหนดเกณฑo

ต|าง ๆข้ึน เพ่ือใช*วัดและเปรียบเทียบถึงข*อดี ข*อเสีย การประเมินในเร่ืองคุณสมบัติของสินค*า  

ด<านการตัดสินใจซ้ือ 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) ที่กล|าว|า โดยมีปzจจัยที่เกิดขึ้นระหว|างความตั้งใจซื้อ นำไปสู|การตัดสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงต*องมีการตัดสินใจในหลายด*าน ตราย่ีห*อท่ีซ้ือ ร*านค*าท่ีซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ วิธีการในการชำระเงิน 

 จตุพร ลิขิตทัศชูวงศo (2560) กล|าวไว*ว|า ผู*บริโภคเลือกทางเลือกที่คิดว|าดีที่สุด จากการแก*ไขปzญหา

มักจะมีการใช*ประสบการณoในอดีตเป�นหลักเกณฑoในการตัดสินใจ ท้ังของตนเองและของผู*อ่ืน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับกระบวนตัดสินใจซื้อด*านการตัดสินใจซื้อหมายถึง ตัดสินใจซื้อแต|ละคร้ัง

จะมีความแตกต|างกันในเร่ืองความจำเป�นท่ีต*องซ้ือสินค*าน้ันหรือไม| จะตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีชอบมากท่ีสุด 

ด<านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ที่กล|าว|า ผู*บริโภคจะตัดสินว|าคุณภาพของสินค*าหรือบริการที่ได*ใช*

น้ัน มีความสอดคล*องกับความคาดหวังของผู*บริโภคหรือไม| ส่ิงทำให*ผู*บริโภครู*สึกพอใจ หรือไม|พอใจ 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) ท่ีกล|าว|า ความพึงพอใจของผู*บริโภคน้ันจะทำการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึน

จริง กับส่ิงท่ีคาดหวัง ถ*าตรงกับท่ีคาดหวัง ผู*บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เกิดการซ้ือซ้ำ หรือการบอกต|อ 
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 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับกระบวนตัดสินใจซื้อด*านพฤติกรรมหลังการซื้อหมายถึง จะทำการ

เปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ผู*บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ เกิดการซ้ือซ้ำ หรือการบอกต|อ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร4 

ด<านเพศ 

อรุณโรจนo เอกพณิชยo (2558) เพศ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน 

เพศหญิง และเพศชาย มีความแตกต|างกันอย|างมากในเร่ืองของความคิด ค|านิยม และทัศนคติ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า ผู*บริโภคผู*หญิงกับ

ผู*ชายมีแนวโน*มท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต|างกัน 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับประชากรศาสตรoด*านเพศหมายถึง เพศ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ

พฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน ผู*บริโภคเพศหญิงกับเพศชายมีค|านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต|างกัน 

ด<านอายุ 

 อรุณโรจนo เอกพณิชยo (2558) อายุที่ต|างกัน การดำเนินชีวิตที่ต|างกัน ส|งผลให*เกิดพฤติกรรมและ 

ความต*องการที่ต|างกัน จึงควรใช*ประโยชนoจากอายุ เป�นตัวแปรด*านประชากรศาสตรoที่แตกต|างของการแบ|ง

ส|วนตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า ผลิตภัณฑoแต|ละ

ประเภทตอบสนองผู*บริโภคที่มีอายุแตกต|างกัน ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตามวัย 

มุ|งเน*นกลุ|มเป¤าหมาย เน*นความสำคัญท่ีตลาดอายุส|วนน้ัน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับประชากรศาสตรoด*านหมายถึง อายุท่ีต|างกัน การดำเนินชีวิตท่ีต|างกัน วัย 

ใช*ประโยชนoจากอายุท่ีแตกต|างกันมาแบ|งส|วนตลาด เน*นกลุ|มเป¤าหมาย เน*นความสำคัญท่ีตลาดอายุส|วนน้ัน 

ด<านระดับการศึกษา 

ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า ผู*ท่ีมีการศึกษาสูงมี

แนวโน*มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑoท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว|า และมีราคาสูงกว|าผู*ท่ีมีการศึกษาต่ำ  

จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว|ว|า มีอิทธิพลต|อผู*รับสาร ระดับการศึกษาท่ีต|างกัน รูปแบบต|างกัน 

ณ เวลาท่ีต|างกัน จะส|งผลให*มี แนวความคิด และความต*องการท่ีต|างกันไป  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับประชากรศาสตรoด*านระดับการศึกษาหมายถึง ระดับการศึกษาท่ีต|างกัน 

จะพิจารณาคุณสมบัติของสินค*า ให*ได*เหมาะสมและสอดคล*องกับความต*องการต|างกัน 

ด<านอาชีพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า แต|ละอาชีพมีความ

จำเป�นและความต*องการในสินค*าและบริการท่ีต|างกัน สนองความต*องการแต|ละอาชีพได*อย|างเหมาะสม  

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า อาชีพและตำแหน|งหน*าท่ีในการำงานท่ีแตกต|างกันน้ัน จะ

ส|งผลให*การดำเนินชีวิตน้ันต|างกัน 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับประชากรศาสตรoด*านอาชีพหมายถึง อาชีพและตำแหน|งหน*าท่ีในการำ

งานท่ีแตกต|างกัน จะมีความจำเป�นและความต*องการในสินค*าและบริการท่ีต|างกัน 
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ด<านรายได<เฉล่ียตYอเดือน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า เป�นตัวแปรท่ีสำคัญ

ของความสามารถในการซ้ือและทำให*ทราบพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยนักการตลาดจะใช*ตัวแปรน้ีในการ

แบ|งส|วนตลาดให*มีความชัดเจนข้ึน 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า เป�นตัวท่ีสามารถบ|งบอกความสามารถในการจ|ายและผ|อน 

ชำระสินค*า และบริการ ซ่ึงควบคู|ไปกับรูปแบบการดำเนินชีวิต เพ่ือให*สามารถกาหนดเป¤าหมายได*แคบลง  

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับประชากรศาสตรoด*านรายได*เฉล่ียต|อเดือนหมายถึง เป�นตัวท่ีสามารถบ|ง

บอกความสามารถในการจ|ายและผ|อน ชำระสินค*า และบริการ  

ด<านสถานภาพ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนoและคณะ (2539,อ*างถึงใน ธราธิป แววศร 2557) กล|าวไว*ว|า ลักษณะครอบครัว

เป�นเป¤าหมายท่ีสำคัญทางการตลาด นักการตลาดจะสนใจจำนวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช*

สินค*าใดสินค*าหน่ึง เพ่ือช|วยในการพัฒนากลยุทธoการตลาดให*เหมาะสม  

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า สำคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ซ่ึงสถานภาพ

การสมรสมีส|วนสำคัญต|อการตัดสินใจของส|วนบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจ

มากกว|าคนท่ีสมรสหรือมีครอบครัวแล*ว 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับประชากรศาสตรoด*านสถานภาพหมายถึง สถานภาพการสมรสมีส|วน

สำคัญต|อการตัดสินใจของส|วนบุคคล เช|น อิสระทางความคิด การตัดสินใจ เพ่ือช|วยในการพัฒนากลยุทธo

การตลาดให*เหมาะสม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสYวนประสมทางการตลาด 

ด<านผลิตภัณฑ4 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า สิ ่งที ่เสนอให*แก|ตลาด เพื ่อให*เป�นที ่รู *จัก และสามารถ

ตอบสนองความต*องการของลูกค*าและตลาด 

 ณัฏฐoสุดา นิลดำ (2560) กล|าวไว*ว|า การออกแบบตัวผลิตภัณฑo สินค*า บริการ รูปแบบ รสชาติ ตรา

สินค*า สี ขนาด ปริมาณที่เหมาะสมบรรจุภัณฑo การแปะ ฉลากสินค*า การให*ข*อมูลบนตัวสินค*า การมี

มาตรฐานรับรองสินค*า 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับส|วนประสมทางการตลาดด*านผลิตภัณฑoหมายถึง สิ่งที่เสนอให*แก|ตลาด 

การออกแบบ สินค*า บริการ รูปแบบ ปริมาณท่ีเหมาะสมบรรจุภัณฑo การมีมาตรฐานรับรองสินค*า  
ด<านราคา 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า การกำหนดราคาต*องมีความชัดเจนในด*านวัตถุประสงคo ไม|ต้ัง

ราคาต|างเกินไป หรือสูงเกินไป ต*องทำให*ลูกค*าสามารถยอมรับได* แม*ว|าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นใน

อนาคต  

 ณัฏฐoสุดา นิลดำ (2560) กล|าวไว*ว|า การกำหนดราคาสินค*าโดยใช*ตัวเงินเป�นตัววัด ซึ่งผู*บริโภคจะ

ตัดสินใจซ้ือสินค*าจากความคุ*มค|าท่ีได*รับ เพ่ือสนองความต*องการของตน การต้ังราคาสินค*าท่ีขายเหมาะสม 
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 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับส|วนประสมทางการตลาดด*านราคาหมายถึง การกำหนดราคาสินค*าโดย

ใช*ตัวเงินเป�นตัววัด มีความจูงใจทำให*ลูกค*าสามารถยอมรับได* และมีความเหมาสม 

ด<านชYองทางการจัดจำหนYาย 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า โกดังการกระจายสินค*า ครอบคลุมไปถึงการนำเข*าสินค*าจาก

ผู*ผลิตถึงผู*บริโภค โดยพิจารณาในด*านของท่ีต้ังร*านค*าและช|องทางการนำเสนอสินค*าและบริการ 

 ณัฏฐoสุดา นิลดำ (2560) กล|าวไว*ว|า นำเอาสินค*าหรือบริการไปถึงมือผู*บริโภค เพื่อให*ผู*บริโภคเลือก

ซื้อสินค*าได*สะดวกรวดเร็ว การเลือกทำเลที่ตั้งต*องมีความเหมาะสม ตำแหน|งการวางสินค*า การกระจาย

สินค*าท่ัวทุกแหล|ง การกำหนดจำนวนร*านค*าให*เพียงพอท่ีจะขายสินค*า 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข*องกับส|วนประสมทางการตลาดด*านช|องทางการจัดจำหน|ายหมายถึง นำสินค*า

หรือบริการไปถึงมือผู*บริโภค เพ่ือให*ผู*บริโภคเลือกซ้ือสินค*าได*สะดวกรวดเร็ว การเลือกทำเลท่ีต้ังเหมาสม 

ด<านการสYงเสริมการตลาด 

 จารุพันธo ยาชมภู (2559) กล|าวไว*ว|า มีวัตถุประสงคoเพื่อกระตุ*นยอดขาย และแนะนำสินค*าและ

บริการให*ลูกค*า ได*รับรู * เพื ่อให*ลูกค*าเกิดความต*องการ และสร*างความพึงพอใจต|อสินค*าและบริการ 

นอกจากน้ียัง สามารถสร*างเครือข|ายและทาให*ลูกค*าเกิดการซ้ือซ้ำอย|างต|อเน่ือง 

 ณัฏฐoสุดา นิลดำ (2560) กล|าวไว*ว|า เป�นเครื่องมือในการสื่อสารข*อมูลเกี่ยวกับสินค*าและบริการไป

ยังผู*บริโภคกลุ|มเป¤าหมาย การสร*างความสัมพันธo และจูงใจให*ผู*บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค*า 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข*องกับส|วนประสมทางการตลาดด*านการส|งเสริมทางการตลาดหมายถึง การ

สร*างความสัมพันธoระหว|างคนขายและผู*บริโภคให*เกิดการรับรู* และจูงใจให*ผู*บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค*า  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง 

 กชกร เหล ืองอร ุณศร ี  (2554) ป zจจ ัยส |วนผสมทางการตลาดที ่ม ีผลต |อการต ัดส ินใจซ้ือ

โทรศัพทoเคลื่อนที่ประเภทสมารoทโฟนของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช*วิธีการสำรวจด*วยการออก

แบบสอบถามจำนวนท้ังส้ิน 400 คน และนำไปวิเคราะหoข*อมูล ผลการศึกษาพบว|ากลุ|มตัวอย|างส|วนใหญ|เป�น

เพศหญิง มีอายุระหว|าง 20 - 30 ป¥ มีสถานภาพ โสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท|า มี

อาชีพเป�นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได* เฉลี่ยต|อเดือน 20,001 - 30,000 บาท นิยมใช*ยี่ห*อ Apple 

โดยใช*ระบบปฏิบัติการ IOS.ราคา โดยประมาณ 10,001 - 15,000 บาท มีการหาข*อมูลโดยวิธีสืบค*นจาก

เว็บไซตoอื่น ๆที่เกี่ยวข*อง ชำระเงินด*วยตนเองผ|านบัตรเครดิต ตัดสินใจเลือกซื้อโดยดูจากการที่มีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เหตุผลที่ตัดสินใจ คือ ง|ายต|อการเข*าถึงและใช*งาน internet ตัดสินใจซื้อด*วยตนเอง สื่อที่มีอิทธิคือ

เพื่อนหรือคนรู*จัก โดยส|วนใหญ|เปลี่ยนโทรศัพทoน*อยกว|า 1 เครื่องต|อป¥ โดยซื้อจากศูนยo จำหน|ายของผู*

ให*บริการระบบ  

 สิทธิศักดิ ์ สุวรรณี (2556) ศึกษาความสัมพันธoระหว|างปzจจัยส|วนประสมทางการตลาดกับ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทoสมารoทโฟน(SMARTPHONE)ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ|ม

ตัวอย|างที ่ใช*ในการวิจัย คือ นักศึกษาที ่เลือกซื ้อหรือกำลังตัดสินใจซื ้อโทรศัพทoสมารoทโฟนในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว|า 1) ผลการวิเคราะหoปzจจัยส|วนบุคคล ด*าน เพศ อายุ 
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รายได*ต|อเดือนมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู|ชั้น ป¥ที่ศึกษากับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทoสมารoทโฟนของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว|า โดยรวมไม|มีความสัมพันธoกัน อาจเป�นเพราะสภาวะแวดล*อมปzจจัย

ด*านอื่น เช|น สภาพเศรษฐกิจในปzจจุบัน ลักษณะบุคลิกภาพของแต|ละบุคคล คณะสาขาที่ศึกษาอยู| 2 ) 

ความสัมพันธoระหว|างปzจจัยส|วนประสมทางการตลาดด*านผลิตภัณฑo ราคา ช|องทางการจัดจำหน|าย การ

ส|งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทoสมารoทโฟนของ นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว|า ภาพรวมส|วนมากมีความสัมพันธoไปในทางบวก ด*านที่ให*ค|าความสัมพันธoสูงที่สุดคือ ด*านผลิตภัณฑo 

เนื่องจากในปzจจุบันโทรศัพทoสมารoทโฟนมีการพัฒนา ผลิตภัณฑo เพื่อแข|งขันกับคู|แข|งซึ่งในปzจจุบัน มีการ

เจริญเติบโตและแข|งขันกันสูงมาก  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยแบบไม|ทดลอง และเก็บรวบรวมข*อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ใช*

เคร่ืองมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม แล*วทำการวิเคราะหoข*อมูลวิธีทางสถิติประชากรท่ีใช*ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชากรวัยทำงานท่ีอาศัยอยู|ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ|มตัวอย|าง จำนวน 400 คน โดยการใช*การคำนวณ

สูตรของ Yamane (1967) โดยการสุ|มตัวอย|างแบบสะดวก 

 เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัย ประกอบด*วย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเป�ดและปลายป�ด โดยมีรายละเอียดประกอบด*วย 

1.1 ข*อมูลส|วนบุคคล เป�นคำถามท่ีประกอบด*วย 6 ด*าน ด*านเพศ ด*านอายุ ด*านระดับการศึกษา 

ด*านอาชีพ ด*านรายได*เฉล่ียต|อเดือน และสถานภาพ มีจำนวนข*อคำถามท้ังหมด 6 ข*อ 

1.2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาดสมารoทโฟนของผู*บริโภควัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเป�นคำถามที่กอบด*วย ด*านผลิตภัณฑo ด*านราคา ด*านช|องทางการจัดจำหน|าย 

และด*านช|องทางการส|งเสริมการตลาด มีจำนวนข*อคำถามท้ังหมด 21 ข*อ กำหนดให* 5 = ระดับความสำคัญ

มากที ่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = คะแนนระดับ

ความสำคัญน*อย, 1 = คะแนนระดับความสำคัญน*อยท่ีสุด 

1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เป�น

คำถามที่ประกอบด*วย ด*านการรับรู*ปzญหา ด*านการแสวงหาข*อมูล ด*านการประเมินทางเลือก ด*านการ

ตัดสินใจซื้อ และด*านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจำนวนข*อคำถามทั้งหมด 21 ข*อ กำหนดให* 5 = ระดับ

ความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = คะแนนระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = คะแนน

ระดับความสำคัญน*อย, 1 = คะแนนระดับความสำคัญน*อยท่ีสุด 

1.4 ข*อมูลท่ีเก่ียวข*องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของ

ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป�นข*อคำถามปลายเป�ด มีจำนวนข*อคำถาม 1 ข*อ 

1.5 ช|วงเกณฑoคะแนนเฉล่ียการประเมินความสำคัญ กำหนดให* 4.21-5.00 = ระดับความสำคัญ

มากที่สุด, 3.41-4.20 = ระดับความสำคัญมาก, 2.61-3.40 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 1.81-2.60 = 

ระดับความสำคัญน*อย, 1.00-1.80 = ระดับความสำคัญน*อยท่ีสุด 
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การวิเคราะห4ข<อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช*ในการวิเคราะหoข*อมูลดังน้ี 

1.1 ใช*ค|าความถี่ (Frequency) และใช*ค|าร*อยละ (Percentage) ในการวิเคราะหoตัวแปร ด*าน

ปzจจัยด*านบุคคล ประกอบด*วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*เฉล่ียต|อเดือนและสถานภาพ 

1.2 ใช*ค|าเฉล่ีย (Mean) ส|วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช*การวิเคราะหoตัว

แปร ด*านปzจจัยด*านส|วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช*ในการวิเคราะหoข*อมูลดังน้ี 

2.1 ใช*สถิติ t-test ในการวิเคราะหoข*อมูล จำแนกตาม เพศ และสถานภาพ 

2.2 ใช*การวิเคราะหoข*อมูลด*วยสถิติแปรปรวนทางเดี ่ยว (One – way ANOVA) เพื ่อศึกษา

กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได*เฉล่ียต|อเดือน หากพบถึงความแตกต|างจะนำไปสู|การเปรียบเทียบเป�นรายคู| โดย

การใช*วิธีของ LSD 

2.3 ใช*การวิเคราะหoข*อมูลด*วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression เพื่อศึกษาปzจจัยด*าน

ส|วนประสมทางการตลาดที่มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการว ิ เคราะหoกระบวนการตัดส ินใจซ ื ้อสมาร oทโฟนของผู *บร ิโภคว ัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความสำคัญอยู|ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับได*แก| ด*านการ

ประเมินทางเลือก ด*านการตัดสินใจซื้อ ด*านการรับรู*ปzญหาและความต*องการ ด*านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

และด*านการแสวงหาข*อมูล 

 2. ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซื ้อสมารoทโฟนของผู *บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*เฉลี่ยต|อเดือน และสถานภาพ สามรถ

สรุปการวิจัยได*ดังน้ี 

2.1 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได*เฉลี่ยต|อเดือน และ

สถานภาพต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟน โดยรวมไม|ต|างกัน 

2.2 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต|างกัน ทำให*กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟน โดยรวมต|างกัน  

 3. ผลการวิเคราะหoส|วนประสมทางการตลาดที่มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของ

ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยได*ดังน้ี 
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3.1 ส|วนประสมทางด*านการตลาด ด*านผลิตภัณฑo ด*านราคา ด*านช|องทางการจัดจำหน|าย และ

ด*านการส|งเสริมการตลาด มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื ้อสมารoทโฟนของผู *บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดส ินใจซื ้อสมาร 4ทโฟนของผู <บร ิโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูYระดับมากท่ีสุด 

1.1 ด*านการรับรู*ปzญหาและความต*องการของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู|ใน

ระดับมากที่สุด โดยผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส|วนใหญ|ให*ความสำคัญกับการรับรู *ถึง

คุณสมบัติ ข*อดีและข*อเสียของสมารoทโฟน และรับรู*ว|าสมารoทโฟนเป�นสินค*าที่ดีมีประโยชนo ซึ่งสอดคล*องกับ

แนวคิดของ ราช ศิริวัฒนo (2560) ที่กล|าวว|า ราช ศิริวัฒนo (2560) ที่กล|าวว|า เมื่อผู*บริโภคได*ตระหนักถึง

ปzญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก*ไขปzญหานั้นหรือไม|ก็ได* แต|ถ*าหากปzญหาที่เกิดขึ้นยังไม|หายไป ไม|ลดลง

หรือกลับเพิ่มขึ้นแล*ว ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแก*ไขปzญหาโดยการเสาะหาข*อมูลก|อน และสอดคล*องกับ จตุพร 

ลิขิตทัศชูวงศo (2560) ท่ีกล|าวว|า สภาวะท่ีผู*ซ้ือรับรู* อย|างชัดเจนว|าตนมีการตระหนักถึงความต*องการส่ิงใดส่ิง

หนึ่ง หรือมองเห็นความต*องการของตนเอง ซึ่งทำให*นำไปสู|ขั ้นตอนต|อไป คือ การค*นหาข*อมูล วิธีการ

แก*ปzญหาสำหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

1.2 ด*านการแสวงหาข*อมูลของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู|ในระดับมาก โดย

ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส|วนใหญ|จะค*นหาข*อมูลสมารoทโฟนจากสื่ออินเทอเน็ต โทรทัศนo 

และส่ิงพิมพo ซ่ึงสอดคล*องกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒนo (2560) ท่ีกล|าว|า โดยหาข*อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช|วยในการ

ตัดสินใจ ผู*บริโภคบางคนก็ใช*ความพยายามมาก แต|บางคนก็น*อย ข*อมูลที่มีอยู|เดิม ความปรารถนา หรือ

ความสะดวกในการสืบเสาะหา และสอดคล*องกับ จตุพร ลิขิตทัศชูวงศo (2560) กล|าวไว*ว|า ข*อมูลที่เกี่ยวกับ

การ แก*ปzญหาท่ีผู*ซ้ือแสวงหาจากแหล|งต|าง ๆ ท่ีคุ*นเคย จากประสบการณo หรือจากผู*เช่ียวชาญ หาข*อมูลจาก

แหล|งภายในและแหล|งภายนอก  

1.3 ด*านการประเมินทางเลือกของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู|ในระดับมาก

ที่สุด ซึ ่งผู *วิจัยมีความคิดเห็นว|า โดยผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส|วนใหญ|จะพิจารณา

ความสำคัญและประโยชนoที่จะได*รับ ซึ่งสอดคล*องกับแนวคิดของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ที่กล|าว|า การ

ปฏิบัติของผู*บริโภคที่ทำการประเมินค|าคุณประโยชนoของทางเลือกที่คาดหมายไว*และทำให*การดำเนินการ

เลือกทางเลือกให*แคบลงจนได*ทางเลือกที่ชอบมากที่สุด และสอดคล*องกับ จารุพันธo ยาชมภู (2559) ที่กล|า

ว|า โดยกำหนดเกณฑoหรือคุณสมบัติที่จะใช*ในการประเมิน พร*อมกับพิจารณาความสำคัญและประโยชนoที่จะ

ได*รับก|อนการตัดสินใจเลือกซ้ือ โดยเกณฑoหรือคุณสมบัติท่ีจะใช*ในการประเมินทางเลือก ย่ีห*อ ราคา รูปแบบ 

บริการหลังการขาย 

1.4 ด*านการตัดสินใจซ้ือของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู|ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึง

ผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า โดยผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส|วนใหญ|ตัดสินใจซื้อเนื่องจากข*อมูล

และคุณสมบัติที่ครบถ*วนตามความต*องการ ซึ่งสอดคล*องกับแนวคิด จารุพันธo ยาชมภู (2559) ที่กล|าว|า โดย
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มีปzจจัยที่เกิดขึ้นระหว|างความตั้งใจซื้อ นำไปสู|การตัดสินใจซื้อ ซึ่งต*องมีการตัดสินใจในหลายด*าน ตรายี่ห*อท่ี

ซ้ือ ร*านค*าท่ีซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ วิธีการในการชำระเงิน และสอดคล*องกับ จตุพร ลิขิตทัศชูวงศo (2560) กล|าวไว*

ว|า ผู *บริโภคเลือกทางเลือกที่คิดว|าดีที ่สุด จากการแก*ไขปzญหามักจะมีการใช*ประสบการณoในอดีตเป�น

หลักเกณฑoในการตัดสินใจ ท้ังของตนเองและของผู*อ่ืน 

1.5 ด*านพฤติกรรมหลังการซื้อของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู|ในระดับมาก 

ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า โดยผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครส|วนใหญ|ได*รับความพึงพอใจตามท่ี

คาดหวังไว* ซึ่งสอดคล*องกับแนวคิด ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ที่กล|าว|า ผู*บริโภคจะตัดสินว|าคุณภาพ

ของสินค*าหรือบริการที่ได*ใช*นั้น มีความสอดคล*องกับความคาดหวังของผู*บริโภคหรือไม| สิ่งทำให*ผู*บริโภค

รู*สึกพอใจ หรือไม|พอใจ และสอดคล*องกับ จารุพันธo ยาชมภู (2559) ท่ีกล|าว|า ความพึงพอใจของผู*บริโภคน้ัน

จะทำการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถ*าตรงกับที่คาดหวัง ผู*บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ 

เกิดการซ้ือซ้ำ หรือการบอกต|อ 

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดส ินใจซื ้อสมาร 4ทโฟนของผู <บร ิโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได<เฉลี่ยตYอเดือน และสถานภาพ 

สามารถสรุปการวิจัยได<ดังน้ี 

2.1 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม|ต|างกัน ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า เพศ

ชายและเพศหญิง ต|างมีความต*องการซื้อสมารoทโฟน เพราะปzจจุบันสมารoทโฟนมีความจำเป�นต|อการใช*งาน

ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงสอดคล*องกับงานวิจัยของ สิทธิศักด์ิ สุวรรณี (2556) พบว|า เพศ กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อโทรศัพทoสมารoทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม|มีความสัมพันธoกัน และสอดคล*องกับ 

ศุภณัฐ วงศoไตรทิพยo และชลิตา ศรีนวล (2559) พบว|า ผู*บริโภคที่มีเพศแตกต|างกันมีการตัดสินใจซื้อสมารoท

โฟนตราซัมซุงไม|แตกต|างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงอาจมีทัศนคติ ความคิด และค|านิยม ในการ

เลือกซ้ือสมารทoโฟนตราซัมซุงไม|แตกต|างกัน  

2.2 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม|ต|างกัน ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า ทุก

ช|วงอายุในวัยทำงาน มีความต*องการใช*สมารoทโฟน เพ่ือช|วยในการทำงานและเป�นส่ิงจำเป�นในชีวิตประจำวัน 

ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ สุวรรณี (2556) พบว|า อายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทo

สมารoทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม|มีความสัมพันธoกัน และสอดคล*องกับ ณัฏฐoสุดา 

นิลดำ (2560) พบว|า ผู*บริโภคมีช|วงอายุท่ีแตกต|างกันน้ัน จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคท่ีเหมือนกันและ

คล*ายคลึงกัน ซ่ึงช|วงอายุท่ีต|างไม|ได*เป�นตัวกำหนดว|าต*องมีการตัดสินใจบริโภคน้ำมะพร*าวสำเร็จรูปท่ีต|างกัน 

2.3 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต|างกัน ทำให*กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมต|างกัน ซึ่งผู*วิจัยมีความ

คิดเห็นว|า ระดับการศึกษาต|างกันส|งผลให*การตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนต|างกันในผู*ที่มีการศึกษาสูงกว|าจะ

พิจารณาคุณค|าการใช*งานและความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษo 
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(2554) พบว|า ระดับการศึกษาส|งผลต|อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ไม|ว|าจะเป�นด*านรุ|น หน|วยความจำ ราคา และ

วิธีชำระเงิน ระดับการศึกษาท่ีสูงกว|าจะมี การตัดสินใจในการเลือกซ้ือได*ดีกว|า และสอดคล*องกับ เสาวนียo 

ขจรเทวาวงศo (2558) พบว|า ระดับการศึกษานั้นส|งผลต|อการตัดสินใจซ้ือ ผู*ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือต่ำกว|าอาจมีรายได*ต่ำกว|า ผู*ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว|า พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของ

ราคา ส|วนผู*ท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว|าจะ พิจารณาเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑo 

 2.4 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม|ต|างกัน ซ่ึงผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า ไม|ว|า

อาชีพไหน ก็มีความจำเป�นในการใช*งานสมารoทโฟน  ช|วยการทำงานให*สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล*องกับ

งานวิจัย ณัชชารียo บวรชัยกุลพัฒนo (2558) พบว|า ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต|างกัน จะมีการ

ตัดสินใจซื้อกล*องวงจรป�ดไม|แตกต|างกัน และสอดคล*องกับ ป�ยมาภรณo ช|วยชูหนู (2559) พบว|า ผู*บริโภคที่มี

อาชีพแตกต|างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค*าผ|านทางสังคมออนไลนoไม|ต|างกัน เนื่องด*วยสังคมใน ยุคปzจจุบัน

เป�นสังคมออนไลนo ทำให*ทุกอาชีพ สามารถเข*าถึงเครือข|ายสังคมออนไลนoได*อย|างท่ัวถึงและเท|าเทียมกัน 

2.5 ผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที ่ม ีรายได*เฉลี ่ยต|อเดือนต|างกัน ทำให*

กระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม|ต|างกัน ซ่ึง

ผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า ในปzจจุบันราคาสมารoทโฟนมีความหลากหลาย ตอบสนองผู*ที่มีรายได*หลากหลาย

ระดับ ทำให*ทุกคนสามารถตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนได*มากขึ้น ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ สุวรรณี 

(2556) พบว|า รายได*เฉลี่ยต|อเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทoสมารoทโฟนของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมไม|มีความสัมพันธoกัน และสอดคล*องกับ เสาวนียo ขจรเทวาวงศo (2558) พบว|า 

ความแตกต|างของระดับรายได*ต|อเฉลี่ยต|อเดือนไม|ส|งผลต|อการตัดสินใจซื้อ ราคาของสมารoทโฟนตราสินค*า

จีนก็มีหลากหลายระดับราคามากข้ึน สมารถเลือกซ้ือได*ตามระดับความ พึงพอใจของแต|ละบุคคลได*มากข้ึน 

2.6 ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต|างกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม|ต|างกัน ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า 

สมารoทโฟนทำให*ผู*บริโภคเข*าถึงกันได*ง|ายขึ้น สามารถใช*ในการติดต|อสื่อสารได*หลากหลายรูปแบบ ซ่ึง

สอดคล*องกับงานวิจัยของ ป�ยมาภรณo ช|วยชูหนู (2559) พบว|า ผู*บริโภคที่มีปzจจัยด*านสถานภาพแตกต|างกัน 

มีการตัดสินใจซ้ือสินค*าผ|านทางสังคมออนไลนoไม|ต|างกัน ใน ยุคปzจจุบันเป�นสังคมออนไลนo เข*าถึงผู*บริโภคทุก

คนได*อย|างทั่วถึง ไม|มีการแบ|งแยก และสอดคล*องกับ รังสิมา เป�ดทอง (2555) พบว|า สถานภาพแตกต|างกัน

มีผลต|อความต*องการซ้ือสินค*าและบริการผ|านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกสoไม|แตกต|างกัน 

 3. ผลการศึกษาผลการวิเคราะห4สYวนประสมทางการตลาดที่มีผลตYอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมาร4ทโฟนของผู<บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยได<ดังน้ี 

3.1 ส|วนประสมทางการตลาดด*านผลิตภัณฑo มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของ

ผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู *ว ิจ ัยมีความคิดเห็นว|า ผู *บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ให*ความสำคัญกับปzจจัยด*านผลิตภัณฑoในระดับมากที่สุด ในเรื่องของผลิตภัณฑoมีคุณภาพท่ี

ได*มาตรฐาน มีการรับรองและรับประกัน มีความสะดวกและง|ายต|อการใช*งาน ฟzงกoช้ันการใช*งานหลากหลาย 
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ซ่ึงผลท่ีได*สอดคล*องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษo (2554) ให*ความสำคัญในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐาน

ของ ผลิตภัณฑoที่อยู|ในระดับสากล การใช*งานง|ายและตอบสนองการใช*งานรวดเร็ว ความหลากหลายของตัว 

ผลิตภัณฑoที่มีหน|วยความจำให*เลือก และสีสันรูปร|างที่สวยงามและทันสมัยของผลิตภัณฑo และสอดคล*องกับ 

ธราธิป แววศรี (2557) ให*ความสำคัญเรื่องศักยภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑo เช|น มีระบบปฏิบัติการท่ี

รวดเร็ว มีการรองรับอินเตอรoเน็ตความเร็วสูง ความไวของหน*าจอ Touch Screen  

3.2 ส|วนประสมทางการตลาดด*านราคา มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื ้อสมารoทโฟนของ

ผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู *ว ิจ ัยมีความคิดเห็นว|า ผู *บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ให*ความสำคัญกับปzจจัยด*านผลิตภัณฑoในระดับมากที่สุด ในเรื่องของการตั้งราคามีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ ราคามีความหลากหลาย ซึ่งผลที่ได*สอดคล*องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษo 

(2554) ให*ความสำคัญในเรื่อง ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาสินค*าคุ*มค|ากับประโยชนoใช*สอย และ

สอดคล*องกับ สิทธิศักดิ์ สุวรรณี (2556) ให*ความสำคัญในเรื่อง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา

แอพพลิเคช่ันต|าง ๆ ราคาค|าอินเตอรoเน็ตบนมือถือ อัตราค|าโทรศัพทo  

3.3 ส|วนประสมทางการตลาดด*านช|องทางการจัดจำหน|าย มีผลต|อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า ผู*บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ให*ความสำคัญกับปzจจัยด*านผลิตภัณฑoในระดับมากที่สุด ในเรื ่องของสถานที่จัด

จำหน|ายมีความสะดวกรวดเร็วในการให*ความช|วยเหลือและบริการลูกค*า มีสินค*าเพียงพอต|อความต*องการ 

และเดินทางสะดวก ซึ่งผลที่ได*สอดคล*องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษo (2554) ให*ความสำคัญในเรื่อง 

ร*านมีความทันสมัยน|าเข*าไปใช*บริการและมีตัวอย|างสินค*าให*ทดลอง สถานที่จำหน|ายสามารถหาได*ง|ายและ

สะดวก และพนักงานขายภายในร*านสามารถให*คำแนะนำ และบริการที่ดี และสอดคล*องกับ สิทธิศักด์ิ 

สุวรรณี (2556) ให*ความสำคัญในเรื่อง มีตัวแทนจำหน|าย/ร*านมีจำนวนมาก มีความสะดวกสบายด*านการ

เดินทาง มีร*านจัดจำหน|ายท่ีหาซ้ือได*ง|าย มีระบบการจองสินค*าท่ีดี  

3.4 ส|วนประสมทางการตลาดด*านการส|งเสริมการตลาด ผลต|อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู*วิจัยมีความคิดเห็นว|า ผู*บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ให*ความสำคัญกับปzจจัยด*านผลิตภัณฑoในระดับมาก ในเรื่องของพนักงานอัธยาศัยดี มี

ความรู*และความเช่ียวชาญ การได*ทดลองใช* การโฆษณาประชาสัมพันธoผ|านส่ือ และการจัดรายการโปรโมช่ัน 

ซึ่งผลที่ได*สอดคล*องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษo (2554) ให*ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับ โปรโมชั่นท่ี

หลากหลาย และการประชาสัมพันธoหลากหลายรูปแบบและการโฆษณาที่ทั่วถึง และสอดคล*องกับ สิทธิศักด์ิ 

สุวรรณี (2556) ให*ความสำคัญในเร่ือง มีบริการหลังการขายท่ีดีมีประสิทธิภาพ แนะนำสินค*าผ|านส่ือ  

ข<อเสนอแนะ 

ปiจจัยสYวนบุคคล 

 จากผลการวิจัย ผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปzจจัยด*าน เพศ อายุ อาชีพ รายได* 

และสถานภาพ โดยรวมไม|ต|างกัน ดังนั้นผู*ประกอบการร*านค*า จึงไม|ควรเน*น เพราะไม|ส|งผลต|อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือสมารoทโฟนของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ส|วนผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที ่มี ระดับการศึกษา โดยรวมต|างกัน ทำให*

กระบวนการตัดสินใจซื ้อสมารoทโฟนของผู *บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครต|างกัน ดังน้ัน

ผู*ประกอบการ จึงควรให*ความสำคัญเป�นอย|างยิ่ง เพราะผู*ที ่มีระดับการศึกษาสูงกว|าจะ พิจารณาเรื่อง

คุณภาพของผลิตภัณฑoที่สามารถตอบสนองความต*องการในการใช*งานด*านต|าง ๆ และมีความจำเป�นในการ

ใช*งานเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน  

ปiจจัยด<านสYวนประสมทางการตลาด 

 1. ด*านผลิตภัณฑo ผู*ประกอบการควรให*ความสำคัญในด*าน คุณภาพที่ได*มาตรฐาน รับประกันการ

ใช*งาน สะดวกและง|ายต|อการใช*งาน เพ่ิมฟzงกoชันการใช*งานท่ีหลากหลาย พัฒนาอย|างต|อเน่ือง 

 2. ด*านราคา ผู*ประกอบการควรให*ความสำคัญในด*าน การตั้งราคาให*มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

และราคามีความหลากหลาย มีค|าใช*จ|ายในการบำรุงรักษาและค|าบริการเหมาะสม ราคาควรคุ*มค|าเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู|แข|ง 

 3. ด*านช|องทางการจัดจำหน|าย ผู*ประกอบการควรให*ความสำคัญในด*าน สร*างความสะดวกรวดเร็ว

ในการให*ความช|วยเหลือ ควรมีปริมาณสินค*าที่ออกจำหน|ายเพียงพอ เดินทางสะดวก และมีให*เลือกหลาย

ช|องทาง เพ่ือตอบสนองความสะดวกของผู*บริโภค 

 4. ด*านส|วนประสมทางการตลาด ผู*ประกอบการควรให*ความสำคัญในด*าน การให*บริการของ

พนักงานแก|ผู*มาใช*บริการ มีความรู*และความเชี่ยวชาญ การมีผลิตภัณฑoให*ได*ทดลองใช* ร|วงทั้งการโฆษณา

ประชาสัมพันธoผ|านส่ือ และโปรโมช่ันร|วมกับบริการเครือข|ายโทรศัพทo  

ข<อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตYอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปzจจัยอื่น ๆ ที่อาจส|งผลต|อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมารoทโฟนของ

ของผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเฉพาะผู*บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเท|านั้น ดังนั้นใน

การวิจัยในคร้ังต|อไป ควรมีการขยายกลุ|มผู*บริโภค ขยายขอบเขตในการศึกษาให*กว*าง และครอบคลุมย่ิงข้ึน  

 3. ควรให*มีการนำสถิติอื่นมาใช*ในการวิเคราะหoที่นอกเหนือจากที่ใช*วิเคราะหo ผลในครั้งนี้ เพื่อให*

ได*ผลการวิเคราะหoท่ีมีความแตกต|าง หลากหลาย ก|อให*เกิดความน|าสนใจและสามารถนำไปใช*ประโยชนoได*  
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