
 

 

                                                                                              
บทที่ 5 

  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

ซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี

ผลตอการซ้ือสมารตโฟนของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมาใชบริการรานคาท่ีมีการจําหนาย

โทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟน 3 ประเภท คือ รานขายโทรศัพทมือถือท่ัวไป  ศูนยบริการ

โทรศัพทมือถือ AIS DTAC TRUE และตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของแตละคาย เชน iStudio, HTC 

Shop เปนตน โดยกระจายการเก็บขอมูลในวันจันทร ถึงวันอาทิตย ในจํานวนใกลเคียงกัน โดย

ขอมูลท่ีได นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ และ 

คาเฉล่ีย ซ่ึงในบทนี้ประกอบดวย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้  

 

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.67  มีอายุ 

21 – 25 ป มากท่ีสุด รอยละ 42.67 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 68.00  มีการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี  รอยละ 74.4  มีอาชีพเปนลูกจาง/ พนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 68.0  อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุดคิดเปน รอยละ 34.00 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-15,000 บาท 

รอยละ 31.00  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชสมารตโฟนย่ีหอ Nokia รอยละ 70.67 โดย

ระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามใชสมารตโฟนเคร่ืองปจจุบันมากท่ีสุดคือ 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 

43.67 ราคาสมารตโฟนท่ีผูตอบแบบสอบถามใชในปจจุบันมากท่ีสุด คือ 10,001 – 15,000 บาท  คิด

เปนรอยละ 32.67 ซ่ึงในการตั้งงบประมาณในการซ้ือสมารตโฟน 1 เครื่อง ไดตั้งไว ในราคา 10,001 

– 15,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.00 สวนใหญซ้ือสมารตโฟนจากรานขายโทรศัพทท่ัวไป

ตามหางสรรพสินคาท้ังขายของนําเขา และ ของถูกลิขสิทธ์ิ เชน เซ็นทรัลกาดสวนแกว  โรบินสัน         

มาบุญครอง เปนตน คิดเปนรอยละ 57.67 เหตุผลสวนใหญท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือสมารตโฟน 

คือ ใชในการติดตอส่ือสาร/ธุรกิจ/เพ่ือน คิดเปนรอยละ 69.67 สวนใหญหาขอมูลสมารตโฟนจาก

อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 81.67 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือสมารตโฟนของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีผลโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย  คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย   ปจจัยดานราคา   ปจจัยดานผลิตภัณฑ  และปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด  มีผลโดยรวมในระดับมาก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการซ้ือสมารตโฟนโดยรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการ

รับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 รองลงมา คือ รูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัยและมี

บริการหลังการขายท่ีดี เทากัน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และตัวเครื่องและอุปกรณเสริมมีคณุภาพดีและ

มีความทนทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 ซ่ึงมีผลในระดับมากท่ีสุด 
ปจจัยดานราคา   
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการซ้ือสมารตโฟนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 ซ่ึงมีผลในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 และสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 ซ่ึงมีผลในระดับมาก 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม ในการซ้ือสมารตโฟน 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 

รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 รองลงมา คือ มีศูนยบริการโดยเฉพาะ

ในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.26 ซ่ึงมีผลในระดับมากท่ีสุด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือสมารตโฟน 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ      

มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี           

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 รองลงมาคือ มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม 

คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน คาเฉล่ียเทากับ 4.33 ซ่ึงมีผลในระดับมากท่ีสุด 
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และมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 ซ่ึงมีผล

ในระดับมาก 

 

สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ   
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการ

รับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 มีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และ

ความสามารถ (Function) ในการทํางาน เชน GPS, Bluetooth, ฟงเพลง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก รูปแบบ 

รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ตัวเครื่องและอุปกรณเสริมมีคุณภาพดีและมีความ

ทนทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 และความงายของฟงกช่ันการใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 
ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 คาเฉล่ียสูงสุดเรยีงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และการขายตอได   

ราคาสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัต ิมีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 และ

คาใชจายในการซอมถูก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก                

มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเชื่อถือได มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.48 ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 และมีรานคา

ตัวแทนจําหนายโดยตรง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 
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ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.12 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 และช่ือเสียงของรานคา

ท่ีจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก               

มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.54 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย

หรือการแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน 

โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก               

มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี           

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย

หรือการแจกของพรีเมียม เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 และการสรางสังคมออนไลนใหกับผูใช 

เชน Ovi Club, Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 
 

สวนที่ 4 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ตัวเครื่องและอุปกรณเสริมมีคุณภาพดีและมีความทนทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 รูปแบบ รูปทรง

ของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 และมีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-35 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีการ

รับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 มีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 และรูปแบบ 

รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 
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ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35 ปขึ้นไปใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มี

การรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.69 Battery สามารถรองรับการใชงานไดนาน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.46 และมีบริการหลังการขายท่ีด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 
ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และ

สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-35 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 การขายตอไดราคาสูง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 และ

สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณสมบัติ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 และ

มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.17 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-35 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 และช่ือเสียงของ

รานคาจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24  
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ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและ

มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก 

รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 และสถานท่ีจัดจําหนายสะดวกหาซ้ืองาย ท่ีตั้งของรานคามีความ

สะดวกในการเดินทาง และช่ือเสียงของรานคาท่ีจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามอายุไมเกิน 25 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือ

ผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม 

คียบอรดภาษาไทยหรือการแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และการสรางสังคม

ออนไลนใหกับผูใช เชน Ovi Club , Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 25-35 ป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย

หรือการแจกของพรีเมียม เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 และมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน 

โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 35 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือ

ผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา, การแถมอุปกรณเสริม, 

คียบอรดภาษาไทยหรือการแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 และมีการโฆษณาผานส่ือ

ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 
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 สวนที่ 5 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา    

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก ตวัเครื่องและอุปกรณเสริมมีคุณภาพดีและมีความทนทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 

ขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และรูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.27 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 มีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.35 และความสามารถ (Function) และในการทํางาน เชน GPS, Bluetooth, ฟงเพลง มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.31 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก รูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 ขนาดกะทัดรัด น้ําหนัก

เบา ความงายของฟงกช่ันการใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 และตัวเครื่องและอุปกรณเสริมมีคุณภาพ

ดีและมีความคงทน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 
ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับ

แรก ไดแก การขายตอไดราคาสูง และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 สามารถ

ตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และสามารถผอนชําระหรือมีระบบสินเช่ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.22 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา

และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก 

ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.20 และสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับ

แรก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.14 และคาใชจายในการซอมถูก และมีระบบชําระดวยบัตรเครดิตได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การจัดจําหนายและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรก ไดแก มีรานตัวแทนจําหนายโดยตรง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 ท่ีตั้งของรานคามีความ

สะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และมีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ               

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ          

จัดจําหนายและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรก ไดแก รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 มีศูนยบริการ

โดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การจัดจําหนายและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรก ไดแก มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 ท่ีตั้งของรานคามี

ความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และช่ือเสียงของรานคาท่ีจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.22 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับ

การซ้ือผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถม

อุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และมีการ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ          

สงเสริมการตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรกไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการ
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ซ้ือผลิตภัณฑไดด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม 

คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 และการสรางสังคม

ออนไลนใหกับผูใช เชน Ovi Club, Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรด

ภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 มีการประชาสัมพันธผานส่ือ

ตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และมีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและ

ใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 
 

สวนที่ 6 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มี

การรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 ตรายี่หอมีช่ือเสียงไดรับความนิยม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 

และความสามารถ (Function) ในการทํางาน เชน GPS, Bluetooth, ฟงเพลง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มีการ

รับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 มีบริการหลังการขายท่ีด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 และรูปแบบ 

รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 
ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 และมีหลายระดับราคา

ใหเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 และสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 การขายตอไดราคาสูง สามารถตอรองราคาได มีระบบ
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การชําระเงินดวยบัตรเครดิตได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และสามารถผอนชําระหรือ มีระบบสินเช่ือ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.17  
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก 

รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 และสถานท่ีจัดจําหนายสะดวกหาซ้ืองาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก 

ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีกําลังศึกษาอยู ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรกไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือ

ผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม 

คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 และการสรางสังคม

ออนไลนใหกับผูใช เชน Ovi Club , Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายและมี

คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มี

พนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.45 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย 

หรือ การแจกของ พรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน 

โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 
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สวนที่ 7 วิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือ
สมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรกไดแก ความเร็วในการประมวลผล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.34 ความสามารถ (Function) และในการทํางาน เชน GPS, Bluetooth, ฟงเพลงมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.28) 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรกไดแก มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 ความสามารถ (Function) ในการ

ทํางาน เชน GPS, Bluetooth, ฟงเพลง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และมีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.45 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรกไดแก มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 รูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และมีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรกไดแก มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 มีบริการหลังการขายท่ีดี มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.21 และรูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรกไดแก มีการรับประกันสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.73 Battery สามารถรองรับ

การใชงานไดนาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 และมีบริการหลังการขายท่ีด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 
ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดอืนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับ

แรกไดแกราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 และมี



 
 

 
 

113

หลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 และสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.87 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.31 และมีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 การขายตอไดราคาสูง และ

สามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 และคาใชจายในการซอมถูก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานราคา และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 

ลําดับแรกไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 สามารถผอนชําระหรือมีระบบ

สินเช่ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 และสามารถตอรองราคาได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานราคาและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรกราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัต ิมีคาเฉล่ีย 

เทากับ 4.42 และมีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 

3 ลําดับแรก ไดแก รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 สถานท่ีจัด

จําหนายสะดวกหาซ้ืองาย และท่ีตัง้ของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 

และมีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการจัดจําหนายและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 มีศูนยบริการ

โดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 และท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25  
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 ท่ีตั้งของ

รานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือ

ไดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 คาเฉล่ียสูงสุดเรียง

ตาม 3 ลําดับแรก ไดแก ช่ือเสียงของรานคาท่ีจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 มีศูนยบริการ

โดยเฉพาะในการใหบริการ และท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 

และรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการจัดจําหนาย และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก  รานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 

ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22  และมีศูนยบริการโดยเฉพาะใน

การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 คาเฉล่ียสูงสุด

เรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม คียบอรด

ภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนํา

และใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และการสราง

สังคมออนไลนใหกับผูใช เชน Ovi Club, Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดและมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหา

เกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถม

อุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และมีการ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก    มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหา

เกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดด ีมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา   การแถม

อุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 และการ

สรางสังคมออนไลนใหกับผูใช เชน Ovi Club, Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 คาเฉล่ีย

สูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหา

เกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี และมีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแถมอุปกรณเสริม 

คียบอรดภาษาไทย หรือ การแจกของพรีเมียม เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 มีการประชาสัมพันธ

ผานส่ือตางๆ เชน โบรชัวร แผนพับ เปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และการสรางสังคมออนไลน

ใหกับผูใช เชน  Ovi Club , Black Berry Chat มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69  

คาเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ลําดับแรก ไดแก   มีพนักงานขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบ

ปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี มีคาเฉล่ียเทากับ  4.31 มีสงเสริมการขาย เชน การลดราคา  การ

แถมอุปกรณเสริม  คียบอรดภาษาไทย  หรือ การแจกของพรีเมียมเปนตน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และ

มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 
 
อภิปรายผลการศึกษา    

การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

ซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษาจากวรรณกรรมไดดังนี้ 

ผลจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนจากราน

ขายโทรศัพทท่ัวไปตามหางสรรพสินคาท้ังขายของนําเขา  หรือ ของถูกลิขสิทธ์ิ  และใชวิธีการหา

ขอมูลสมารตโฟนจากส่ืออินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค

ในการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตสยามโฟนดอทคอมตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารตโฟน  ของสราวุธ  ทาคํา (2553) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนจากรานขายโทรศัพทท่ัวไปตามหางสรรพสินคา และหาขอมูลจากส่ือ

อินเทอรเน็ตเชนกัน 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

โดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91และปจจัยยอย

ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ มีการรับประกันสินคา  

รองลงมา คือ รูปแบบ รูปทรงของเครื่องท่ีทันสมัย  และมีบริการหลังการขายท่ีดี  ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขององอาจ ดอกไมแกว (2547) พบวา ปจจัยดานการประกันเปล่ียน

เครื่อง/อุปกรณใหมใหทันทีเม่ือมีปญหา  รวมถึง รูปแบบ รูปทรงท่ีทันสมัย  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผล

ตอการตดัสินใจซ้ือสมารตโฟนของผูบริโภค และผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดพะเยา ของพรพรรณ  หวลศรี (2541) ท่ี

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะชอบรูปแบบรูปทรง และ

เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมผูบริโภคในการใชขอมูลจากกระดานสนทนาออนไลนเว็บไซตสยามโฟนดอทคอมตอ

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือสมารตโฟน  ของสราวุธ  ทาคํา (2553) ท่ีพบวา ปจจัยดานรูปแบบ

รูปทรงภายนอกสวมงาม ทันสมัย เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนของ

ผูบริโภค 

ปจจัยดานราคา 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม 

ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 และปจจัยยอยดานราคา

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  รองลงมา คือ

ราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขององอาจ 

ดอกไมแกว (2547) พบวา ปจจัยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ   
เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนของผูบริโภค นอกจากนี้ผลการศึกษายัง

สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม 
ของเนตรนภา ชินวัตร (2546) ท่ีพบวาปจจัยดานการตลาดนั้น ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับราคา วาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด อาทิเชน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  มีระบบการชําระเงินดวย

บัตรเครดิต เปนตน 
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ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด

จําหนายโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 และ

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ รานคาจัด

จําหนาย มีมาตรฐานเช่ือถือได รองลงมาคือ ศูนยบริการโดยเฉพาะในการใหบริการซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ของนฤภัทร  เดชอมรธัญ (2546) พบวา ปจจัยดานมีศูนยบริการโดยเฉพาะ และมีศูนยซอมจํานวน

มาก เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญและมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเทคโนโลยี อาทิกลองถายรูป 

โทรศัพทมือถือ เปนตน นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของ

องอาจ ดอกไมแกว (2547) พบวา ปจจัยดานความนาเช่ือถือของศูนยบริการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชนกัน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดโดยรวม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 และ

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนมากเปนอันดับ 1 คือ มีพนักงาน

ขายท่ีสามารถแนะนําและใหความรูและตอบปญหาเกี่ยวกับการซ้ือผลิตภัณฑไดดี รองลงมาคือ มี

สงเสริมการขาย เชน การลดราคา  การแถมอุปกรณเสริม คียบอรดภาษาไทย  หรือ การแจกของ     

พรีเมียม เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกลองถายภาพดิจิตอล 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของนฤภัทร  เดชอมรธัญ (2546) พบวาผูบริโภคสวนใหญให

ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญในการเลือกซ้ือ

กลองถายภาพดิจิตอล คือ พนักงานขายท่ีสามารถใหคําแนะนําได  ตลอดจนการสงเสริมการขาย 

เชน ลด แลก แจก แถม และการโฆษณา  นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชสําหรับระบบดิจิ ทัล จีเอสเอ็มในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ขององอาจ ดอกไมแกว (2547) พบวา  ปจจัยดานมีการสงเสริมการขายตาม

ชวงเวลา  เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชนกัน 
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ขอคนพบ 
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใน

การซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอคนพบท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

1. สวนใหญผูบริโภคซ้ือสมารตโฟนจากรานขายโทรศัพทท่ัวไปตามหางสรรพสินคา

ซ่ึงเปนรานท่ีขายของนําเขา และของถูกลิขสิทธ์ิ เชน เซ็นทรัลกาดสวดแกว โรบินสัน มาบุญครอง 

2. ครอบครัวไมคอยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ตัวเองมีอิทธิพลมากท่ีสุด ในขณะที่    

รอยละ 32.00 พอแม/พ่ี/ผูปกครอง เปนผูจายเงินในการซ้ือให แตมีอิทธิพลเพียงรอยละ 15.33 

3. ระดับราคา 15,000-20,000 บาทเปนระดับราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามตั้ง

งบประมาณไวสําหรบัการซ้ือสมารตโฟน 1 เครื่อง 

4. ปจจัยดานราคาในปจจัยยอยเรื่อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพเปนเพียงปจจัยยอยเดียว

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมากท่ีสุดในขณะคาเฉล่ียรวมดานราคามีผลเพียง

ระดับมาก 

5. ปจจัยดานการจัดจําหนายในปจจัยยอยเรื่อง มีศูนยบริการโดยเฉพาะในการ

ใหบริการ ท่ีตั้งของรานคามีความสะดวกในการเดินทางและรานคาจัดจําหนายมีมาตรฐานเช่ือถือได 

ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมากท่ีสุด ในขณะคาเฉล่ียรวมดาน

การจัดจําหนายมีผลเพียงระดับมาก 

6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยเรื่องพนักงานมีความรูสามารถแนะนํา

และตอบปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และ มีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การ

แจกอุปกรณเสริม ซ่ึงเปนปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนในระดับมากท่ีสุด ในขณะ

คาเฉล่ียรวมดานการสงเสริมการตลาดมีผลเพียงระดับมาก 

7. เพศหญิงใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา 

และความงายของฟงกช่ันการใชงาน มากกวาเพศชาย 

8. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องมีการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การ

แถมอุปกรณเสริมตางๆ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของเพศชาย มากกวาเพศหญิง สวนเรื่องของการ

สรางภาพลักษณผานดารา นักรอง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือในเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

9. ปจจัยดานการจัดจําหนาย ในเรื่อง มีชองทางการขายรูปแบบใหม เชนมีการส่ังซ้ือ

ทางอินเทอรเน็ต และโทรศัพท มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของคนทํางานในระดับมาก ซ่ึงแตกตางจาก

คนท่ีกําลังศึกษาอยู มีผลในระดับปานกลาง 
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10. ผูหญิงใหความสําคัญกับขนาด ความงายของการใชงาน และคุณภาพมากกวาเพศ

ชายในขณะท่ีเพศชายจะใหความสําคัญกับการรับประกัน บริการหลังการขาย ความสามารถ 

(Function) ในการทํางานและการรองรับการทํางานแบบ 2 ซิม มากกวาเพศหญิง 
 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคใน

การซ้ือสมารตโฟนในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

การทํา STP Marketing ในธุรกิจรานคาจัดจําหนายสมารตโฟนในจังหวัดเชียงใหมนั้น

ไมจําเปนตองทํา STP Marketing เนื่องจากเม่ือพิจารณาในความตองการสมารตโฟนของผูบริโภค 

ในปจจัยดานประชากรศาสาตร ในเรื่องเพศ และระดับรายได นั้นทําใหทราบวาผูบริโภคมีความ

ตองการในตัวสินคาท่ีคลายๆกันซ่ึงยังไมคอยแตกตางและเดนชัดเทาท่ีควร ดังนั้นรานคาจัดจําหนาย

ตางๆ ควรมุงเนนท่ีความหลากหลายในตัวสินคา และพยายามนําเสนอสินคาท่ีเหมาะสมกับลูกคาใน

แตละแบบใหไดมากท่ีสุด 

สวนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4P’s) สําหรับผูจัดจําหนายรายใหม และผู

จัดจําหนายรายเดิม ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สําหรับผูจัดจําหนายรายใหม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  สําหรับผูประกอบการรายใหมควรมีการจัดหาสมารตโฟนท่ีจะ

นํามาจัดจําหนายใหมีความหลากหลาย ท้ังตรายี่หอ และ รุน ใหเพียงพอและตรงตอความตองการ

ของผูบริโภคในปจจุบัน โดยตัวเครื่องท่ีนํามาจําหนายนั้นควรจะมีคุณภาพท่ีดีและมีความแข็งแรง มี

รูปแบบ รูปทรงของตัวเครื่องท่ีทันสมัย โดยทางรานอาจมีการรับประกันตัวเครื่องเพ่ิมมากขึ้นจาก

การประกันของบริษัทผูผลิตแลว อาทิเชน การประกันเพ่ิมเติมอีก 1 ป หรือการประกันโดยการซอม

ฟรีท่ีราน หรือ เสียแตคาอะไหล ฟรีคาแรง หรือ ซอมฟรี 6 เดือน สวน 6 เดือนหลังเสียแต คาอะไหล   

ซ่ึงขึ้นอยูกับนโยบายของทางรานและความเหมาะสม ท้ังนี้ควรเนนในเรื่อง ของการบริการท่ีดี 

รวมถึงการบริการหลังการขายท่ีประทับใจใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อาทิเชน การลงโปรแกรมเพิ่มเติม 

Upgrade Software ฟรี การใหคําแนะนําหลังการขายท่ีดี เปนตน  

ปจจัยดานราคา สําหรับผูประกอบการรายใหมไมควรกําหนดราคาขายท่ีสูงเกินกวา

ราคาในตลาดเนื่องจากเปนสินคาท่ีอยูในโครงสรางตลาดแบบการแขงขันสมบูรณ (Pure 

Competition) เพราะมีผูขายอยูเปนจํานวนมากในตลาด ดังนั้นถารานท่ีตั้งราคาขายแพงเกินไปกวา

ราคาในตลาด  ก็จะทําใหเสียภาพลักษณและกลายเปนรานท่ีมีราคาแพงในสายตาของผูบริโภคขึ้น

ไดและอาจทําใหเกิดการพูดปากตอปาก (Word of Mouth)  แตท้ังนี้แลวก็จะขึ้นอยูกับการวาง 
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Positioning ของราน  ถาหากรานเนนในเรื่องการบริการ(Service) โดยมีบริการหลังการขาย หรือมี

บริการเสริมท่ีพิเศษกวารานอ่ืนๆ ก็จะสามารถเพ่ิมราคาใหแตกตางจากรานคาอ่ืนๆได เชน บริการ

ซอมฟรี 1 ป การลงโปรแกรมเพิ่มเติม Upgrade Software ฟรี เปนตน แตไมควรมากกวาราคาใน

ตลาดมากนัก ซ่ึงเกณฑท่ีจะเลือกสินคาเขามาขายในรานควรท่ีจะมีหลายระดับราคาใหลูกคาไดเลือก 

เพราะในแตละรานก็จะมีลูกคาหลากกลุมท่ีแตกตางกัน ความตองการในตัวสินคาก็จะมีความ

แตกตางกันดวย แตทางรานควรเนนตัวเครื่องท่ีมี ระดับราคาท่ีอยูในชวง 10,000-15,000 ใหมาก

ท่ีสุดซ่ึงเปนระดับราคาท่ีผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือ และพิจารณาตัวเครื่องท่ีมีความเหมาะสมใน

เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณสมบัติ   ควรเพิ่มชองทางในการชําระเงินโดยสามารถท่ีจะ

ชําระดวยบัตรเครดิตได  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย สําหรับผูประกอบการรายใหมจําเปนตองใหความสําคัญ

การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาเปนส่ิงท่ีสําคัญ ทําเลที่ตั้งมองเห็นไดเดนชัดและงายตอการเดินทาง 

ท้ังนี้  ควรพิจารณาสถานท่ีๆมีระบบขนสงมวลชนผาน มีระบบการจราจรที่สะดวกและงายตอการ

ไปถึงรานคา ซ่ึงอาจตั้งอยูติดกับถนนใหญ พรอมมีท่ีจอดรถท่ีปลอดภัยและเพียงพอ หรือ อาจตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีของหางสรรพสินคา ซุปเปอรเซ็นเตอร หรือศูนยการคาสมัยใหม เปนตนซ่ึงพบวา ลูกคาใน

จังหวัดเชียงใหมสวนใหญมักซ้ือสมารตโฟนในหางสรรพสินคา โดยในพ้ืนท่ีของรานนั้นอาจมีตู

โชวสินคาสมารตโฟนในแตละรุนและแตละยี่หอใหมีความดึงดูดนาสนใจ ตอการเลือกซ้ือหรืออาจ

จัดพ้ืนท่ีสําหรับการทดลองเครื่องเพื่อไมใหกีดขวางลูกคารายอ่ืนท่ีตองการดูโทรศัพท 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  สําหรับผูประกอบการรายใหมจําเปนตองให

ความสําคัญกับการกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานขาย ท่ีดี ท้ังบุคลิก ทาทาง การพูดและ

ทักษะการอธิบาย เนื่องจากตัวพนักงานนั้นเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารตโฟนมากท่ีสุด 

และหลังจากไดคัดเลือกพนักงานแลวควรมีการอบรมความรูตางๆในตัวสินคาท้ังหมด ความ

แตกตางในแตละตรายี่หอ รวมถึงเทคนิคการเสนอขาย และการปดการขาย  โดยทางรานอาจตั้ง

เกณฑรางวัลสําหรับพนักงานขายท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดหรือการใหบริการขอมูลท่ีดีเปนท่ีพอใจของ

ลูกคาก็จะไดรับเงินพิเศษเพ่ิมเติม และในชวงการเปดราน 3 เดือนแรกอาจทําการสงเสรมิการขาย ใน

ตัวสมารตโฟน โดยการลดราคาคาสมารตโฟนใหถูกวาราคาในทองตลาดซ่ึงอาจทําการแจกของพ

รีเม่ียม หรือการแถมอุปกรณเสริม เปนตน และทําการโฆษณาประชาสัมพันธรานคาผานส่ือตางๆให

เปนท่ีรูจัก โดยอาศัยการสงเสริมการขายเขามาชวยในการทําใหลูกคารูจักรานคาไดเร็วยิ่งขึ้น  หาก

ลูกคาท่ีเขามาซ้ือสมารตโฟนเปนกลุมลูกคาชาย อาจเนนท่ีการแถมอุปกรณเสริมท่ีส่ังทําหรือซ้ือมา

โดยเฉพาะเพื่อแจกพรอมกับการซ้ือสมารตโฟน ในเดือนนี้เทานั้น เชน ลายฟุตแตละสโมสร  

รวมถึง Mascot ในการตูนออนไลนตางๆ สวนกลุมลูกคาหญิง นั้นอาจมีการนําเอาภาพดารา นักรอง 
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ท่ีเปนพรีเซ็นเตอรสมารตโฟน ในแตละยี่หอ หรือ ดาราคนไหนใชสมารตโฟนรุนอะไร จัดทําเปน

แคตตาลอกเก็บไว เพ่ือใหกลุมลูกคาผูหญิงไดเปดดูขณะมาเลือกซ้ือสมารตโฟนในราน เนื่องจาก 

กลุมดารา นักรองนี้ จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของกลุมดังกลาว 

สําหรับผูจัดจําหนายรายเดิม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ในการหาสินคาท้ังตัวเครื่องและอุปกรณเสริมเขามาจําหนาย

เพ่ิมเติมในรานควรใหความสําคัญกับรูปแบบ รูปทรงตัวเครื่องท่ีทันสมัย คุณภาพดีมีความคงทน ซ่ึง

ทางรานควรมีตัวเครื่องท่ีหลากหลายใหลูกคาไดเลือก เนื่องจากปจจุบันอาจมีกลุมลูกคาท่ีแตกตาง

กันออกไปและมีความตองการท่ีแตกตางกัน โดยถากลุมลูกคาเปนหญิงเขามาซ้ือทางรานอาจทําการ

แนะนําผลิตภัณฑในรุนและยี่หอท่ีมีขนาดกะทัดรัดน้ําหนักเบา รวมถึงฟงกช่ันการใชงานท่ีงาย ไม

ยุงยาก เนื่องจากเปนปจจัยท่ีผูหญิงมีความตองการ รวมถึงคนทํางานนั้นอาจแนะนําตัวสมารตโฟนท่ี

รองรับการทํางาน 2 ซิมใน 1 เครื่องเนื่องจากปจจุบันโปรโมช่ันโทรศัพทมือถือในแตละบริษัทผู

ใหบริการเครือขาย มีความแตกตางกัน รวมถึง คนทํางานมักมีโทรศัพท 2 เครื่องเพ่ือใชในการ

ทํางาน หรือ ใชในชีวิตประจําวัน เปนตน และท้ังนี้ทางรานคาอาจเนนถึงการรับประกันตัวเครื่องท่ี

ยาวนานมากขึ้นกวาเดิมโดยเพิ่มประกันของทางรานพิเศษเพ่ิมเติมอีก 1 ป และสําหรับอุปกรณตอ

พวงอาจมีการรับประกันอยางนอย 6 เดือน เปนตน  

ปจจัยดานราคา   รานคาควรมีสินคาท่ีหลากหลายท้ังรุนและตรายี่หอ ซ่ึงจะทําให

ระดับ   ราคามีความหลากหลายเชนกัน โดยราคาท่ีตั้งควรเปนราคาที่สามารถตอรองได หากไม

สามารถลดราคาได ทางรานก็อาจจะมีขอเสนอพิเศษโดยการใหของแถม หรือ สวนลดพิเศษตาม

ชวงเวลาแทน โดยทางรานควรมีระบบการชําระเงินดวยบัตรเครดิต  หรือ มีระบบสินเช่ือสามารถ

ผอนชําระไดก็จะเปนการเพ่ิมทางเลือกในการใชจายและกระตุนใหเกิดการซ้ือท่ีงายขึ้น และ

เนื่องจากโทรศัพทเปนสินคาเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว หากรานมีบริการรับซ้ือ

เครื่องมือ 2 เพ่ิมเติมโดยใหราคาท่ีสูงกวารานคาอ่ืนๆ ก็จะเปนแรงดึงดูดใหลูกคาเขามาเลือกซ้ือ

สินคาไดทันทีและงายขึ้นกวาเดิมโดยในการนําเครื่องเกามาแลก หรือมา Turn เครื่องใหมนั้นทาง

รานจะใหราคาท่ีสูงกวาราคาขายในทองตลาดอีกดวย  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ซ่ึงมีทําเลที่ตั้งเดิมอยูแลวทางรานควรใหความสําคัญกับ

งานดานบริการมากย่ิงขึ้น โดยเนนการณจัดตั้งศูนยบริการทางดานซอฟแวร (Soft Ware) เพ่ือ

ใหบริการสําหรับการ Update Software , Upload  Data หรือโปรแกรมพิเศษตางๆ รวมถึงมี

ศูนยบริการทางดานฮารดแวร (Hard Ware) โดยเฉพาะสําหรับการซอมเครื่อง ตรวจเช็คสภาพเครื่อง 

ปรับแตงแกไขตัวเครื่อง เปนตน เพ่ือเปนการสรางจุดเดนท่ีแตกตางจากรานคาอ่ืนๆท่ีอาจมีเฉพาะ

การจัดจําหนายเพียงอยางเดียว ท้ังนีค้วรท่ีจะทําการประชาสัมพันธรานคาใหเปนท่ีรูจักแกลูกคาใน
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ฐานะเปนรานคาท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได พรอมท้ังนี้หากทางรานมีศักยภาพในการขายมากในสมารต

โฟนย่ีหอใด อาจทําการเสนอเรื่องไปยังบริษัทผูผลิตเพ่ือขอเปนตัวแทนในการจัดจําหนายโทรศัพท

ในตรายี่หอนั้นโดยตรง ซ่ึงจะเปนการสรางภาพลักษณและความนาเช่ือถือใหมีเพ่ิมมากขึ้น และอาจ

เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายในเว็บไซตขึ้น ในการส่ังซ้ือ หรือ จองสินคาผานทางเว็บไซตเปนตน  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ทางรานควรมีการอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับจุดเดน

ตัวสินคาในทุกตรายี่หอ และควรจัดอบรมเทคนิคเฉพาะในการเสนอทางเลือก ประกอบกับการ

เปรียบเทียบแนะนํา การใหความรูในการเลือกซ้ือสมารตโฟนแกผูบริโภคซ่ึงจะเปนการสรางความ

ไดเปรียบในเรื่องของการใหบริการกวารานคาอ่ืนๆได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ รวมถึง

ใหการดูแลเอาใจใสพนักงานขายซ่ึงเปนตัวแทนในการนําเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคาไดรับทราบ

โดยใชเทคนิคการจูงใจในการทํางานดวยวิธีตางๆ เขามาชวยในการกระตุนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเสนอผลตอบแทนการทํางานท่ีดี โดยการใหโบนัส  หรือคาคอม

มิสช่ันเปนตน  สําหรับรายการสงเสริมการขาย ควรเนนท่ีการลดราคาเปนตัวนําในการดึงผูบริโภค

เขามาในราน โดยการลดราคาจะทําใหเกิดความแตกตางจากรานจําหนายท่ัวๆไป  และทํากําไรจาก

การขายอุปกรณเสริม  เชน  หนวยความจํา ซอง  ซิลิโคลน หูฟง  แบตเตอร่ี ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


