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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ” มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ
ซั ม ซุ ง ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี (2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุ มธานี จาํ นวน 1,116,964 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการใช้สูตร Yamane
จํานวน 400 คน สุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นโดยการสุ่ มแบบเจาะจง ข้อมูลที่ได้นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วย t – Test, One Way
ANOVA และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวน 217 คน อายุ 20 – 25 ปี จํานวน 174 คน
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 216 คน มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 149 คน มีรายได้ 10,001 – 20,000 จํานวน
165 คน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกซื้ อได้แก่ หน่ วยความจําของโทรศัพท์ และสถานที่เลือกซื้ อ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 และ (3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ดา้ นราคา (β= 0.516) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (β=
0.396) และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด (β= 0.123) ตามลําดับ มี อ าํ นาจการพยากรณ์ ร้ อ ยละ 62.4
(Adjusted R2 = 0.624)
คําสํ าคัญ: การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด

ABSTRACT
The objectives of the independent study "The factors influencing the decision to buy a Samsung mobile
phone brands of consumer in Pathum Thani province" were (1) to study the factors influencing the decision to buy
mobile phones, Samsung brand of consumers in Pathum Thani province, (2) to study the buying behavior affecting
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the decision to buy Samsung mobile phone brands of consumer in Pathum Thani Province, and (3) to study the
marketing mix factors influencing the decision to buy Samsung mobile phone of consumers in Pathum Thani
province. The population of this research is consumers living in Pathum Thani Province, the 1,116,964 people. Data
by using the formula Yamane of 400 people were sampled by purposive sampling. Data were analyzed by statistics
using percentage, frequency, mean, standard deviation, and compared the difference with t-test, one way ANOVA,
and multiple regression analysis.
The results showed that most of the respondents were male (217 people), age 20 - 25 years (174 people),
with bachelor degree (216 people.), having professional employees(149 people) and earn 10,001 - 20,000 baht (165
people.) For results of hypothesis testing, it was found that (1) personal factors; sex, age, occupation, and average
income per month have varying effects on the decision to purchase mobile phones, Samsung brand of consumers in
Pathum Thani province, at significant level of 0.05, (2) the buying behaviors, including memory of the phone and
places have varying effects on the decision to purchase mobile phones, Samsung brand of consumers in Pathum Thani
province, at significant level of 0.05, and (3) marketing mix factors including the price (β = 0.516) followed by the
product (β = 0.396) and the smallest is the promotion. (β = 0.123), have the predictive power 62.4 (Adjusted R2 =
0.624).
Keywords: Decision Making to Buy, Consumer Behavior, Marketing Mix
1. บทนํา
ในยุคปั จจุบนั โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มีการพัฒนาที่กา้ วกระโดดอย่างรวดเร็ ว เป็ นโลกแห่ งการ
สื่ อสารที่ไร้พรมแดน ซึ่ งนอกจากอินเตอร์ เน็ตแล้ว โทรศัพท์มือถือเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่มีอิทธิ พลและมีความสําคัญเป็ น
อย่ า งมากในดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ของทุ ก คน จากข้อ มู ล ของwww.mediaartsdesign.org ที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อง Social
Networks จะเห็นได้วา่ ในอดีต การสื่ อสารผ่านทางเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มีโอกาสใช้
เพราะเหตุผลทางด้านราคาของเครื่ อง และการให้บริ การของเครื อข่าย เป็ นต้น แต่ในปั จจุ บนั แทบทุกคน ทุกอาชี พ
สามารถเข้าถึงและได้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพราะผูใ้ ห้บริ การระบบต่าง ๆ และองค์กรบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่ าย
เครื่ องโทรศัพท์มือถือได้หากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อทําการแข่งขันกันให้ได้เป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่ งของโลกและของประเทศ
และการขยายตัวของธุ รกิ จทางด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม ทั้งของโลกและของประเทศไทยมี การขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว สําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันของโทรศัพท์มือถือที่แข่งขันกันอย่างดุเดื อดเข้มข้นและ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะครอบครองการเป็ นเจ้าแห่งผูค้ รองตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิด
การแข่งขันทางการตลาดสู ง และความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการเลือกสิ นค้าและบริ การที่สูงตามไปด้วย การแข่งขัน
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ ทั้งการแข่งขันในรู ปแบบเครื อข่ายสัญญาณ รู ปลักษณ์โทรศัพท์ ราคา การ
ส่ งเสริ มการตลาด รวมถึงการปฏิบตั ิการทํางานของโทรศัพท์มือถือ และจากการสื บค้นข้อมูลด้านส่ วนแบ่งทางการ
ตลาดโลกจาก www.slate.com จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคนั้นหันมาใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน
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อาจเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงครั้ งสําคัญของซัมซุ งที่ หันมาใช้ระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยจากผูผ้ ลิ ตและพัฒนา
google ทําให้โทรศัพท์มือถือของซัมซุงมีประสิ ทธิ ภาพทัดเทียมค่ายคู่แข่งอย่างแอปเปิ้ ล
ข้อมูลตัวเลขส่ วนแบ่งทางการตลาดจาก www.fosspatents.com ของซัมซุ งมีอตั ราที่โตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
และต่อเนื่ อง ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของอันดับหนึ่ งอย่างแอปเปิ้ ลนั้น มีแนวโน้มที่ลดลงและค่อนข้างที่จะคงที่
ไม่ เพิ่ มขึ้ น ทั้งในส่ วนของมู ลค่ า และจํานวนเครื่ อง นอกจากนี้ www.marketingoops.com ได้ท าํ การสํารวจส่ วนแบ่ ง
การตลาดโทรศัพท์มือถือ พบว่าแนวโน้มยอดขายโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุ งมีแนวโน้มในทางที่ดีข้ ึนและยังมีอีกสิ่ งหนึ่ง
ที่ เป็ นอีกองค์ประกอบสําคัญก็คือ 4Ps หรื อที่ เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า Marketing mix เรี ยกได้ว่าซัมซุ งมี จุดแข็งในด้านนี้
อย่างมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ดา้ นผลิตภัณฑ์ซัมซุ งใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ การขยายไลน์
ของผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ และการทําตลาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจน
กลายมาเป็ นผูน้ าํ ระดับบน ๆ เยีย่ งในปั จจุบนั รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่ทางซัมซุงก็ยงั สามารถทําได้ดีเช่นกัน
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น เป็ นจุดที่ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่าจากแนวโน้มส่ วนแบ่งตลาดของซัม
ซุ งที่ยงั คงโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งในเขต
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง มีการแข่งขันทั้งด้านราคา คุณภาพ รายการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และในระยะหลังที่ทางบริ ษทั ซัมซุ งประสบปั ญหาเหตุการณ์ที่แบตเตอรี่ ที่บรรจุอยูภ่ ายใน
เครื่ องโทรศัพท์มือถือเกิ ดระเบิ ดทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยความเชื่ อมัน่ ต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อนําผล
การศึ ก ษาไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการเข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ยี่ ห้ อ ซั ม ซุ ง ของ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงความต้องการมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุ มธานี จ าํ นวน 1,116,964 คน
(ข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี จํานวน
400 คน โดยการคํานวณใช้สูตรของ Yamane (1967) กลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้ 400 คนที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นโดยการสุ่ มแบบเจาะจง
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 314

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจัย ครั้ งนี้ เ ครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุ ด โดยแต่ ละชุ ดจะ
ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุง
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามให้เขียนข้อเสนอแนะ
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร จํานวน 1,116,964
คน โดยเลือกเก็บแบบเจาะจงจํานวน 400 ตัวอย่าง และดําเนิ นการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี ที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือยีห่ ้อซัมซุ งแล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ ิจัยได้ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาสําหรั บการอธิ บายผล
การศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ตัวแปรด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการบรรยาย
เพื่อให้ทราบถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
1.2 ตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นข้อมูลที่ ใช้มาตรวัดอันตรภาค เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่า
คะแนนให้แต่ละระดับ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่างและอันดับ
จากการวิเคราะห์ตวั อย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิ บายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิ สระ
หลายตัว ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตร
วัดนามบัญญัติ กับกระบวนการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค โดยใช้ t-Test, One-way
analysis of variance (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน หากพบความแตกต่างจะทดสอบความต่างรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD
2.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ในลักษณะของการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตัว ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่เป็ นตัวแปรอิสระที่ใช้มาตรวัดเรี ยงระดับ กับตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งใช้มาตรวัด
อันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมี ต่อตัวแปรตาม โดยใช้ ใช้สถิติ Multiple
Regression Analysis โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 217 คน(ร้อยละ 54.25) อายุ 20 – 25 ปี
จํานวน 174 คน (ร้อยละ 43.50) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 216 คน (ร้อยละ 54.00) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั
จํานวน 149 คน (ร้อยละ 37.25) รายได้ 10,001 – 20,000 จํานวน 165 คน (ร้อยละ 41.25)
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบปัจจัยด้ านพฤติกรรม
ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ หน่วยความจําของโทรศัพท์ ลักษณะการนําโทรศัพท์ไปใช้งานมากที่สุด สถานที่
เลือกซื้ อ วิธีการชําระเงินในการซื้ อ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือก
หน่ วยความจําของโทรศัพท์ 32 GB จํานวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) มีลกั ษณะการนําไปใช้เล่นอินเทอร์ เน็ตและโซ
เซี ยลเน็ตเวิลค์ มากที่สุด จํานวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีการเลือกซื้ อจากตัวแทนจําหน่ ายมากที่สุดจํานวน 274 คน
(ร้อยละ 68.50) เลือกใช้วธิ ี การชําระเงินครั้งเดียวจํานวน 278 คน (ร้อยละ 69.50)
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.03) โดยพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.16) รองลงมาด้านสถานที่การจัดจําหน่าย (x = 4.10) และน้อยที่สุดด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก
(x = 3.92) โดยรายละเอียดในแต่ละด้าน มีดงั นี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการใช้งานง่าย มีการ
ตอบสนองที่รวดเร็ วมากที่สุด (x = 4.33) รองลงมา คือ มีคุณภาพในระดับสากล (x = 4.24) และน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์มี
ความคงทน อยูใ่ นระดับมาก (x = 4.00)
2) ด้า นราคา ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือ ถื อยี่ห้อ ซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดปทุ มธานี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมี
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด (x = 4.12) รองลงมา คือ มีแอพพลิเคชัน่ ที่ความเหมาะสมกับราคา (x = 4.08)
และน้อยที่สุดสามารถต่อรองราคาได้ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.45)
3) ด้านสถานที่ การจัดจําหน่ าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับมีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้มากที่สุด (x = 4.26) รองลงมา คือ สถานที่จาํ หน่ายสามารถหาได้ง่ายและ
สะดวก (x = 4.25) และน้อยที่สุดมีบริ การจัดส่ งตามสถานที่ต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.89 )
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ซัมซุงของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
ปทุ มธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.95) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบและทัว่ ถึงมากที่สุด (x = 4.19) รองลงมา คือ ค่าบริ การรายเดือน
และโปรโมชั่นที่ หลากหลายจากตัวแทนจําหน่ าย (x = 4.09) และน้อ ยที่ สุ ดให้ข องสมนาคุ ณ และของแถมจากผู ้
จําหน่าย (x = 3.79) และ (x = 3.79)
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ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.97) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับราคาของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งมากที่สุด (x = 4.18) รองลงมา รู ้สึกคุม้ ค่าและไม่รู้สึกผิดหวัง เมื่อ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ ง (x = 4.11 และน้อยที่สุดไม่เคยคิดที่จะลังเลในการซื้ อโทรศัพท์ มือถือ
ยีห่ อ้ ซัมซุง (x = 3.77)
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการ
ตัวแปรอิสระ
ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.041*
ยอมรับ
อายุ
F-Test
0.000*
ยอมรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.156
ปฏิเสธ
อาชีพ
F-Test
0.000*
ยอมรับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-Test
0.004*
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
หน่วยความจําของโทรศัพท์
F-Test
0.000*
ยอมรับ
ลักษณะการใช้งาน
F-Test
0.105
ปฏิเสธ
สถานที่เลือกซื้ อ
F-Test
0.003*
ยอมรับ
วิธีการชําระเงิน
t-Test
0.056
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านราคา
MRA
0.000*
ยอมรับ
ด้านสถานที่การจัดจําหน่าย
MRA
0.235
ปฏิเสธ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.014*
ยอมรับ
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยอมรั บ
สมมติฐาน ส่ วนระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อได้แก่หน่วยความจําของโทรศัพท์
สถานที่เลือกซื้ อ ยอมรับสมมติฐาน ส่ วนลักษณะการใช้งานและวิธีการชําระเงินปฏิเสธสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ยอมรับสมมติฐาน ส่ วนด้านสถานที่การจัด
จําหน่าย ปฏิเสธสมมติฐาน
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ งของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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การวิจยั ส่ วนประสมทางการตลาดพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่ องการใช้งานที่ ง่าย เช่น เมนู การใช้งานที่ ไม่
ซับซ้อน การให้ภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทดแทนตัวอักษรเพื่อลดความวุน่ วายในพื้นที่หน้าจอที่มีความจํากัดของโทรศัพท์
เพิ่มความเร็ วทางเทคนิ คของตัวโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความความลื่นไหลและการตอบสนองที่รวดเร็ วของแอปพลิเคชัน่
ภายในการใช้งาน
ด้านราคา ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่ องการตั้งราคาจําหน่ายที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของโทรศัพท์ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากเรื่ องราคากับคุณภาพที่มีความสอดคล้องและมีความคุม้ ค่าสู ง
ด้านสถานที่การจัดจําหน่าย ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่ องการมีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลอง
ใช้ ณ สถานที่ จ ํา หน่ า ย เพื่ อ ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด การตัด สิ น ใจได้ง่ า ยขึ้ น ในขณะอยู่ใ นสถานที่ จ ํา หน่ า ย เพิ่ ม โอกาส
ความสําเร็ จในการขายได้มากยิง่ ขึ้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่ องการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
รู ปแบบและมีความทัว่ ถึงมากที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีอาํ นาจการเข้าถึงข้อมูลสู งมาก ทําให้ผสู ้ ่ งสารง่ายต่อ
การกระจายข้อมูล เราจึ งควรใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรี ยบนี้ เพื่อสร้างแรงดึงดูดกลับมายังซัมซุ ง รวมถึงในปั จจุบนั
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่ นช่วงที่ผบู ้ ริ โภคต้องมีความรัดกุมด้านค่าใช้จ่ายมากขึ้น การส่ งเสริ มด้านโปรโมชัน่ ต่าง
ๆ ที่อาจตํ่ากว่า หรื อมีสิทธิ พิเศษมากกว่า เพียงเท่านี้อาจนําไปสู่ ความสําเร็ จของผูใ้ ห้บริ การได้
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การในเขตจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น ผูท้ ี่จะศึกษา
ครั้งต่อไปควรจะศึกษาโดยเน้นกลุ่มตัวอย่างของทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุม และเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคต
2. ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เช่น ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นต้น
3. ในการศึ กษาครั้ งต่อไปควรมี การศึ กษา เปรี ยบเที ยบโทรศัพท์มือถื อในแต่ละยี่ห้อ เช่ นเปรี ยบเที ยบ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุ ง กับ I PHONE ซึ่ งเป็ นยี่ห้อที่ได้รับความนิ ยม จึงควรที่จะศึกษาอย่างยิ่ง เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนทางการตลาด และนํามาพัฒนาการผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
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