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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to the marketing mix factors affecting consumers 
buying decision smart phone in municipality Samutsakhon. Questionnaires were used to collect data 
from 400  consumer who ever bought – use the smartphone, and live in municipality Samutsakhon. 
Primary data were collected by using questionnaire and convenience sampling method by separated 
four type of retail included  100 people from authorized dealer, 100 peoplefrom AIS, DTAC and, 
True shop, 100 people from traditional retail, and 100 people from used smartphone shop, and 
analyzed by descriptive statistic included frequency, percentage and mean. 
 Based upon the result of the study, most respondents were single female aged between            
21 – 30 years old with the Bachelor’s degree. They were mostly the public company employee earning 

average monthly income at the amount of 15,001 – 25,000. At present they used the Samsung brand within 
1 – 2 years. They bought from the authorized dealer with the reason to use the social network and 1 
– 2 years of them for change the new smart phone. 
 The factors which affected to the consumer was found that for the product factor 
perspective was it easy to use, for the price perspective was it reasonable price and function of the 
smartphone, for the place factor perspective was they bought form the authorized dealer such as 
authorized dealer Iphone, Samsung , Nokia etc., and the promotion factor perspective was they had 
been concerned within after service. 
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แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุ 35 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนก
ตามอายุ 36 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม
อาย ุ 38 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามการศึกษา
ขั้นสูงสุด 40 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 42 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
การศึกษาขั้นสูงสุด 43 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตาม
การศึกษาขั้นสูงสุด 45 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 47 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 49 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตาม
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 51 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 53 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟน 55 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟน 57 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 58 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 60 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนร้อยละเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายเปิด 61 

ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศชาย 64 

ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศชาย 65 

ตารางท่ี 5.3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศชาย 66 

ตารางท่ี 5.4 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศชาย 67 

ตารางท่ี 5.5 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศหญิง 68 

ตารางท่ี 5.6 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศหญิง 69 

ตารางท่ี 5.7 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศหญิง 70 

ตารางท่ี 5.8 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าหน่าย จ าแนกตามเพศหญิง 71 

ตารางท่ี 5.9 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  72 

ตารางท่ี 5.10 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  73 

ตารางท่ี 5.11 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  74 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.12 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  75 
ตารางท่ี 5.13 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย3ุ0 – 40 ปี 77 
ตารางท่ี 5.14 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคา  จ  าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 78 
ตารางท่ี 5.15 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 79 
ตารางท่ี 5.16 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 80 
ตารางท่ี 5.17 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 81 
ตารางท่ี 5.18 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 82 
ตารางท่ี 5.19 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 83 
ตารางท่ี 5.20 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 84 
ตารางท่ี 5.21 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 85 
ตารางท่ี 5.22 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 86 
ตารางท่ี 5.23 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจัยด้าน ช่องทางการจัดจ าห น่าย จ าแนกตามการศึกษาไม่ เกิน
อนุปริญญา 87 

ตารางท่ี 5.24 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 88 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.25 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 89 
ตารางท่ี 5.26 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 90 
ตารางท่ี 5.27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 91 
ตารางท่ี 5.28 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 92 
ตารางท่ี 5.29 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 93 
ตารางท่ี 5.30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 94 
ตารางท่ี 5.31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 
15,000 บาท 95 

ตารางท่ี 5.32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 
15,000 บาท 96 

ตารางท่ี 5.33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 
บาท 97 

ตารางท่ี 5.34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 98 

ตารางท่ี 5.35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 
– 25,000 บาท 99 

   



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท 100 
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ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 
บาทข้ึนไป 104 

ตารางท่ี 5.41 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน ไม่เกิน 
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ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ท
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความส าคญัและพฒันาเติบโตอย่างกา้วกระโดด
เป็นอย่างมาก โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ในการติดต่อส่ือสารพูดคุย ยงัเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนั สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับเพิ่มความบนัเทิงอีกด้วย เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง ถ่าย
ภาพน่ิงหรือวีดีโอและยงัสามารถติดต่อส่ือสารในแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งขอ้ความสั้นๆ(SMS) 
การส่งขอ้ความภาพ (MMS) การเปิดดูข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการมาตรฐานกลางของ
ระบบไร้สาย (WAP) จึงท าให้โทรศัพท์ มือถือเป็น ท่ีแพ ร่หลาย แต่ส าห รับในปัจจุบันแล้ว
โทรศพัท์มือถือกลับถูกแทนท่ีจากวิวฒันาการใหม่ท่ีเรียกว่า สมาร์ทโฟน ด้วยฟังก์ชันการท างาน
คล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปแต่มีการเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าในยุคน้ีถือว่าเป็นยุคการส่ือสารแบบดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั การใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ท่ีหลากหลาย ในส่วนน้ีโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนสามารถรองรับได้ครอบคลุมเก่ียวกับการใช้งานบนเครือข่ายสั งคมออนไลน์                   
(Social network) ยกตวัอย่างการใช้งาน เช่น Facebook, Twitter, Line Whatsapp, Socialcam เป็นต้น 
จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนเพิ่มมากข้ึน จึงมีบริษทัท่ีตอ้งการส่วน
แบ่งทางการตลาดสินคา้ชนิดน้ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั และในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครน้ีมีร้านจ าหน่าย
โทรศพัทม์ากถึง 84 ร้านจากการเดินส ารวจตามพื้นท่ี ทั้งร้านจ าหน่ายโทรศพัทมื์อหน่ึงและมือสองต่าง
ก็มีสมาร์ทโฟนวางจ าหน่ายในร้านทั้งส้ิน ซ่ึงมีแบรนด์ชั้นน าหลากหลาย ประกอบไปด้วย ไอโฟน 
(Iphone) ซัมซุง (Samsung) โนเกีย (Nokia) และแบรนด์อ่ืนๆอีกด้วย อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองแบบกา้วกระโดดของสมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัส่งให้เกิดรูปแบบการท างานแบบทุก
ท่ีทุกเวลากบัคนทุกเพศทุกวยั (Telefac, 2557: ออนไลน์)  

            จังหวดัสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม  
ประกอบดว้ย3อ าเภอ คือ อ าเภอมหาชยั อ าเภอบา้นแพว้ อ าเภอกระทุ่มแบน และ7 เทศบาลโดยเขตท่ี
น ามาท าการวิจยัเป็นเขตเทศบาลนครสมุทรสาครประกอบดว้ยจ านวนประชากร 56,444 คน จ าแนก
เป็นเพศชาย 27,253 คน และเพศหญิง 29,191 คน เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงและมีจ านวนประชากรมาก 
ซ่ึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารพูดคุย และในปัจจุบนัการส่ือสารสมยัใหม่ทุกวนัน้ีไม่ใช่เป็นแค่การ
พูดคุยเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งอาศยั เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อการติดต่อส่ือสารในวงกวา้งข้ึนไม่วา่จะ
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เพื่อธุรกิจการคา้ กางท างาน รวมไปถึงการเรียนการสอนต่างๆ จึงท าให้ความนิยมของสมาร์ทโฟนมี
มากข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลให้ตลาดสมาร์ทโฟนมีการขยายตวักล่าวคือ  จากขอ้มูลการศึกษารายไตร
มาสของตลาดโทรศพัทมื์อถือพบวา่ ตลาดเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือของประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2556 มียอดจ าหน่ายสูงถึง 6.3 ล้านเคร่ือง มีอตัราการเติบโต 4%    เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัในปี 2555 โดยมีแรงผลกัดนัหลกัจากยอดจ าหน่ายสมาร์ทโฟน   ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงถึง 
63.6% โดยความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  ไม่สามารถชะลอความตอ้งการ
โทรศพัท์มือถือในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 ได ้(ฐานเศรษฐกิจ,2557:ออนไลน์)  เน่ืองจากในเขตเทศบาล
นครสมุทรสาครเป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งอุตสากรรมและผูค้นอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และมีร้านโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนจ าหน่ายอยู่ทุกพื้นท่ี กระจายไปตามแหล่งอุตสากรรมต่างๆ ดงันั้นจึงท าให้สนใจท่ีจะ
ศึกษาในเขตพื้นท่ีน้ี เพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกซ้ือเคร่ืองสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครสมุทรสาครให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งานของตนนั้นจะตอ้งพิจารณาในองคป์ระกอบต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา ฟังก์ชนัการใชง้าน รูปแบบดีไซน์ เป็นตน้ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้สมาร์ทโฟนแต่ละ
บุคคลจะให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือท่ีไม่เหมือนกนั อาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนและปัญหา
หลงัการซ้ือข้ึนมาได ้ทางผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะตอ้งศึกษาแนวทางในการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อท่ีจะทราบถึงข้อมูลท่ีเป็นจริงจาก
ผูบ้ริโภค ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์     ต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสมาร์ทโฟนให้
เหมาะสมตรงกับความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนผูป้ระกอบการยงัสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ 
(รีววิมือถือ, 2557: ออนไลน)์ 
           ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และน าผลการศึกษาท่ีได้เผยแพร่ให้แก่ผูป้ระกอบการ
ร้านค้าสมาร์ทโฟนหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
วางแผนส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าช่วยท าให้
ผูป้ระกอบการร้านคา้สมาร์ทโฟนท่ีมีอยูเ่ดิมและก าลงัจะเปิดบริการในอนาคตท าให้เขา้ใจถึงผูบ้ริโภค
มากข้ึนและสามารถตอบสนองตามความตอ้งการและใช้เป็นแนวทางในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน
ส าหรับลูกคา้ไดต้รงความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาล
นครสมุทรสาคร 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ท าให้ทราบถึงท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 2. สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ผยแพร่ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ สมาร์ทโฟนหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนส่วนประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ น าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง
สูงสุด 
 
1.4 นิยำมค ำศัพท์ 

 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคเขต 
เทศบาลนครสมุทรสาครในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ในท่ีน้ีประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
(Product)  ราคา (Price)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of  Distribution) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) 
 ผู้บ ริโภค  หมายถึง ผู ้บ ริโภคใน เทศบาลนครสมุทรสาครท่ี เคยซ้ือห รือเคยใช ้                
สมาร์ทโฟน 
 สมำร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัท์มือถือท่ีมีความสามารถในการเช่ือมต่อกบัระบบไร้สาย 
อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต (Internet) ไวไฟ(WiFi) และสามารถท่ีจะติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น
ต่างๆในโทรศพัทไ์ด ้
 
 
 
  



 

 4 

 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
ต่อการซ้ือสมาร์ทโฟน มีแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ีคือ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด   
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดย
แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถ้าเรารู้เร่ือง
เหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้
ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง
ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค หีบ
ห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดง
ให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัก็จะท าให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั สินคา้
คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 
 2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตัดสินใจอย่าง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลักษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวข้อง
ส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่า
ของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่า
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สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี
น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวย
ชั้นดีในหา้งสรรพสินคา้ท าใหสิ้นคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไป
อาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมัน
สามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เม่ือได้ข่าวสารหลักการซ้ือเป็นการยืนยนัว่าการ
ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วรินดา บุญพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟนโฟร์เอสของผูบ้ริโภคในยา่นรังสิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภค
ท่ีตอ้งการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนโฟร์เอสในยา่นรังสิต จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลปฐมภูมิของการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก จากผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ให้
ความส าคัญกับสีสันรูปร่างและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ด้านราคา                ให้
ความส าคญัเร่ืองราคาสินคา้ท่ีคุม้ค่ากบัประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้
ความส าคญัท่ีร้านมีความทนัสมยัน่าเขา้ไปใช้บริการและมีตวัอย่างสินคา้ให้ทดลองใชม้ากท่ีสุด และ
ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ สามารถซ้ืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆ ของไอโฟนโฟร์เอสจากตวัแทนจ าหน่ายได้
ในราคาพิเศษมากท่ีสุด 

นพชัย ทรงแสงธรรม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้
ใช้โทรศพัท์มือถือไอโฟนในจงัหวดัชลบุรีจ านวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิของการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก                       จากผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ให้
ความส าคญัในเร่ืองของรูปทรงของโทรศพัทม์ากท่ีสุด ดา้นราคาใหค้วามส าคญัในเร่ืองของราคาสินคา้
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้ามากท่ีสุด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของ 
จ านวนสาขาของศูนย์บริการมีมากมายหลากหลายสาขา และด้านการส่งเสริมการตลาดได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองของมีการจดัขอ้เสนอดอกเบ้ียในการผอ่นช าระใหก้บัลูกคา้ในอตัราต ่า 
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สิทธิศักดิ์   สุวรรณี (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคือ นักศึกษาท่ี เลือกซ้ือหรือก าลังตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิของการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัในเร่ืองของการใชง้านง่ายและสะดวกสบาย
มากท่ีสุด ดา้นราคาให้ความส าคญัในเร่ืองของราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้มากท่ีสุด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัในเร่ืองมีตวัแทนจ าหน่าย/ร้านมีจ านวนมากมากท่ีสุด และ
ดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัในเร่ืองของมีบริการหลงัการขายท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 



 

 7 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา ขอบเขต
จ านวนประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา     การ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ระยะเวลาและสถานท่ีทีใชใ้นการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยความตอ้งการของลูกคา้และปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 4 ด้านได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Production and Service) ปัจจยัด้านราคา 
(Price) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล 
(People) ท่ีมีผลการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผู ้ท่ี เคยซ้ือหรือเคยใช้สมาร์ทโฟนจากร้านค้า              
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร 
 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากร จึงน ามาก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 400 
ราย เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนทอ้งถ่ินท่ีไม่จ  าแนกกลุ่มยอ่ยท่ีจะวเิคราะห์ขอ้มูล
(Sudman, 1976, อ้างอิงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551:187)  ส าหรับวิธีการเลือกตวัอย่างนั้นจะใช้แบบ
โควตา้ (Quota) ในการเก็บขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือและเคยใช้สมาร์ท  โฟนจากร้านท่ี
จ าหน่ายสมาร์ทโฟนโดยออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ร้านศูนยโ์ทรศพัท์ของสมาร์ทโฟนโดยตรง 100 
ราย ร้านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ 100 ราย โซนร้านขายมือถือทัว่ไป 100 ราย และร้านรับซ้ือ – ขาย 
สมาร์ทโฟนมือสอง 100 รายโดยท าการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก  (Convenience Sampling)  
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ประเภทร้านทีจ่ าหน่าย Smart Phone จ านวนแบบสอบถาม 
ร้านศูนยโ์ทรศพัทข์องสมาร์ทโฟนโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน  
ศูนยซ์มัซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

100 ราย 

ร้านผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
 ดีแทค     เป็นตน้ 

100 ราย 

โซนร้านขายมือถือทั่วไป เช่น โซนโทรศัพท์น ้ าพุพลาซ่า            
บ๊ิกซีมหาชยั หรือ โลตสัมหาชยัเป็นตน้ 

100 ราย 

ร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 100 ราย 
รวมทั้งหมด 400 ราย 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู ้ท่ี เคยซ้ือสมาทร์โฟน จากร้านค้าในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ บริเวณร้านคา้สมาร์ทโฟน เขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ยี่ห้อสมาร์ทโฟน ระยะเวลาของสมาร์ทโฟนเคร่ืองท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั สถานท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน เหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียน
โทรศพัท ์ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ข้อมูล
เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ในการซ้ือสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด สอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ส าคญั
มากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญัปานกลาง ส าคญัน้อย และนอ้ยท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) โดยมีเกณฑ์
ใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

ระดับทีม่ีผล   ระดับคะแนน 
 มากท่ีสุด   5   
 มาก   4   
 ปานกลาง   3  
 นอ้ย   2   
 นอ้ยท่ีสุด   1 
การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 ค่าเฉลีย่   แปลผล 
 4.50 – 5.00   มีผลในระดบัมากท่ีสุด  
 3.50 – 4.49   มีผลในระดบัมาก  
 2.50 – 3.49   มีผลในระดบัปานกลาง  
 1.50 – 2.49   มีผลในระดบันอ้ย  
 1.00 – 1.49   มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 และท าการเก็บ
ขอ้มูลในช่วง กุมภาพนัธ์ 2558 
 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้สถาน ท่ีในการด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามบริเวณห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
บริเวณหนา้ร้านคา้สมาร์ทโฟน และศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร  
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 บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
ต่อการซ้ือสมาร์ทโฟน สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา ยี่ห้อสมาร์ทโฟน ระยะเวลาของสมาร์ทโฟนเคร่ืองท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั สถานท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน เหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียน
โทรศพัท ์ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร ในการซ้ือสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลผูต้อบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษาขั้นสูงสุด รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 ส่วนท่ี 3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเขตเทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ 
 ส่วนท่ี 3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเขตเทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ
 ส่วนท่ี 3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเขตเทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 ส่วนท่ี 3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเขตเทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ใน
เขตเทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 157 39.3 
หญิง 243 60.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.8 เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 39.3 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 15 3.8 
21 – 30 ปี 186 46.5 
31 – 40 ปี 142 35.5 
41 – 50 ปี 34 8.5 
51 – 60 ปี 22 5.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 46.5
รองลงมา  อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 35.5 อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 8.5 อาย ุ51 – 60 ปี ร้อยละ 5.5 และอายุ
ไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 3.8 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 193 48.3 
สมรส 191 47.8 
หมา้ย หรือ หยา่ 16 4.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ร้อยละ 48.3 
รองลงมา สมรส ร้อยละ 47.8 และหมา้ย หรือ หยา่ ร้อยละ 4.0 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

การศึกษาข้ันสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกินอนุปริญญา 179 44.7 
ปริญญาตรีข้ึนไป 221 55.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรีข้ึน
ไป ร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ไม่เกินอนุปริญญา ร้อยละ 44.8 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน หรือ นกัศึกษา 82 20.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 245 61.3 
ขา้ราชการ  56 14.0 
ธุรกิจส่วนตวั 17 4.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 61.3 รองลงมา นกัเรียน หรือ นกัศึกษา ร้อยละ 20.5 ขา้ราชการ ร้อยละ 14.0 
และธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 125 31.3 
15,001 – 25,000 บาท 167 41.7 
25,000 บาทข้ึนไป 108 27.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 
25,000 บาท ร้อยละ 41.8 รองลงมา ต ่ากวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 31.3 และ25,001 – 35,000 บาท    
ร้อยละ 8.3 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยีห่้อสมาร์ทโฟนท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ยีห้่อสมาร์ทโฟนทีใ่ช้ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ไอโฟน 174 43.5 
ซมัซุง 218 54.5 
โนเกียร์ 34 8.5 
เอชทีซี 9 2.3 
แบล็กเบอร์ร่ี 0 0.0 
แอลจี 2 0.5 
โซน่ี 5 1.3 
ไอโมบาย 41 10.8 
อ่ืนๆ เช่น หวัเหวย่ AIS TRUE 
และDTAC 

34 8.5 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตามยี่ห้อสมาร์ทโฟนท่ีใช้ใน
ปัจจุบนั ซัมซุง ร้อยละ 54.5 รองลงมา ไอโฟน ร้อยละ 43.5 ไอโมบาย ร้อยละ 10.8โนเกียร์และ อ่ืนๆ 
เช่น หัวเหว่ย AIS TRUEและDTAC ร้อยละ 8.5 เอชทีซี ร้อยละ 2.3 โซน่ี ร้อยละ 1.3 และ  แอลจี     
ร้อยละ 0.5 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 

ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 247 61.7 
1 ปีข้ึนไป 153 38.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 61.7 รองลงมา 1 ปีข้ึนไป ร้อยละ 38.3 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบนั 
 

ระยะเวลาในการใช้สมาร์ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 321 80.3 
1 ปีข้ึนไป 79 19.7 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 80.3 รองลงมา 1 ปีข้ึนไป ร้อยละ 19.7 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน 
 

สถานทีซ้ื่อสมาร์ทโฟน จ านวน ร้อยละ 
ร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไปใน 
เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 

40 10.0 

ร้านตวัแทนจ าหน่ายใน 
แต่ละยีห่อ้ 

249 62.3 

ร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผู ้
ใหบ้ริการระบบสัญญาณ 

111 27.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน ร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละยี่ห้อ ร้อยละ 62.3 รองลงมาร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้ห้บริการ
ระบบสัญญาณ ร้อยละ 27.8 และร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไปในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ร้อยละ 10.0 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน 
 

เหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน จ านวน ร้อยละ 
แสดงถึงความทนัสมยัและเป็นค่านิยม 190 47.5 
ใชใ้นการติดต่อส่ือสารแบบธรรมดา
และแบบเห็นหนา้ 

302 75.5 

เล่นSocial Network 320 80.0 
ใชอ้ านวยความสะดวกในเร่ืองของ
ธุรกรรมการเงิน 

205 51.3 

สะดวกต่อการท างาน 206 51.5 
เห็นผูอ่ื้นใช ้ 22 5.5 
มีคนแนะน าใหใ้ช ้ 24 6.0 

 
 จากตารางท่ี 4.11พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน 
เล่นSocial Network ร้อยละ 80.0 รองลงมา ใช้ในการติดต่อส่ือสารแบบธรรมดาและแบบเห็นหน้า 
ร้อยละ 75.5 สะดวกต่อการท างาน ร้อยละ 51.5 ใช้อ านวยความสะดวกในเร่ืองของธุรกรรมการเงิน 
ร้อยละ 51.3 แสดงถึงความทนัสมยัและเป็นค่านิยม ร้อยละ  47.5 มีคนแนะน าให้ใช้  ร้อยละ 6.0 และ
เห็นผูอ่ื้นใช ้ร้อยละ 5.5 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียของการ
เปล่ียนโทรศพัท ์
 
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการเปลีย่น

โทรศัพท์ 
จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 14 3.5 
1 – 2 ปี 205 51.3 
3 – 4 ปี 111 27.8 
4 – 5 ปี 24 6.0 
มากกวา่ 5 ปี 46 11.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาโดยเฉล่ียของการ
เปล่ียนโทรศพัท ์1 – 2 ปี ร้อยละ 51.3 รองลงมา  3 – 4 ปี ร้อยละ 27.8 มากกวา่ 5 ปี  ร้อยละ 11.5 
4 – 5 ปี ร้อยละ 6.0 และนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 3.5 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

 
ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียง
ไดรั้บความนิยม 

119 
(29.8) 

174 
(43.5) 

90 
(22.5) 

12 
(3.0) 

5 
(1.3) 

3.98 
(มาก) 

7 

2.คุณภาพและ
ระยะเวลาการใช้
งานแบตเตอร่ีในแต่
ละคร้ัง 

84 
(21.0) 

223 
(58.3) 

74 
(18.5) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

3.98 
(มาก) 

7 

3.ผลิตภณัฑมี์ความ
คงทน 

113 
(28.3) 

213 
(53.3) 

74 
(18.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.10 
(มาก) 

4 

4.ผลิตภณัฑมี์หลาย
รุ่นใหเ้ลือก 

96 
(24.0) 

206 
(51.5) 

78 
(19.5) 

19 
(4.8) 

1 
(0.3) 

3.94 
(มาก) 

8 

5.รูปร่าง รูปทรง 
และขนาดของ
ผลิตภณัฑมี์ความ    
ทนัสมยั สวยงาม 

144 
(36.0) 

175 
(43.8) 

79 
(19.8) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

3 

6.น ้าหนกัของตวั
ผลิตภณัฑ ์

107 
(26.8) 

202 
(50.5) 

85 
(21.3) 

6 
(1.5) 

0 
(0.0) 

4.03 
(มาก) 

5 

7.สะดวกต่อการใช้
งาน 

200 
(50.0) 

178 
(44.5) 

22 
(5.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.45 
(มาก) 

1 

8.ขนาดของ
หน่วยความจ า
ภายในเคร่ือง 

145 
(36.3) 

136 
(34.0) 

102 
(25.5) 

17 
(4.3) 

0 
(0.0) 

4.02 
(มาก) 

6 

9.ความเร็วในการ
ประมวลผลและ
ตอบสนองของ
ผลิตภณัฑ ์

155 
(38.8) 

179 
(44.8) 

56 
(14.0) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

2 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.09  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.20 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มี
ความทนัสมยัสวยงาม 4.15 ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.10 น ้ าหนกัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.03 
ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.02 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม และคุณภาพ
และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.98 และผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก 
ค่าเฉล่ีย 3.94 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพและ
คุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์

123 
(30.8) 

213 
(53.3) 

50 
(12.5) 

14 
(3.5) 

0 
(0.0) 

4.11 
(มาก) 

1 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน 

131 
(32.8) 

157 
(39.3) 

96 
(24.0) 

14 
(3.5) 

2 
(0.5) 

4.00 
(มาก) 

3 

3.มีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือกซ้ือ 

115 
(28.8) 

194 
(48.5) 

73 
(18.3) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

4.01 
(มาก) 

2 

4.ราคาขายมี
มาตรฐานในทุก
แหล่งท่ีมีขาย 

83 
(20.8) 

232 
(58.0) 

69 
(17.3) 

7 
(1.8) 

9 
(2.3) 

3.93 
(มาก) 

4 

5.สามารถต่อรอง
ราคาได ้

95 
(23.8) 

127 
(31.8) 

137 
(34.3) 

34 
(8.5) 

7 
(1.8) 

3.67 
(มาก) 

6 

6.สามารถผอ่นช าระ
ไดห้รือซ้ือดว้ยบตัร
เครดิตได ้

90 
(22.5) 

201 
(50.3) 

78 
(19.5) 

16 
(4.0) 

15 
(3.8) 

3.84 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.93 
 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.14 พบว่า ปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.93 )  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.11 
รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.01มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.00 ราคา
ขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.93 สามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือด้วยบตัรเครดิตได ้
ค่าเฉล่ีย 3.84 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.67 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 
ปัจจยัด้าน 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดั
จ าหน่ายผา่นเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง  
เช่น ศูนยไ์อโฟน 
ศูนยซ์มัซุง             
ศูนยโ์นเกียร์ เป็น
ตน้ 

134 
(33.5) 

196 
(49.0) 

52 
(13.0) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

4.11 
(มาก) 

1 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดั
จ าหน่ายผา่นผู ้
ใหบ้ริการเครือข่าย
มือถือ เช่น ทรูมูฟ  
เอไอเอส ดีแทค     
เป็นตน้ 

73 
(18.3) 

231 
(57.8) 

81 
(20.3) 

13 
(3.3) 

2 
(0.5) 

3.90 
(มาก) 

2 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดั
จ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือ
ทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพุ
พลาซ่า  

63 
(15.8) 

152 
(38.0) 

141 
(35.3) 

31 
(7.8) 

13 
(3.3) 

3.55 
(มาก) 

3 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดั
จ าหน่ายในร้านรับ
ซ้ือ – ขาย 
สมาร์ทโฟนมือสอง 

36 
(9.0) 

103 
(25.8) 

157 
(39.3) 

72 
(18.0) 

32 
(8.0) 

3.10 
(ปานกลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.67  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93 ) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่หอ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน 
ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 3.90 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.55 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขายสมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.10 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 
ปัจจยัด้าน 
การส่งเสริม
การตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการโฆษณาทาง
โทรทศัน์และวทิย ุ

81 
(20.3) 

211 
(52.8) 

77 
(19.3) 

30 
(7.5) 

1 
(0.3) 

3.85 
(มาก) 

4 

2. มีการโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร 

71 
(17.8) 

203 
(50.8) 

96 
(24.0) 

27 
(6.8) 

3 
(0.8) 

3.78 
(มาก) 

6 

3.มีการโฆษณา ณ 
จุดขาย 

75 
(18.8) 

174 
(43.5) 

116 
(29.0) 

34 
(8.5) 

1 
(0.3) 

3.72 
(มาก) 

7 

4.มีการลดราคาหรือ
ใหส่้วนลด 

137 
(34.3) 

135 
(33.8) 

89 
(22.3) 

36 
(9.0) 

3 
(0.8) 

3.91 
(มาก) 

3 

5.แถมอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ตกแต่ง
ต่างๆ เช่น กรอบ
หรือเคสโทรศพัท ์

127 
(31.8) 

163 
(40.8) 

80 
(20.0) 

27 
(6.8) 

3 
(0.8) 

3.96 
(มาก) 

2 

6. มีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้
ทราบเก่ียวกบัขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ ์

72 
(18.0) 

154 
(38.5) 

139 
(34.8) 

29 
(7.3) 

6 
(1.5) 

3.64 
(มาก) 

8 

7.มีการรับประกนั
และบริการหลงัการ
ขาย 

178 
(44.5) 

136 
(34.0) 

64 
(16.0) 

15 
(3.8) 

7 
(1.8) 

4.16 
(มาก) 

1 

8.มีพนกังานให้
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์

84 
(21.0) 

194 
(48.5) 

100 
(25.0) 

19 
(4.8) 

3 
(0.8) 

3.84 
(มาก) 

5 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการขาย 3.85 
 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมา 
คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.96 มีการลด
ราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.85 มีพนกังานให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.84 มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.78 มีการ
โฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.72 และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกับข้อมูลของผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.64 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษาข้ันสูงสุด รายได้เฉลี่ย  ต่อ
เดือน และตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 
 ส่วนที ่3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ 
 

 
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

เพศชาย 
n = 157 

เพศหญิง 
n = 243 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.10 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 

3.95 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.07 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.89 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั สวยงาม 

4.28 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.09 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.39 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.13 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์

4.24 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.14 (มาก) 4.06 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา 
คือ รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.28 ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.24 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 
4.13  ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงได้รับความนิยม  ค่าเฉล่ีย 4.10 น ้ าหนักของตัวผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.09 
ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 
3.95 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.89 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเม่ือ
จ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.12 รูปร่าง 
รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความ ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพและระยะเวลาการใช้
งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.00 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือกและน ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.98 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.95 และตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความ
นิยม ค่าเฉล่ีย 3.90 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

เพศชาย 
n = 157 

เพศหญิง 
n = 243 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ ์

4.08 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.05 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.07 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.89 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.77 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัร
เครดิตได ้

3.82 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.95 (มาก) 3.92 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี  4.18 พบว่าปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95)เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.07 มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.05 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.89 สามารถผอ่นช าระไดห้รือ
ซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.82 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.77 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเม่ือจ าแนกตา
เพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92)เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.14 
รองลงมา คือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจนและมีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.97 ราคาขายมี



 

 29 

มาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.96 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 
3.85 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.61 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ  

เพศชาย  
n = 157 

เพศหญิง 
n = 243 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มั
ซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.98 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค     เป็นตน้ 

3.79 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพพุลาซ่า  

3.52 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับ               
ซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.58 (มาก) 3.72 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)  เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์เป็นตน้ค่าเฉล่ีย 4.98 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ี
จัดจ าหน่ายผ่านผู ้ให้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 3.79 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า  ค่าเฉล่ีย 3.52 
และผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ท โฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.03 
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 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญิงเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์ัมซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.19 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผู ้
ให้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ค่าเฉล่ีย 3.97 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายใน
โซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.14 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ  
  

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ  

เพศชาย  
n = 157 

เพศหญิง 
n = 243 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.74 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร 

3.68 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.70 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.92 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่ง
ต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

3.99 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

3.62 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการ
ขาย 

4.12 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.85 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.83 (มาก) 3.87 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการ
ขาย ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.99 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.92 มีพนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.85  
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกันและบริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.13 
รองลงมา คือ มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุและ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์และมีพนักงานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.93 และมีการลด
ราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.91มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.74 มีการโฆษณา ณ 
จุดขาย ค่ าเฉ ล่ีย 3.70 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ค่าเฉ ล่ีย 3.68 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.62 
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 ส่วนที ่3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย ุ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอายุ 

อายุไม่เกนิ 30 ปี 
n = 201 

30 – 40 ปี 
n = 142 

40 ปีขึน้ไป 
n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.00 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 

3.97 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.02 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.91 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั สวยงาม 

4.20 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.05 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.45 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายใน
เคร่ือง 

4.10 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์

4.18 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.10 (มาก) 4.14 (มาก) 3.96 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอายุไม่เกิน 30 ปีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ 
รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.20 ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 
4.10 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.05 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.02 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง
ไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.00 คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.97 
และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.91 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ30-40 ปี  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14)เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา คือ ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.30  รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทันสมัย 
สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.18 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงได้รับความนิยมและผลิตภัณฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.16 
ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.04 น ้ าหนักของตัวผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.02 ขนาดของ
หน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.99 และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 
ค่าเฉล่ีย 3.95 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ40ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 
4.21 คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.08 ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.02 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.93 รูปร่าง 
รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.91  ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก
และขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.84 และตรายี่ห้อมีช่ือเสียงได้รับความนิยม 
ค่าเฉล่ีย 3.44 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอายุ 

อายุไม่เกนิ 30 ปี 
n = 201 

30 – 40 ปี 
n = 142 

40 ปีขึน้ไป 
n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

4.05 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.01 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.07 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมี
ขาย 

3.84 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.57 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัร
เครดิตได ้

3.80 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.89 (มาก) 4.03 (มาก) 3.79 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี  4.22 พบว่า ปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามอายุไม่เกิน30 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.07 
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.05 มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.01 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.84 สามารถผอ่นช าระไดห้รือ
ซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.80 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.57 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย3ุ0-40 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.12 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 4.09 .มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก
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ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.97 สามารถต่อรองราคาได้ ค่าเฉล่ีย 3.94 และสามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือด้วยบตัร
เครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.90 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมา คือ ราคา
ขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.86   มีหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.84 
สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.80 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.74 
และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.35 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอายุ 

อายุไม่เกนิ 30 ปี 
n = 201 

30 – 40 ปี 
n = 142 

40 ปีขึน้ไป 
n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มั
ซุงศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค     เป็นตน้ 

3.91 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพพุลาซ่า  

3.72 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

2.89 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – 
ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 

3.36 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.57 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.74 (มาก) 3.60 (มาก) 3.29 (ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน30 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่หอ้โดยตรง 
เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 3.91 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดั
จ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.72 และผลิตภณัฑ์ท่ี
จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.36 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
30-40 ปีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่้อโดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนย์ซัมซุ ง   ศูนย์โน เกียร์ เป็นต้น  ค่ าเฉ ล่ีย 3 .91 ผลิตภัณฑ์ ท่ี จัดจ าห น่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 2.94 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
40 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน 
ศูนยซ์ัมซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.63 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 2.89 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 2.57  
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ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอายุ 

อายุไม่เกนิ 30 ปี 
n = 201 

30 – 40 ปี 
n = 142 

40 ปีขึน้ไป 
n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.90 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร 

3.84 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.85 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.12 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.81 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่ง
ต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

3.99 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

3.56 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการ
ขาย 

4.09 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.75 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.85 (มาก) 3.93 (มาก) 3.66 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน30 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 
4.09 รองลงมา คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 
แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.99 . มีการโฆษณา
ทางโทรทัศน์และวิทยุ  ค่าเฉล่ีย 3.90 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.85 มีการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.84 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.81 มีพนักงานให้
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ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.75 และมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.56 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ
30-40 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา คือ มีการ
ลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 4.15 มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  ค่าเฉล่ีย 3.99 แถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.97 มีการโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.77 มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.75 และมีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 
3.67 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
40 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ มี
พนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.12 แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศัพท์  ค่ าเฉ ล่ีย 3.84 .มีการลดราคาหรือให้ ส่วนลด ค่าเฉ ล่ีย 3.72 มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.66 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และ
วทิยุ ค่าเฉล่ีย 3.35 มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.22 และมีการโฆษณา ณ จุด
ขาย ค่าเฉล่ีย 3.12 
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 ส่วนที ่3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามการศึกษาข้ันสูงสุด 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

 
ปัจจยัด้านด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 

ไม่เกนิอนุปริญญา 
n =  179 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.11 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 

4.06 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.25 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 4.21 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั สวยงาม 

4.38 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.17 
(มาก) 

3.91 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.35 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.23 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์

4.36 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านด้านผลติภัณฑ์ 4.23 (มาก) 3.96 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.25พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย4.56 รองลงมา คือรูปร่าง รูปทรงและขนาด   ของผลิตภณัฑ์มีความ
ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.38 และความเร็วในการประมวลผลและ ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย
4.36 ผลิตภัณฑ์มีความคงทน  ค่าเฉล่ีย 4.25 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.23 
ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.21 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง
ไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.11 และคุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 
4.06 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)  เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย
4.35 รองลงมา คือ ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.07 ผลิตภณัฑ์
มีความคงทนและรูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.97 
คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ังและน ้ าหนักของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.91
ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.87 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.83 
และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.73 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซื้อ จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 

ไม่เกนิอนุปริญญา 
n =  179 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

4.25 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.20 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.21 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมี
ขาย 

3.98 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.91 
(มาก) 

3.45 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัร
เครดิตได ้

3.82 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 4.06 (มาก) 3.82 (มาก) 

 
  จากตารางท่ี 4.26 พบว่าปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมา คือ มีหลายระดบั
ราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.21 มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.20 ราคาขายมีมาตรฐานในทุก
แหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.98 สามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.91 และสามารถผ่อนช าระไดห้รือซ้ือ
ดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.82 
 ปัจจยัด้านราตาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไปเม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82)เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของ
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ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุก แหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถ
ผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.86 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.85 มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.84 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.45 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซื้อ จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 

ไม่เกนิอนุปริญญา 
n =  179 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มั
ซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.20 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค     เป็นตน้ 

4.02 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพพุลาซ่า  

3.72 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – 
ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.01 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.78 (มาก) 3.56 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็น
ตน้ ค่าเฉล่ีย 4.20 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอ
ไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.02 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซน
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โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.72 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือ
สอง ค่าเฉล่ีย 3.19 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์
ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.03 
รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็น
ตน้ ค่าเฉล่ีย 3.80 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป   เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุ
พลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.42 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 
3.01 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด  
 

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซื้อ จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด 

ไม่เกนิอนุปริญญา 
n =  179 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 4.01 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร 

3.89 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.99 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.02 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่ง
ต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

4.16 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

3.85 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการ
ขาย 

4.23 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.93 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.01 (มาก) 3.73 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือ มีการรับประกันและบริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา  คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 4.16 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 
4.02 มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  ค่าเฉล่ีย 4.01 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.99 มี
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พนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.93 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
ค่าเฉล่ีย 3.89 และมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.85 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบั
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.73) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและ
บริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา คือ มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.83 แถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเช่นกรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.80 มีพนกังานให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.77 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.72 มีการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่ าเฉ ล่ีย 3.69 มีการโฆษณา ณ จุดขาย  ค่ าเฉ ล่ีย 3.49 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.48 
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 ส่วนที ่3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้าน 
ผลติภัณฑ์ 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n = 125 

15,001 – 25,000 บาท 
n = 167 

25,000 บาทขึน้ไป 
n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.87 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 

3.73 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 3.98 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 4.04 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาด 
ของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั 
สวยงาม 

4.07 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.01 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.46 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.24 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายใน
เคร่ือง 

4.11 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์

4.18 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.05 (มาก) 4.23 (มาก) 3.93 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา คือความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของ
ผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.18 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.11 รูปร่าง รูปทรง และขนาด
ของผลิตภณัฑ์มีความทันสมยั สวยงาม  ค่าเฉล่ีย 4.07 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.04 
น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.01 ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 3.98 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บ
ความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.87 และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.73 
        ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 
4.56 รองลงมา คือ รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.39 
ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.31 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความ
นิยม ค่าเฉล่ีย 4.01 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.98 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,000บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 
4.24 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.17 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 
4.05 ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.04 คุณภาพและระยะเวลา
การใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.02 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มีความ
ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.88 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 3.77 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.67 และขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.57  
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ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้าน 
ราคา 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n = 125 

15,001 – 25,000 บาท 
n = 167 

25,000 บาทขึน้ไป 
n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

3.99 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.00 
(ปานกลาง) 

4.20 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.06 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

3.49 
(ปานกลาง) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุก
แหล่งท่ีมีขาย 

3.71 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.54 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือ
ดว้ยบตัรเครดิตได ้

3.77 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.68 (มาก) 4.12 (มาก) 3.73 (มาก) 

 
 จากตารางท่ี  4.30 พบว่าปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.99 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.77 ราคาขายมี
มาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.71 สามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.54 และมีป้ายแสดงราคา
ท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.00  
 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน15,001 – 25,000 บาท เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) (มาก) 
เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก
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ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.29 มี
ป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.20 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 4.12 สามารถ
ต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.92 และสามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.86 
 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 25,000 บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา คือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 
3.90 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.88 .มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 
3.70 มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.49 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.44 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัด้าน 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n = 125 

15,001 – 25,000 บาท 
n = 167 

25,000 บาทขึน้ไป 
n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่น
เจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์น
เกียร์ เป็นตน้ 

3.88 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.78 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.74 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3..04 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับ
ซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.75 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.72 (มาก) 3.81 (มาก) 3.22 (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง   ศูนยโ์นเกียร์ เป็น
ตน้ ค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอ
ไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.78 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.74 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือ
สอง ค่าเฉล่ีย 3.46 
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 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000  บาทเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์
ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง   ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 
4.29 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค 
เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.14 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุ
พลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.74 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 
3.05 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22)  เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 
3.67 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง   ศูนย์
โนเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.25 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.04 และผลิตภัณฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 
ค่าเฉล่ีย 2.75 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n = 125 

15,001 – 25,000 บาท 
n = 167 

25,000 บาทขึน้ไป 
n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และ
วทิย ุ

3.99 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร 

3.85 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.83 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.80 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออปุกรณ์
ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.83 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบ
เก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

3.65 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงั
การขาย 

3.93 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์

3.78 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริม
การตลาด 

3.83 (มาก) 3.97 (มาก) 3.80 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.32  พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือ มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ มีการรับประกนัและบริการหลงั
การขาย ค่าเฉล่ีย 3.93 . มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.85 มีการโฆษณา ณ จุด
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ขายและแถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.83 มีการ
ลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.80  มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.78 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.65 
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและ
บริการหลังการขายค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา คือมีการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  และแถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 4.17 มีพนกังานใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.92 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.90 มีการโฆษณา ณ จุดขาย 
ค่าเฉล่ีย 3.88 . มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.71 และมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.63 
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไปเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการลดราคาหรือให้
ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ มีการรับประกันและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.03 มีการ
โฆษณาทางโทรทศัน์และวทิยุ ค่าเฉล่ีย 3.92 มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.81 
แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ และมีพนักงานให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.79 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 
3.66 และมีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.33 
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 ส่วนที ่3.5 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขต
เทศบาลสมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 

 
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 2 ปี ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 153 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 

3.94 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.06 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.99 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั สวยงาม 

4.12 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.97 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.45 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.99 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ ์

4.21 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.08 (มาก) 4.11 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.33 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน  ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์  ค่าเฉล่ีย 4.21 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มี
ความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.12 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.06 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บ
ความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.00 ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่นให้เลือกและขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 
ค่าเฉล่ีย 3.99 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.97 และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ี
ในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.94  
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาใน
การใช้สมาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อ
การใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ รูปร่าง 
รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.20 ความเร็วในการประมวลผล
และตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.16 น ้ าหนักของตวั
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.12 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพและระยะเวลา
การใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.04 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.93 และ
ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.86 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 2 ปี ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 153 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

4.24 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.01 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.98 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมี
ขาย 

4.04 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.62 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัร
เครดิตได ้

3.94 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.97 (มาก) 3.84 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี  4.34 พบว่าปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.24 
รองลงมา คือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 4.04  มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 
4.01 มีหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.98 สามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือด้วยบตัรเครดิตได ้
ค่าเฉล่ีย 3.94 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.62 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก
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ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.98 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.76 ราคาขายมีมาตรฐานใน
ทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.75 และสามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.67 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 2 ปี ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 153 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของ
ยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มั
ซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.23 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค     เป็นตน้ 

3.94 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพพุลาซ่า  

3.57 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – 
ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.70 (มาก) 3.60 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัม
ซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่าย
มือถือ เช่น  ทรูมูฟ  เอไอเอส ดีแทค  เป็นต้น  ค่ าเฉ ล่ีย 3.94 ผลิตภัณฑ์ ท่ีจัดจ าหน่ายในโซน
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โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.06 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60 )เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 
ค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.80 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.52 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 
ค่าเฉล่ีย 3.16 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 
 

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 2 ปี ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 153 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 4.02 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสาร 

3.94 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.82 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.07 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่ง
ต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

3.97 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

3.67 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการ
ขาย 

4.07 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.78 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.91 (มาก) 3.75 (มาก) 

  
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91)  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการลดราคาหรือให้ส่วนลดและ.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 
ค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 4.02 แถมอุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.97 



 

 61 

มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ค่าเฉล่ีย 3.94 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.82              
มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.78 และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.67 
 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการ
รับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.94 แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.90 มี
การลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.67 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.59 มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.57 .มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 
3.56 และมีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.52 
 
4.4 ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
 
ตารางท่ี 4.37  แสดงจ านวนร้อยละเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ความคงทนของแบตเตอร์ร่ีในการใชง้านในแต่ละวนั 4 1.00 
สามารถติดต่อกับเจา้หน้าท่ี ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแล
การบริการหลงัการขายโดยตรงเม่ือโทรศพัทมี์ปัญหา 

1 0.25 

สายชาร์จแบตเตอร์ร่ีควรมีความคงทนมากข้ึนกวา่เดิม 3 0.75 
รวม 8 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน ไดเ้สนอแนะในเร่ืองของ
ความคงทนของแบตเตอร์ร่ีในการใช้งานในแต่ละวัน  คิด เป็น ร้อยละ 1.00 รองลงมา คือ                   
เร่ืองของสายชาร์จแบตเตอร์ร่ีควรมีความคงทนมากข้ึนกวา่เดิม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ
เร่ืองสามารถติดต่อกับเจา้หน้าท่ี ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลการบริการหลังการขายโดยตรงเม่ือ
โทรศพัทมี์ปัญหา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาครต่อการซ้ือสมาร์ทโฟน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครท่ีเคยซ้ือและเคยใช้สมาร์ทโฟน จ านวน 400 ราย การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผลการศึกษา ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 60.8 อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 46.5 สถานภาพ โสด ร้อยละ 48.3 มีการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี 
ร้อยละ 49.3 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 61.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 25,000 บาท 
ร้อยละ 41.8 มีตามยี่ห้อสมาร์ทโฟนท่ีใช้ในปัจจุบนั ซมัซุง ร้อยละ 54.5 มีระยะเวลาในการใช้สมาร์ท
โฟน 1 – 2 ปี ร้อยละ 52.3 มีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 1 – 2 ปี ร้อยละ 56.8 ซ้ือสมาร์ทโฟน ร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละยี่ห้อ ร้อยละ 62.3 มีเหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน เล่นSocial Network ร้อย
ละ 80.0 มีระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท์ 1 – 2 ปี ร้อยละ 51.3 
 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.20 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยสวยงาม 4.15 
ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.10 น ้ าหนกัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.03 ขนาดของหน่วยความจ า
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ภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.02 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้าน
แบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.98 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.94 
 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก  (ค่าเฉล่ีย 3.93 )  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคา
ให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.01มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.00 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมี
ขาย ค่าเฉล่ีย 3.93 สามารถผ่อนช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.84 และสามารถต่อรอง
ราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.67 
 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93 ) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่หอ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์น
เกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.90 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป 
เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.55 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขายสมาร์ท
โฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.10 
 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมา คือ แถมอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.96 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด 
ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.85 มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.84 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.78 มีการโฆษณา ณ จุดขาย 
ค่าเฉล่ีย 3.72 และมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.64 
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 ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศชาย 
 

 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศชาย 
n = 157 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.10 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 3.95 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.07 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.89 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.28 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.09 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.54 
(มากท่ีสุด) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.13 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.24 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.14 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา 
คือ รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.28 ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.24 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 
4.13  ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงได้รับความนิยม  ค่าเฉล่ีย 4.10 น ้ าหนักของตัวผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.09 
ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 
3.95 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.89 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศชาย 
 

 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศชาย 
n = 157 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.08 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.05 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.07 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.89 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.77 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.95 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเม่ือจ าแนกตา
เพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95)เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.08 
รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.07 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.05 ราคา
ขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.89 สามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือด้วยบตัรเครดิตได ้
ค่าเฉล่ีย 3.82 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.77 
 
ตารางท่ี 5.3 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศชาย 
 

 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศชาย 
n = 157 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.98 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.79 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น 
โซนโทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.52 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือ
สอง 

3.03 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.58 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์เป็นตน้ค่าเฉล่ีย 4.98 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.79 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายใน
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โซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้ าพุพลาซ่า  ค่าเฉล่ีย 3.52 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ท โฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.03 
 
ตารางท่ี 5.4 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศชาย 
 

 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศชาย 
n = 157 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.74 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.68 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.70 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.92 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

3.99 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์

3.62 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.12 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.83 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกันและบริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.12 
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รองลงมา คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.99 
มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด ค่าเฉล่ีย 3.92 มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.85 
 
ตารางท่ี 5.5 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศหญิง 
 

 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศหญงิ 
n = 243 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.90 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.00 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.12 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.98 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    
ทนัสมยั สวยงาม 

4.07 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.98 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.39 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.95 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของ
ผลิตภณัฑ ์

4.17 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.06 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิงเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา 
คือ ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน 
ค่าเฉล่ีย 4.12 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความ ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพ
และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.00 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือกและ
น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.98 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.95 และตรา
ยีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.90 
 
ตารางท่ี 5.6 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศหญิง 
 
 

 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศหญงิ 
n = 243 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.14 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.97 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.97 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.96 
(มาก) 

5.สามารถตอ่รองราคาได ้ 3.61 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.92 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเม่ือจ าแนกตา
เพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92)เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.14 
รองลงมา คือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจนและมีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.97 ราคาขายมี
มาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.96 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 
3.85 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.61 
 
 
ตารางท่ี 5.7 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศหญิง 
 

 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศหญงิ 
n = 243 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน 
ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.19 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ 
เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.97 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.57 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับ               ซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟ
นมือสอง 

3.14 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.72 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญิงเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์ัมซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.19 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผู ้
ให้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ค่าเฉล่ีย 3.97 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายใน
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โซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.14 
 
ตารางท่ี 5.8 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าหน่าย จ าแนกตามเพศหญิง 

 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพศหญงิ 
n = 243 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.93 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.84 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.73 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.91 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบ
หรือเคสโทรศพัท ์

3.93 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์

3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.13 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.84 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.87 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายเม่ือจ าแนกตาเพศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกันและบริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.13 
รองลงมา คือ มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุและ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์และมีพนักงานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.93 และมีการลด
ราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.91มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.74 มีการโฆษณา ณ 
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จุดขาย ค่ าเฉ ล่ีย 3.70 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าเฉ ล่ีย 3.68 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.62 
 
 ส่วนที่ 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 5.9 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุไม่เกนิ 30 ปี 

n = 201 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.00 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 3.97 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.02 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.91 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.20 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.05 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.45 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.10 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.10 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกนิ 30 ปี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 30 ปีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ 
รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.20 ความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 
4.10 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.05 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.02 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง
ไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.00 คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.97 
และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.91 
 
ตารางท่ี 5.10 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา
จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุไม่เกนิ 30 ปี 

n = 201 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.05 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.01 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.07 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.84 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.57 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.89 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน30 ปี  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  ค่าเฉล่ีย 4.05 มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.01 ราคาขายมี
มาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.84 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 
3.80 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.57 
 
ตารางท่ี 5.11 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุไม่เกนิ 30 ปี 

n = 201 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน  
ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.00 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอ
ไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.91 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.72 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 3.36 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.74 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ
ไม่เกิน30 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนย์
ซัมซุง ศูนย์โนเกียร์ เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.91 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซน
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โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.72 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.36 
 
ตารางท่ี 5.12 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายไุม่เกิน 30 ปี  
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุไม่เกนิ 30 ปี 

n = 201 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.90 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.84 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.85 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.81 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.99 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.56 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.09 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.75 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.85 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ
ไม่เกิน30 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา คือ แถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย แถมอุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.99 . มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ 
ค่าเฉล่ีย 3.90 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.85 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
ค่าเฉล่ีย 3.84 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.81 มีพนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.75 และมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.56 
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ตารางท่ี 5.13 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย3ุ0 – 40 ปี 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ30 – 40 ปี 

n = 142 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.16 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 3.95 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.16 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 4.04 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.18 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.02 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.46 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.99 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.30 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.14 (มาก) 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ30 – 40 ปี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามอายุ30-40 ปี  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14)เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา คือ 
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ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.30  รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.18 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยมและผลิตภณัฑ์มี
ความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.16 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 4.04 น ้ าหนักของตวัผลิตภัณฑ ์
ค่าเฉล่ีย 4.02 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.99 และคุณภาพและระยะเวลาการใช้
งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.95 
 
ตารางท่ี 5.14 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา  
จ  าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ31 – 40  ปี 

n =  142 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.12 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.97 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 4.09 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.94 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.90 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 4.03 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย3ุ0-40 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
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ท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.12 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 4.09 .มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก
ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.97 สามารถต่อรองราคาได้ ค่าเฉล่ีย 3.94 และสามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือด้วยบตัร
เครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.90 
 
ตารางท่ี 5.15 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย  จ  าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ31 – 40  ปี 

n =  142 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน  
ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.91 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.99 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
น ้ าพพุลาซ่า  

3.57 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 2.94 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.60 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
30-40 ปีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส 
ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่้อโดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนย์ซัม ซุ ง   ศูนย์โน เกียร์ เป็นต้น  ค่ าเฉ ล่ีย 3 .91 ผลิตภัณฑ์ ท่ี จัดจ าห น่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 2.94 
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ตารางท่ี 5.16 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามอาย ุ30 – 40 ปี 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ30 – 40 ปี 

n = 142 

 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.99 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.91 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.77 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.15 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.97 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.75 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.23 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.93 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ
30-40 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา คือ มีการ
ลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 4.15 มีการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  ค่าเฉล่ีย 3.99 แถม
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อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 3.97 มีการโฆษณาทาง
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.91 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.77 มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.75 และมีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 
3.67 
 
ตารางท่ี 5.17 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ 40 ปีขึน้ไป 

n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.44 
(ปานกลาง) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.08 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.21 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.84 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั สวยงาม 3.91 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.93 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.39 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.84 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.02 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 3.96 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ40 ปีขึ้นไป ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามอายุ40ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ 
ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.21 คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 
4.08 ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.02 น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.93 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.91  
ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือกและขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.84 และตรายี่ห้อมี
ช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.44 
 
ตารางท่ี 5.18 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 

ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ 40 ปีขึน้ไป 

n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.17 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.74 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.84 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.86 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.35 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.79 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือ



 

 83 

มากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมา คือ ราคา
ขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.86   มีหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.84 
สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.80 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.74 
และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.35 
 
ตารางท่ี 5.19 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ 40 ปีขึน้ไป 

n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน  
ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.08 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ 
เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.63 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

2.89 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 2.57 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.29 (ปานกลาง) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
40 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน 
ศูนยซ์ัมซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.08 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.63 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซน
โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 2.89 และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้าน
รับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 2.57 
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ตารางท่ี 5.20 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
อายุ40 ปีขึน้ไป 

n = 57 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.35 
(ปานกลาง) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.22 
(ปานกลาง) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.12 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.72 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.84 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.21 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 4.12 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.66 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
40 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมา คือ มี
พนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.12 แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศัพท์  ค่ าเฉ ล่ีย 3.84 .มีการลดราคาหรือให้ ส่วนลด ค่าเฉ ล่ีย 3.72 มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.66 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และ
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วทิยุ ค่าเฉล่ีย 3.35 มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.22 และมีการโฆษณา ณ จุด
ขาย ค่าเฉล่ีย 3.12 
 
 ส่วนที่ 3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามการศึกษาข้ันสูงสุด 
 
ตารางท่ี 5.21 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 
 

 
ปัจจยัด้านด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
การศึกษาไม่เกนิอนุปริญญา 

n =  179 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.11 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.06 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.25 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 4.21 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    
ทนัสมยั สวยงาม 

4.38 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.17 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.56 
(มากท่ีสุด) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.23 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.36 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านด้านผลติภัณฑ์ 4.23 (มาก) 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตาม
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การศึกษาขั้นสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย4.56 รองลงมา คือรูปร่าง รูปทรงและขนาด   
ของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.38 และความเร็วในการประมวลผลและ ตอบสนอง
ของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย4.36 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.25 ขนาดของหน่วยความจ าภายใน
เคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.23 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 4.21 น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.17 
ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.11 และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่
ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.06 
 
ตารางท่ี 5.22 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
การศึกษาไม่เกนิอนุปริญญา 

n =  179 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.25 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.20 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.21 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.98 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.91 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.82 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 4.06 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาไม่เกิน
อนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06)  เม่ือพิจารณา
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ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.21 มีป้าย
แสดงราคาท่ีชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.20 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.98 สามารถ
ต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.91 และสามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.82 
 
ตารางท่ี 5.23 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา 
ไม่เกนิอนุปริญญา 

n =  179 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น 
ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง   ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.20 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ 
เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

4.02 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป 
เช่น โซนโทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.72 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟ
นมือสอง 

3.19 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.78 (มาก) 

 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์
ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.20 
รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็น
ตน้ ค่าเฉล่ีย 4.02 ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้าพุพลาซ่า 
ค่าเฉล่ีย 3.72 และผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.19 
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ตารางท่ี 5.24 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามการศึกษาไม่เกินอนุปริญญา 
 

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา 
ไม่เกนิอนุปริญญา 

n =  179 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 4.01 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.89 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.99 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.02 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

4.16 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์

3.85 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.23 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 4.01 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบั
การศึกษาไม่เกินอนุปริญญาส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01)  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนั
และบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา  คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศพัท์ ค่าเฉล่ีย 4.16 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 4.02 มีการโฆษณาทาง
โทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 4.01 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.99 มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
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ผลิตภัณฑ์  ค่าเฉล่ีย 3.93 มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.89 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.85 
 
ตารางท่ี 5.25 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 

 
ปัจจยัด้านด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา
ปริญญาตรีขึน้ไป 

n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.87 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละ
คร้ัง 

3.91 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 3.97 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.73 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    
ทนัสมยั สวยงาม 

3.97 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.91 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.35 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.83 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของ
ผลิตภณัฑ ์

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านด้านผลติภัณฑ์ 3.96 (มาก) 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตาม
การศึกษาขั้นสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย4.35 รองลงมา คือ ความเร็วในการประมวลผล
และตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.07 ผลิตภณัฑ์มีความคงทนและรูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.97 คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละ
คร้ังและน ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.91ตรายี่หอ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.87 ขนาด
ของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.83 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.73 
 
ตารางท่ี 5.26 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา 
ปริญญาตรีขึน้ไป 

n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.00 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.85 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.84 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.90 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.45 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.86 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.82 (มาก) 

 ปัจจยัด้านราตาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไปเม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82)เม่ือพิจารณาปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุก แหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถ
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ผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.86 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.85 มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.84 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.45 
 
ตารางท่ี 5.27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา 
ปริญญาตรีขึน้ไป 

n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น 
ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง  ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.03 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือ
ถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.80 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป 
เช่น โซนโทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.42 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ท
โฟนมือสอง 

3.01 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุด ค่าเฉล่ียรวมในระดบั
มาก(ค่าเฉล่ีย 3.56) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 
ค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.80 และปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปาน
กลาง  คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป   เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า 
ค่าเฉล่ีย 3.42 และผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.01 
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ตารางท่ี 5.28 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 
 

 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามการศึกษา
ปริญญาตรีขึน้ไป 

n = 221 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.72 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.69 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.49 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.83 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบ
หรือเคสโทรศพัท ์

3.80 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์

3.48 
(ปานกลาง) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.09 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.77 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.73 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามระดบั
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามการศึกษาขั้นสูงสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.73) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและ
บริการหลังการขาย ค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมา คือ มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.83 แถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเช่นกรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.80 มีพนกังานให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.77 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.72 มีการโฆษณาทาง
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หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่ าเฉ ล่ีย 3.69 มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่ าเฉ ล่ีย 3.49 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.48 
 
 ส่วนที่ 3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ตารางท่ี 5.29 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ปัจจยัด้าน 
ผลติภัณฑ์ 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 15,000 บาท 

n = 125 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.87 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละ
คร้ัง 

3.73 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 3.98 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 4.04 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาด 
ของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั สวยงาม 

4.07 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.01 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.46 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.11 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของ
ผลิตภณัฑ ์

4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.05 (มาก) 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีรายได้เฉลีย่ต่อเดือน ไม่เกนิ 15,000 บาท ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนก
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ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมา คือความเร็วในการ
ประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.18 ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 
4.11 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.07 ผลิตภณัฑ์มีหลาย
รุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 4.04 น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.01 ผลิตภณัฑมี์ความคงทน ค่าเฉล่ีย 3.98 
ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.87 และคุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่
ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.73 
 
ตารางท่ี 5.30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 

ปัจจยัด้าน 
ราคา 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 15,000 บาท 

n = 125 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์

3.99 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.00 
(ปานกลาง) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.06 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.71 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.54 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.77 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.68 (มาก) 

 
 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ 
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ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.99 
สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.77 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 
ค่าเฉล่ีย 3.71 สามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.54 และมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.00 
 
ตารางท่ี 5.31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ปัจจยัด้าน 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 15,000 บาท 

n = 125 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.88 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.78 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.74 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 3.46 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.72 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมในระดบั
มาก(ค่าเฉล่ีย 3.72) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง   ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 
ค่าเฉล่ีย 3.88 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 378 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทั่วไป เช่น โซน
โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.74 และปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบั
ปานกลาง คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.46 
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ตารางท่ี 5.32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ปัจจยัด้าน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 15,000 บาท 

n = 125 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.99 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.85 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.83 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.80 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.83 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.65 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 3.93 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.83 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.83) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณาทาง
โทรทศัน์และวทิยุ ค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมา คือ มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 3.93 . 
มีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.85 มีการโฆษณา ณ จุดขายและแถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.83 มีการลดราคาหรือ
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ให้ ส่วนลด ค่าเฉ ล่ีย 3.80  มีพนักงานให้ข้อมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑ์  ค่ าเฉ ล่ีย 3.78 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.65 
 
ตารางท่ี 5.33 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 

ปัจจยัด้าน 
ผลติภัณฑ์ 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

n = 167 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.01 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.14 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.13 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.98 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาด 
ของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั สวยงาม 

4.39 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.27 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.56 
(มากท่ีสุด) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.25 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.31 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.23 (มาก) 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาทเม่ือ
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จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา คือ รูปร่าง 
รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.39 ความเร็วในการประมวลผล
และตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.31 ตรายี่ห้อมีช่ือเสียงได้รับความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.01 และ
ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.98 
 
ตารางท่ี 5.34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 

ปัจจยัด้าน 
ราคา 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

n = 167 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.29 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.20 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.31 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 4.12 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.92 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.86 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 4.12 (มาก) 

 
 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน15,001 – 25,000 บาท เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) (มาก) 
เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก
ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.12 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.29 มี
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ป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.20 ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 4.12 สามารถ
ต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.92 และสามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.86 
 
ตารางท่ี 5.35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
 

ปัจจยัด้าน 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

n = 167 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง   นยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.29 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค   เป็นตน้ 

4.14 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.74 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 3.05 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.81 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าเฉล่ียรวมในระดบั
มาก(ค่าเฉล่ีย 3.81) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง   ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 
ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 4.14 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทั่วไป เช่น โซน
โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.74 และปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบั
ปานกลาง คือ ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.05 
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ตารางท่ี 5.36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
 

ปัจจยัด้าน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท 

n = 167 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 4.17 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.71 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.88 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.90 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือ
เคสโทรศพัท ์

4.17 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.63 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.41 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.92 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.97 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาทเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนัและ
บริการหลังการขายค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา คือมีการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  และแถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 4.17 มีพนกังานใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.92 มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.90 มีการโฆษณา ณ จุดขาย 
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ค่าเฉล่ีย 3.88 . มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.71 และมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.63 
 
ตารางท่ี 5.37 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้าน 
ผลติภัณฑ์ 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไป 

n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.05 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.02 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.17 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.77 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาด 
ของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั สวยงาม 

3.88 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.67 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.24 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.57 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.04 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 3.93 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาทขึน้ไป ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์มีความ
คงทน ค่าเฉล่ีย 4.17 ตรายีห่้อมีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.05 ความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.04 คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 
ค่าเฉล่ีย 4.02 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.88 ผลิตภณัฑ์
มีหลายรุ่นให้เลือก ค่าเฉล่ีย 3.77 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.67 และขนาดของหน่วยความจ า
ภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.57 
 
ตารางท่ี 5.38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้าน 
ราคา 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไป 

n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 3.97 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.70 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.49 
(ปานกลาง) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.90 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.44 
(ปานกลาง) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.88 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.73 (มาก) 



 

 103 

 ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 25,000 บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา คือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 
3.90 สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.88 .มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 
3.70 มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.49 และสามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.44 
 
ตารางท่ี 5.39 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้าน 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไป 

n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.67 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3..04 
(ปานกลาง) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 2.75 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.22 (ปานกลาง) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22)  เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 
3.67 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง   ศูนย์
โนเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.25 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์
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น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.04 และผลิตภัณฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 
ค่าเฉล่ีย 2.75 
 
ตารางท่ี 5.40 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไป 
 

ปัจจยัด้าน 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไป 

n = 108 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.92 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.81 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.33 
(ปานกลาง) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.07 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออปุกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือ
เคสโทรศพัท ์

3.79 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.66 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.03 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.79 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.80 (มาก) 

  
 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 25,000 บาทข้ึนไปเม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการลดราคาหรือให้
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ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ มีการรับประกันและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.03 มีการ
โฆษณาทางโทรทศัน์และวทิยุ ค่าเฉล่ีย 3.92 มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.81 
แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์ และมีพนักงานให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.79 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 
3.66 และมีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.33 
  
 ส่วนที่ 3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาล
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 
 
ตารางท่ี 5.41 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน ไม่เกิน 2 ปี 

 
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 4.00 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 3.94 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.06 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.99 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.12 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 3.97 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.45 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 3.99 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.21 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.08 (มาก) 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกนิ 2 ปี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือ
จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ 
ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.21 รูปร่าง รูปทรง และขนาดของ
ผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.12 ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.06 ตรายี่ห้อมี
ช่ือเสียงได้รับความนิยม ค่าเฉล่ีย 4.00 ผลิตภณัฑ์มีหลายรุ่นให้เลือกและขนาดของหน่วยความจ า
ภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 3.99 น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.97 และคุณภาพและระยะเวลาการใช้
งานแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.94  
 
ตารางท่ี 5.42 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน ไม่เกิน 2 ปี 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 4.24 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 4.01 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 3.98 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 4.04 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.62 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.94 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.97 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.97)  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมา คือ ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมี
ขาย ค่าเฉล่ีย 4.04  มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.01 มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ ค่าเฉล่ีย 3.98 
สามารถผ่อนช าระได้หรือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได้ ค่าเฉล่ีย 3.94 และสามารถต่อรองราคาได้ ค่าเฉล่ีย 
3.62 
 
ตารางท่ี 5.43 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน ไม่เกิน 2 ปี 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

4.23 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.94 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.57 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 3.06 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.70 (มาก) 

 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนย์
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ไอโฟน ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผู ้
ให้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.94 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ในโซนโทรศัพท์มือถือทั่วไป เช่น โซนโทรศัพท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.57 และผลิตภัณฑ์ท่ีจัด
จ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง ค่าเฉล่ีย 3.06 
 
ตารางท่ี 5.44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน ไม่เกิน 2 ปี 
 

 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 4.02 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.94 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.82 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 4.07 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.97 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.67 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.07 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.78 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.91 (มาก) 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนไม่เกิน 2 ปี เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91)  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
มีการลดราคาหรือให้ส่วนลดและ.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ 
มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 4.02 แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น 
กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.97มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.94 มีการ
โฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 3.82มีพนักงานให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.78 และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 3.67 
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ตารางท่ี 5.45 แสดงค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป 

 
ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม 3.93 
(มาก) 

2.คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง 4.04 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน 4.16 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก 3.86 
(มาก) 

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑมี์ความ    ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.20 
(มาก) 

6.น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.12 
(มาก) 

7.สะดวกต่อการใชง้าน 4.44 
(มาก) 

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง 4.07 
(มาก) 

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านผลติภณัฑ์ 4.11 (มาก) 

  
 ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 2 ปีขึน้ไป ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือ
จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ 
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สะดวกต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความ
ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.20 ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.18 
ผลิตภณัฑ์มีความคงทน ค่าเฉล่ีย 4.16 น ้าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.12 ขนาดของหน่วยความจ า
ภายในเคร่ือง ค่าเฉล่ีย 4.07 คุณภาพและระยะเวลาการใชง้านแบตเตอร่ีในแต่ละคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.04 ตรา
ยีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม ค่าเฉล่ีย 3.93 และผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก ค่าเฉล่ีย 3.86 
 
ตารางท่ี 5.46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป 

 
ปัจจยัด้านราคา 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ 3.90 
(มาก) 

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 3.98 
(มาก) 

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ 4.05 
(มาก) 

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย 3.75 
(มาก) 

5.สามารถต่อรองราคาได ้ 3.76 
(มาก) 

6.สามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านราคา 3.84 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการใช้
สมาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84)  
เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือก
ซ้ือ ค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ีย 3.98 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
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คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.90 สามารถต่อรองราคาได ้ค่าเฉล่ีย 3.76 ราคาขายมีมาตรฐานใน
ทุกแหล่งท่ีมีขาย ค่าเฉล่ีย 3.75 และสามารถผอ่นช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ค่าเฉล่ีย 3.67 
 
ตารางท่ี 5.47 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป 
 

 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1. ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นเจา้ของยีห่อ้โดยตรง เช่น ศูนย์
ไอโฟน ศูนยซ์มัซุง             ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

3.90 
(มาก) 

2.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายผา่นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ เช่น 
ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     เป็นตน้ 

3.80 
(มาก) 

3.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัทน์ ้ าพพุลาซ่า  

3.52 
(มาก) 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 3.16 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.60 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60 )เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านเจา้ของยี่ห้อโดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์ัมซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 
ค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอ
เอส ดีแทค  เป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 3.80 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในโซนโทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซน
โทรศพัท์น ้ าพุพลาซ่า ค่าเฉล่ีย 3.52 ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย สมาร์ทโฟนมือสอง 
ค่าเฉล่ีย 3.16 
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ตารางท่ี 5.48 แสดงค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป 
 

 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการใช้สมาร์ทโฟน 

ไม่เกนิ 2 ปี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
n = 247 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ 3.59 
(มาก) 

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 3.52 
(มาก) 

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย 3.56 
(มาก) 

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด 3.67 
(มาก) 

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคส
โทรศพัท ์

3.90 
(มาก) 

6. มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ 3.57 
(มาก) 

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 4.29 
(มาก) 

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 3.94 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่งเสริมการตลาด 3.75 (มาก) 

 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟน 2 ปีข้ึนไป เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาในการใชส้มาร์ทโฟนอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการ
รับประกนัและบริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา คือ มีพนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉล่ีย 3.94 แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย 3.90 มี
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การลดราคาหรือให้ส่วนลด ค่าเฉล่ีย 3.67 มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวิทยุ ค่าเฉล่ีย 3.59 มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ค่าเฉล่ีย 3.57 .มีการโฆษณา ณ จุดขาย ค่าเฉล่ีย 
3.56 และมีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ค่าเฉล่ีย 3.52 
 
 ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
 ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน ไดเ้สนอแนะในเร่ืองของความคงทนของแบตเตอร์ร่ี
ในการใชง้านในแต่ละวนั คิดเป็นร้อยละ 1.00 รองลงมา คือ เร่ืองของสายชาร์จแบตเตอร์ร่ีควรมีความ
คงทนมากข้ึนกว่าเดิม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และเร่ืองสามารถติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี ท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบและดูแลการบริการหลงัการขายโดยตรงเม่ือโทรศพัท์มีปัญหา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.25 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาครในการซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ได้น าทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากคือ สะดวกต่อการใช้งาน รองลงมา คือ ความเร็วใน
การประมวลผลและตอบสนองของผลิตภณัฑ์  และรูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความ
ทนัสมยัสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรินดา บุญพิทกัษ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนโฟร์เอสของผูบ้ริโภคในย่านรังสิต พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ คือ เร่ือง สีสันรูปร่าง
และความทนัสมยัของผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนพชยั ทรงแสงธรรม 
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
(กรณีศึกษาไอโฟน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ เร่ืองของรูปทรงของโทรศพัท์ในระดบัมาก   และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
สิทธิศักด์ิ  สุวรรณี (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ คือ เร่ืองของการใช้งานง่ายและสะดวกสบายในระดับมาก ทั้ งน้ีผล
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว อนัเน่ืองจาก กลุ่มลูกคา้ท่ีใชส้มาร์ทโฟนตั้งแต่ปี 2554 จนถึง
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ปัจจุบนัยงัคงให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของ สะดวกต่อการใช้งาน สีสันรูปร่างและท่ีมี
ความทนัสมยั และง่ายต่อการใชง้านเป็นอนัดบัตน้ท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง 

 
 ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคาค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์
รองลงมา คือ มีหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ และมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ วรินดา บุญพิทกัษ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนโฟร์เอสของผูบ้ริโภคในย่านรังสิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาในเร่ืองของราคาสินค้าท่ีคุ ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอยในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นพชยั ทรงแสงธรรม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาในเร่ืองของ ราคาสินคา้
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิศกัด์ิ  สุวรรณี 
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟน ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในเร่ืองของ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ในระดบั
มาก ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว อนัเน่ืองจาก ในการท่ีกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชส้มาร์ทโฟน
จะท าการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น ลูกคา้ยงัคงให้ความส าคญัในเร่ืองของมีความสมเหตุสมผล
ระหวา่งความสามารถของสมาร์ทโฟนกบัราคาท่ีสอดคลอ้งกนั ซ่ึงหมายความวา่หากลูกคา้จ่ายเงินเพื่อ
ซ้ือสมาร์ทโฟนในราคาท่ีค่อนขา้งสูงก็ยอ่มจะคาดหวงักบัความสามารถของสมาร์ทโฟนท่ีค่อนขา้งสูง
เช่นเดียวกนั 

 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ผา่นเจา้ของยี่หอ้โดยตรง เช่น ศูนยไ์อโฟน ศูนยซ์มัซุง ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์ท่ี
จดัจ าหน่ายผ่านผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค  และผลิตภณัฑ์ท่ีจดัจ าหน่าย
ในโซนโทรศพัทมื์อถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัทน์ ้ าพุพลาซ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริน
ดา บุญพิทกัษ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนโฟร์
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เอสของผูบ้ริโภคในย่านรังสิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของ ร้านมีความทนัสมยั   น่าเข้าไปใช้บริการและมี
ตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองใชใ้นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนพชยั ทรงแสงธรรม (2554) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
(กรณีศึกษาไอโฟน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของ จ านวนสาขาของศูนยบ์ริการมีมากมายหลากหลายสาขา และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สิทธิศกัด์ิ  สุวรรณี (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ของนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายในเร่ืองของเร่ืองมีตัวแทนจ าหน่าย/ร้านมีจ านวนมากในระดับมาก ทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว อนัเน่ืองจาก ร้านมีความทนัสมยั น่าเขา้ไปใชบ้ริการ มีตวัอยา่งสินคา้ให้
ทดลองใช้ จ  านวนสาขาของศูนยบ์ริการมีมากมายหลากหลายสาขาเป็นส่ิงท่ีลูกคา้พิจารณาและให้
ความส าคญัในประเด็นดงักล่าวเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองจากลูกคา้สามารถท่ีจะทดลองสินคา้หรือรับชม
สินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือได ้หรือมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีจ  านวนสาขาท่ีครอบคลุมเม่ือลูกคา้มีขอ้
สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และท าการตัดสินใจซ้ือก็สามารถท่ีจะเข้า
ช่องทางการจ าหน่ายใดก็ได้ซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องเขา้รับบริการท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้สมาร์ทโฟน 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก คือ มีการรับประกนัและบริการหลงั
การขาย รองลงมา คือ แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์และมี
การลดราคาหรือให้ส่วนลด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรินดา บุญพิทกัษ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนโฟร์เอสของผูบ้ริโภคในย่านรังสิต พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ือง
ของ สามารถซ้ืออุปกรณ์พ่วงอ่ืนๆ ของไอโฟนโฟร์เอสจากตวัแทนจ าหน่ายไดใ้นราคาพิเศษในระดบั
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิศกัด์ิ  สุวรรณี (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของ มีบริการหลังการขายท่ีดีมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  นพชัย ทรงแสงธรรม (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
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สมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของ มีการจดัขอ้เสนอ
ดอกเบ้ียในการผ่อนช าระให้กบัลูกคา้ในอตัราต ่า ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว อนั
เน่ืองจาก การรับประกนัและบริการหลงัการขาย และซ้ืออุปกรณ์เสริมจากศูนยห์รือช่องทางการจดั
จ าหน่ายไดใ้นราคาพิเศษ   เป็นขอ้เสนอท่ีประกอบการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เป็นอนัดบัแรกโดยส่วน
ใหญ่ แต่สาเหตุท่ีผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งอนัเน่ืองจาก ประชากรท่ีไดท้  าการศึกษาระหวา่งผูศึ้กษากบั
เร่ืองท่ีไดน้ ามาทบทวนวรรณกรรมอยูใ่นพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งกลุ่มท่ีไดท้  าการศึกษาในช่วงเวลา
นั้นได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดัขอ้เสนอดอกเบ้ียในการผ่อนช าระให้กับลูกคา้ในอตัราต ่า 
มากกวา่การบริการหลงัการขาย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1. กลุ่มลูกคา้ท่ีท่ีเคยซ้ือหรือเคยใช้สมาร์ทโฟนสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ อนั
ไดแ้ก่ กลุ่มวยัเร่ิมท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยั 
 2 . ก ลุ่ ม ว ัย เร่ิมท างาน  เป็ น เพ ศชายและห ญิ ง  ท่ี มี อ ายุไม่ เกิ น  30  ปี  มี รายได ้                   
ระหว่าง 15,000 ถึง  25,000 บาทต่อเดือน ท่ีให้ความส าคัญ เร่ืองของสะดวกต่อการใช้งาน                      
รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม และความเร็วในการประมวลผลและ
ตอบสนองของสมาร์ทโฟน ซ่ึงตอ้งการหลายระดบัราคาให้เลือกซ้ือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน การรับประกนัและบริการหลงัการขาย การ
แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์ค่าเฉล่ีย แถมอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์เป็นส่ิงท่ีกลุ่มวยัเร่ิมท างานให้ค  าส าคญัในการ
ซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
 3 . ก ลุ่มว ัยกลางคน  เป็น เพศชายและห ญิ ง ท่ี มี รายได้15 ,001  – 25 ,000  บ าท                       
ให้ความส าคญัในเร่ืองของ ท่ีให้ความส าคญัเร่ืองของสะดวกต่อการใชง้านรูปร่าง รูปทรง และขนาด
ของผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยั สวยงาม และความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของสมาร์ท
โฟนเช่นเดียวกนั นอกจากราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์  มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน ราคาขายของผลิตภณัฑ์มีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย การรับประกนัและบริการหลงัการขาย 
มีการลดราคาหรือให้ส่วนลดถือวา่มีความส าคญัต่อการซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน โดยกลุ่มน้ีมีการรับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ
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 4. กลุ่มสูงวยั 25,000 บาทข้ึนไป ทั้ งเพศชายและหญิง ท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของ 
สะดวกต่อการใช้ ผลิตภณัฑ์มีความคงทน และคุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีในแต่ละ
คร้ัง ราคาเหมาะจะตอ้งสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์มีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย  มี
หลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ นอกจากการมีรับประกันและบริการหลังการขาย  หรือการแถม
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท์แลว้ การท่ีมีมีพนกังานให้ขอ้มูล
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีกลุ่มสูงวยัให้ความส าคญัและพิจารณาในการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนได้
เช่นกนั 
 5. ซมัซุง ไอโฟน และไอโมบายเป็นยี่หอ้สมาร์ทโฟน 3 อนัดบัแรกท่ีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่
ใช้ในปัจจุบนั โดยคุณสมบติัหลกัท่ีสามารถตอบโจทยใ์นเร่ืองท่ีลูกคา้ให้ความส าคญันั้นคือ มีความ
สะดวกต่อการใชง้าน ราคาของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัคุณภาพ ซ้ือผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็น
ศูนยบ์ริการในแต่ละยีห่อ้ และมีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 
  
5.4 ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสมาร์ทโฟนเพื่อสามารถ
ท่ีจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการตรงความส าคัญของลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในการใชง้านไดอ้ยา่งครบถว้นดงัต่อไปน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองของความสะดวกต่อการใช้งานเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใน
กลุ่มของกลุ่มวยัเร่ิมท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยั ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสมาร์ทโฟน จะต้องท าการน าเสนอถึงคุณสมบัติท่ีส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ตามลักษณะทางกายภายของสินค้า  (Physical Characteristics of Goods) ซ่ึ งจะต้องมี
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ลูกคา้ไดส้ัมผสัถึงรูปลกัษณ์ไดท้ดลองใช้เพื่อให้ไดรั้บรู้ถึงประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ 
รูป รส กล่ินเสียง สัมผสั เช่น รูปร่าง ลกัษณะ รูปแบบ การบรรจุภณัฑ์ ยกตวัอยา่งเช่น ผูป้ระกอบการ
ร้านค้ามีการน าสามาร์ทโฟนในการเป็นสินค้าตวัอย่างหรือสินค้าทดลอง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึง
รูปทรงของผลิตภณัฑ์ ไดส้ัมผสัถึงความกระจบัของรูปทรงผลิตภณัฑ ์รวมถึงความรู้สึกในการรับรู้ถึง
ความรวดเร็วของการประมวลผลของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึง ความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานของสมาร์ทโฟนสัมผสัถึง รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภณัฑ์มีความทันสมัย 
สวยงาม และความเร็วในการประมวลผลและตอบสนองของสมาร์ทโฟน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มกลุ่มวยัเร่ิมท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยัไดร้วดเร็ว
มากยิง่ข้ึน 
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 ด้านราคา ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสมาร์ทโฟนจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติั
ของการก าหนดราคา นั้ นคือจะต้องท าการก าหนดราคา (List Price)ให้สอดคล้องกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์และสอดคลอ้งกบัราคาตลาด ทั้งน้ีราคาผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟนท่ีเกิดข้ึนจะโดยส่วนใหญ่จะ
ถูกก าหนดจากบริษทัผูผ้ลิตในแต่ละยี่ห้อ โดยจะมีเง่ือนไขระหว่างทางผูผ้ลิตหรือเจา้ของแบรนด์กบั
ผูป้ระกอบการร้านคา้ในการก าหนดราคา การให้ส่วนลด และราคาขั้นต ่าซ่ึงเง่ือนไขต่างๆจะเป็นไป
ตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตในแต่ละแบรนด์ก าหนด นอกจากนั้นทางผูป้ระกอบการร้านคา้จะตอ้งมีการให้
ระยะเวลาในการช าระเงินและระยะเวลาของสินเช่ื อ(Payment Period and Credit Term) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคและเพิ่มความสามารถ ความยืดหยุ่นในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไม่วา่จะเป็นรุ่นออกมาตน้ปีหรือรุ่นท่ีออกมาใหม่ ลูกคา้ก็สามารถท่ีจะมีก าลงัซ้ือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวได ้ดงันั้นทางร้านคา้ควรท าการก าหนดราคาให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือ
เปรียบเทียบกบัราคาตลาดในปัจจุบนั อีกทั้งมีการแนะน าเร่ืองเง่ือนไขในการช าระเงินหรือสินเช่ือ
ต่างๆให้แก่ผูบ้ริโภคเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มกลุ่มวยัเร่ิม
ท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยัในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือไดม้ากยิง่ข้ึน 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายเปรียบเสมือนช่องทางท่ีน าเสนอซ่ึง
สามารถท่ีจะน าไปสู่รับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์  โดยส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญในด้าน
ดงักล่าว คือการซ้ือผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นศูนยบ์ริการในแต่ละยี่ห้อ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายสมาร์ทโฟนควรจะมีการจดัการหนา้ร้านและภายในร้านให้มีความทนัสมยั น่าเขา้
ไปใช้บริการ มีตวัอย่างสินค้าให้ทดลองใช้ หรือท าการติดต่อจากศูนย์บริการในแต่ละยี่ห้อต่างๆ
โดยตรงเพื่อขออนุญาติในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายในแต่ละยี่ห้อของสมาร์ทโฟน ซ่ึงช่องการ
ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มกลุ่มวยัเร่ิมท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยัได้
ใหค้วามส าคญัและพิจารณาในการซ้ือสมาร์ทโฟนเช่นกนั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายสมาร์ทโฟน จะตอ้งใช้
หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ เช่น ท าการน าเสนอในเร่ืองของ 
ก าร ส่ ง เส ริม ก ารข าย  (Sales Promotion) ก ารใช้ พ นั ก ง าน ข าย  (Personal Selling) แล ะก าร
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายสมาร์ทโฟน จะตอ้งมีการ
รับประกนัและบริการหลงัการขาย มีการแถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น กรอบหรือ
เคสโทรศพัท์ มีการลดราคาหรือให้ส่วนลด โดยจะตอ้งฝึกฝนให้พนักงานมีการน าเสนอขอ้มูลของ
โทรศพัท์และส่ิงท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือโทรศพัทท่ี์จะไดรั้บเพิ่มเติมเพื่อจูงใจและกระตุน้การตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคไดย้ิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดทั้งสามกลุ่ม 
อนัไดแ้ก่ กลุ่มวยัเร่ิมท างาน กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มสูงวยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  

ในการซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิชาการค้นควา้อิสระ (Independent 
Study) ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร Young Executive MBA รุ่นท่ี 2 ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดั
สมุทรสาคร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ในการซ้ือโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามน้ีจนครบทุก
ขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

นางสาว เสาวภาคย์ วปุิโร  

ค าช้ีแจง  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม    

ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครสมุทรสาคร ในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

  ส่วนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาและท าเคร่ืองหมาย ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกและเติมขอ้ความ
ใน ช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้หต้ามความเป็นจริงของตวัท่านมากท่ีสุด  
1. เพศ            
 1. (   ) ชาย       2. (   ) หญิง 
2. อาย ุ 
 1. (   ) ไม่เกิน 20 ปี     2. (   ) 21 – 30 ปี     
 3  (   ) 31 - 40 ปี      4.  (   ) 41 - 50 ปี 
 5. (  ) 51 – 60  ปี 
  
3. การศึกษาขั้นสูงสุด 
 1. (   ) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า       2. (   )  อนุปริญญา  
 3. (   ) ปริญญาตรี              4. (   ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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4. อาชีพ  
 1. (   ) นกัเรียน/นกัศึกษา      2. (   ) พนักงานบริษัทเอกชน
 3. (   ) ขา้ราชการ       4. (   ) ธุรกิจส่วนตวั 
 5. (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ.........................  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 1. (   ) ต ่ากวา่ 15,000 บาท       2 . (    )  15,001 – 25,000 บ าท
 3. (   ) 25,001 – 3,5000 บาท ข้ึนไป    4 .  (    )  35,001 – 45,000บ าท
 5. (   ) 45,001 – 55,000 บาท    6.  (   )  55,001  บาทข้ึนไป 
6. ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้อะไร (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 1. (   ) ไอโฟน Iphone    2. (   ) ซมัซุง Samsung   
  3. (   ) โนเกีย Nokia    4. (   ) เอชทีซี HTC    
 5. (   ) แบล็คเบอร์ร่ี Black Berry     6. (   )  เอลจี LG      
 7. (   ) โซน่ี Sony     8.(   ) ไอโมบาย I Mobile  
 9.(   )อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 
7. ท่านใชส้มาร์ทโฟนของท่านมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
 1. (   ) นอ้ยกวา่ 1 ปี         2. (   ) 1 – 2 ปี 
 3. (   )  3 – 4 ปี      4. (   ) มากกวา่ 4 ปี 
8. ท่านซ้ือโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนจากท่ีใด 
 1. (   ) ร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไปในในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 2. (   ) ร้านตวัแทนจ าหน่ายแต่ละยีห่อ้ 
 3. (   ) ร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบสัญญาณ เช่น AIS True DTAC 
 4. (   )  อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 
9. เหตุผลในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. (   )  แสดงถึงความทนัสมยัและเป็นค่านิยม  

2. (   )  ใชใ้นการติดต่อส่ือสารแบบธรรมดาและแบบเห็นหนา้ (Face time)  
 3. (   )  เล่นSocial Network เช่น Facebook Line Instagram  Twitter เป็นตน้ 
 4. (   )  ใชอ้  านวยความสะดวกในเร่ืองของธุรกรรมการเงิน เช่น จ่ายบิล ถอนและโอน เป็นตน้ 
 5. (   )  เห็นผูอ่ื้นใช ้
 6. (   )  มีคนแนะน าใหใ้ช ้
 7. (   )  อ่ืนๆโปรดระบุ................................ 
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10. ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท ์
 1. (   )  นอ้ยกวา่ 6 เดือน    2. (   )  6 – 12 เดือน   
 3. (   )  1 – 2 ปี      4. (   )  3-4 ปี   
 5. (   )  ไม่เปล่ียนหรือใชจ้นกวา่จะซ่อมไม่ได ้   
 
ส่วนที ่2   ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร          
ในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภณัฑ์  (Product) 

1.ตรายีห่อ้มีช่ือเสียงไดรั้บความนิยม      

2.คุณภาพและระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ี
ในแต่ละคร้ัง 

     

3.ผลิตภณัฑมี์ความคงทน      

4.ผลิตภณัฑมี์หลายรุ่นใหเ้ลือก      

5.รูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลิตภัณฑ์มี

ความ    ทนัสมยั สวยงาม 

     

6.น ้ าหนกัของตวัผลิตภณัฑ ์      

7.สะดวกต่อการใชง้าน      

8.ขนาดของหน่วยความจ าภายในเคร่ือง      

9.ความเร็วในการประมวลผลและตอบสนอง

ของผลิตภณัฑ ์
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านราคา (Price)  

1 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์

     

2.มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน      

3.มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกซ้ือ      

4.ราคาขายมีมาตรฐานในทุกแหล่งท่ีมีขาย      

5.สามารถต่อรองราคาได ้      

6.สามารถผ่อนช าระไดห้รือซ้ือดว้ยบตัรเครดิต
ได ้

     

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 

 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหน่ายผ่านเจ้าของยี่ห้อ
โด ยต รง  เช่ น  ศู น ย์ไอ โฟน  ศู น ย์ซั ม ซุ ง             
ศูนยโ์นเกียร์ เป็นตน้ 

     

2.ผลิตภัณฑ์ ท่ีจัดจ าหน่ายผ่านผู ้ให้บริการ
เครือข่ายมือถือ เช่น ทรูมูฟ เอไอเอส ดีแทค     
เป็นตน้ 

     

3 .ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี จั ด จ า ห น่ า ย ใ น โ ซ น
โทรศพัท์มือถือทัว่ไป เช่น โซนโทรศพัท์น ้ าพุ
พลาซ่า  
บ๊ิกซีมหาชยั หรือ โลตสัมหาชยัเป็นตน้ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านการจดัจ าหน่าย(Place) (ต่อ) 

 

4.ผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่ายในร้านรับซ้ือ – ขาย 
สมาร์ทโฟนมือสอง 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1มีการโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ      

2. มีการโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร      

3.มีการโฆษณา ณ จุดขาย      

4.มีการลดราคาหรือใหส่้วนลด      

5.แถมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
เช่น กรอบหรือเคสโทรศพัท ์

     

6. มีการประชาสมัพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ ์

     

7.มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย      

8.มีพนกังานใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์      

 
 ส่วนที ่3   ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
                                                                                                                                            
ช่ือ – นามสกุล  นางสาว เสาวภาคย ์  วปุิโร 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  29 พฤศจิกายน 2533 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการ

 ธุรกิจโรงแรม  และท่ีพกัมหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขต
 สารสนเทศเพชรบุรี  ปีการศึกษา 2552 - 2555   

 
ประวตัิการท างาน 2555 – 2557  ธนาคารไทยเครดิต 
   2557 – ปัจจุบนั  ธนาคารกรุงไทย 

 

 
 
 
 
 

 


