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สารบาญ 
                                               หนา 
กิตติกรรมประกาศ           ค 
บทคัดยอภาษาไทย             ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             จ 
สารบาญตาราง            ซ 
 

บทท่ี 1  บทนํา            1 
 หลักการและเหตุผล          1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา         2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา          3
 นิยามศัพท            3 
 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ       4 
 แนวคิดและทฤษฎี          4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ            6 
 

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา        11 
 ขอบเขตของการศึกษา        11 
 ขอบเขตประชากรและตัวอยาง       11 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา       12 
 การวิเคราะหขอมูล         12 
 ระยะเวลาท่ีดําเนินการศึกษา        13 
 

บทท่ี 4  การวิเคราะหขอมูล        14 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     15 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ  

  ผูบริโภคในการซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม   24 
 สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ  

  ผูบริโภคในการซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม 
    จําแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได    35 
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บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ                103 
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 ตัวอยางแบบสอบถาม                   126 
ประวัติผูเขียน                     133 
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สารบาญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   15 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  16 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ   16 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  17 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามย่ีหอสมารตโฟนท่ี 
 เคยใช          17 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาของสมารต 
 โฟนเคร่ืองท่ีใชอยูในปจจุบัน         18 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาสมารตโฟนท่ี 
 ใชในปจจุบัน         19 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามงบประมาณในการซ้ือ 
 โทรศัพทสมารตโฟน        19 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีท่ีซ้ือ 
 สมารตโฟน         20 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการซ้ือ 
 สมารตโฟน         21 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงท่ีมาของขอมูล 
 สมารตโฟน         22 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ีย 
 ของการเปล่ียนโทรศัพท        22 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ 
 ตัดสินใจเลือกซ้ือสมารตโฟน       23 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูจายคาซ้ือสมารตโฟน 23 
16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาด 
 ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการการซ้ือสมารตโฟน  24 

 



 

ฌ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา 
17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 ราคาท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการการซ้ือสมารตโฟน   27 
18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 การจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการการซ้ือสมารตโฟน  29 
19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดาน 
 การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการการซ้ือสมารตโฟน  31 
20 แสดงปจจัยยอย 10 อันดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนของผูตอบ
 แบบสอบถาม         33 
21 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม 
 ในการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟน       34 
22 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผล 
 ตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   35 
23 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการ 
 ซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ    39 
24 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมี 
 ผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   41 
25 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  43 
26 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
 การซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ   46 
27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการซ้ือ 
 สมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ    51 
28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ   53 
29 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ  56 

 



 

ญ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                              หนา 
30 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
 การซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  58 
31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการซ้ือ 
 สมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา   63 
32 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  66 
33 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 68 
34 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
 การซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   71 
35 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการซ้ือ 
 สมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ    76 
36 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   78 
37 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ  80 
38 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ 
 การซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน  83 
39 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการ 
 ซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน   90 
40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายท่ีมีผล 
 ตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน  93 
41 แสดงคาเฉล่ีย และระดับของปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟน ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 97 

 
 
 


