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บทคัดย'อ 

 การวิจัยเรื่อง ปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

มีวัตถุประสงค) เพื่อศึกษาปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของ

ผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กลุrมตัวอยrางในการวิจัยครั้งนี้คือผูCบริโภคที่เลือกซื้อสมาร)ททีวีใน

เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชCการสุ rมตัวอยrางแบบงrาย (Simple Random 

Sampling) และใชCแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขCอมูล สถิติที่ใชCในการวิเคราะห)ขCอมูล 

ประกอบดCวย คrารCอยละ (Percentage) คrาความถ่ี (Frequency) คrาเฉลี่ย (Mean) สrวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห)สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวrา กลุrมตัวอยrางสrวนใหญr เป�นเพศหญิง อยูrในชrวงอายุ 20 – 30 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจCาง และมีรายไดCเฉลี ่ยตrอเดือนอยู rในชrวง           

15,000 – 25,000 บาท โดยผลการวิจัยพบวrาระดับความคิดเห็นดCานปpจจัยสrวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูrในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

(X̅= 4.31, S.D. = 0.494) และมีระดับความคิดเห็นดCานการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวี อยูrในระดับ การตัดสินใจซ้ือ

แนrนอน (X̅= 4.30, S.D. = 0.808) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวrา ปpจจัยดCานสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือสมาร)ท

ทีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคrาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ) 

(R Square) เทrากับ 0.292 แสดงวrาตัวแปรอิสระ คือ ปpจจัยดCานสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอตัวแปรตาม 

คือ การตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ไดCรCอยละ 29.20 เมื่อพิจารณา
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รายดCานพบวrา มีจำนวน 4 ดCาน คือ ดCานผลิตภัณฑ) ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย ดCานกระบวนการ และ

ดCานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ:   การตัดสินใจซ้ือ, ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด, สมาร)ททีวี 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study marketing mix factors (7P’s)  that affected  

decisions to purchase Smart TV of consumers in Phayathai district, Bangkok. The samples of this study 

were 400 consumers. They were selected through simple random sampling. The questionnaires were 

adopted to collect data and were analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation and 

multiple regression analysis. 

 The results found that the majority of samples were female. They were between the ages of 

20-30 years old, had a bachelor’s degree. They worked in a private company/employee, those with 

average monthly income of 15,000-25,000 baht. The results found that the level of opinions of the 

overall marketing mix factors (7P’s affected decisions to purchase Smart TV of consumers in Phayathai 

district, Bangkok were at highest levels of decisions to purchase Smart TV (X̅= 4.31, S.D. = 0.494). This 

founding revealed the certain levels of decisions to purchase Smart TV of consumers in Phayathai 

district, Bangkok was purchase for sure (X̅= 4.30, S.D. = 0.808) 

 The results of hypothesis testing found that marketing mix factors (7P’s) affected the decisions to 

purchase Smart TV of consumers in Phayathai district, Bangkok with a statistical significance level at 0.05.   R 

square of the model was as 0.292. Showed that independent variables was marketing mix factors 

affected the decisions to purchase Smart TV of consumers in Phayathai district, Bangkok at 29.20 percent 

and the marketing mix factors (7P’s) that affected the decisions to purchase Smart TV of consumers in 

Phayathai district, Bangkok. There were 4 aspects; product, place, process and physical evidence. 

 

Keywords: Decisions to purchase, Marketing Mix factors, Smart TV 

 

บทนำ 

 จากสถานการณ)การแพรrระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ)ใหมr (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อป� 2563 

ทำใหCผูCคนใชCเวลากับสื่อออนไลน) และการรับชมโทรทัศน)เพิ่มมากขึ้น จากขCอมูลการรับชมโทรทัศน)ป� 2563 

พบวrา ผูCชมทั่วประเทศมีแนวโนCมที่ใชCระยะเวลาการดูโทรทัศน)จากทุกโครงขrายเพิ่มขึ้นอยrางมีนัยสำคัญ 

โดยเฉพาะในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เนื่องจากประชาชนมีความสนใจและติดตามขrาวสารตrางๆ ซ่ึง

ระยะเวลาที่ใชCในการรับชมโทรทัศน)รายวัน (เฉลี่ยตrอเดือน) ทุกโครงขrาย โดยแบrงตามพื้นท่ี พบวrาคน
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กรุงเทพฯ ปริมณฑล ดูทีวีเฉลี่ยทั้งป� อยูrท่ี 5 ชั่วโมง 25 นาทีตrอวัน สrวนคนตrางจังหวัด เฉลี่ยอยูrท่ี 3 ชั่วโมง 

57 นาที (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) 

 จากสถานการณ)ดังกลrาว ยอดขายโทรทัศน)ทั ่วโลก พุrงสูงขึ ้นในชrวงไตรมาสท่ี 3 ของ 2563 เป�น

จำนวนกวrา 62 ลCานเครื่อง โดยอันดับ 1 เป�น Samsung ที่มียอดขาย 14.2 ลCานเครื่อง เพิ่มขึ้น 36.4% ตาม

ดCวย LG 7.94 ลCานเครื่อง เพิ่มขึ้น 6.7%, TCL 7.33 ลCานเครื่อง เพิ่มขึ้น 52.7% Hisense 5.5 ลCานเครื่อง 

เพิ่มขึ้น 19% และ Xiaomi 3.38 ลCานเครื่อง เพิ่มขึ้น 22.9% ซึ่งยอดขายจำนวน 62 ลCานเครื่องน้ี เป�นตัว

เลขที่เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับชrวงเวลาเดียวกันของป� 2562 และเพิ่มขึ้นถึง 38.8% หากเทียบกับ

ไตรมาสกrอน (The Verge, 2563) 

 โทรทัศน)อัจฉริยะ หรือทับศัพท)เป�น สมาร)ททีวี หรือเรียกอีกอยrางหนึ่งคือ โทรทัศน)เชื่อมตrอ เป�น

เครื่องรับโทรทัศน)แบบดั้งเดิมที่มีความสามารถในการเชื่อมตrออินเทอร)เน็ตในตัว และมีคุณสมบัติเว็บ 2.0 

แบบโตCตอบ ซึ ่งจะชrวยใหCผู CใชCงานสามารถฟpงเพลงออนไลน) รับชมวิดีโอ สืบคCนขCอมูลบนเครือขrาย

อินเทอร)เน็ต และดูภาพถrายไดC สมาร)ททีวีคือการรวมกันทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร)กับทีวีเขCาดCวยกัน ซ่ึง

จะทำใหCการใชCงานน้ันงrายดายกวrาการใชCคอมพิวเตอร) และเหมาะกับการใชCงานเพ่ือความบันเทิงเป�นหลัก ซ่ึง

จะแตกตrางจากคอมพิวเตอร)ที่จะใชCงานในการประมวลผลซอฟต)แวร)ตrางๆ เป�นหลักเทrานั้น (ประชาชาติธุรกิจ, 

2563) 

 ปpจจุบันสมาร)ททีวีรองรับการใชCงานไดCคลCายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร) เป�นการพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคท่ีตCองการใชCสมาร)ททีวีในการดูหนัง ทำงาน หรือแมCแตrนำเสนองานผrาน

หนCาจอที ่มีขนาดที ่ใหญr ซึ ่งเขตพญาไทในป� 2563 ติดอันดับ 1 ใน 10 ราคาที ่ดินที ่มีราคาสูงที ่สุดใน

กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มขึ้นจากป� 2553 จำนวน 2.4 เทrา หรือเฉลี่ยป�ละ 9% จะเห็นไดCวrาพื้นที่ในเขตพญา

ไทอาศัยอิทธิพลของแนวรถไฟฟ¤า และยังเป�นศูนย)กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ซึ่งมีอาคารสูงเป�นอันดับ 1 

ของกลุrมพื้นที่ศูนย)กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม เป�นหนึ่งในดCานโครงสรCางพื้นฐานในการใชCประโยชน)ที่ดิน

ของเขตพญาไท (สำนักงานเขตพญาไท, 2562) 

 จากขCอมูลดังกลrาวขCางตCน ผูCวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของ

ผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อใหCผูCที่เกี่ยวขCองสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ)สินคCาและบริการใหCตรงตามความตCองการของผูCบริโภค รวมถึงการสรCางความพึงพอใจใหCแกr

ผูCบริโภคตrอไป 

 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 สrวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตrอการตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดPานประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  

ประชากรที ่ใช Cในการศึกษา คือ ผู Cบร ิโภคที ่ต Cองการซื ้อสมาร)ททีว ีในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูCวิจัยไมrทราบจำนวนกลุrมประชากรที่แนrนอน จึงไดCเลือกใชCวิธีการกำหนดขนาด

กลุrมตัวอยrางดCวยการคำนวณโดยใชCสูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด

เคลื่อน + 5% จากการคำนวณ พบวrา กลุrมตัวอยrางที่เหมาะสมเทrากับ 385 คน เพื่อป¤องกันความผิดพลาดท่ี

อาจเกิดขึ้นไดCจากการตอบแบบสอบถามที่ไมrครบถCวนสมบูรณ) ผูCวิจัยจึงใชCกลุrมตัวอยrางทั้งหมด 400 คน เพ่ือ

นำมาวิเคราะห) และประมวลผลการวิจัยตrอไป 

 2. ขอบเขตดPานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

      ตัวแปรอิสระ ไดCแกr สrวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบไปดCวย ดCานผลิตภัณฑ) 

(Product) ดCานราคา (Price) ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย (Place) ดCานสrงเสริมการตลาด (Promotions) 

ดCานบุคลากร (People) ดCานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดCานกระบวนการ (Process) 

  ตัวแปรตาม ไดCแกr การตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดPานสถานท่ี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตดPานระยะเวลา ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเริ ่มตั ้งแตr เดือนกุมภาพันธ) ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดPรับ 

 1. เพื ่อทำใหCทราบถึงปpจจัยที ่มีผลตrอการตัดสินใจซื ้อโทรทัศน)ของผู Cบริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อนำผลการวิจัยไปเป�นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ)ทางการตลาดใหCตรงกับความตCองการ

ของผูCบริโภคมากย่ิงข้ึน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรื ่อง ปpจจัยที ่ม ีผลตrอการตัดสินใจซื ้อสมาร)ททีวีของผู Cบริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ไดCศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตrางๆ ที่เกี่ยวขCองเพื่อเป�นแนวทางในการวิจัย โดยมี

สาระสำคัญ ดังน้ี 
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 แนวคิดและทฤษฎีดPานประสมทางการตลาด (7P’s) 

  Kotler and Armstong (2010) อCางในเบญจภรณ) ผดุงรส (2560) ไดCใหCแนวคิดเกี่ยวกับ

สrวนประสมทางการตลาดสำหรับการบริการ (Service marketing mix) ไวCวrา เป�นการมุrงเนCนเพ่ือตอบสนอง

ความตCองการและสามารถสรCางความพึงพอใจใหCแกrผูCบริโภคอยrางมีคุณภาพ โดยแนวคิดสrวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s คือ ตัวแปรหรือเครื่องมือที่สามารถควบคุมไดC ซึ่งในธุรกิจจะใชCรrวมกัน

เพื่อตอบสนองความตCองการและความพึงพอใจใหCแกrกลุrมลูกคCาเป¤าหมาย ซึ่งประกอบไปดCวย ดCานผลิตภัณฑ) 

(Product), ดCานราคา (Price), ดCานสถานท่ี (Place), ดCานการสrงเสริมการตลาด (Promotion), ดCานบุคลากร 

(People) หรือพนักงาน (Employee), ดCานกระบวนการ (Process) และดCานการสรCางและการนำเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

  เสรี วงษ)มณฑา (2542) อCางในสุจรรยา น้ำทองคำ (2558) ไดCกลrาวไวCวrา กระบวนการตัดสินใจ

ของผูCบริโภคนั้น ผูCบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคCาใดสินคCาหนึ่ง จะตCองมีกระบวนการตั้งแตrจุดเริ่มตCนไปจนถึง

ทัศนคติหลังจากที่ไดCใชCสินคCาแลCว ซึ่งสามารถพิจารณาเป�นขั้นตอนไดC ดังน้ี การมองเห็นปpญหา การแสวงหา

ภายในและภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และทัศนคติหลังการซ้ือ 

 แนวคิดและทฤษฎีดPานประชากรศาสตรE 

  Shiffman and Kanuk (2003) อCางในณัฐพัศพนธ) แสวงทรัพย) (2561) กลrาวไวCวrา ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร) หมายถึง ขCอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชrน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดC ศาสนาและ

เช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลตrอพฤติกรรมของผูCบริโภค โดยท่ัวไปแลCวจะเป�นพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดจะนำมาพิจารณา

การแบrงสrวนแบrงการตลาด โดยจะนำมาเชื่อมโยงกับความตCองการ ความชอบ และอัตราการใชCผลิตภัณฑ)

ของผูCบริโภค 

 ขPอมูลเก่ียวกับสมารEททีวี 

  สมาร)ททีวี เป�นการหลอมรวมความสามารถของโทรทัศน) คอมพิวเตอร) อินเทอร)เน็ต 

สมาร)ทโฟน ไวCในสมาร)ททีวีเพียงเครื่องเดียว ซึ่งเป�นสิ่งที่ทำใหCสมาร)ททีวีตrางจากโทรทัศน)ทั่วไป สมาร)ททีวี

สามารถรับชมสิ่งตrางๆ ที่นอกเหนือจากดูโทรทัศน)ไดCแลCวนั้น ยังสามารถทำอยrางอื่นไดCอีกดCวย เชrน สามารถ

รับชมสื่อตrางๆ ผrานอินเทอร)เน็ต เลrนเกมส) พูดคุยกับบุคคลอื่นผrานการวิดีโอคอนเฟอเรนซ) หรือผrาน

โปรแกรมท่ีสามารถทำไดC รวมถึงสามารถอrานขrาว หรือติดตามขCอมูลตrางๆ บนโลกอินเทอร)เน็ตไดC โดยสมาร)ท

ทีวีรุrนใหมrๆ นั้น ไมrไดCมีแคrสามารถเชื่อมตrออินเทอร)เน็ตไดCเทrานั้น ยังสามารถใชCแทนสมาร)ทโฟนไดCอีกดCวย 

เนื่องจากมีระบบปฏิบัติการในตัวสมาร)ททีวีเอง สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันไดCเหมือนสมาร)ทโฟน นอกจากน้ี

ยังมีเทคโนโลยีอื่นในตัวสมาร)ททีวีเพื่อรองรับการแชร)ภาพ หรือแสดงวีดีโอบนจอโทรทัศน)โดยสั่งการผrานทาง

สมาร)ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร)ไดCอีกดCวย (ไอที 24 ช่ัวโมง, 2556) 

 ขPอมูลเก่ียวกับเขตพญาไท 

  เขตพญาไทมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยพบวrามีอาคารสูง 87 แหrง โรงแรม 14 แหrง 

ธนาคารพาณิชย) 35 แหrง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญr 1 แหrง มีหนrวยราชการ 35 แหrง ชุมชน 99 แหrง 
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โรงพยาบาล 6 แหrง โรงเรียน 11 แหrง ที่ทำการไปรษณีย) 2 แหrง มูลนิธิ 129 แหrง สมาคม 117 แหrง ฯลฯ ซ่ึง

อาคารสูงมีมากที่สุดเป�นอันดับ 1 ของกลุrมพื้นที่ศูนย)กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม และยังมีจำนวนประชากรจาก

สถิติประชากรเขตพญาไท จำนวน 70,101 คน จำนวนหลังคาเรือน 42,255 หลังคาเรือน เขตพญาไทมีจุดแข็ง 

คือ เสCนทางคมนาคมสะดวก เพราะมีสถานีรถไฟฟ¤า 3 สาย (สำนักงานเขตพญาไท, 2562) 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

  นพดล ศรีหิรัญ (2564) ไดCศึกษาปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อโทรทัศน)ของรCานเพาเวอร)

บาย ในหCางสรรพสินคCาแฟช่ันไอส)แลนด) มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมี

ผลตrอการตัดสินใจซ้ือโทรทัศน)ของรCานเพาเวอร)บายในหCางสรรพสินคCาแฟช่ันไอส)แลนด) จำนวน 400 คน โดย

ใชCวิธีการสุrมตัวอยrาง และใชCแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขCอมูล สถิติที่ใชCในการวิเคราะห)

ขCอมูล ประกอบดCวย คrารCอยละ คrาความถ่ี คrาเฉลี่ย คrาสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชCสถิติการวิเคราะห)การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวrา ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตrอการ

ตัดสินใจซ้ือโทรทัศน)ของรCานเพาเวอร)บายในหCางสรรพสินคCาแฟช่ันไอส)แลนด) อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

จำนวน 5 ดCาน ไดCแกr ดCานผลิตภัณฑ) ดCานราคา ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย ดCานสrงเสริมการตลาด และดCาน

ลักษณะทางกายภาพ 

  ประทีป เพียรคำ (2564) ไดCศึกษาปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร)สrวนบุคคล

แบบพกพาของนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีวัตถุประสงค)เพ่ือ

ศึกษาปpจจัยสrวนประสมทางการตลาดที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร)สrวนบุคคลแบบพกพา ของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 330 คน โดยวิธีการสุrมตัวอยrาง

แบบงrาย สถิติที ่ใชCในการวิเคราะห)ขCอมูล ประกอบไปดCวย คrารCอยละ คrาความถ่ี คrาเฉลี่ย คrาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชCการวิเคราะห)สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวrา ปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร)สrวนบุคคล

แบบพกพาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการวิจัยพบวrาปpจจัย

ดCานสrวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตrอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร)สrวนบุคคล แบบพกพาอยrางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 จำนวน 7 ดCาน ไดCแกr ดCานบุคคล ดCานกระบวนการ ดCานราคา ดCานชrองทางการจัด

จำหนrาย ดCานผลิตภัณฑ) ดCานลักษณะทางกายภาพ และดCานการสrงเสริมการตลาด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชCเครื่องมือในการเก็บ

ขCอมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห)ขCอมูลโดยวิธีการทางสถิติดCวยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร)ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูCบริโภคที่ เลือกซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร กลุrมตัวอยrางในการวิจัยครั้งนี ้คือผู Cบริ โภคที่ เลือกซื ้อสมาร)ททีวี ในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร แตrเน่ืองจากไมrทราบจำนวนประชากรท่ีแนrนอน จึงไดCใชCวิธีการกำหนดขนาดกลุrมตัวอยrาง



7 

 

ดCวยการคำนวณโดยใชCสูตร W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือน +5% 

จากการคำนวณพบวrา กรณีไมrทราบจำนวนประชากร ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% กลุrมตัวอยrางท่ีเหมาะสม

เทrากับ 385 คน เพื่อป¤องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตอบแบบสอบถามไมrครบถCวน ผูCวิจัยจึงใชCการ

เพ่ิมจำนวนกลุrมตัวอยrางท้ังหมดเป�นจำนวน 400 ชุด เพ่ือนำขCอมูลมาใชCในการวิเคราะห)และประเมินผลตrอไป 

โดยผูCวิจัยใชCวิธีการสุrมตัวอยrางแบบงrาย (Simple Random Sampling) 

 สถิติท่ีใชPในการวิเคราะหEขPอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูCวิจัยวิเคราะห)ขCอมูลโดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร)ในการ

ประมวลผลขCอมูล โดยใชCสถิติประกอบดCวย 

  1. การวิเคราะห)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชCในการวิเคราะห)ขCอมูลดังน้ี 

   1.1 ใชCคrารCอยละ (Percentage) และคrาแสดงความถี ่ (Frequency) ในการ

วิเคราะห)ตัวแปรสrวนบุคคลของผูCตอบแบบสอบถามที่ประกอบดCวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดCเฉล่ียตrอเดือน  

   1.2 คrาเฉลี ่ย (X̅) และสrวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห)ตัวแปรปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวี และการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

  2. การวิเคราะห)สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื ่อศึกษาสrวนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ประกอบดCวย ดCานผลิตภัณฑ) ดCานราคา ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย ดCานการสrงเสริม

การตลาด ดCานบุคลากร ดCานกระบวนการ และดCานกายภาพที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวี จะใชCการ

วิเคราะห)ขCอมูลโดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวrา กลุrมตัวอยrางสrวนใหญr เป�นเพศหญิง อยูrในชrวงอายุ 20 – 30 ป� มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจCาง และมีรายไดCเฉล่ียตrอเดือน 15,000–25,000 บาท  

 ผลการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด พบวrากลุrมตัวอยrางสrวน

ใหญrใหCความสำคัญในปpจจัยสrวนประสมทางการตลาดตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูrในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (X̅ = 4.31, S.D. = 0.494) เมื่อพิจารณา

เป�นรายดCานพบวrา ดCานที่อยูrในระดับความคิดเห็นมากที่สุดเป�นอันดับแรกคือ ดCานผลิตภัณฑ) (X̅ = 4.38, S.D. 

= 0.506) รองลงมา คือ ดCานลักษณะทางกายภาพ (X̅ = 4.38, S.D. = 0.569) ดCานกระบวนการ (X̅ = 4.35, S.D. 

= 0.614) ดCานการสrงเสริมการตลาด (X̅ = 4.28, S.D. = 0.582) ดCานบุคลากร (X̅ = 4.28, S.D. = 0.594) ดCาน

ราคา (X̅ = 4.27, S.D. = 0.598) และดCานชrองทางการจัดจำหนrาย (X "= 4.21, S.D. = 0.596) ตามลำดับ  

 ผลการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นดCานการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร พบวrาอยูrในระดับการตัดสินใจซ้ือแนrนอน (X̅ = 4.30, S.D. = 0.808) 



8 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปpจจัยสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอการตัดสินใจซื้อซื้อสมาร)ททีวีของ

ผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดCผลดังน้ี 

 

ตัวแปร 
ค'าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย (b) 
Beta t Sig. 

1. ดCานผลิตภัณฑ) 0.364 0.228 3.497 0.001* 

2. ดCานราคา 0.024 0.018 0.261 0.794 

3. ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย -0.239 -0.176 -2.562 0.011* 

4. ดCานการสrงเสริมการตลาด 0.111 0.080 0.973 0.331 

5. ดCานบุคลากร -0.131 -0.096 -1.308 0.192 

6. ดCานกระบวนการ 0.339 0.258 3.254 0.001* 

7. ดCานลักษณะทางกายภาพ 0.330 0.232 3.092 0.002* 

ค'าคงท่ี 0.780  2.453 0.015* 

R = 0.540, R2 = 0.292, SEE = 0.868, F = 23.049, Sig. = 0.015, * = P < 0.05 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวrา ปpจจัยดCานสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือ

สมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคrาสัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ) (R2) เทrากับ 0.292 แสดงวrาตัวแปรอิสระคือ ปpจจัยดCานสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอตัวแปร

ตามคือ การตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดCรCอยละ 29.2 เมื่อพิจารณา

เป�นรายดCาน พบวrา มีทั้งหมด 4 ดCาน ไดCแกr ดCานกระบวนการ (Beta = 0.258) ดCานลักษณะทางกายภาพ (Beta 

= 0.232) ดCานผลิตภัณฑ) (Beta = 0.228) และดCานชrองทางการจัดจำหนrาย (Beta = -0.176) มีผลตrอการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีของผูCบริโภคในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก

การวิจัยพบวrา ปpจจัยดCานสrวนประสมทางการตลาดมีผลตrอการตัดสินใจซื ้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 ดCาน คือ ดCานกระบวนการ ดCานลักษณะทาง

กายภาพ ดCานผลิตภัณฑ) และดCานชrองทางการจัดจำหนrาย โดยสามารถอภิปรายผลเพ่ิมเติมไดC ดังน้ี 
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 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมากที่สุด และมี

ผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวrา เนื่องจากขั้นตอน

การใหCบริการในการซื้อผลิตภัณฑ)และการชำระเงินมีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงความถูกตCองครบถCวนของ

ผลิตภัณฑ)ตามที่ผูCบริโภคตCองการ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ประทีป เพียร)คำ (2564) ไดCศึกษาเรื่องปpจจัย

ที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร)สrวนบุคคลแบบพกพาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงพบวrา ปpจจัยกระบวนการดCานความรวดเร็วในการใหCบริการ ทั้งดCานการสั่งซ้ือ    

การชำระเงิน และการไดCรับผลิตภัณฑ)ที ่ตรงตามความตCองการ สrงผลใหCผู Cบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ) 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมาก

ที่สุด และมีผลตrอการตัดสินใจซื ้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู Cวิจัยมีความคิดเห็นวrา 

เนื่องจากภายในรCานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ) ทั้งดCานรูปลักษณ) ขนาด ราคา และรายละเอียดขCอมูลของ

ผลิตภัณฑ)ที่ชัดเจน  ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ จันทพิมพ) แกCวสกุล (2564) ไดCศึกษาเรื่องปpจจัยที่มีผลตrอ

การตัดสินใจซื ้อเครื ่องปรับอากาศของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวrา การมีตัวอยrาง

ผลิตภัณฑ)ใหCผูCบริโภคเลือกชมกrอนตัดสินใจซ้ือมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ)เหลrาน้ัน 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานผลิตภัณฑ) มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมากที่สุด และมีผล

ตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวrา เนื่องจากหากชื่อเสียง

ของตราผลิตภัณฑ)มีความนrาเชื่อถือ ตัวผลิตภัณฑ)สมาร)ททีวีสามารถเชื่อมตrอและรองรับเทคโนโลยีใหมrๆ ไดC 

อีกทั้งยังมีรูปทรง ขนาดของจอภาพที่เหมาะกับการใชCงาน และมีความเหมาะสมตรงกับความตCองการของ

ผูCบริโภค จึงสrงผลใหCผูCบริโภคมีตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีไดCงrายขึ้น ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ศรีดวง

จันทร) (2564) ไดCศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือพัดลมย่ีหCอฮาตาริของผูCบริโภคในเขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร พบวrา ตราผลิตภัณฑ)พัดลมฮาตาริมีความนrาเชื่อถือ มีคุณภาพไดCรับมาตรฐานในการใชCงาน 

ตอบสนองความพึงพอใจของผูCบริโภคยrอมสrงผลใหCผูCบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือ 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมาก

ที่สุด และมีผลตrอการตัดสินใจซื ้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู Cวิจัยมีความคิดเห็นวrา 

เน่ืองจากทำเลที่ตั้งหรือสถานที่จัดจำหนrายสามารถเดินทางเขCามาใชCบริการในการซื้อผลิตภัณฑ)ไดCงrายและ

สะดวก สrงผลตrอการตัดสินใจซื้อของผูCบริโภค ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ นพดล ศรีหิรัญ (2564) ไดCศึกษา

เรื่องปpจจัยท่ีมีผลตrอการตัดสินใจซื้อโทรทัศน)ของรCานพาวเวอร)บายในหCางสรรพสินคCาแฟชั่นไอส)แลนด) พบวrา 

หากชrองทางการจัดจำหนrายสินคCามีทำเลที่ตั้งที่ผูCบริโภคสามารถเดินทางเขCามาใชCบริการไดCอยrางสะดวก 

จะสrงผลใหCผูCบริโภคเกิดความพึงพอใจในการเขCามาใชCบริการ 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานราคา มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมากที่สุด แตrไมrมีผลตrอ

การตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวrา เนื่องจากหากผลิตภัณฑ)

ตรงตามความตCองการของผูCบริโภคที่เนCนรูปลักษณ) หรือลักษณะการใชCงานเป�นหลัก ผูCบริโภคจะไมrคำนึงถึง

ราคาที่ตCองจrาย ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ วาสนา เคเมือง (2563) ไดCศึกษาเรื่องปpจจัยที่มีผลตrอการ
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ตัดสินใจซื้อโทรศัพท)มือถือของพนักงานบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด พบวrา ปpจจัยราคาดCานความตCองการใน

การใชCงาน และรูปลักษณ)ของผลิตภัณฑ)เป�นเรื่องหลักที่ผูCบริโภคมีความตCองการ ไมrสrงผลตrอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพท)มือถือ 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานการสrงเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมาก

ที่สุด แตrไมrมีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวrา 

เนื่องจากกิจกรรมสrงเสริมการตลาด เชrน การลด แลก แจก แถม การรับประกันผลิตภัณฑ)เมื่อเกิดการชำรุด 

แตrละตราผลิตภัณฑ)ไมrไดCแตกตrางกันมาก ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ พัทธ)ชนก พิริยธนารุจน) (2563) ไดC

ศึกษาเรื่องปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง พบวrา แตrละตราสินคCามีการสrงเสริมการขาย เชrน ลด แลก แจก แถม การชิงรางวัล หรือกลยุทธ)

ที่ดึงดูดใจลูกคCา อาจจะยังไมrตอบโจทย)กลุrมตัวอยrาง จึงทำใหCปpจจัยดCายการสrงเสริมการตลาดไมrสrงผลตrอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด ดCานบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมากที่สุด แตrไมrมีผล

ตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวrา เนื่องจากพนักงานตCอง

มีความรูC ความเขCาใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ)เป�นอยrางดี และพนักงานยังตCองมีอัธยาศัยดี มีความ

กระตือรือรCนในการใหCบริการ และเป�นสิ่งที่พนักงานบริการพึงมี ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ธิติวัชร ดCวง

นCอย (2563) ไดCศึกษาเรื่องปpจจัยที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชCไฟฟ¤าของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงพบวrา พนักงานมีความรูCความเขCาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ)และมีการบริการ

อยrางมีมนุษยสัมพันธ)ท่ีดี ซ่ึงเป�นจรรยาบรรณในการใหCบริการ ทำใหCดCานบุคลากรไมrมีผลตrอการตัดสินใจซ้ือ 

 

ขPอเสนอแนะ 

 ขPอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชP 

  จากผลการวิจ ัยเร ื ่อง ปpจจัยที ่ม ีผลตrอการตัดสินใจซื ้อสมาร)ททีว ีในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ทำใหCผูCวิจัยทราบถึงปpจจัยสrวนประสมทางการตลาดที่มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไดCแกr ดCานผลิตภัณฑ) ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย ดCานกระบวนการ และ

ดCานลักษณะทางกายภาพ โดยผูCวิจัยมีขCอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ดCานผลิตภัณฑ) ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวrา ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด 

ดCานผลิตภัณฑ) มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บริษัทหรือองค)กร

ควรมีผลิตภัณฑ)ที่มีความหลากหลาย เชrน รูปทรง ขนาด ที่เหมาะกับการใชCงาน จอภาพที่มีคุณภาพมากข้ึน

ทั้งความคมชัดและถนอมสายตา รวมถึงสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตไดC เพื่อเป�นการตอบสนองความ

ตCองการของผูCบริโภค เป�นตCน จากส่ิงท่ีกลrาวมาน้ันจะทำใหCผูCบริโภคเต็มใจท่ีจะจrายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ) และ

มีการกลับมาซ้ือซ้ำ 
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2. ดCานชrองทางการจัดจำหนrาย ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวrา ปpจจัยสrวนประสม

ทางการตลาด ด Cานชrองทางการจ ัดจำหนrาย ม ีผลตrอการตัดส ินใจซ ื ้อสมาร )ททีว ี ในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บริษัทหรือรCานคCาตัวแทนจำหนrายควรพิจารณาดCานทำเลสถานที่ตั ้งใหCมีความ

เหมาะสม ผูCบริโภคสามารถเดินทางเขCามาใชCบริการซื้อสินคCาไดCอยrางสะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถเพียงพอ

ตrอความตCองการ รวมถึงมีชrองทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ)ที่หลากหลายสะดวกตrอการซื้อและมีบริการจัดสrงท่ี

รวดเร็วเพ่ือเป�นการดึงดูดใจใหCผูCบริโภคตัดสินใจซ้ือไดCงrายข้ึน 

3. ดCานกระบวนการ ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวrา ปpจจัยสrวนประสมทางการตลาด 

ดCานกระบวนการ มีผลตrอการตัดสินใจซ้ือสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผูCจัดจำหนrายควร

มีขั ้นตอนในการใหCบริการที ่สะดวก รวดเร็ว ถูกตCอง ครบถCวน และชัดเจนแกrผู Cบริโภค โดยตCองไมrมี

ขCอผิดพลาดในการใหCบริการ รวมถึงสามารถแกCไขปpญหาใหCแกrผูCบริโภคไดCครบถCวนสมบูรณ) เป�นการใหCบริการ

ท่ีตรงกับความตCองการของผูCบริโภค ทำใหCลูกคCาเกิดความประทับใจและชrวยใหCมีตัดสินใจซ้ืองrายข้ึน 

4. ดCานลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวrา ปpจจัยสrวนประสมทาง

การตลาด ดCานลักษณะทางกายภาพ มีผลตrอการตัดสินใจซื้อสมาร)ททีวีในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น ผูCจัดจำหนrายควรแบrงกลุrม ขนาดของผลิตภัณฑ) และแสดงรายละเอียดขCอมูลสินคCาใหCชัดเจน โดยโชว)

ถึงความทันสมัยของผลิตภัณฑ)เพ่ือเป�นทางเลือกใหCผูCบริโภคไดCตัดสินใจเขCามาเลือกชมกrอนทำการตัดสินใจซ้ือ 

รวมถึงการจัดศูนย)บริการใหCมีความนrาเชื่อถือและอุปกรณ)ที่มีความทันสมัยเพื่อเป�นการจูงใจใหCผูCบริโภคเขCา

มาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ) 

 ขPอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

         1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการกลับมาซื้อซ้ำของผูCบริโภค

ที่ซื ้อสมาร)ททีวี และความพึงพอใจในการใชCบริการของผูCบริโภค เพื่อสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ)ทาง

การตลาดใหCมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตCองการของผูCบริโภค เป�นการรักษาฐานลูกคCาเดิม และขยาย

ฐานลูกคCาใหมrในอนาคต 

         2. ควรขยายขอบเขตของงานวิจัยใหCมีพื้นที่กวCางมากขึ้น เพื่อจะชrวยใหCขCอมูลท่ี

ไดCรับมีความหลากหลายตามพื้นที่ที่ทำการวิจัย และยังนำขCอมูลมาวิเคราะห) พัฒนาตrอเพื่อใหCไดCขCอมูลท่ี

ครบถCวนและสามารถตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคไดCอยrางแทCจริง 
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