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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑ์และการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ กบัแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ท

โฟนยี่ห้อแอปเปิลและซัมซุงของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน ท่ีเป็นผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ และไดต้ดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของยี่ห้อแอปเปิลจ านวน 250 คน 

และยี่ห้อซัมซุง 250 คน ขอ้มูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย และใชว้ิธีทางสถิติ Logistic Regression Analysis เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรกบัแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยีห่อ้แอปเปิล และซมัซุง 

  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายุระหว่าง     

15 – 24 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัศึกษา มีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 

บาท นอกจากน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพื่อใชป้ระโยชน์ และ

อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  โดยเลือกใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และเว็บบอร์ดในการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีลักษณะพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในลักษณะใช้

เทคโนโลยตีามคนส่วนใหญ่ หรือใชเ้ทคโนโลยเีพราะเห็นประโยชน์จากการใช ้

  ผูต้อบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยี่ห้อ

แอปเปิลหรือซัมซุง โดยใช้ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกัน 4 ปัจจยัซ่ึงเป็นปัจจยัด้าน

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้านการออกแบบ และปัจจัยด้านตราสินคา้ ส่วนท่ีเหลืออีก 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการบรรจุ



 

จ 

ภณัฑ์ ปัจจยัการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และปัจจยัการรับรู้ถึง

ความเพลิดเพลินในการใชง้าน ไม่มีความแตกต่างกนั  

นอกจากน้ีจากการคน้หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัแนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือ 
พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสินใจซ้ือมีเพียงปัจจยัเดียวคือ ปัจจยัด้านระดับคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษายงัพบว่าปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเพียงปัจจยัส่วนน้อยท่ี
ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาในการศึกษาคร้ัง
น้ีท่ีส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
 
The objective of this independent study was to study product attributes of Samsung 

and Apple smartphones affecting decision to buy of consumers in Mueang Chiang Mai District. 
Using Questionnaire as a tool to collect data from 500 consumers in Mueang Chiang Mai District 
that decided to buy Samsung or Apple smartphone. Divided into two groups, 250 consumers who 
decided to buy Samsung smartphone and 250 consumers who decided to buy Apple smartphone. All 
collected data were analyzed by frequency, percentage, mean, independent simple t-test and logistic 
regression analysis. 

The results of the study showed that most questionnaire respondents were women, 
age between 15 - 24 years old, graduated with a Bachelor’s degree or equivalence. They were 
student with an average monthly income not exceeded 10,000 baht. Decided to buy smartphone 
because it’s useful in everyday life. And, decided by using data from internet and web board. They 
adopt an innovation after most people use. 

Questionnaire respondents decided to buy Samsung or Apple smartphone by using 
four difference factors. That is product attributes factors contain with features, quality level, design 
and brand. And, the results of logistic regression analysis showed that only one factor that affecting 
decision to buy of consumers is quality level. Moreover, the results indicate that the eight factors 
that used in this study is not a strong factors that affect decision to buy of consumers. 


