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บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม มีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนโรงเรียน

ศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม จาํนวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 2 ระดบัชั้น ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 2,906 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว   

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่   

กกกกกกกก1. ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการมีระดบัความสําคญัในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก (3.77)   

กกกกกกกก2. ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูลมีระดับความสําคญัในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก (3.82)   

กกกกกกกก3. ด้านการประเมินทางเลือกมีระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก (4.04)   

กกกกกกกก4. ด้า นก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ มี ระ ดับ ค วา ม สํ า คัญใ นก ระ บ วนก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก (3.79)      

กกกกกกกก5. ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือมีระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก (3.93)    
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กกกกกกกกความสาํเร็จของการทาํวจิยัในคร้ังน้ี เกิดจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีให้ความช่วยเหลือและให้

การสนบัสนุนเป็นอยา่งดียิง่ โดยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาแก่ขา้พเจา้ขณะดาํเนินงานวจิยัเล่มน้ี 

กกกกกกกกผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์นพดล  โตวิชยักุล  ท่ีให้ความช่วยเหลือในการทาํ

วิจยัโดยให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํท่ีประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งเสียสละเวลาเพื่อให้งานวิจยัเล่มน้ีมี

ความถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นไปอยา่งราบร่ืน รวมทั้งอาจารยภ์าวณีิ กาญจนาภา และ 

อาจารยป์ระพล เปรมทองสุข เป็นผูใ้ห้คาํแนะนําแบบสอบถาม รวมทั้งอาจารย์อีกหลายท่านท่ี

ขา้พเจา้ขอคาํแนะนาํ ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ีดว้ย 

กกกกกกกกผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยแ์ละนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  

จงัหวดันครปฐม ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้ขอ้มูลในแบบสอบถาม

อยา่งดียิง่ 

กกกกกกกกนอกจากน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยอบรมสั่งสอน และมอบ

ความรู้ใหก้บัผูว้จิยั 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกวิทยาการกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเป็นปัจจยัผลกัดนัท่ี

ทาํใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารระหวา่งพลโลก อยา่งไร้พรหมแดน (Globalization) อยา่งรวดเร็วนาํไปสู่

การผสมผสานความคิด ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมวลมนุษยช์าติท่ีเรียกว่า 

“กระแสโลกาภิวฒัน์” เทคโนโลยีต่างๆไดถู้กนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศเกิดการ

แข่งขนัในดา้นขอ้มูลข่าวสารดว้ยการนาํเอาความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสําคญัในการพฒันา

ประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายความเป็นเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้(Knowledge-

based Economy/Society)   

กกกกกกกกการบริโภคและวฒันธรรมของวยัรุ่นทัว่ประเทศไทยยุคน้ี (สุเนตร สุธาภุชกุล, 2539) 

เนน้วตัถุและบริโภคนิยมมากกว่าจิตนิยม ใฝ่หาความรุนแรง อยากร่ํารวย มีพฤติกรรมชอบมองหา

ส่ือและเทคโนโลยีใหม่ๆ  นิยมบริโภคสินคา้และบริการท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น ซ่ึงทาํให้เกิด

ปัญหาก็คือ วยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัหาเงินใชเ้องไม่ได ้ยงัตอ้งขอจากผูป้กครอง เท่ากบัเป็นการเพิ่มภาระ

ค่าใช้จ่ายให้กบัผูป้กครอง ซ่ึงเท่ากบัว่าครอบครัวก็จะมีเงินออมเหลือน้อยลงไป พฤติกรรมอย่าง

หน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัของวยัรุ่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดนอกเหนือจากพฤติกรรมการแต่งกายและการ

ใช้ส้ินคา้ราคาแพงแล้ว วยัรุ่นยงัมีพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถือซ่ึงมีราคาแพงอีกด้วย แม้ว่า

โทรศพัท์มือถือไดก้ลายเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับคนในยุคปัจจุบนัเพราะสามารถเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ในทุกสถานท่ี ทุกโอกาส มีการส่งขอ้ความ การถ่ายรูป การถ่าย

วดีีโอ การส่งข่าวสารต่าง ๆ ได ้และเม่ือพิจารณาถึงขอ้เสียของโทรศพัทมื์อถือนั้นก็พอมีอยู ่โดยอยูท่ี่

ผูใ้ช้ว่าจะใช้มือถืออย่างไร เพราะถา้ใช้แบบฟุ่มเฟือย ใช้มือถือรุ่นทนัสมยัใหม่ล่าสุดท่ีมีรูปลกัษณ์

สวยงาม ก็มกัจะมีราคาแพง หรือเม่ือใชคุ้ยนาน ๆ นัน่ก็หมายถึงค่าใชจ่้ายในการใชง้านก็จะสูงข้ึนอีก

ดว้ย อีกทั้งพฤติกรรมท่ีน่าเป็นห่วงเหล่าน้ีนั้น กลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีน่าเป็นห่วง

มากท่ีสุด เพราะนอกจากจะมีการแข่งขนัในการใช้และพกพาโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ แลว้ ยงัมี

การใชบ้่อยและยาวนานอีกดว้ย นอกจากนั้นวยัรุ่นบางรายยงัชอบในลกัษณะ รูปทรง และสีสันของ

มือถือ หรือแมก้ระทัง่รูปแบบเสียงเรียกเขา้และเสียงรอสาย (Ring tone) เพื่อทาํให้ตนเองนั้นดู

ทนัสมยั ดูน่าเช่ือถือและมีเหมือนเพื่อนในกลุ่ม 
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กกกกกกกกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือโทรศพัทมื์อถือกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และดู

เหมือนว่า “โทรศพัท์มือถือ” จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของยุคโลกาภิวตัน์ท่ีจะขาดไม่ได้ เน่ืองจาก

สามารถส่ือสารถึงกนัและกนัไดต้ลอดเวลาและแทบทุกสถานท่ีท่ีสัญญาณไปถึงทาํให้จาํนวนผูใ้ช้

โทรศพัทมื์อถือเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่นจะมีโทรศพัทมื์อถือไวใ้ชเ้กือบทุก

คน โทรศพัทมื์อถือเขา้มามีอิทธิพลและเป็นปัจจยัท่ีหา้ของชีวติของวยัรุ่นวยัเรียนไปแลว้โดยไม่

ว่าจะไปท่ีไหนก็จะมีโทรศพัท์มือถือเป็นเพื่อนติดตวัไปทุกหนทุกแห่ง ปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือ

นอกจากจะมีคุณสมบติัในการส่ือสารทางเสียงแลว้ยงัมีความสามารถอ่ืน เ ช่ นส นับ ส นุ นก า ร

ส่ือสารดว้ยขอ้ความ เช่น SMS, การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตการส่ือสารดว้ยแบบ Multimedia   เช่น 

MMS, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจบัเวลา, ปฏิทิน,ตารางนัดหมาย สเปรดชีต,โปรแกรม

ประมวลผลคาํรวมไปถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชนัของจาวาเช่น เกมส์ต่างๆได ้

กกกกกกกกการเติบโตของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยเป็นไปอย่างกา้วกระโดด สํานกังาน

สถิติแห่งชาติระบุว่า จากขอ้มูลในปี 2550 พบว่า จาํนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานท่ีให้บริการมี

จาํนวน 14.3 เลขหมายต่อประชากร 100 คนโดยมีจาํนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานท่ีมีผูเ้ช่ามี

จาํนวน11.2  เลขหมายต่อประชากร 100 คน จะเห็นไดว้า่โทรศพัทพ์ื้นฐานท่ีมีผูเ้ช่ามีจาํนวนลดลง

เล็กน้อย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความสะดวกสบายของการใช้โทรศพัท์มือถือทาํให้โทรศพัทพ์ื้นฐาน

ลดลง สําหรับประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ท่ีมีโทรศพัท์มือถือ ในปี 2549 มีจาํนวน 24.7 ลา้นคน ซ่ึง

เพิ่มข้ึนจากปี 2548 ท่ีมีจาํนวน 21.7 ลา้นคน ถึงร้อยละ 13.8 โดยกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของ

ประชากรท่ีมีโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด ร้อยละ 63.9 ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วน

ของประชากรน้อยท่ีสุดคือ 31.6 โดยส่วนใหญ่ของผูท่ี้มีโทรศพัท์มือถือ (ร้อยละ  49.9) จะเสีย

ค่าใชจ่้ายประมาณเดือนละ 300-599 บาท ซ่ึงการท่ีจาํนวนผูมี้โทรศพัทมื์อถือเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วนั้น

อาจจะเป็นเพราะปัจจุบนัค่าใชบ้ริการท่ีถูกลงและความสะดวกสบายในการใช ้น อ ก จ า ก น้ี ก า ร มี

เคร่ืองโทรสารในการติดต่อ ส่งข่าวสารของครัวเรือนมีน้อยลงและสวนดุสิตโพเคยสํารวจ

พฤติกรรมกรใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของวยัรุ่นไวว้่าวยัรุ่นท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีส่วนใหญ่จะใช้ใน

การพดูคุยในกลุ่มเพื่อนรองลงมาพูดคุยเร่ืองความรักและเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัวโดยพูดคุยเร่ืองการ

เรียนเป็นอนัดบัสุดทา้ยบุคคลท่ีโทรฯหามากท่ีสุดอนัดบัแรกก็คือเพื่อน รองลงมาคือแฟนครอบครัว

ตามลาํกบั ค่าใชจ่้ายต่อเดือนจะตกราว 700-900 บาท พร้อมกบัให้เหตุผลว่า ไม่มีปัญหาอะไร และ

ส่วนหน่ึงจะบอกวา่ อาจมีปัญหาดา้นการติดต่อ ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั สํานกัสถิติ

แห่งชาติระบุอีกว่า โลกปัจจุบนัการส่ือสารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีบทบาทต่อคนไทยมากข้ึน  

โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดง่้าย  (พฤทธ์ิ  ภู่รัตนาพิชญ์และวรุตม ์

ทองหยด  :  2551) 
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กกกกกกกกปัจจุบนัทุกคนยอมรับวา่การส่ือสารแบบไร้สายกลายเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงต่อ

การดาํรงชีวติของเรา ๆ ท่าน ๆ ไปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือท่ี

นิยมเรียกกนัวา่โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีการเติบโตและแพร่ขยายไปอยา่งกวา้งขวาง   โรงเรียนศรีวิชยั

วทิยา  จงัหวดันครปฐม  มีกลุ่มนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุประมาณ  13-18  ปี  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ของวยัรุ่นท่ีมีการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมาก  การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนมีการใชเ้ครือข่าย

ท่ีหลากหลาย  ตามรสนิยมความชอบหรือความพอใจของแต่ละบุคคล  ซ่ึงช่วงเวลาในการใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนก็มีความแตกตางกนัไปดว้ย   ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันา

ให้มีความหลากหลายรวมถึงการวางกลยุทธ์ในตวัผลิตภณัฑ์เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหนัมาใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

กกกกกกกกประเทศไทยมีผูใ้หบ้ริการดา้นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยู ่ 4  เครือข่าย  ไดแ้ก่  เอ ไอ 

เอส (AIS)  ดีแทค (DTAC)  ทรู  มูฟ (TRUE  MOVE)  และฮทัช์ (HUTCH)  ซ่ึง เอ ไอ เอส (AIS)  

เป็นผูใ้ห้บริการดา้นเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหญ่ท่ีมีผูใ้ช้บริการจาํนวนมาก  โดยสถิติจดัทาํ

โดยธนาคารกรุงไทยฯ  ในปี  2551  ไตรมาสแรกมีผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย  เอ ไอ เอส (AIS)  จาํนวน  

25,087,300  คน  DTAC  มีผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย  16,656,224  คน  TRUE  MOVE   มีผูใ้ชบ้ริการ

เครือข่าย  12,448,279  คน  ส่วนปี  2551  ในไตรมาสท่ี  2  มีผูใ้ช้บริการเครือข่าย  AIS  จาํนวน  

25,964.700  คน  DTAC  มีผูใ้ช้บริการเครือข่าย  17.732,933  คน  TRUE  MOVE  มีจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย   12,955,673  คนง่าย  (พฤทธ์ิ  ภู่รัตนาพิชญ ์, วรุตม ์ ทองหยด  :  2551) 

กกกกกกกกด้วยข้อมูลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้เลือกนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จงัหวดันครปฐม  เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  

เน่ืองจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งรวมของวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัของการ

เจริญเติบโต  มีการอยากรู้  อยากลอง  พร้อมท่ีจะเรียนรู้และแสวงหาส่ิงใหม่ๆ  ท่ีสนใจ  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง    ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอันเป็นแนวทางนําไปสู่การพฒันาปรับปรุง

คุณสมบติั  รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ การใหบ้ริการ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.  เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกก2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม 

 

สมมติฐานการวจัิย 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการศึกษากระบวนการสินตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  กรณีศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี

ได้แบ่งขอบเขตของการวิจยัเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตด้านพื้นท่ี ขอบเขตดา้นประชากร และ

ขอบเขตดา้นเวลา โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก-  ขอบเขตด้านพืน้ที ่ ศึกษาข้อมูลของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

จงัหวดันครปฐม  โดยศึกษาขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

และกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   

 

กกกกกกกกกกกกกกกกปัจจยัส่วนบุคคล   

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพของบิดามารดา 

- รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

- รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 
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กกกกกกกกกกกกกกกกดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ดา้นราคา  

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

กกกกกกกกกกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

- การตระหนกัถึงปัญหา 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

    

กกกกกกกก-  ขอบเขตด้านประชากร  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จงัหวดั

นครปฐม  โดยมี จาํนวนนกัเรียนชั้นมธัยมตน้ 1,712 คน   นกัเรียนชั้นมธัยมปลาย  1,194  คน  รวม

ทั้งส้ิน  2,906  คน 

กกกกกกกก- ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวม คือ ช่วงเดือน

มิถุนายน ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2553   
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

กกกกกกกกจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ สามารถกาํหนด 

เป็นกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 
  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดา้นส่วนบุคคล 

 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพของบิดามารดา 
- รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
- รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 

 
 
 
 
 

 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 
- ดา้นผลิตภณัฑ์  
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

 

 
  

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

- การตระหนกัถึงปัญหา 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

กกกกกกกก1. ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  

โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม  

กกกกกกกก2.  ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกก3.  ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ 

การใหบ้ริการ  และการกาํหนดอตัราค่าบริการต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจซื้อ  หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งผา่นหรือพิจารณาหรือลง

มือกระทาํอยา่งเป็นลาํดบัและดาํเนินต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เกิดการ ตดัสินใจซ้ือและลงมือซ้ือสินคา้

หรือบริการ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  การตระหนกัถึงปัญหา  หมายถึง  ในขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจาก

ความจาํเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 

กกกกกกกก(1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายนํ้ า เป็นตน้ 

กกกกกกกก(2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม

ทางการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก-การแสวงหาขอ้มูลหมายถึงเม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้

หรือบริการแลว้ ลาํดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

กกกกกกกก(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกัท่ีมี 

ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

กกกกกกกก(2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตามส่ือต่างๆ 

พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์ 

กกกกกกกก(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินคา้ 

หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

กกกกกกกก(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวัของ 

ผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก-  การประเมินทางเลือก  หมายถึง  เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ในขั้น

ต่อไปผูบ้ริโภค ก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้ง 

กาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน  

กกกกกกกกตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือรถยนต์ จะมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ 

ราคา รูปแบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อ เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  การตดัสินใจซ้ือ  หมายถึง  หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ 

ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกก(1) ตรายีห่้อท่ีซ้ือ (Brand Decision) 

กกกกกกกก(2) ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 

กกกกกกกก(3) ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 

กกกกกกกก(4) เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 

กกกกกกกก(5) วธีิการในการชาํระเงิน (Payment-method Decision) 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  หมายถึง  หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้าํการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 

ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้

คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ

เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ

ซ้ือซํ้ า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงตํ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ

เกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมี

การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย  (พรพรรณ ศรีประเสริฐ,รัศมี รุ่งโรจนอ์นนัต)์  

(ออนไลด)์.  

กกกกกกกกโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง  โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (และมีการเรียก 

วิทยุโทรศัพท์) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการส่ือสารสองทางผ่าน โทรศัพท์มือถือใช้

คล่ืนวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน  โดยเครือข่ายของ

โทรศัพท์มือถือแต่ละผู ้ให้บริการจะเช่ือมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือของผูใ้หบ้ริการอ่ืน (สารานุกรมเสรี) 

กกกกกกกกปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นนกัเรียน

โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย   

กกกกกกกกกกกกกกกก-  เพศ  หมายถึง  เพศกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีใชศึ้กษา คือเพศหญิงและ

เพศชาย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
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   -  อาย ุ หมายถึง  ระยะเวลานบัตั้งแต่ปีท่ีเกิดจนถึงปีปัจจุบนัของประชากร

ท่ีใชศึ้กษา 

   -  ระดบัการศึกษา  หมายถึง  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชศึ้กษา 

   -  สถานภาพของบิดามารดา  หมายถึง  สถานภาพสมรสของบิดามารดา

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ประกอบดว้ย  อยูด่ว้ยกนั หมา้ย หยา่ และร้างหรือแยกกนัอยู ่  

   -  รายไดเ้ฉล่ียของนักเรียนต่อเดือน  หมายถึง  รายรับได้รวมเงินท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งไดรั้บจากครอบครัวต่อ 1  เดือน รวมถึง  ค่ากิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

   -  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  หมายถึง  รายไดร้วมของครอบครัว

นกัเรียนท่ีไดรั้บ เฉล่ียต่อ 1 เดือนรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ  

กกกกกกกกด้านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงองคก์รใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ผลิตภณัฑ์  ราคา  สถานท่ี

จดัจาํหน่าย  การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  ผลิตภณัฑ์  หมายถึง  ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถนาํเสนอขายให้แก่ตลาดเพื่อให้

เกิดความสนใจ  ความตอ้งการเป็นเจา้ของ การใช ้หรือการบริโภคซ่ึงเป็นส่ิงท่ี (อาจจะ) ตอบสนอง

ความ   ตอ้งการและความจาํเป็นของผูซ้ื้อใหไ้ดรั้บความพอใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  ราคา  หมายถึง  มูลค่าของสินคา้และบริการต่างๆ โดยคิดเป็นมูลค่าต่อ

หน่วยผลผลิต 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  หมายถึง  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือ 

หรือพื้นท่ีๆ ทาํหน้าท่ีในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายในช่วงระยะเวลา

หน่ึง 

กกกกกกกกกกกกกกกก-  การส่งเสริมทางการตลาด  หมายถึง  การจูงใจโดยเสนอคุณค่าพิเศษแก่

ผูบ้ริโภค คนกลาง หรือ หน่วยการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ์ในทนัทีนอกเหนือจากกิจกรรมท่ี

ทาํอยูเ่ป็นประจาํ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ของโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ 

กกกกกกกก2.  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

กกกกกกกก3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

กกกกกกกก4.  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกก5.  ขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

กกกกกกกก6.  แนวคิดเก่ียวกบัวยัรุ่น 

กกกกกกกก7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
รูปแบบพฤติกรรมผู้ซ้ือ  

กกกกกกกกพฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) ความรู้สึก 

ทาํใหรู้้สึกถึงความตอ้งการ จนตอ้งทาํการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

เพื่อทาํการตดัสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ืออนัเป็นการตอบสนอง (Response) ในท่ีสุด  

1. ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงท่ีเขา้มากระทบและกระตุน้ผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าภายใน 

(Inside Stimulus) ท่ีร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความตอ้งการท่ี

จะรักษาสมดุลนั้น หรือจากส่ิงเร้าภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

กกกกกกกก1.1 ส่ิงเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัเป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ท่ีนกัการตลาดตอ้งพฒันาข้ึนมา และนาํมาใชก้ระตุน้ให้ผู ้

ซ้ือเกิดการตระหนกัถึงความไม่สมดุล เกิดความตอ้งการ และเกิดความตอ้งการซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1 ส่ิงเร้าดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม 

น่าหยบิใช ้ 
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   1.1.2 ส่ิงเร้าดา้นราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะกบั

ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

   1.1.3 ส่ิงเร้าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution or Place) เช่น การ

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค  

   1.1.4 ส่ิงเร้าดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา การจดัส่วนลด

หรือของแถม  

กกกกกกกก1.2 ส่ิงเร้าอ่ืนๆ เป็นส่ิงเร้าท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุม แต่

ส่งผลต่อการตดัสินใจทาํใหเ้กิดการซ้ือได ้เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีอาํนวยความสะดวก 

ในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงเร้าอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซ้ือ แมจ้ะมีความ

ตอ้งการเกิดข้ึน เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

2. กล่องดํา (Buyer’s Black Box) เป็นระบบของความรู้สึก ความตอ้งการ และกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจของผูซ้ื้อ เปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่

สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของ

ผูซ้ื้อ รวมถึงตอ้งศึกษาถึงขั้นตอนของกิจกรรมกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ย  

3. การตอบสนอง (Respond) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของบุคคลหลงัจากท่ีมีส่ิงมา

กระตุน้ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  

กกกกกกกก3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product choice) เช่น การเลือกซ้ือพาหนะสําหรับเดินทาง คือ 

รถยนต ์ 

กกกกกกกก3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) เช่น ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้  

กกกกกกกก3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer choice) เช่น ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์กล้

บา้น  

กกกกกกกก3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะซ้ือรถยนตเ์ม่ือมีเงิน

ดาวน์พร้อม  

กกกกกกกก3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase among) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกวา่จะซ้ือรถยนต์

จาํนวนก่ีคนั 
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ภาพประกอบ 1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้ออยา่งง่าย 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์,พฤติกรรมผูบ้ริโภคฉบบัพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ฒันาศึกษา

,2538), 48. 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ  

ความหมายของการตัดสินใจ  

กกกกกกกกการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ. 2550:46)  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่าง

กนั มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคล้ายคลึงกนั ซ่ึง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  

กกกกกกกกจุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ 

(Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) 

ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดม

คติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ 

ปัญหาของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.1 ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป เม่ือส่ิงของเดิมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิด

ความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของส่ิงของเดิมท่ีมีอยู ่ ผูบ้ริโภคจึงจาํเป็นตอ้งการหาส่ิงใหม่มา

ทดแทน  

กกกกกกกก1.2 ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนาํไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการท่ีการใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่ง

หน่ึงในอดีตอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา  

ส่ิงเร้า 

(Stimulus) 

กล่องดาํ 

(Black 

 

การตอบสนอง 

(Respond) 
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กกกกกกกก1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งดา้นวุฒิภาวะและคุณวุฒิ

หรือแมก้ระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทัง่สภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการ

ใหม่ๆ  

กกกกกกกก1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว 

เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาํใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบริการเกิดข้ึน  

กกกกกกกก1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของสถานะ

ทางการเงินทั้งทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ยอ่มส่งผลใหก้ารดาํเนินชีวติเปล่ียนแปลง  

กกกกกกกก1.6 ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั แต่ละช่วงชีวิต และ

แต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

กกกกกกกก1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่วา่

จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพ้นกังานหรือ

การตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด

ความตอ้งการข้ึนได ้ เม่ือผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานั้น

หรือไม่ก็ได ้หากปัญหาไม่มีความสําคญัมากนกั คือจะแกไ้ขหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้หากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ยงัไม่หายไป ไม่ลดลงหรือกลบัเพิ่มข้ึนแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดท่ีกลายเป็น

แรงผลกัดนัใหพ้ยายามแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มูลก่อน  

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 

กกกกกกกกเม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยใน

การตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

กกกกกกกก2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว มิตร

สหาย กลุ่มอา้งอิง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ 

กกกกกกกก2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีได ้ณ.จุดขายสินคา้ บริษทั

หรือร้านคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย หรือจากพนกังานขาย  

กกกกกกกก2.3 แหล่งข่าวทัว่ไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ วทิย ุรวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  

กกกกกกกก2.4 จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสารท่ี

ไดรั้บจากการลองสัมผสั ตรวจสอบ การทดลองใช ้
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กกกกกกกกผูบ้ริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาขอ้มูลในการใช้ประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือมากแต่บางคนก็นอ้ย ทั้งน้ี อาจข้ึนอยูก่บัปริมาณของขอ้มูลท่ีเขามีอยูเ่ดิม ความรุนแรง

ของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ 

ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือก

อาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ี

จะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายีห่้อเดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยม

ศรัทราในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ

สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย  

กกกกกกกกทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดัสินใจไดง่้าย

ข้ึน ดงัต่อไปน้ี  

กกกกกกกก3.1 คุณสมบติั (Attributes) และประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ (Benefit) คือ การพิจารณา

ถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และคุณสมบติัของสินคา้วา่ สามารถทาํอะไรไดบ้า้งหรือมีความสามารถ

แค่ไหนผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมองผลิตภณัฑ์ว่าเป็นมวลรวมของลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคจะมองลกัษณะแตกต่างของลกัษณะเหล่าน้ีว่าเก่ียวขอ้งกบัตนเองเพียงใด และเขาจะให้

ความสนใจมากท่ีสุดกบัลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเขา  

กกกกกกกก3.2 ระดบัความสําคญั (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคญัของ

คุณสมบติั (Attribute Impotance) ของสินคา้เป็นหลกัมากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ 

(Salient Attributes) ท่ีเราไดพ้บเห็น ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ใน

ระดบัแตกต่างกนัตามความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา  

กกกกกกกก3.3 ความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือต่อยี่ห้อของ

สินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ (Brand Image) ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ใน

อดีต ผูบ้ริโภคจะสร้างความเช่ือในตรายี่ห้อข้ึนชุดหน่ึงเก่ียวกบัลกัษณะแต่ละอยา่งของตรายี่ห้อ ซ่ึง

ความเช่ือเก่ียวกบัตรายีห่อ้มีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค  

กกกกกกกก3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา่ มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละยี่ห้อ

แค่ไหน ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตรา โดยผูบ้ริโภคจะกาํหนดคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีเขา

ตอ้งการแลว้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการกบัคุณสมบติัของตราต่างๆ  

กกกกกกกก3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีน้ีเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนาํเอาปัจจยั

สาํหรับการตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเช่ือถือในยี่ห้อ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณา
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เปรียบเทียบให้คะแนน แลว้หาผลสรุปว่ายี่ห้อใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุด ก่อน

ตดัสินใจซ้ือต่อไป  

กกกกกกกกโมเดลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค คือ  

กกกกกกกก1. โดมิแนนซ์ โมเดล (Dominance Model) ผูบ้ริโภคจะมีการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์

หลายๆอย่างแลว้ผูบ้ริโภคจะค่อยๆตดัผลิตภณัฑ์ท่ีคุณสมบติัดอ้ยกว่าออกไปจนเหลือผลิตภณัฑ์ท่ี

ผูบ้ริโภคคิดวา่ดีท่ีสุด  

กกกกกกกก2. คอนจงัซ์ทีฟ โมเดล (Conjunctive Decision Model) เป็นการตดัสินใจแบบไม่

ทดแทนกนั ผูบ้ริโภคจะกาํหนดจุดตํ่าสุดท่ียอมรับไดข้องคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แลว้ประเมิน

คุณสมบติัของตราสินคา้ต่างๆตราสินคา้ท่ีตํ่ากวา่จุดตํ่าสุดท่ียอมรับไดจ้ะถูกตดัออกไป  

กกกกกกกก3. ดสัจงัซ์ทีฟโมเดล (Disjunctive Model) เป็นกฎการตดัสินใจแบบไม่ทดแทนกนัซ่ึง

ผูบ้ริโภคกาํหนดจุดตํ่าสุดของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถยอมรับได ้แลว้เปรียบเทียบกบัตรา

สินคา้ต่างๆ ตราสินคา้ใดท่ีมีคุณสมบติัเลยจุดท่ียอมรับไดก้็จะเป็นตราท่ียอมรับได ้ 

กกกกกกก 4. เล็กซิโคกราฟฟิก โมเดล (Lexicographic Model) เป็นการตดัสินใจในแบบไม่ทดแทน

กนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจดัลาํดบัความสําคญัของคุณสมบติัก่อนแลว้เปรียบเทียบตราสินคา้กบัคุณสมบติัท่ี

สําคญัสูงสุดก่อนถ้าตราสินค้าใดมีคะแนนสูงพอราคาสินค้านั้ นก็จะได้รับเลือกถ้าคะแนนไม่

เพียงพอก็จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีสาํคญัประการท่ีสอง และใชว้ิธีการเช่นน้ีต่อไปจนกวา่จะ

เหลือทางเลือกท่ีมีความสามารถสูงสุดทางเดียว  

กกกกกกกก5. โมเดลการคาดคะเนมูลค่า (Expectancy-Value Model) เป็นโมเดลท่ีใชห้ลกัทฤษฎี

ความน่าจะเป็นเขา้มาช่วยเพื่อคาดคะเนวา่ผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งวา่มีมูลค่าเท่าใด ผลิตภณัฑ์ใดท่ีมีการ

คาดคะเนวา่มีมูลค่าสูงสุดก็จะเลือกผลิตภณัฑน์ั้น  

กกกกกกกก6. โมเดลผลิตภณัฑ์ในอุดมคติ (Ideal Product Model Or Ideal Point Model) เป็นโมเดล

ท่ีผูบ้ริโภคกาํหนดรูปแบบภาพลกัษณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เป็นการกาํหนด

ผลิตภณัฑใ์นอุดมคติของผูบ้ริโภค  

กกกกกกกกจากโมเดลท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงว่าผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีวิธีการประเมินผลิตภณัฑ์

แตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการศึกษาใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคใชก้ลยุทธ์ใดในการประเมินทางเลือกในการ

ซ้ือ เพื่อจะไดเ้ลือกใชก้ลยทุธ์ไดเ้หมาะสม 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและ

ระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์บางอยา่งตอ้งการ

ขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูล

หรือระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั  
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กกกกกกกกฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 53-55) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดต้ามระดบัของความพยายามในการแกปั้ญหา คือ  

กกกกกกกก4.1 พฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving : ESP) เป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในการตดัสินในการซ้ือคร้ังแรก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูง และการซ้ือ

เกิดข้ึนไม่บ่อย นานๆถึงจะซ้ือสักคร้ังหน่ึง มกัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่มีความคุน้เคย จึง

ตอ้งการศึกษารายละเอียดของขอ้มูลมากและใชเ้วลาในการตดัสินใจนานกวา่ผลิตภณัฑท่ี์คุน้เคยแลว้  

กกกกกกกก4.2 พฤติกรรมการแกปั้ญหาแบบจาํกดั (Limited Problem Solving : LPS) เป็นลกัษณะ

ของการตดัสินใจท่ีทางเลือกท่ีมีไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั มีเวลาในการตดัสินใจไม่มาก หรืออาจไม่

คิดวา่มีความสาํคญัมาก จึงไม่ใส่ความพยายามในการหาขอ้มูลและตดัสินใจอยา่งจริงจงั  

กกกกกกกก4.3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตามความเคยชิน เป็นลกัษณะของการซ้ือซํ้ าท่ีเกิดมาจาก

ความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจจากการแกไ้ขในคร้ังก่อนๆ จึงทาํการแกปั้ญหาเหมือนเดิมท่ีสามารถ

สร้างความพึงพอใจได ้จนทาํใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑเ์ดิมๆเกิดเป็นความเคยชิน กลายเป็นพฤติกรรม

ของความภกัดีในตราผลิตภณัฑ์ (Brand Loyally) หรืออีกสาเหตุหน่ึงอาจมาจากการเกิด ความเฉ่ือย 

(Inertia) ของผูบ้ริโภค ท่ีจะตอ้งเร่ิมศึกษาหรือแกปั้ญหาใหม่ทุกคร้ัง จึงใชว้ิธีการใชค้วามเคยชิน แต่

ถึงกระนั้น หากผูบ้ริโภคถูกกระตุน้ก็สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหท้าํการตดัสินใจใหม่ได ้ 

กกกกกกกก4.4 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบทนัที เป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจาก

เหตุการณ์ท่ีเกิดกะทนัหันหรือจากการถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าทางการตลาดให้ตดัสินใจในทนัที 

รวมถึงถา้ผลลพัธ์ท่ีตามมามีความเส่ียงตํ่าหรือมีประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้นั้นอยูแ่ลว้ ทาํให้เกิด

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแบบทนัทีได ้ 

กกกกกกกก4.5 พฤติกรรมท่ีไม่ยดึติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็นลกัษณะของการตดัสินใจท่ี

ผูบ้ริโภคจะทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคต้องการ

แสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดจึงทดลองหาส่ิงใหม่ๆอยูเ่ร่ือยๆ  

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

ประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บ

ทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าไดห้รืออาจมีการแนะนาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่

ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ 

ทาํใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2   แสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ(Stage of the buying decision 

process) 

ท่ีมา : Kotler (2003) ,อา้งถึงใน แครียา ภู่พฒัน์,ภู่พฒัน์,สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการตลาด บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.

,2551),16. 

 

กกกกกกกกสรุป จากทฤษฎีท่ีกล่าวมา อธิบายไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 5 ในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Stage of the buying decision process) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัความนึก

คิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนซ่ึง

ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนมีทศันคติ (Attitude) ส่ิงจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ 

การรับรู้หรือส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่อความรู้สึก

นึกคิดท่ีนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

กกกกกกกกการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอ่ย 9 ประการ คือ  

กกกกกกกก1. ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร  

กกกกกกกก2. ประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ  

กกกกกกกก3. ชนิดของผลิตภณัฑ ์ตอ้งคาํนึงถึงรายได ้อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม  

กกกกกกกก4. รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกก5. ตราผลิตภณัฑ์ ข้ึนอยูก่บัความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ ความมีช่ือเสียงของ

สินคา้และการใหบ้ริการ  

กกกกกกกก6. ผูข้าย ถา้มีผูข้ายหรือตวัแทนจาํหน่ายหลายราย ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใดข้ึนอยู่กบั

บริการท่ีผูข้ายเสนอหรือความรู้จกัคุน้เคย  

กกกกกกกก7. ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่ จะซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นจาํนวนเท่าใด การ

ตดัสินใจซ้ือเก่ียวกบัปริมาณ ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและอตัราการใช ้

กกกกกกกก8. เวลา เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้ว่าจะซ้ือจาํนวนเท่าไร ก็มาตดัสินใจเร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ 

โอกาสในการซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ  

การรับรู้

ปัญหา 

การคน้หา

ขอ้มูล 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดั 

สินใจซ้ือ 

พฤติกรรม

หลงัการซ้ือ 



18 

 

 

กกกกกกกก9. วธีิการชาํระเงิน วธีิการชาํระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผอ่น  

กกกกกกกกจากแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีกล่าวมาน้ี สามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมิน

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาใชเ้ป็น

แนวทางกําหนดโครงสร้างคําถามในแบบสอบถามในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

กกกกกกกกผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของ

ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมี

ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวา่เป็น

ส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อให้สังคมดาํเนินและมีการพฒันาไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคม

เดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรมเป็น

เคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกัน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความต้องการพื้นฐานและ

พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรม

อยา่งไรนั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆในสังคม 

คนท่ีอยู่ในวฒันธรรมต่างกนัย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การกาํหนดกลยุทธ์จึงตอ้ง

แตกต่างกนัไปสําหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั โดยวฒันธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

ประเภท ดงัน้ี  

กกกกกกกก1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการดาํเนิน

ชีวิตท่ีสามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกนัมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขดัเกลาทางสังคม 

วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการกาํหนดความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมของบุคคล  

กกกกกกกก1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยๆในแต่ละวฒันธรรม ซ่ึง

มีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีอยูใ่นวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย

จะมีขอ้ปฏิบติัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนัไปจากกลุ่มอ่ืน ทาํให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่

ความตอ้งการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัและในกลุ่มเดียวกนัจะมี

พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย 
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   1.2.1 กลุ่มเช้ือชาติ (Nationality groups) เช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ไทย จีน 

อเมริกนั องักฤษ ฝร่ังเศส เป็นตน้ แต่ละเช้ือชาติมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  

   1.2.2 กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ พุทธ คริสต ์

อิสลามและกลุ่มศาสนามีประเพณีและขอ้หา้มท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  

   1.2.3 กลุ่มสีผิว (Recial groups) กลุ่มสีผิวต่างๆ ไดแ้ก่ ผิวดาํ ผิวขาว ผิว

เหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั จึงทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนั  

   1.2.4 พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือทอ้งถ่ิน (Region) 

พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ทาํให้เกิดลกัษณะการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและทาํให้มีอิทธิพลต่อการบริโภค

ท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

   1.2.5 กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ช้แรงงาน 

กลุ่มพนกังาน นกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพ เช่น แพทย ์ครู นกักฎหมาย  

   1.2.6 กลุ่มยอ่ยดา้นอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ วยัทาํงานและ

ผูสู้งอาย ุ 

   1.2.7 กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง  

กกกกกกกก1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เป็นการจดัลาํดบับุคคลในสังคมจากระดบัสูงไประดบั

ตํ่า โดยใชล้กัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ อาชีพ ฐานะ รายได ้ตระกูลหรือชาติกาํเนิด ตาํแหน่งหนา้ท่ี

ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย ตาํแหน่งของ

ผลิตภณัฑ์และการจดัส่วนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบ่งเป็น 3 ระดบั 6กลุ่มยอ่ย โดยชั้น

ทางสังคมของบุคคลสามารถเล่ือนขั้นไดท้ั้งข้ึนและลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางรายได ้อาชีพ 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน เช่น เม่ือบุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ยอ่มแสวงหาการบริโภคท่ีดีข้ึน  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย  

กกกกกกกกกกกกกกกก  1.3.1.1 ระดบัสูงอยา่งสูง (Upper-upper class) ไดแ้ก่ ผูดี้เก่าท่ี

ไดรั้บมรดกจาํนวนมาก กลุ่มน้ีมีกาํลงัซ้ือเพียงพอ สินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

สินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น เพชร บา้นและรถยนตร์าคาแพง  

1.3.1.2  ระดบัสูงอยา่งตํ่า (Lower-upper class) ไดแ้ก่ กลุ่ม 

ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ กลุ่มเศรษฐี สินคา้เป้าหมายของกลุ่มน้ีจะคลา้ยคลึงกบัระดบัสูงอยา่งสูงแต่

กลุ่มน้ีจะมีความตอ้งการดา้นการยกยอ่งมากกวา่  

1.3.2 ชนชั้นกลาง (Middle class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย  
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    1.3.2.1 ชนชั้นกลางอยา่งสูง (Upper-middle class) ไดแ้ก่ ผูท่ี้

ไดรั้บความสาํเร็จทางอาชีพ สินคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ บา้น เส้ือผา้ รถยนต ์เฟอร์นิเจอร์และ

ของใชใ้นครัวเรือน 

    1.3.2.2 ชนชั้นกลางอยา่งตํ่า (Lower- middle class) ไดแ้ก่ 

พนกังานระดบัปฏิบติังานและขา้ราชการ สินคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สินคา้ราคาปานกลาง 

เช่น สินคา้ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.3.3 ชนชั้นล่าง (Lower class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย  

    1.3.3.1 ชนชั้นล่างอยา่งสูง (Upper-lower class) ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช้

แรงงานและมีทกัษะพอสมควร สินคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพและ

ราคาประหยดั  

    1.3.3.2 ชนชั้นล่างอยา่งตํ่า (Lower-lower class) ไดแ้ก่ กรรมกรท่ี

มีรายไดต้ ํ่า สินคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สินคา้ราคาประหยดัทุกชนิด 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมจะประกอบดว้ย  

กกกกกกกก2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมี

อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อ

บุคคลในกลุ่มทางดา้นพฤติกรรมและการดาํเนินชีวิต รวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคล 

เน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นจาก

กลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่ บุคคลภายในครอบครัว กลุ่ม

เพื่อนสนิท บุคคลใกลชิ้ด  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม 

เพื่อนร่วมอาชีพ ร่วมสถาบนั บุคคลต่างๆในสังคม  

กกกกกกกก2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทศันคติ 

ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การเสนอ

ขายสินคา้จึงตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการบริโภค และการดาํเนินชีวติของครอบครัวดว้ย  

กกกกกกกก2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องค์กรและสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

ฉะนั้นในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคมกัจะมีบทบาทหลายบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย ดงัพิจารณาไดจ้ากรายละเอียด ต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 3   แสดงบทบาทและสถานะของบุคคลในการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : Kotler (1994), อา้งถึงใน แครียา ภู่พฒัน์,ภู่พฒัน์,สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการตลาด บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.

,2551),20. 

 

ผูบ้ริโภคแต่ละคน มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

2.3.1 ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลผูริ้เร่ิมคิดถึงการซ้ือสินคา้อยา่งใดอยา่ง

หน่ึง  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3.2 ผูท่ี้มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผูท่ี้มีความคิดเห็นอนัมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ  

    2.3.3 ผูต้ดัสินใจซ้ือ(Decider) คือ บุคคลผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีในการ 

ตดัสินใจซ้ือวา่จะ ซ้ือสินคา้อะไร ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3.4 ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ บุคคลผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการซ้ือสินคา้  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2.3.5 ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการ  

Initiator 

User 
Influence 

Buyer Decider 

Buying  

Decision 
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3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน

บุคคลของคนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

กกกกกกกก3.1 อายุ (Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่น

ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

กกกกกกกก3.2 วงจรชีวติครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคล

ในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ

ทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่าง

กนั Kotler. (2003 : 260) ไดก้ล่าววา่ วงจรชีวิตครอบครัวประกอบดว้ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมี

ลกัษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

กกกกกกกกขั้นท่ี 1 เป็นโสดและอยูใ่นวยัหนุ่มสาว ไม่พกัอาศยัท่ีบา้น (Bachelor stage : young,single 

people not living at home) มีภาระทางดา้นการเงินนอ้ย เป็นผูน้าํแฟชัน่ ชอบสันทนาการและมกัจะ

ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั เคร่ืองใช้ในครัว เฟอร์นิเจอร์ สนใจดา้นการพกัผ่อน บนัเทิง 

อุปกรณ์ในการเล่นเกม เส้ือผา้และเคร่ืองสาํอาง  

กกกกกกกกขั้นท่ี 2 คู่สมรสใหม่ วยัหนุ่มสาวและยงัไม่มีบุตร (Newly married couple : young not 

have children) มีสถานะดา้นการเงินดีกวา่ มีอตัราการซ้ือสูงสุดและมกัจะซ้ือสินคา้ท่ีมีความถาวร

คงทน เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ เตาไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความคงทนและสวยงาม  

กกกกกกกกขั้นท่ี 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 1 : บุตรคนเล็กตํ่ากวา่ 6 ขวบ (Full nest 1 : youngest 

child under six) มีเงินสดนอ้ยกวา่ขั้นท่ี 2 มกัจะซ้ือสินคา้จาํเป็นท่ีใชใ้นบา้น เช่น รถยนตส์ําหรับ

ครอบครัว เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ น และยงัซ้ือผลิตภณัฑ์สําหรับเด็ก เช่น อาหาร เส้ือผา้ ยา วิตามิน

และของเด็กเล่น รวมทั้งสนใจในผลิตภณัฑใ์หม่เป็นพิเศษ  

กกกกกกกกขั้นท่ี 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 2 : บุตรคนเล็กอายุเท่ากบั 6 ขวบหรือมากกวา่ 6 ขวบ 

(Full nest 2 : youngest child six or over) มีฐานะทางการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจทาํงานดว้ย เพราะบุตร

เขา้โรงเรียนแลว้ กลุ่มน้ีไม่ค่อยไดรั้บอิทธิพลจากการโฆษณา สินคา้ท่ีซ้ือมกัมีขนาดใหญ่หรือซ้ือ

เป็นจาํนวนมาก เช่น อาหารจาํนวนมาก จกัรยานภูเขา รถยนตค์นัท่ี 2 และให้บุตรเรียนดนตรี เรียน

เปียโน  

กกกกกกกกขั้นท่ี 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นท่ี 3 : คู่แต่งงานสูงวยัและมีบุตรท่ีโตแลว้อาศยัอยูด่ว้ย 

(Full nest 3 : older married couples with dependent children) มีฐานะการเงินดีสามารถซ้ือสินคา้

ถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า ผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคอาจจะเป็นบริการของทนัตแพทย ์ การ

พกัผอ่นและการท่องเท่ียวหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม  
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กกกกกกกกขั้นท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรท่ีแยก

ครอบครัวและหวัหนา้ครอบครัวยงัทาํงานอยู ่ (Empty nest 1 : older married couples ,no children 

living with them ,head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื่อพกัผอ่น 

บริจาคทรัพยสิ์นบาํรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม  

กกกกกกกกขั้นท่ี 7 ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 2 : ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก บุตร

แยกครอบครัวและหวัหนา้ครอบครัวเกษียณแลว้ (Empty nest 2 : older married, no children living 

at home , head of household retired) กลุ่มน้ีจะมีรายไดล้ดลง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่า

รักษาพยาบาลและผลิตภณัฑส์าํหรับผูสู้งอาย ุ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 8 คนท่ีอยูค่นเดียว เน่ืองจากอีกฝ่ายหน่ึงตายหรือหยา่ขาดจากกนัและยงัทาํงานอยู ่

(Solitary survivors ,in labor force) กลุ่มน้ีรายไดย้งัคงมีอยู ่และพอใจในการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกขั้นท่ี 9 คนท่ีอยูค่นเดียว เน่ืองจากอีกฝ่ายหน่ึงตายหรือหยา่ขาดจากกนัและออกจากงาน

แลว้ (Solitary survivors ,retired) กลุ่มน้ีรายไดน้อ้ยและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล 

กกกกกกกก3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั  

กกกกกกกก3.4 รายได ้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

รายได ้ การออมสินทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งส้ิน  

กกกกกกกก3.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า  

กกกกกกกก3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า 

(Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหมายถึง

อตัราผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อตราสินคา้ รูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการ

ดาํเนินชีวิตในโลกมนุษย ์ โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความ

คิดเห็น (Opinions)  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541 : 130-135) 
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กจิกรรม 

(Activities) 
 

ความสนใจ 

(Interest) 
 

ความคิดเห็น 

(Opinions) 
 

ประชากรศาสตร์ 

(Demographics) 
 

- การทาํงาน (Work)  

- งานอดิเรก 

(Hobbies)  

- กิจกรรมสงัคม  

(Social event)  

- การใชเ้วลาวา่ง  

(Vacation)  
 

- ครอบครัว (Family)  

- บา้น (Home)  

- งาน (Job)  

- การร่วมกิจกรรม

ชุมชน  

(Community)  

- การพกัผอ่น 

(Recreation)  
 

- ต่อตวัเอง 

(Themselves)  

- ปัญหาสงัคม  

(Social Issues)  

- การเมือง (Politics)  

- ธุรกิจ (Business)  
 

- อาย ุ(Age)  

- การศึกษา (Education)  

- รายได ้(Income)  

- อาชีพ (Occupation)  

- ขนาดครอบครัว 

(Family)  
 

- สมาชิกคลบั  

(Club membership)  

- การร่วมกิจกรรม

ชุมชน  

(Community)  

- การเลือกซ้ือ  

(Shopping)  

- กีฬา (Sport)  
 

- ความนิยม (Fashion)  

- อาหาร (Food)  

- ส่ือ (Media)  

- ความสาํเร็จ 

(Achievement)  
 

- เศรษฐกิจ 

(Economics)  

- การศึกษา 

(Education)  

- ผลิตภณัฑ ์(Product)  

- อนาคต (Future)  

- วฒันธรรม (Culture)  
 

- ท่ีอยูอ่าศยั (Dwelling)  

- ภูมิศาสตร์ 

(Geography)  

- ขนาดของจงัหวดั 

(City size)  

- ขั้นตอนวงจรชีวติของ

ครอบครัว (Stage in 

family life cycle)  
 

 

ภาพประกอบ 4  แสดงลกัษณะรูปแบบการดาํรงชีวติ (Lifestyle หรือ AIOs) และลกัษณะดา้น  

ประชากรศาสตร์ (Demographics)  

ท่ีมา : แครียา ภู่พฒัน์,ภู่พฒัน์,สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,2551),22. 

 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย  

กกกกกกกก4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง

กระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได ้

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้

จากภายในตวับุคคลท่ีตอ้งการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
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ภายในตวัมนุษย ์ถือวา่เป็นความตอ้งการของมนุษย ์อนัประกอบดว้ย ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

และความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาต่างๆ ความตอ้งการเหล่าน้ี ทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มา

บาํบดัความตอ้งการของตน ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์มีขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการ ดงัน้ี  

กกกกกกกก 

กกกกกกกก1. บุคคลมีความตอ้งการหลายประการ และไม่มีท่ีส้ินสุด  

กกกกกกกก2. ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั และสามารถจดัลาํดบัได ้ 

กกกกกกกก3. บุคคลจะตอบสนองความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดก่อน  

กกกกกกกก4. ความตอ้งการใดไดรั้บการบาํบดัแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป  

กกกกกกกก5. เม่ือบุคคลไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการขั้นหน่ึงแลว้ จะเร่ิมสนใจในความตอ้งการ

ขั้นอ่ืนต่อไป 

ทฤษฎีของมาสโลว(์อดุลย ์จาตุรงคกุล 2543 : 150; อา้งอิงจาก Maslow. 1994 :164)ไดจ้ดัลาํดบัขั้น

ของความตอ้งการออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

กกกกกกกก1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานของ

ร่างกายเพื่อการอยูร่อด เช่น ความตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการการพกัผอ่น และความตอ้งการทาง

เพศ สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ อาหาร นํ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี

อยูอ่าศยั ยารักษาโรค สินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติทั้งหมด  

กกกกกกกก2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ

ตอ้งการเพื่อการอยูร่อดซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ตอ้งการความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่างๆ สินคา้ท่ี

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีสร้างความมัน่ใจ การประกนัชีวิต เคร่ืองช่วยตดัไฟ 

เป็นตน้  

กกกกกกกก3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและการยอมรับ 

(Love and belongingness Needs) เช่น ความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้และการไดรั้บซ่ึงความรัก 

ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ได้รับการยอมรับ สินคา้ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ ของขวญั ส.ค.ส เคร่ืองแบบ เป็นตน้  

กกกกกกกก4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) อาจเป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 

(Self-esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความ

พยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการไดรั้บความเคารพนบัถือ 

ความสาํเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินคา้ท่ีสนอง

ความตอ้งการในดา้นน้ี ไดแ้ก่ บา้นหรูหรา รถยนตร์าคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง  
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กกกกกกกก5. ความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ

ตอ้งการขั้นสูงสุดของแต่ละบุคคล ท่ีตอ้งการไดรั้บการยกย่องเป็นพิเศษ เช่น ความตอ้งการเป็น

นายกรัฐมนตรี เป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถ นกัร้อง นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้  

กกกกกกกก4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปั่จจยัภายใน 

เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ และยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การ

รับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน รส กาย  

การสัมผสั ซ่ึงแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพท่ีตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ส่ิงเร้าต่างๆ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2 ความสัมพนัธ์ของส่ิงกระตุน้เร้ากบัส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.3 เง่ือนไขของแต่ละบุคคลท่ีมีความตอ้งการ ทศันคติ ค่านิยมแตกต่าง

กนั  

กกกกกกกก4.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์

ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อส่ิง

กระตุน้นั้น  

กกกกกกกก4.4 ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมา

จากประสบการณ์ในอดีต  

กกกกกกกก4.5 ทศันคติ (Attitudes) เป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 

ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือ หมายถึง

ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่วนประกอบของทศันคติ ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5.1 ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) ประกอบดว้ย ความรู้

และความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคของผูบ้ริโภค  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5.2 ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวกบั

อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ความรู้สึกอาจจะเป็นความพอใจและไม่พอใจ เช่น 

การเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อผลิตภณัฑ ์

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5.3 ส่วนของพฤติกรรม(Behavior Component) หมายถึง แนวโนม้ของ

การกระทาํท่ีเกิดจากทศันคติ หรือเป็นการกาํหนดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือ

ตราสินคา้  
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กกกกกกกก4.6 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตวักําหนด

พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีมีลกัษณะแตกต่างของบุคคลซ่ึง

นาํไปสู่การตอบสนองท่ีสมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุน้  

กกกกกกกก4.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง

หรือความคิดท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร องคป์ระกอบของแนวคิดเก่ียวกบั

ตนเองแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.7.1 แนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.7.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.7.3 แนวคิดของตนเองท่ีคิดวา่บุคคลอ่ืนมองตนเองท่ีแทจ้ริง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.7.4 แนวคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นคิดเก่ียวกบัตนเอง 
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ภาพประกอบ 5  แสดงรูปพฤติกรรมผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior] 

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Factors influencing consumer’s 

buying behavior) 

ท่ีมา : Kotler (2000) ,อา้งถึงใน แครียา ภู่พฒัน์,สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,2551),27. 

 

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 

Stimulus =S 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้

อ่ืน 

(Marketing Stimulus) (Other 

Stimulusผลิตภณัฑ ์  เศรษฐกิจ   

ราคา   เทคโนโลย ี

การจดัจาํหน่าย   การเมือง 

    

กล่องดาํหรือ 

ความรู้สึกนึกคิด 

ของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s 

Characteristic) 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

(Response = R) 

การเลือกผลิตภณัฑ ์ 

การเลือกตรา  

การเลือกผูข้าย  

เวลาในการซ้ือ  

ปริมาณการซ้ือ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s characteristic) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural)  

ปัจจยัดา้นสงัคม (Social)  

ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal)  

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological) 

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s decision process)  

การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  

การคน้หาขอ้มูล (Information search)  

การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision)  

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

(Cultural)  

- วฒันธรรมพ้ืนฐาน  

(Culture)  

- วฒันธรรมยอ่ย  

(Subculture)  

- ชั้นสงัคม  

(Social class) 

2. ปัจจยัทางสังคม  

(Social)  

- กลุ่มอา้งอิง (Reference 

groups)  

- ครอบครัว (Family)  

- บทบาทและสถาน  

(Roles and statuses) 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล  

(Personal)  

- อาย ุ(Age)  

- วงจรชีวิตครอบครัว  

(Family life cycle)  

- อาชีพ (Occupation)  

- โอกาสทางเศรษฐกิจ  

(Economic circumstances)  

- ค่านิยมและรูปแบบการ

ดาํรงชีวิต (Value and life 

style) 

4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

(Psychological)  

- การจูงใจ (Motivation)  

- การรับรู้ (Perception)  

- การเรียนรู้ (Learning)  

- ความเช่ือ (Beliefs)  

- ทศันคติ (Attitudes)  

- บุคลิกภาพ (Personality)  

- แนวคิดของตนเอง (Self 

concept) 

 

 

 

 

 

 

 

Buyer’s black box 

ปัจจยัภายนอก 

(External Factor) 
ปัจจยัภายนอก 

 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

(External Factor) 

ปัจจยัภายใน 

(Personal) 

(International Factor) 
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กกกกกกกกจากรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคนั้น ยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆหลากหลายปัจจยั และในทา้ยท่ีสุดกจ็ะแสดง

ออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งให้

ความใส่ใจในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยัหรือสาเหตุต่างๆ อนัจะทาํให้

สามารถคน้หาความตอ้งการของผูซ้ื้อและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งสูงสุด 

 

แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

กกกกกกกกส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด ท่ีสามารถ

ควบคุมได้และใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย อนัจะประกอบด้วย

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์รเสนอขายต่อผูบ้ริโภค เพื่อสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึง

ประกอบไปดว้ย สินคา้ การบริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี

ประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาผูบ้ริโภค จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้

และการกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี  

กกกกกกกก1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) และความแตกต่างทางการ

แข่งขนั (Competitive differentiation)  

กกกกกกกก1.2 พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product component) เช่น 

ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้  

กกกกกกกก1.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์

เพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจลูกคา้เป้าหมาย  

กกกกกกกก1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ข้ึน  

กกกกกกกกกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ หลงัจากบริษทักาํหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ของ

บริษทัแลว้ บริษทัจะเขา้สู่กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 6 ขั้นตอน  

กกกกกกกกขั้นท่ี 1 การสร้างความคิด (Idea Generation) เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาผลิตภณัฑ ์

เป็นการคน้หาความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงเป็นความคิดท่ีมองเห็นลู่ทางท่ีจะขายผลิตภณัฑ์

นั้น ในขั้นน้ีจึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาแหล่งความคิดและวธีิการในการคน้หาความคิด 
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กกกกกกกกขั้นท่ี 2 การกลัน่กรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation of Idea) 

เป็นการพิจาณาวา่ความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสร้างข้ึนจากขั้นท่ีหน่ึงแลว้นาํมากลัน่กรองและ

ประเมินวา่ความคิดใดท่ีจะนาํมาวเิคราะห์และพฒันาผลิตภณัฑใ์นขั้นต่อไป  

กกกกกกกกขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาวา่ความคิดผลิตภณัฑ์

ใหม่ท่ีคดัเลือกใน     ขั้นท่ี 2 จะมีความเป็นไปไดเ้พียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นน้ีประกอบดว้ย (1) 

กาํหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ (2) คาดคะเนความตอ้งการซ้ือของตลาด ตน้ทุนและกาํไรท่ีจะเกิดจาก

ผลิตภณัฑ์ (3) กาํหนดโปรแกรมการพฒันาผลิตภณัฑ์และโปรแกรมการตลาด (4) กาํหนดภาระ

ความรับผดิชอบเพื่อการศึกษาความเป็นไดส้าํหรับผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกขั้นท่ี 1 2 3 ท่ีกล่าวมานั้น จะตอ้งนาํไปทาํการทดสอบความคิด (Concept 

Testing) ซ่ึงหมายถึง การนาํความคิดไปทดสอบกบักลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อดูความรู้สึกนึกคิดและการ

ยอมรับความคิดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ถ้าความคิดนั้นมีความเป็นไปได้ก็จะนําไปสู่ขั้นการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) เป็นการเปล่ียนความคิดท่ีผา่นการ

วิเคราะห์แลว้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปร่าง (Physical Product) ข้ึนมาประกอบดว้ย การพฒันาดา้น

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Product Prototype) และการพฒันาหนา้ท่ีการทาํงานของผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 5 การทดสอบตลาด (Test Marketing) เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจริง

ตามแผนการตลาดท่ีกาํหนดไว ้ขั้นน้ีจึงถือวา่เป็นขั้นแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ (Introduction Stage)ซ่ึง

เป็นขั้นแรกของวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 6 การดาํเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจริง

ตามแผนการตลาดท่ีกาํหนดไว ้ขั้นน้ีจึงถือวา่เป็นขั้นแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ (Introduction Stage) ซ่ึง

เป็นขั้นแรกของวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ 

กกกกกกกก1.5 กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ (Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์(Product 

line)  

2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายสําหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า (Value) ในรูปของ

เงินตรา ดงันั้น ลกัษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของสินคา้และบริการ (2) ราคาเป็นจาํนวน

เงินและส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใช้เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการ ราคาเป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนสินคา้ ฉะนั้นราคาผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หน่ึงจึง หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์นั้นหน่ึง

หน่วยในรูปของตวัเงิน คาํท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัราคาก็คือ คาํวา่มูลค่า และอรรถประโยชน์ 
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กกกกกกกก2.1 มูลค่า (Value) คือ การวดัในเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภณัฑ์เพื่อจูงใจผลิตภณัฑ์เกิด

การแลกเปล่ียน นกัการตลาดตอ้งพยายามเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าท่ีลูกคา้ยอมรับและพยายามสร้าง

มูลค่าเพิ่ม (Value Added) สําหรับผลิตภณัฑ์ดว้ย ขอ้แตกต่างระหวา่งราคาและมูลค่าก็คือ ราคาจะ

แสดงมูลค่าของสินคา้ต่อหน่ึงหน่วยเสมอ แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่าของสินคา้ในรูปหน่ึงหน่วยหรือ

มากกวา่ก็ได ้

กกกกกกกก2.2 อรรถประโยชน์ (Utility) คือ คุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนองความ

ตอ้งการของมนุษยใ์ห้พอใจ ความสามารถในการสนองความตอ้งการให้เกิดความพอใจก็คือมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถวัดออกมาในรูปราคาดังนั้ นในการตั้ งราคาจํา เ ป็นต้องพิจารณาถึง

อรรถประโยชน์ของสินคา้นั้น กล่าวคือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่างๆ ของสินคา้โดยพยายามสร้าง

มูลค่า (Value Added) ใหสู้งข้ึนในสายตาของผูซ้ื้อ กล่าวคือ จุดเร่ิมตน้ของการตั้งราคาผลิตภณัฑ์ตวั

ใดก็ตาม ตอ้งวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

นั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยไ์ด ้ โดยพิจารณาคุณสมบติัเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า 

(Value) เท่าใดในสายตาของลูกคา้ แลว้วดัเป็นมูลค่าออกมาในรูปของสินคา้ต่อหน่วย (Price)  
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ภาพประกอบ 6  แสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งอรรถประโยชน์ มูลค่าและราคา 

ท่ีมา : กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ขและคนอ่ืนๆ.เศรษศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้[Online], accessed 19 

October 2010. Available from http://www.bus.ubu.ac.th/mak.html 

 

กกกกกกกกความสําคญัของราคาจะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็นคือ ความสําคญัของราคาท่ีมีต่อ

ธุรกิจ และความสาํคญัของราคาท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  

กกกกกกกกความสาํคญัของราคาต่อธุรกิจ ราคาเป็นปัจจยัหลกัในการกาํหนดความตอ้งการซ้ือของ

มนุษย ์ดงันั้น ราคาทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขาย โดยนาํเอาราคามาคูณกบัปริมาณการขายสินคา้นั้น 

และเม่ือนาํรายไดจ้ากการขายสินคา้ลบดว้ยตน้ทุน และค่าใชจ่้ายทั้งส้ินแลว้ ผลลพัธ์ก็คือกาํไร ราคา

จึงมีความสําคญัต่อความอยูร่อดของธุรกิจ นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแข่งขนั และ

การไดม้าซ่ึงส่วนครองตลาดของธุรกิจดว้ย  

กกกกกกกกความสาํคญัของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะเป็นราคาตลาด ราคา

ตลาด (Market Price) ของสินคา้ใดสินคา้หน่ึง กาํหนดโดยผูซ้ื้อทั้งส้ินและผูข้ายทั้งส้ินของสินคา้นั้น 

ราคาจึงเป็นตวักาํหนดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัสรรปัจจยัการผลิตและ

ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แรงงาน ท่ีดิน ทุน ผูป้ระกอบการ ซ่ึง ราคาของปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะมี

อรรถประโยชน์ 

(Utility) 

ราคา  (Price) 

 

มูลค่า 

(Value) 
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อิทธิพลต่อผูผ้ลิตในการตดัสินใจซ้ือและลงทุนในการผลิตสินคา้ใดๆ ดงันั้น ราคาจึงเป็นกลไกใน

การกาํหนดทิศทางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจ และการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต  

กกกกกกกกการตั้งราคา จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการเอาไว ้ ในท่ีน้ีจะพิจารณา

เฉพาะวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัในการตั้งราคา ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  แสดงวตัถุประสงคใ์นการตั้งราคา 

ท่ีมา : กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ขและคนอ่ืนๆ.เศรษศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้[Online], accessed 19 

October 2010. Available from http://www.bus.ubu.ac.th/mak.html 
 
3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด เป็นกิจกรรมท่ีนาํ

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายและมีโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัการตลาด 

(Marketing Institution) การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

กาํไรตามเป้าหมาย 

(Target Return) 

กาํไรสูงสุด 

(Maximize Profits) 

การเพ่ิมข้ึนของยอดขาย 

(Increase Sales) 

การเพ่ิมข้ึนของส่วนครองตลาด

(Growth in Market Share) 

 

เผชิญการแข่งขนั 

(Meeting Competition) 

การรักษาเสถียรภาพของราคา

(Stabilized Price) 

มุ่งอ่ืนๆ 

(Status  Quo) 

มุ่งยอดขาย 

(Sales  Oriented) 

มุ่งกาํไร 

(Profit  Oriented) 

วตัถุประสงคใ์นการตั้งราคา 

(Pricing  Objectives) 
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กกกกกกกก3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์

และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางการจดัจาํหน่ายอาจ

ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลางท่ีเก่ียวขอ้งในช่องทางการจดัจาํหน่ายและผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม (Consumer or Industrial Users)  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1 ช่องทางการจดัจาํหน่ายทางตรง (Direct Channel) หรือการขาย

ทางตรง (Direct Selling) หรือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ การจดัจาํหน่ายทางตรง 

(Direct Distribution) ซ่ึงหมายถึง การขายผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง ช่องทางน้ีผูผ้ลิตตอ้งทาํหนา้ท่ีการตลาดเองและมุ่งความสําคญัท่ีการ

ขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้ รวมถึงการขายทางไปรษณีย ์

(Direct Mail Selling) และการขายตามบา้น(House to House Selling)  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8  แสดงช่องทางการจดัจาํหน่ายทางตรง 

ท่ีมา : กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ขและคนอ่ืนๆ.เศรษศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้[Online], accessed 19 

October 2010. Available from http://www.bus.ubu.ac.th/mak.html 
 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2 ช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออ้ม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทาง

ท่ีสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตโดยตอ้งผ่านคนกลางไปยงัลูกคา้ ซ่ึงคนกลางช่วยทาํหนา้ท่ีขายและ

หนา้ท่ีการตลาดอ่ืนๆ ทาํใหข้ายส้ินคา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน และช่วยขยายตลาด 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  แสดงตวัอยา่งช่องทางการจดัจาํหน่ายทางออ้ม 

ท่ีมา : กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ขและคนอ่ืนๆ.เศรษศาสตร์และธุรกิจเบ้ืองตน้[Online], accessed 19 

October 2010. Available from http://www.bus.ubu.ac.th/mak.html 

ผูผ้ลิต 

ผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภค 

ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายหน่ึงระดบั   

 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายสองระดบั 

 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายสามระดบั 

ผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิต ผูค้า้

 

ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค 

ผูผ้ลิต ตวัแทน ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูบ้ริโภค 
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กกกกกกกก3.2 การกระจายตวัสินคา้ (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม หรืออาจหมายถึง การขนส่ง

และการเก็บรักษาตวัสินคา้ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงและระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจ

นั้น การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญั คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้และการคลงัสินคา้ (Inventory Location and 

Warehousing) ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้วา่ควร

จะเก็บสินคา้ไวท่ี้ไหน ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลงัสินคา้ (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการ

กระจายตวัสินคา้ท่ีประกอบดว้ย การเก็บรักษา การจดัหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียม

ผลิตภณัฑ์เพื่อการขนส่ง ธุรกิจมีทางเลือกท่ีจะดาํเนินงานโดยมีคลงัสินคา้ของตนเอง (Private 

Warehouse) หรือไปใชบ้ริการของคลงัสินคา้สาธารณะ (Public Warehouse)  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.2 การจดัการวสัดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการจดัการวตัถุดิบและปัจจยัการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถ

ทาํให้เกิดการสูญเสียท่ีเกิดจากการแตกหักเน่าเสียและขโมยน้อยท่ีสุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมี

ประสิทธิภาพสามารถทาํให้ลดตน้ทุนและเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการดงักล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือใน

การจดัการวสัดุ ไดแ้ก่ สายพาน รถยก ลอ้เล่ือน ลิฟท ์ตูเ้ก็บสินคา้ (Container)  

กกกกกกกกกกกกกกกก   3.2.3 การควบคุมสินคา้คงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรม

ในการเก็บรักษาสินคา้คงเหลือให้มีขนาดและประเภทของสินคา้ในปริมาณท่ีเหมาะสม สินคา้

คงเหลือสําหรับหลายบริษทัจะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสินค้า

คงเหลือคือ การควบคุมการลงทุนและการข้ึนลงของสินคา้ให้เกิดนอ้ยท่ีสุดโดยสามารถรับคาํสั่งซ้ือ

ของลูกคา้ไดท้นัทีและถูกตอ้ง  

กกกกกกกกกกกกกกกก   3.2.4 การดาํเนินงานเก่ียวกบัคาํสั่งซ้ือ (Order Processing) เป็นขั้นตอนใน

การจดัการตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ยการจดัทาํเอกสารการขาย การให้สินเช่ือ การ

จดัเตรียมในการเก็บสินคา้ การเก็บหน้ีท่ีตอ้งชาํระ  

กกกกกกกกกกกกกกกก 3.2.5 การขนส่ง (Transportation) เป็นหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ย

สินคา้ไปยงัลูกคา้ ฝ่ายบริหารตอ้งตดัสินใจถึงประเภทของการขนส่งและพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง 

วธีิการขนส่งหลกัท่ีนิยม มี 5 ประเภท ดงัน้ี  

3.2.5.1 การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกท่ี 

นิยมใชม้าก โดยเฉพาะการขนส่งภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาใหเ้ลือกมาก 
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3.2.5.2 การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะสาํหรับการขนส่ง 

สินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมาก ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และตอ้งมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใชจ่้าย

ถูก ความปลอดภยัสูง สินคา้ท่ีนิยมใชบ้ริการรถไฟไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์หินทราย นํ้ามนั  

3.2.5.3 การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทาง 

อากาศท่ีถือวา่รวดเร็วท่ีสุดและค่าขนส่งสูงท่ีสุด เหมาะสาํหรับสินคา้ท่ีเสียง่ายหรือมีราคาแพง เช่น 

ดอกไมเ้พชร  

3.2.5.4 การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางนํ้าท่ี 

ประหยดัค่าขนส่ง เหมาะสาํหรับสินคา้ท่ีคนกลางในช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่กล้

ทางนํ้า เช่น ซุง ขา้วเปลือก แร่ ถ่าน  

3.2.5.5 การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินคา้ท่ีเป็น 

ของเหลวหรือแก๊ส เช่น นํ้ามนั นํ้า แก๊ส  

กกกกกกกกนอกจาก 5 วิธี อาจมีการขนส่งโดยใชห้ลายวิธีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ร่วมกนั เช่น พิกก้ี

แบ๊ค (Piggy Back) เป็นการขนส่งต่อเน่ืองระหวา่งรถไฟและรถบรรทุก, ฟิชช่ีแบ๊ค (Fishy Back ) 

เป็นการขนส่งต่อเน่ืองระหวา่งเรือและรถบรรทุก  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้เพียง

หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือรวมกนัตามหลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ์และคู่แข่ง

ขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั เคร่ืองมือในการส่งเสริม ประกอบดว้ย  

กกกกกกกก4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคา้หรือบริการ 

โดยไม่ใชพ้นกังานขาย และตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ การโฆษณาจึงมีลกัษณะเฉพาะ 

คือ เป็นการเสนอขายสินคา้ บริการ หรือความคิดโดยผา่นการใชส่ื้อ และตอ้งการจ่ายเงินค่าส่ือให้แก่

ผูอุ้ปถมัภร์ายการ การโฆษณาเป็นการนาํคาํพูด ภาพ เสียงและการส่ือสารประเภทต่าง ๆ มาจดัเป็น

องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้หรือบริการให้

มีลกัษณะพิเศษ เหมาะสําหรับผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความพอใจและมีความ

ตอ้งการในสินคา้หรือบริการ  

กกกกกกกกหนา้ท่ีของการโฆษณา(Function of Advertising)มีดงัน้ี  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 : 105 – 106)  
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กกกกกกกก1. หนา้ท่ีการตลาด (Marketing Function) การโฆษณาทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้ ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ซ่ึงจะนาํไปสู่การสร้างยอดจาํหน่าย  

และผลกาํไร  

กกกกกกกก2. หนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสาร (Communication Function) การโฆษณาเป็นการ  

ติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้สนอข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร เพื่อแจง้ข่าวสารจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ  

หรือเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีแก่กลุ่มเป้าหมาย  

กกกกกกกก3. หนา้ท่ีใหค้วามรู้ (Knowledge Function) การโฆษณาถือเป็นการใหค้วามรู้  

เก่ียวกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการ เพื่อใหท้ราบวา่สินคา้หรือบริการนั้น ทาํใหคุ้ณภาพชีวติของ  

มนุษยมี์ความเป็นอยูดี่ข้ึน  

กกกกกกกก4. หนา้ท่ีดา้นเศรษฐกิจ (Economic Function) การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ยอดจาํหน่ายและผลกาํไร ทาํให้ธุรกิจดาํเนินไปดว้ยดี เกิดการขยายตวัในการลงทุนและการสร้าง

งาน ซ่ึงเป็นผลใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน  

กกกกกกกก5. หนา้ท่ีดา้นสังคม (Social Function) การโฆษณามิไดมุ้่งผลในการขายสินคา้เท่านั้น มี

การโฆษณาจาํนวนมากท่ีคาํนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม มีผลต่อการพฒันาดา้นสังคมและ

วฒันธรรม การโฆษณาจึงมีส่วนช่วยในการปรับปรุงในมาตรฐานการดาํรงชีวิตของบุคคลในสังคม 

จะเห็นไดว้า่การโฆษณาทาํหนา้ท่ีเสนอข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผา่นส่ือมวลชนไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค

เป้าหมายเพื่อแจ้งข่าวสารสร้างความจูงใจและสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่หน่วยงานทาํให้เกิดการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติของบุคคลในสังคมมีมาตรฐานท่ีดี  

กกกกกกกกประเภทของการโฆษณา การโฆษณาเป็นการส่งข่าวสารไปยงักลุ่มคนจาํนวนมาก โดย

ผา่นส่ือโฆษณา ในชีวติประจาํวนัของเราจึงพบเห็นและไดรั้บรู้การโฆษณาต่างๆ อยูต่ลอดเวลา การ

โฆษณามีลกัษณะแตกต่างกนัตามกลุ่มเป้าหมายท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการส่ือสารดว้ย การโฆษณาสามารถ

จาํแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี (Britt 1995 : 97)  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1 การโฆษณาระดบัชาติ (National Advertising) เป็นการโฆษณาของ

ผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายท่ีมีถึงผูบ้ริโภค โดยผา่นส่ือมวลชนไปทัว่ประเทศเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.2 การโฆษณาคา้ปลีก (Retail Advertising) เป็นการโฆษณาท่ีไม่ไดมุ้่งท่ี

ตราสินคา้ แต่เป็นการโฆษณาสถานท่ีจาํหน่ายหรือผูป้ระกอบธุรกิจขายปลีก เพื่อให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือ

สินคา้หรือบริการ ณ สถานท่ีจาํหน่าย เป็นการโฆษณาในทอ้งถ่ิน  
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3 การโฆษณาอุตสาหกรรม (Industrial Advertising) เป็นการโฆษณาท่ี

มุ่งเสนอข่าวสารไปยงัผูใ้ชสิ้นคา้อุตสาหกรรม เพื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานธุรกิจ โดยใชส่ื้อท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเช่น นิตยสารธุรกิจหรือส่ือท่ีส่งถึงผูรั้บโดยตรง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.4 การโฆษณาทางการคา้ (Trade Advertising) เป็นการส่ือสารระหวา่ง

ผูผ้ลิตกบัผูแ้ทนจาํหน่าย เพราะถือเป็นส่วนแรกท่ีจะแนะนาํสินคา้จากบริษทัผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ีเพื่อใหร้้านคา้มัน่ใจท่ีจะรับสินคา้ไวจ้าํหน่าย  

กกกกกกกกกกกก ก ก 4.1.5 การโฆษณาเฉพาะวิชาชีพ (Professional Advertising) เป็นการโฆษณา

ท่ีมุ่งไปยงับุคคลในวงการวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย ์สถาปนิก วิศวกร เพื่อจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่าน้ี

แนะนาํลูกคา้ของตนให้ซ้ือสินคา้ท่ีโฆษณา จึงเหมาะกบัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งฟังความคิดเห็นหรือ

คาํแนะนาํจากผูท่ี้มีความชาํนาญพเิศษ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.6  การโฆษณาสินคา้เกษตรกรรม (Farm Advertising) เป็นการโฆษณา

ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายสินคา้เกษตรกรรม  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.7  การโฆษณาแนวความคิด (Nonproduct or Idea Advertising) เป็นการ

เสนอความคิดเห็นไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับความคิดเห็น เป็นการสร้าง

ช่ือเสียง สร้างภาพพจน์หรือสร้างค่านิยมข้ึนใหม่ เช่น การโฆษณาสถาบนั พรรคการเมืองหน่วยงาน  

กกกกกกกกกกกกกกก 4.1.8 การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising) เป็นการโฆษณายอ่ย

ใชเ้น้ือท่ีขนาดเล็ก มีแต่เฉพาะขอ้ความสั้น ๆ หรืออาจมีภาพประกอบ เราจะพบเห็นไดต้ามหนา้

หนงัสือพิมพห์รือนิตยสารเช่น การโฆษณาซ้ือ – ขาย การรับสมคัรงาน  

กกกกกกกก4.2 การขายโดยใช้พนกังาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลโดยใช้

บุคคลเพื่อจูงใจใหซ้ื้อบางส่ิง เป็นการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา้ เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ 2 

ทาง เป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากทีสุด โดยพนกังาน

ขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1 พนกังานขายท่ีให้บริการในการขาย (Service Selling) หรือเป็นการ

ขายในระดบัตํ่า (Low Level Selling) ลูกคา้ตั้งใจแลว้วา่จะมาซ้ืออะไรเป็นผูต้ดัสินใจ เลือกซ้ือเอง 

พนกังานขายเพียงแต่คอยให้ขอ้มูลอธิบายถึงความแตกต่างของสินคา้ เง่ือนไขในการซ้ือเอง หีบห่อ

และจดัส่งสินคา้ตลอดจนรับชาํระราคา และให้บริการต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้การซ้ือขายสมบูรณ์ 

พนกังานขายในลกัษณะน้ีอาจจะเรียกวา่ ผูรั้บคาํสั่ง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2 พนกังานขายท่ีช่วยให้เกิดการขายเพิ่มข้ึน (Creative Salesmanship) 

เป็นการขายในระดบัสูง (High Level Selling) จะตอ้งการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด ความตอ้งการใน

สินคา้โดยเฉพาะสินคา้ยี่ห้อใหม่ๆ หรือตอ้งการให้ผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีเคยซ้ือสินคา้มาสู่
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แหล่งใหม่ ดงันั้นพนกังานขายประเภทน้ี จะตอ้งมีความชาํนาญและใชค้วามพยายามมาก ในการ

ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของลูกคา้และชกัจูงใหลู้กคา้ซ้ือโดยท่ีอาจจะไม่ไดต้ั้งใจมาก่อน 

กกกกกกกก4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือจูงใจในระยะสั้นเพื่อ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือขายผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึนเป็นกิจกรรมกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภค

นอกเหนือจากการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการขายโดยใชพ้นกังานขายกิจกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

การลดราคา การแลกซ้ือ การแจกของตวัอยา่ง การแถมสินคา้ เป็นตน้ จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

กระตือรือร้นในการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในตรายีห่อ้นั้นๆ การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1 การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชก้ระตุน้

ความสนใจของผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจซ้ือในระยะเวลาอนัสั้ น เช่นการสะสมยอดซ้ือ การ

สะสมแสตมป์ การลดราคา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1.1 ของตวัอยา่ง คือ ของท่ีจดัทาํข้ึนใหมี้ขนาดเล็กกวา่ของ

จริง ท่ีเรียกวา่ขนาดทดลอง นาํมาแจกใหก้บัผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้ไดท้ดลองใช ้ และหาก

ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ตวัอยา่งก็จะเกิดการซ้ือในภายหลงั การแจกของตวัอยา่งเหมาะสาํหรับ

โอกาสแนะนาํสินคา้ใหม่ ตอ้งการขยายตลาด หรือสินคา้เก่านาํมาปรับปรุงใหม่ การแจกของ

ตวัอยา่งมกัเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคซ่ึงราคาไม่สูงมากนกัและตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1.2กคูปองเป็นเอกสารสาํคญัหรือใบสาํคญัท่ีผูผ้ลิตหรือ

ร้านคา้ปลีกจดัทาํข้ึนเพื่อนาํไปแลกซ้ือสินคา้ คูปองมีสองประเภท คือ คูปองท่ีใชเ้ป็นส่วนลด เป็น

คูปองท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บแลว้นาํไปเป็นส่วนลดซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป คูปองท่ีใชใ้นการสะสม เป็นคูปอง

ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บแลว้นาํไปสะสมเพื่อแลกของรางวลัหรือของสมนาคุณกบัทางร้านคา้  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1.3 ของแถม เป็นวธีิการท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายมอบของพิเศษ

ใหลู้กคา้โดยไม่คิดมูลค่า ของแถมเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีสามารถกระตุน้ผูซ้ื้อใหซ้ื้อสินคา้

หรือทดลองใชสิ้นคา้ท่ีแถม รูปแบบของ ของแถมมีส่ีประเภท คือ ของแถมท่ีอยูภ่ายในบรรจุภณัฑ์ 

ของแถมท่ีแนบติดอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ ของแถมท่ีแยกออกจากตวัสินคา้โดยแจกของแถมใหก้บั

ผูบ้ริโภค ณ จุดขายสินคา้และของแถมท่ีส่งทางไปรษณีย ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1.4 การแข่งขนัและการชิงโชค เป็นเคร่ืองมือการส่งเสริม

การขายท่ีใชค้วบคู่กนัแตกต่างกนัตรงท่ีการแข่งขนัตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะและความชาํนาญแต่การชิง

โชคอาศยัดวงเพียงอยา่งเดียว  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1.5กการรับประกนัคืนเงิน เป็นวธีิการส่งเริมการขายท่ี

รับประกนัคุณภาพสินคา้ถา้ไม่ไดผ้ลตามท่ีโฆษณา ผูข้ายยนิดีคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในการ

ใช ้
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.2 การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง เป็นกิจกรมการส่งเสริมการขายท่ี

มุ่งกระตุน้ต่อพอ่คา้คนกลางใหใ้ชค้วามพยายามในการขายโดยเป็นการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่

ผูบ้ริโภคไดเ้ร็วข้ึน วธีิการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง ไดแ้ก่  

4.3.2.1 การโฆษณาร่วม เป็นวธีิการส่งเสริมการขายโดยร่วมมือ 

กนัโฆษณา ระหวา่งผูผ้ลิตกบัร้านคา้ปลีกเพื่อก่อใหเ้กิดการขายสินคา้เพิ่มมากข้ึน  

4.3.2.2  การใหส่้วนลด เป็นวิธีการส่งเสริมการขาย โดยการให้ 

ส่วนลดจากราคาเดิมท่ีกาํหนดไวเ้พื่อใหค้นกลางซ้ือสินคา้มากข้ึน รูปแบบในการใหส่้วนลด ไดแ้ก่ 

ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามฤดูกาล  

4.3.2.3  การแข่งขนัการขาย เป็นการท่ีผูผ้ลิตกระตุน้ใหผู้จ้ดั 

จาํหน่ายหรือผูค้า้ปลีกแข่งขนัทาํยอดขายสินคา้ ถา้ทาํยอดขายไดต้ามโควตาท่ีกาํหนดจะไดรั้บรางวลั 

ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของ เงินสด สินคา้หรือการท่องเท่ียว  

4.3.2.4  การแถมตวัสินคา้ เป็นการท่ีผูผ้ลิตเสนอสินคา้ให้กบัคน 

กลางโดยกาํหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซ้ือเพื่อกระตุน้การสั่งซ้ือใหม้ากข้ึน เช่น สั่งซ้ือเคร่ือง

ป่ันนํ้าผลไม ้จาํนวน 20 เคร่ืองแถม 1 เคร่ือง  

4.3.2.5  การจดัแสดงสินคา้และการจดันิทรรศการ เป็นวธีิการ 

ส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ใหก้บัผูข้ายและผูซ้ื้อทัว่ไปจะเป็นสินคา้ขนาดใหญ่ มีตลาดเฉพาะและมี

ความซบัซอ้น เช่น สินคา้อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ รถยนต ์ สินคา้เหล่าน้ีตอ้งการคาํอธิบาย การ

สาธิตรวมถึงการไดเ้ห็นและชมสินคา้  

4.3.2.6  ส่วนยอมใหจ้ากการซ้ือ วธีิการใหส่้วนลดแบบน้ีเหมาะ 

สาํหรับสินคา้ออกใหม่ เพื่อจูงใจใหค้นกลางช่วยแนะนาํสินคา้ออกสู่ตลาด การใหส่้วนลดแบบน้ีมกั

ใชค้วบคู่กบัการจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย  

4.3.2.7  การเผยแพร่รายช่ือผูจ้ดัจาํหน่าย เป็นวธีิการท่ีผูผ้ลิต 

เผยแพร่รายช่ือผูท่ี้ขายสินคา้ของตน มกัจดัทาํในรูปแบบการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์ 

4.3.2.8  การจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย เป็นวธีิการส่งเสริมการขาย 

ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือทนัที วธีิน้ีผูผ้ลิตจะจดัหาอุปกรณ์สาํหรับตกแต่งร้าน ไดแ้ก่ ชั้นวางของ

โปสเตอร์ โมบาย  

4.3.2.9 การฝึกอบรมการขาย เป็นวธีิการท่ีผูผ้ลิตจดัโปรแกรมการ 

ฝึกอบรมขายและจดัประชุมระหวา่งตวัแทนและร้านคา้คนกลาง รวมทั้งพนกังานขายของร้านคา้ 

โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มทกัษะการขาย ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ สินคา้ เทคนิคการขาย  
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3 การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย หมายถึง การใช้วิธีการ

กระตุน้พนกังานขายให้ใชค้วามพยายามทางการขายให้มากข้ึน ทาํให้บริษทัมียอดขายสูงข้ึนและ

สามารถต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได ้วธีิการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3.1 การแข่งขนัการขาย เป็นวธีิการส่งเสริมการขาย โดยจดั

ใหพ้นกังานแข่งขนักนัสร้างยอดขายโดยมีรางวลัเป็นส่ิงจูงใจเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้น

ในการทาํการขาย  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3.2 การฝึกอบรมการขาย เป็นการฝึกทกัษะและเทคนิคการ

ขายใหก้บัพนกังานขายเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสาร จูงใจลูกคา้ การฝึกอบรมการขายจะช่วยใหพ้นกังาน

ขายพฒันาตนเองส่งผลใหก้ารทาํงานมีความกา้วหนา้ รูปแบบของการฝึกอบรมมีทั้ง การฝึกอบรม

ในหอ้งฝึกอบรมและการฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3.3 การประชุมทางการขาย เป็นการส่งเสริมการขายท่ีเปิด

โอกาสใหพ้นกังานขายเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดปัญหาและซกัถามเทคนิคการแกปั้ญหา

จากผูบ้ริหารได ้ อาจจะจดัปีละคร้ังเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานขายต่ืนตวั สร้างขวญัและกาํลงัใจ

และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานขาย  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4.3.3.4 การให้รางวลัแก่พนกังานขายท่ีปฏิบติังานยอดเยีย่ม เป็น

การมอบรางวลัใหก้บัพนกังานท่ีผลงานดีเด่น รางวลัท่ีจะใหก้บัพนกังานดีเด่นไดแ้ก่ เงินสด การไป

ท่องเท่ียวพกัผอ่น  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3.5 การจดัทาํเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยขาย เป็นวธีิการท่ีผู ้

จดัจาํหน่ายจดัหา วสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้และมีความสะดวกในการขายมาก

ยิง่ข้ึน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.3.3.6 การกาํหนดโควตาขาย เป็นการกระตุน้ให้พนกังานขาย

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบการทาํงานของพนกังานขาย

ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหง่้ายต่อการเล่ือนตาํแหน่งและเงินเดือน การส่งเสริมการขายแบบน้ีตอ้งกาํหนด

เขตพื้นท่ีสาํหรับการขายใหช้ดัเจน การกาํหนดโควตาตอ้งไม่มากจนเกินไปโดยพิจารณาจากโควตา

ขายในรอบปีท่ีผา่นมาเป็นเกณฑ ์ 

กกกกกกกก4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการส่ือสารแนวคิด ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง

ระหวา่งหน่วยงาน สถาบนั กบัประชาชนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั การประชาสัมพนัธ์จึง

อยู่บนรากฐานของการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงานหรือสถาบนักบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานหรือสถาบนัก็ตอ้งมีการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและรับฟัง
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ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ยอมรับ ร่วมมือ ศรัทธา อนัจะบงัเกิดผลดีต่อการ

ดาํเนินงานดว้ยความราบร่ืน ปราศจากปัญหาขอ้ยุง่ยากต่างๆ  

กกกกกกกกดงันั้น ในการโฆษณาจะตอ้งมีแผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงานการประชาสัมพนัธ์ 

โดยท่ีแผนงานโฆษณาจะตอ้งออกมาทีหลงัแผนงานประชาสัมพนัธ์และแก่นของสาระท่ีจะนาํเสนอ

ของโฆษณาก็ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ 

กกกกกกกก4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดต่อส่ือสารโดยตรงท่ีนอกเหนือจาก

การขายโดยใช้พนกังานขายระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เป็นวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริม

ผลิตภณัฑโ์ดยตรงและสร้างใหเ้กิดการตอบสนองโดยทนัทีทนัใด ประกอบกบัการขายทางโทรศพัท ์

จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทศัน์ วิทยุ ท่ีจูงใจให้ผูบ้ริโภคตอบกลบัเพื่อการซ้ือรูปแบบของ

การตลาดทางตรงมีดงัน้ี  

   4.5.1 การตลาดโดยใชจ้ดหมายตรง คือ การใชจ้ดหมายตรง โดยส่งตรงไป

ยงัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้หรือมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือการใช้จดหมายตรง

โดยส่งตรงไปยงัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย  

   4.5.2 การส่ือสารทางการตลาด เป็นระบบการติดต่อส่ือสารโดยอาศยั 

โทรศพัท ์โทรทศัน์และคอมพิวเตอร์เพื่อใหลู้กคา้เกิดการสั่งซ้ือหรือเกิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง  

   4.5.3 การตลาดท่ีทาํใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรงทางส่ือส่ิงพิมพ ์  

เป็นการเสนอขายสินคา้ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆเพื่อให้มีการตอบสนองจากผูอ้่านโดยทัว่ไปมกัใช้

ร่วมกบักิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชคและเอกสารเพื่อแลกตวัอยา่ง

สินคา้  

   4.5.4 การตลาดโดยใช้แคตตาล็อค เป็นการส่งแคตตาล็อคสินคา้ไปยงั

ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ส่งคาํสั่งซ้ือมายงัผูข้ายการใชแ้คตตาล็อคส่วนใหญ่ส่งในรูปแบบไปรษณียเ์ป็น

รูปเล่มซ่ึงแสดงภาพรายละเอียดของสินคา้เพื่อการขาย  

   4.5.5 การเลือกซ้ือทางเคร่ืองจกัรเพื่อให้ลูกคา้สั่งซ้ือ เป็นการเสนอขาย

สินคา้โดยใช้ออกแบบเคร่ืองจกัรเพื่อการเลือกซ้ือสินคา้โดยจดัวางเคร่ืองจกัรในห้างสรรพสินคา้

หรือยา่นชุมชน 

   4.5.6 การใช้ป้ายโฆษณา เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะให้ลูกคา้มีการตอบสนองโดย

อาศยัป้ายโฆษณา เคร่ืองมือน้ีร่วมกบัการส่งเสริมการขายในกรณีน้ีในป้ายโฆษณานั้นจะตอ้งบอก

เบอร์โทรศพัทไ์วซ่ึ้งจดจาํไดง่้าย  
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   4.5.7  ส่ืออ่ืนๆเช่น การท่ีลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้ผา่นเคร่ืองโทรสาร ผูบ้ริโภค

จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการผา่นคอมพิวเตอร์ ซ้ือสินคา้ต่างๆเช่น ตัว๋สายการบิน เกม ขอ้มูลจากตลาด

หุน้ การชาํระเงินต่างๆ  

 

สรุป ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยส่ิงสาํคญั คือ  

กกกกกกกก1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายได ้

กกกกกกกก2.ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยนิดีจ่าย เพราะมองเห็น

ความคุม้ค่า  

กกกกกกกก3.การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง การกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้ง

พฤติกรรมการซ้ือหาและมอบความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค  

กกกกกกกก4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

เป็นการใชค้วามพยายามจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความชอบสินคา้และเกิดพฤติกรรมการซ้ือเกิดข้ึน  

กกกกกกกกจากแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี ทาํใหท้ราบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดหรือสามารถเรียกอีก

อยา่งวา่ 4P’s เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งมีการพฒันาร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี ส่ิงน้ีจึงกลายเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้สนใจ

และนาํมาปรับใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นประเทศไทย 

 กกกกกกกกการพฒันาระบบสาธารณูปโภคดา้นการใหบ้ริการดา้นการส่ือสารและโทรศพัทน์ั้น นบั

ไดว้า่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในความ เป็นจริง

จาํนวนเลขหมายท่ีจะสามารถให้บริการนั้น มีความเพียงพอกบัความตอ้งการทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน บริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน นั้นอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารโทรศพัท ์แห่งประเทศ

ไทย (ทศท.) ซ่ึงมีหนา้ท่ีติดตั้งเลขหมายโทรศพัทใ์ห้กบัประชาชนทัว่ไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็น

ตน้มา แต่เน่ืองดว้ยความล่าชา้งของระบบการให้บริการและการขาดแคลนของเงินลงทุน ท่ีการ

ใหบ้ริการติดตั้งโทรศพัทพ์ื้นฐานท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทาํให้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา มีจาํนวนเลข

หมายท่ีบริการโดย ทศท. เพียง 2.5 ลา้นเลขหมายเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ

ของประชาชน (ชาํนาญ ศรีผดุงกุล 2544: 30)   รัฐบาลจึงไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นเร่งด่วนของการ

ใหบ้ริการพื้นฐานดว้ยโทรศพัท ์จึงมีนโยบายร่วมลงทุนกบัริษทัเอกชนในการให้สัมปทานโครงการ

ติดตั้งโทรศพัท์พื้นฐาน 2.6 ลา้นเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครแก่บริษทัเทเลคอมเอเซีย คอร์
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ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ โครงการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 1.5 ลา้นเลขหมายในเขตภูมิภาคแก่บริษทั

ไทยเทเลโฟแอนด์เทเลคอม มิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่จะมีการติดตั้งและ

ให้บริการเลขหมายโทรศพัท์เพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัความต้องการ เม่ือเทียบกบัจาํนวน

ประชากรท่ีสูงข้ึน และความตอ้งการใชร้ะบบติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกบัสภาพ

สังคม การดาํเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ ดงันั้นทาํให้รัฐบาลเร่ิมนาํระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน

ระบบอนาล็อกเขา้มาใหบ้ริการในประเทศไทยข้ึน  

กกกกกกกกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดเ้กิดข้ึนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 เม่ือกรมไปรษณียโ์ทรเลข

ไดอ้นุมติัให ้2 หน่วยงาน ดาํเนินการใหบ้ริการในระบบเซลลูล่าร์ ซ่ึงเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบ

อนาล็อก โดยในระยะแรกกาํหนดใหก้ารส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นผูใ้ห้บริการเฉพาะใน

กรุงเทพมหานคร และในจงัหวดัใกลเ้คียงเท่านั้น และองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) 

ให้บริการครอบคลุมทัว่ประเทศ    แต่ในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมิไดจ้าํกดัการให้บริการจาก 2 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และการส่ือสารแห่งประเทศไทย 

เท่านั้น เน่ืองจากมีการให้สัมปทานแก่บริษทัเอกชนเพื่อร่วมให้บริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย

บริษทัเอกชนท่ีใหบ้ริการในปัจจุบนั มีอยู ่6 บริษทั ไดแ้ก่  

กกกกกกกก1. บริษทั แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ระบบเอน็เด็มที 900 และระบบดิจิตอบ จึเอสเอม็ 900  

กกกกกกกก2. บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ระบบแอมป์ 800B และระบบจีเอสเอม็ 1800  

กกกกกกกก3. บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (มหาชน) เดิมเปิดให้บริการในระบบพีซีเอ็น 1800 ภายใต้

ช่ือ ฮลัโหล 1800 แต่หลงัจากบริษทัในกลุ่มชินวตัร คอร์ปอเรชัน่ เขา้มาถือหุน้ใหญ่ ไดท้าํการโรมม่ิง 

(Roaming) ระบบเดิมเขา้กบัระบบดิจิตอล จีเอสเอม็ 900 โดยใหบ้ริการทั้ง 2 ระบบในเคร่ืองเดียวกนั 

โดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีรับสัญญาณ โดยใชช่ื้อประชาสัมพนัธ์วา่ ดิจิตอล จึเอสเอม็ 1800  

กกกกกกกก4. บริษทั ทีเอ ออเรนจ ์จาํกดั ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบจีเอสเอม็ 1800  

กกกกกกกก5. บริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จาํกดั ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 

ซีดีเอม็เอ 800  

กกกกกกกก6. กิจการร่วมคา้ ไทย – โมบาย ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบจีเอเอ็ม 1900 (GSM 

1900 MHz)  

กกกกกกกกระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเปิดใหบ้ริการในประเทศไทย มีบริษทัเอกชนเขา้มาให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแต่ละระบบ และมีการแข่งขนัมากข้ึน ทาํให้ในปัจจุบนัมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ให้บริการอยูใ่นประเทศไทยดว้ยกนัทั้งหมด 7 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบเอ็มที 470 ระบบแอมป์ 800 
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ระบบเอ็นเอ็มที 900 ระบบจีเอสเอ็ม 900 ระบบพีซีเอ็น 1800 ระบบซีดีเอ็มเอ 800 (CDMA 900) 

และระบบจีเอสเอม็ 1900 (อรรณพ ขนัธิกุล 2545 : 41)  

กกกกกกกก1.ระบบเอน็เอม็ที 470 เมกกะเฮิร์ท เป็นระบบท่ีใหบ้ริการโดยองคก์ารโทรศพัท ์ แห่ง

ประเทศไทย เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2529  

กกกกกกกก2.ระบบเอน็เอม็ที 900 เมกกะเฮิร์ท ใหบ้ริการโดยบริษทั แอด็วานซ์ อนโฟร์ เซอร์วสิ 

จาํกดั (มหาชน) หรือ AIS เจา้ของเครือข่ายเซลลูล่าร์ 900 ใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 900 เมกกะเฮิร์ท 

โดยไดส้ัมปทานจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการระบบน้ีเม่ือเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2533 

กกกกกกกก3.ระบบแอมป์ 800 เมกกะเฮิร์ท สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ แอมป์ 800 

BAND A ใหบ้ริการโดยการส่ือสารแห่งประเทศไทย เร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2530 ส่วนอีกระบบ คือ แอมป์ 800 BAND B ระบบน้ีให้บริการโดย บริษทัโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ DTAC ระบบน้ีใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 800 เมกกะเฮิร์ท โดยท่ีทาง

บริษทัดีแทค ไดรั้บสัมปทานจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2534  

กกกกกกกก4.ระบบจีเอสเอม็ 900 เมกกะเฮิร์ท ใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 900 เมกกะเฮิร์ท เหมือนกบั

เครือข่ายเซลลูล่าร์ แต่เป็นการใหบ้ริการสัญญาณดิจิตอล ใหบ้ริการโดยบริษทั แอด็วานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2537  

กกกกกกกก5.ระบบจีเอสเอม็ 1800 เมกกะเฮิร์ท ใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 1800 เมกกะเฮิร์ท ใหบ้ริการ

โดยบริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยไดรั้บสัมปทานจากการส่ือสาร แห่ง

ประเทศไทย เร่ิมใหบ้ริการเม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2537 ซ่ึงต่อมาทางบริษทั โทเท่ิลแอ็คแซ็ส คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการแบ่งช่องสัญญาณใหก้บับริษทั ไออีซี และบริษทั สามารถ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั เพื่อเปิดให้บริการในนามของบริษทั ไวร์เลส คอมมูนิเคชัน่ ซิสเตม็ จาํกดั หรือ 

ดบับลิวซีเอส (WCS) และบริษทั ดิจิตอลโฟน คอมพานี จาํกดั หรือ ดีพีซี (DPC) ซ่ึงในปัจจุบนั

บริษทั ดีพีซี ไดเ้ปล่ียนรุปแบบการใหบ้ริการเป็นระบบจีเอสเอม็ 1800 ท่ีเป็นการผสมการใหบ้ริการ

ทั้งในยา่นความถ่ี 900 เมกกะเฮิร์ท และ 1800 เมกกะเฮิร์ท โดยท่ีบริษทั ดีพีซี เปล่ียนเจา้ของจาก ใน

เครือของบริษทัสามารถ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มาเป็นบริษทัในเครือบริษทั ชินวตัร คอร์ปอร์เรชัน่ 

จาํกดั  

กกกกกกกก6.ระบบซีดีเอม็เอ 800 เป็นระบบท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 800 เมกกะเฮิร์ท เช่นเดียวกบั

ระบบแอมป์ 800 เมกกะเฮิร์ท แต่จะเป็นสัญญาณในระบบดิจิตอล และผูท่ี้นาํระบบน้ีเขา้มาใชคื้อ
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การส่ือสารแห่งประเทศไทย ใหบ้ริการโดยบริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จาํกดั ไดเ้ร่ิม

เปิดใหบ้ริการเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546  

กกกกกกกก7.ระบบจีเอสเอม็ 1900 เป็นระบบท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีในยา่น 1900 เมกกะเฮิร์ท ของบริษทั 

ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ให้บริการโดย

กิจการร่วมคา้ ไทย-โมบาย เร่ิมเปิดใหบ้ริการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

กกกกกกกกบริการเสริมของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีบริการเสริมเป็น Value Added Service เพื่อให้ผูใ้ช้

โทรศพัทไ์ดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งขอ้มูลรวมไปถึงความเพลิดเพลิน เพื่อให้ผูใ้ช้

โทรศพัท์ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด (ปุ้ยฝ้าย ศิริสารการ 2545 : 36–38) โดยบริการเสริมท่ีมี

ใหบ้ริการทัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก1.บริการแสดงหมายเลขเรียกเขา้ เป็นบริการท่ีแสดงหมายเลขท่ีกาํลงัเรียกเขา้มายงั

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

กกกกกกกก2.บริการโอนเลขหมาย ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเลขหมายท่ีเรียกเขา้ไปยงัเลขหมายอ่ืน  

กกกกกกกก3.ตอ้งการไดเ้ง่ือนไขการโอนโดยทัว่ไปตั้งได ้4 เง่ือนไข คือ โอนสายอตัโนมติัทนัทีเม่ือ

มีผูเ้รียกเขา้โอนสายเม่ือมีผูรั้บสาย โอนสายเม่ือสายไม่วา่ง และโอนเปิดปิดเคร่ือง หรือโอนสายเม่ือ

อยูน่อกสัญญาหรือพื้นท่ีบริการ  

กกกกกกกก4.บริการรับสายเรียกซอ้น เป็นบริการเตือนใหท้ราบวา่กาํลงัมีผูเ้รียกมาในขณะท่ีผูใ้ช้

กาํลงัพดูโทรศพัทอ์ยู ่ 

กกกกกกกก5.บริการประชุมทางโทรศพัท ์ เป็นบริการท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถพดูโทรศพัทก์บัผูอ่ื้นได้

พร้อมกนั 3 คน หรือมากกวา่ (โดยทัว่ไปไม่เกิน 6 คน)  

กกกกกกกก6.บริการฝากขอ้ความ เป็นบริการท่ีผูเ้รียกเขา้มายงัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถ ฝาก

ขอ้ความใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเลขหมายนั้นได ้ถา้ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้นปิดเคร่ือง หรืออยู่

นอกสัญญาณ หรืออยูน่อกสัญญาณ หรืออยูน่อกพื้นท่ีให้บริการหรือใชบ้ริการโอนเลขหมายไปยงั

ผูรั้บฝากขอ้ความ (Voice Mail Box)  

กกกกกกกก7.บริการรับ – ส่งแฟกซ์ เป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถนาํโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไปต่อพว่งกบั

เคร่ืองแฟกซ์เพื่อส่งแฟกซ์ หรือเรียกรับแฟกซ์ท่ีส่งเขา้มาโดยโอนไปยงัเลขหมายแฟกซ์ท่ีตอ้งการ  

กกกกกกกก8.บริการรับ – ส่งขอ้ความสั้นๆ (Short Message Service: SMS) เป็นบริการท่ีผูใ้ช้

สามารถรับ – ส่งขอ้ความสั้นๆ จากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถใชไ้ดเ้ฉาพะโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล

เท่านั้น  

กกกกกกกก9.บริการขา้มแดนอตัโนมติั เป็นบริการท่ีผูใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถนาํเคร่ืองไปใชง้านไดใ้น

ต่างประเทศ ซ่ึงจะใชไ้ดใ้นประเทศท่ีมีการตกลงกบัผูใ้หบ้ริการเครือข่าย ซ่ึงในปัจจุบนั สามารถ
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ใชไ้ดเ้กือบทุกประเทศ หรือในบางประเทศผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท ์ โดยผู ้

ใหบ้ริการจดัเตรียมเคร่ืองไวใ้ห ้ บริการขา้มแดนอตัโนมติัใชไ้ดเ้ฉพาะโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ

ดิจิตอลเท่านั้น  

กกกกกกกก10.บริการสอบถามขอ้มูลข่าวสารเป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

สอบถามขอ้มูลยอดบญัชีเงินฝาก หรือยอดการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

กกกกกกกก11.บริการขอ้มูลสาระบนัเทิง เป็นบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถหมุนโทรศพัทเ์ขา้ไปฟังขอ้มูล

สาระบนัเทิง เช่น การทาํนายดวงชะตา แจง้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล การฟังเพลง การฟังผลฟุตบอล 

เป็นตน้ 

กกกกกกกก12.บริการอ่ืนๆ เช่น เปล่ียนโลโกห้นา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Download Logo) เปล่ียน

สัญญาณเรียกเขา้ (Download Ringtone) รับชมโทรทศัน์ (T.V. on Mobile) คาราโอเกะ เป็นตน้  

กกกกกกกก13.บริการ WAP ท่ีรวบรวมบริการหลากหลายรูปแบบ ในการท่องโลกอินเตอร์เน็ท 

(Internet) ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับส่งอีเมล์ และเขา้อินเตอร์เน็ทไดก้ารใช ้ โม

บายอินเตอร์เน็ทจะใชไ้ดก้บัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบางรุ่นเท่านั้น เช่น Nokia 7110, Ericsson T 39 เป็น

ตน้  

กกกกกกกกเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํให้บริการโทรคมนาคม ของประเทศ

ไทยไดว้วิฒันาการจากการติดต่อดว้ยเสียง (Voice) เพียงอยา่งเดียว มาสู่ระบบเสียงและขอ้มูล พร้อม

บริการพิเศษต่างๆ โดยกิจการโทรคมนาคมไทยในสหสัวรรษหนา้ มีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงตาม

เทคโนโลย ีดงัน้ี  

กกกกกกกก1.ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถเช่ือมต่อคู่

สายโทรศพัทท์ัว่ไปกบัการส่ือสารความเร็วสูงทั้งใกลแ้ละไกลได ้ ทาํใหคู้่สายโทรศพัทส์ามารถ ใช้

งานไดท้ั้ง Multimedia และรับส่งขอ้มูล โดยสาย ADSL 1 คู่สาย สามารถใหบ้ริการหลายๆ อยา่งใน

เวลาเดียวกนั และรองรับความตอ้งการไดเ้ป็นรายๆ ไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งติดตั้งระบบใหม่ สามารถ

ใชไ้ดท้ั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน  

กกกกกกกก2.ATM (Asynchronous Transfer Mode) ซ่ึงเป็นระบบสลบัสาย (Switching) ความเร็ว

สูงเหมาะสาํหรับบริการโทรคมนาคมท่ีเป็น Broadband Multimedia เช่น การติดตั้งใชง้านในระบบ 

ศูนยข์อ้มูล คอมพิวเตอร์กลาง หรือศูนยส์ารสนเทศกลางของหน่วยงานต่างๆ การประชุมทางไกล

ผา่นจอภาพ (Video Conference) Video on Demand เป็นตน้  

กกกกกกกก3.ระบบเครือข่ายอจัฉริยะ (Intelligent Networks: IN) ซ่ึงเป็นระบบ Software ใหม่ท่ี 

ทศท. นาํมาใชใ้นการเพิ่มขีดความสามารถในการทาํงานของระบบส่ือสารทางโทรศพัทพ์ื้นฐานใน

ลกัษณะท่ีเป็นบริการเสริมแบบอตัโนมติัต่างๆ มากข้ึน เช่น บริการ Universal Access Number 
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บริการ Credit Card Cell เป็นตน้   ทั้งน้ี ทศท. ไดร่้วมกบับริษทั TA ในการประยกุตใ์ชร้ะบบ IN กบั

โทรศพัท ์ PCT โดยใหเ้ลขหมายโทรศพัท ์ PCT เป็นเลขหมายเดียวกบัโทรศพัทพ์ื้นฐานท่ีบา้น 

เพื่อใหส้ามารถ โอนสายการติดต่อใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดท้ั้งภายในและภายนอกบา้น โดยแบ่งเป็น 2 

ระบบ คือ  ระบบเฉพาะส่วนตวั ใชเ้ลขหมายเป็นการส่วนตวัโดยไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัโทรศพัท ์

พื้นฐาน  ระบบ Operator ส่วนตวั ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกติดต่อโทรศพัทบ์า้นโดยกด 0 หรือ 

ติดต่อเคร่ือง PCT โดยกด 1-9 ข้ึนกบัจาํนวนเคร่ือง PCT ท่ีเปิดใชบ้ริการ (สามารถใชบ้ริการ PCT 

ไดสู้งสุดถึง 9 เคร่ือง) ซ่ึงเม่ือติดต่อ PCT ไม่ได ้ จะโอนสายกลบัมาเคร่ืองท่ีบา้นโดยอตัโนมติั หาก

สายท่ีบา้นไม่วา่งหรือไม่มีผูรั้บสาย จะโอนเขา้บริการรับฝากขอ้ความอตัโนมติัโดยทนัที  

กกกกกกกก4.โทรศพัทท์างไกลราคาประหยดั (IP Telephony or Y-TEL 1234) ซ่ึง ทศท. ไดเ้ปิด

ใหบ้ริการ Y-TEL 1234 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการใชบ้ริการโทรศพัทท์างไกลผา่น Internet 

Gateway โดยคิดค่าบริการโทรศพัทท์างไกลถูกวา่การใชบ้ริการแบบปกติ เพียงแต่คุณภาพเสียงจะ

ดอ้ยกวา่ระบบโทรศพัทท์างไกลธรรมดา โดยการใชบ้ริการเร่ิมจากกดหมายเลข 1234 รหสัทางไกล 

และเลขหมายปลายทางท่ีตอ้งการติดต่อ  

กกกกกกกก5.โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ีสาม ซ่ึงเป็นระบบ Digital ท่ีสามารถเพิ่มบริการเสริม แบบ

ต่างๆ และมีคุณภาพเสียงท่ีชดัเจนข้ึน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ีสาม เป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในระบบ 

Digital ความถ่ี 2000 MHz ซ่ึงกาํหนดใหใ้ชโ้ดยสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

(International Telecommunications Union: ITU) ท่ีตอ้งการใหร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในโลก เป็น

มาตรฐานเดียวกนั โดยเป็นการรวมบริการแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์

ติดตามตวั ISDN Internet E-Mail โดยเช่ือมเครือข่ายภาคพื้นดินกบัเครือข่ายดาวเทียม ทาํใหส้ามารถ

ใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่โลกไดท้ั้งเครือข่ายแบบ Wireless และ Wire line นอกจากน้ี ยงั

สามารถใหบ้ริการแบบ Bandwidth on Demand ซ่ึงเป็นการกาํหนดความเร็ว สาํหรับการใหบ้ริการ 

รับ-ส่ง ขอ้มูลตามลกัษณะการใชง้านของผูใ้ช ้ เช่น ความเร็ว 2 Mb/s (เมกะบิดต่อวนิาที) สาํหรับ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูภ่ายในอาคารสาํนกังาน ความเร็ว 144Mb/s เม่ืออยูภ่ายในยานพาหนะหรือเคล่ือนท่ี 

เป็นตน้ ทั้งน้ี โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในยคุท่ีสาม จะช่วยให ้ ผูถื้อปลายทางสามารถติดต่อกบัผูอ่ื้นใน

ลกัษณะ Multimedia (บริการเสียง ขอ้มูล และภาพ) โดยตวัเคร่ืองมีขนาดเล็ก นํ้าหนกัเบา และใช้

กาํลงัไฟนอ้ย เพื่อใหแ้บตเตอร่ีมีอายกุารใชง้านนานข้ึน  

กกกกกกกกการพฒันาสู่เครือข่ายในยคุท่ี 3 ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพื่อรองรับกบัจาํนวนสถานีฐานท่ี

เพิ่มข้ึน การใชภ้าษา HTML (Hyper Text Markup Language) สาํหรับการแสดง Web Pages บน

เคร่ือง ตลอดจนการปรับปรุงในเร่ืองความกวา้งแถบคล่ืน (Bandwidth) ท่ีมีจาํกดั จึงมีความ เป็นไป

ไดว้า่ ผูป้ระกอบการคงใชว้ธีิการติดตั้งเครือข่ายยคุท่ี 3 ซอ้นทบัลงไปบนเครือขายยคุท่ี 2 แทนท่ีจะ
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ลงทุนสร้างเครือข่ายข้ึนใหม่ โดยอาศยัการเรียนรู้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ และประยกุตใ์ห้

เหมาะสมกบัประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองลูกข่ายในไทย เช่น โน

เกีย ซีเมนส์ อิริคสัน ไดเ้ร่ิมนาํเทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol) เขา้มาทดลอง

ใหบ้ริการ โดย WAP เป็นการร่วมกนัวางขอ้กาํหนดระหวา่ง อิริคสัน โนเกีย โมโตโรลา และอนัไวร์ 

แพลเน็ต เพื่อก่อตั้งองคก์ร WAP Forum ในปี 2540 โดยเป็นการเช่ือมต่อโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบั

เครือข่าย Internet และประยกุตก์บัการใหบ้ริการของธนาคารในรูปแบบ Mobile Banking หรือ 

Banking in E-Commerce เพื่อเป็นการใหบ้ริการทางการเงินต่างๆ ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น 

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี อตัราแลกเปล่ียน โอนเงินผา่นบญัชี ตลอดจนให้บริการในดา้น

การจองเท่ียวบิน ตัว๋ชมภาพยนตร์ และรายงานทางอากาศ เป็นตน้ 
  

ความสําคัญของโทรศัพท์ 

กกกกกกกกโทรศพัท์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารสองทางท่ีสําคญัยิ่ง  ถือเป็นหัวใจของการดาํเนินงาน

ธุรกิจทุกประเภท  เราสามารถใช้มนัเพื่อการซ้ือ-ขาย  อธิบายให้/รับขอ้มูล  เจรจาต่อรอง  ยืนยนั  

จดัการเร่ืองต่างๆ  ฯลฯ  หรือแมแ้ต่จะทาํสัญญาตกลงทางโทรศพัท์ก่อน  แลว้ค่อยทาํให้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในภายหลงัก็ยงัได ้

 

เหตุผลทีเ่ราใช้โทรศัพท์ 

กกกกกกกกโลกเรามีการใช้โทรศพัท์มาตั้งแต่ประมาณปี  พ.ศ.  2420  และนบัวนัก็จะมีการใชก้นั

มากข้ึนเร่ือยๆ  มาจนถึงทุกวนัน้ี  ซ่ึงเหตุผลท่ีทาํใหโ้ทรศพัทก์ลายเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไดรั้บความ

นิยมอยา่งมาก  ก็เพราะวา่ 

กกกกกกกก-  ความเร็ว  การยกหูโทรศพัท์ข้ึนมา  และกดหมายเลขเพียงไม่ก่ีตวันั้น  เร็วกว่าการ

เขียน  หรือพิมพจ์ดหมาย  และถึงแมจ้ะมีปัญหาสายไม่ว่าง  หรือไม่มีคนอยู่รับสาย  เราก็สามารถ

แกไ้ขได ้ โดยการใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั  การฝากหมายเลข

หรือขอ้ความ  เป็นตน้ 

กกกกกกกก-  ประหยดั  ตอนแรกท่ีเห็นใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศพัท ์ คุณอาจจะไม่เห็นดว้ยกบัขอ้น้ี  

แต่ในแง่ธุรกิจแลว้มนัมีคุณค่ามาก  จากการช่วยลดเวลาในการทาํงาน  เพราะการเจรจาทางโทรศพัท์

มกัจะใชเ้วลานอ้ยกวา่การคุยกนัต่อหนา้  และเราก็ไม่ตอ้งเสียเวลาไปกบัการเดินทาง  นอกจากน้ียงั

ประหยดัค่าเดินทาง  โดยเฉพาะในแง่ของการติดต่อกนัขา้มประเทศ 

กกกกกกกก-  สะดวก  กวา่การไปพบปะเจรจากนัโดยตรง 
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กกกกกกกก-  มีความเป็นส่วนตวั  ท่ีผูใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถควบคุมความเป็นส่วนตวัน้ีไดต้ามท่ีตน

ตอ้งการ 

กกกกกกกก-  ใหค้าํตอบหรือผลสะทอ้นกลบัไดใ้นทนัที  ไม่เหมือนการส่ือสารดว้ยการเขียนท่ีตอ้ง

ใชเ้วลาพอสมควร 

 

แนวคิดเกีย่วกบัวยัรุ่น 

กกกกกกกกคาํวา่ “วยัรุ่น” ตรงกบัคาํศพัทใ์นภาษาองักฤษวา่ Adolescence มีรากศพัทม์าจากภาษา

ลาตินวา่Adolescere ซ่ึงหมายถึง การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ (to grow into maturity) ซ่ึง Hurlock 

(1974,อา้งในสุเนตร สุธาภุชกุล 2539: 5) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า การท่ีเด็กบรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะน้ี 

ไม่ใช่จะเจริญแต่ทางร่างกายด้านเดียวเท่านั้น ทางจิตใจก็จะเจริญเป็นเงาตามตวัไปด้วย นั่นคือ

จะตอ้งมีการพฒันาทั้ง 4 ดา้นไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

กกกกกกกกเฮอร์ล็อค (Hurlock) (1949,อา้งในเพญ็รัตน์ 2524 :3) กล่าวถึงวยัรุ่น เป็นระยะท่ีสําคญั

ท่ีสุดเก่ียวกับการพฒันาในด้านร่างกายและจิตใจ เป็นช่วงเวลาของการเจริญงอกงามและการ

เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นช่วงเวลาท่ีรับส่ิงใหม่ ๆ ทั้ง

ทางดา้นประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนและผูใ้หญ่ ความเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วมกัจะก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการปรับตวั การเปล่ียนแปลงจากวยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ใน

ระยะแรก จึงดูเสมือนวา่ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนพร้อมกนัในตวัเด็ก เด็กวยัรุ่นจึงไม่สามารถปรับตวัให้

ทนัต่อปัญหาเหล่านั้น 

กกกกกกกกสุพตัรา สุภาพ (2525 : 42) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมวยัรุ่น วา่เป็นวยัท่ีเร่ิมแตกเน้ือหนุ่มสาว 

(Puberty) จนกระทัง่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อความเจริญดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น มี

การแปรปรวนทางอารมณ์ เป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํ ให้มีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น รัก ชอบอะไร ก็รักจน

หลง ชอบจนคลัง่ ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ถา้ผิดหวงัหรือไม่ไดด้งัใจจะเสียใจมาก 

หรือมีเร่ืองกระทบกระเทือนเล็กนอ้ยก็จะหนีออกจากบา้น บางรายถึงกบัแสดงความอาฆาตพยาบาท

หรือโตต้อบอยา่งรุนแรง ถึงขนาดยกพวกตีกนั ซ่ึงบางคร้ังผูใ้หญ่ไม่เขา้ใจ ทาํให้เกิดปัญหาในการมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนั 

กกกกกกกกจิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์ (2526: 65) กล่าวถึง วยัรุ่นคือวยัท่ีส้ินสุดความเป็นเด็กและ

กาํลงั จะพฒันาไปสู่วยัผูใ้หญ่ อายุประมาณ 13-20 ปี อาจกล่าวไดว้า่เป็นวยัท่ีมีความสําคญัช่วงหน่ึง

ในชีวติมนุษย ์ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญหา 

และการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก็มีผลทาํ ใหว้ยัรุ่นขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และประสบปัญหาในการ

ปรับตวั จะเห็นไดว้า่วยัรุ่นจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากวยัอ่ืน ๆ 
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กกกกกกกกโยธิน ศนัสนยุทธ (2533 : 191-192) ไดก้ล่าวถึง วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมในช่วงอายุตั้งแต่เด็ก

มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย (12-13 ปี) จนอายุท่ีเด็กสามารถมีงานทาํ ซ่ึงในแต่ละสังคมจะส้ินสุด

ระยะอายไุม่เท่ากนั อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปวยัรุ่นจะส้ินสุดระยะอายุประมาณ 20 ปี วยัรุ่นเป็นวยัท่ี

เด็กมีพฒันาการท่ีรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 

การเปล่ียนแปลงกลุ่มของสังคมหรือการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญา การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วน้ีทาํ 

ใหเ้ด็กตอ้งปรับตวั ซ่ึงการปรับตวันาํ มาซ่ึงความวติกกงัวล ความเครียดของอารมณ์ ความโกรธฯลฯ 

นกัจิตวิทยา Stangley Hall เรียกระยะวยัรุ่นวา่เป็นวยัพายุบุแคม (Storm and Stress) นัน่ก็คือ เด็ก

วยัรุ่นจะไม่มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความขวญัผวาของอารมณ์ และอารมณ์ก็มกัจะเป็นอารมณ์ท่ี

รุนแรง มีความกดดนัสูง และในสายตาของคนโดยทัว่ไปก็เรียกวา่ วยัรุ่น เป็นวยัของปัญหาวยัอลวน

วยัรุ่น เพราะฉะนั้นวยัรุ่นจึงจดัเป็นวยัหน่ึงท่ีบุคคลในสังคมให้ความสนใจและคิดว่าเป็นปัญหา

พฤติกรรมส่วนหน่ึงของสังคม 

กกกกกกกกสุชา จนัทน์เอม (2533 : 30) กล่าวถึง วยัรุ่นไวว้า่เป็นวยัท่ีมีอารมณ์เปล่ียนแปลงไดง่้าย 

ความเช่ือมัน่ ความตอ้งการ ตลอดจนความปรารถนาต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรุนแรงปราศจากความย ั้งคิด 

ชอบทาํ อะไรตามใจหรือตามความนึกคิดของตน ตอ้งการเป็นท่ียอมรับนบัถือในหมู่เพื่อนฝูง โดย

พยายามทาํ อะไรให้คลา้ย ๆ กนั เลียนแบบตามกนั จึงมีวยัรุ่นเป็นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหาและอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้าย ไดต้กเป็นทาสของยาเสพติดจากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ วยัรุ่น เป็น

วยัท่ีเร่ิมตั้งแต่อาย ุ12-20 ปี มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการ

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วหรือท่ีเรียกวา่พายุบุแคม (Strom and Stress) น้ี ส่งผลต่อการปรับตวั ความ

วิตกกงัวล ความเครียดทางอารมณ์ ทาํ ให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาโดยไม่เป็นท่ียอมรับของ

สังคมหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนนัน่เอง 

กกกกกกกกสุพตัรา สุภาพ (2538: 40) ไดใ้ห้ความหมายวา่ วยัรุ่นเป็นวยัเปล่ียนจากวยัเด็กไปสู่วยั

ผูใ้หญ่หรือเป็นวยัยา่งเขา้สู่ความเป็นหนุ่มสาว 

กกกกกกกกวนิดัดา ปิยะศิลป์ (2544: 123) แสดงความเห็นไวว้า่วยัรุ่นเป็น ระยะเวลาท่ีมนุษยมี์ความ

สับสนทางจิตใจมากท่ีสุดยิง่กวา่วยัอ่ืน ๆ โดยไดก้ล่าวถึงวา่ วยัรุ่น หมายถึงกระบวนการงอกงามพน้

จากความเป็นเด็ก ระยะน้ีตรงกบัช่วงอายุ 10-24 ปี ซ่ึงอยูใ่นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสูงสุด 

มีการเปล่ียนแปลงในดา้นอารมณ์ การเขา้สังคม การเรียน การงาน การคน้หาอุดมคติในชีวิต ฯลฯ 

ซ่ึงทั้งหมดวยัรุ่นจะไดม้าจากการเรียนรู้เลียนแบบ และจากการทดลองบทบาทในทุกแง่มุมของ 

ชีวิต จึงเป็นระยะท่ีจะเห็นการแสดงออกของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเด่นชดัต่างจากคนในวยัอ่ืน ถา้ผล

จากการค้นหาเอกลักษณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงวยัน้ีออกมาในทางท่ีดี และมี

พฒันาการสมวยั ซ่ึงจะมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการใชชี้วิตต่อไปอยา่งถูกตอ้งจนเขา้วยัชรา โดยตวั



52 

 

 

ของวยัรุ่นเองจะกา้วเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสุขไปตลอด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วยัรุ่นมี

พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนโน้มน้าวนาํไปสู่ทางท่ีผิดโดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่าง

ถูกตอ้งแลว้นั้น ความเสียหายจากพฤติกรรม ความคิดอารมณ์เบ่ียงเบน ฯลฯ จะโนม้น้าวทาํให้

เส้นทางดาํเนินชีวติไขวเ้ขวไปจากความดีงามอนัเป็นเป้าประสงคแ์ละในความเสียหายบางอยา่ง อาจ

นาํกลบัใหคื้นดีไม่ได ้กลายเป็นส่ิงผดิพลาดท่ีติดตวัไปตลอดชีวติเช่นกนั 

 

ลกัษณะของวยัรุ่น 

กกกกกกกกสุพตัรา สุภาพ (2536: 41) กล่าววา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมแตกเน้ือหนุ่มสาว จนกระทัง่บรรลุ

นิติภาวะซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อความเจริญดา้นอ่ืน ๆ เช่น มีการแปรปรวนของอารมณ์ เป็น

เหตุหน่ึงท่ีทาํใหมี้พฤติกรรมแปลก ๆ เช่น รักชอบอะไร ก็รักจนหลง ชอบจนคลัง่ หรือเวลาฟังเพลง

ท่ีชอบ อาจจะร้องกร๊ีดกร๊าดหรือไม่ก็คลัง่ไคลห้ลงไหลดาราภาพยนตร์หรือนกัร้อง เป็นตน้ วยัน้ี

เพื่อนมีความหมายมาก และมกัเห็นวา่เพื่อนเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีขาดเสียมิได ้ในการทาํอะไรทุกอยา่งมกั

ตอ้งอาศยัเพื่อน มีอะไรมกัจะเล่าให้เพื่อนฟังหรือขอความเห็น ขอคาํปรึกษา และปรับทุกขร้์อนของ

ตน มากกวา่หนัไปหาบิดามารดา เพราะมกัจะคิดวา่บิดามารดาไม่เขา้ใจตนพอ หรือพูดกนัไม่รู้เร่ือง 

เวลาไปเท่ียวก็อยากไปเท่ียวกบัเพื่อนมากกวา่บิดามารดาปัญหาจึงปรากฏเสมอวา่ ถา้หากไปร่วมกบั

กลุ่มเพื่อนไม่ดีอาจนาํไปในทางท่ีเสีย แมเ้ด็กบางคนอาจจะไม่อยากทาํในส่ิงไม่ดี แต่เม่ือเพื่อนพูด

สบประมาท หรือกลวัเพื่อนโกรธ ก็อาจจะทาํอะไรท่ีไม่ดีไปดว้ย ในดา้นการทาํตวัเป็นพวกเดียวกนั

ของวยัรุ่นก็มีในดา้นต่าง ๆ เช่น เคร่ืองแต่งกาย ภาษา แบบของความประพฤติ เพื่อ 

ตนจะไดเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ซ่ึงมกัจะผดิจากท่ีผูใ้หญ่ปฏิบติั 

กกกกกกกกวนิดัดา ปิยะศิลป์ (2544: 124)  กล่าววา่  การท่ีจะดูวา่เด็กกาํลงัจะเขา้สู่วยัรุ่นนั้น จะดูได้

จากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จากความเป็นเด็กหญิง เด็กชาย เขา้สู่การเจริญเติบโตทางร่างกาย

เตม็ท่ีทุกส่วน ซ่ึงผลตามมาจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกายนั้น จะทาํให้มีการเปล่ียนแปลงทางดา้น

อ่ืน ๆ ตามมาดว้ย เช่น ดา้นอารมณ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความงอกงามทางดา้นสติปัญญา 

ค่านิยม ทศันคติ ความนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง ฯลฯ  เด็กแต่ละคนจะยา่งเขา้สู่วยัรุ่นชา้เร็วไม่เท่ากนั 

บางคนอาจเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกว่าเด็กท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัค่อนขา้งมาก เรียกวา่ประเภทโตเร็ว

เกินอายุ หรือทัว่ ๆ ไปอาจเรียกวา่ พวกมา้ตีนตน้ แต่เด็กบางกลุ่มจะโตช้ากวา่เพื่อนรุ่นราวคราว

เดียวกนั เพื่อนคนอ่ืน ๆ เป็นสาวแลว้ แต่เจา้ตวัยงักะโปโลความคิดความอ่านเป็นแบบเด็กอยา่งน้ี

เรียกวา่เป็นประเภทโตชา้กวา่อาย ุหรือทัว่ ๆ ไปอาจเรียกวา่ พวกมา้ตีนปลาย กล่าวไวว้า่ เด็กทุกคนมี

การเจริญเติบโตต่างกนัในแต่ละคน เด็กบางคนเจริญเติบโตอยา่งสมํ่าเสมอ บางคนจะเจริญเติบโต

เร็วในบางวยั และชา้ในบางวยั และเด็กอาจเจริญเติบโตในวุฒิภาวะชา้ในบางอยา่ง ซ่ึงอาจเกิดจาก
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ขอ้บกพร่องทางร่างกาย หรือทางสมอง หรือขาดโอกาสท่ีดีจะช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโต เช่น 

ความสามารถในการเดินพดู อ่านหนงัสือ เขียนหนงัสือ เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรท่ีจะทาํความเขา้ใจถึง

ความแตกต่างระหวา่งเด็กท่ีมีวุฒิภาวะชา้ในทุก ๆ ดา้นตั้งแต่เกิด แยกจากลุ่มเด็กท่ีอาจมีวุฒิภาวะชา้

ในบางดา้น แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม เด็กท่ีเติบโตเร็วกวา่อายุ จะมีปัญหานอ้ยกวา่เด็กท่ีเติบโตชา้กวา่

อาย ุและสามารถเขา้ไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีไดเ้ร็วและง่ายกวา่กลุ่มเด็กท่ีโตชา้กวา่อายุ สาเหตุสําคญั

ท่ีทาํใหเ้ด็กยา่งเขา้สู่วยัแรกรุ่น เร็ว ชา้ ต่างกนั มาจากเหตุหลายประการ  เช่น 

กกกกกกกก1. ความแตกต่างทางเพศ ปกติเด็กผูห้ญิงจะเขา้สู่วยัแรกรุ่นไดเ้ร็วกวา่เด็กผูช้ายประมาณ 

2 ปี 

กกกกกกกก2. เช้ือชาติ กรรมพนัธ์ุ เด็กในซีกโลกตะวนัตก เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกวา่เด็กในซีกโลก

ตะวนัออก  เด็กท่ีมีพอ่แม่เป็นหนุ่มสาวเร็ว ก็มกัจะมีโอกาสท่ีจะเขา้สู่วยัรุ่นเร็วกวา่ กลุ่มเด็กท่ีเกิดจาก

พอ่แม่เป็นหนุ่มเป็นสาวชา้ 

กกกกกกกก3. สภาพสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม รวมทั้งชีวิตความเป็นอยูใ่นครอบครัว พบวา่เด็ก

ในเมืองจะยา่งเขา้สู่วยัแรกรุ่นไดเ้ร็วกวา่เด็กในชนบท 

กกกกกกกก4. ลกัษณะอาหาร การออกกาํลงักาย พบวา่เด็กท่ีรับประทานอาหารประเภทโปรตีนสูง 

ออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม จะมีการเจริญเติบโตไดเ้ร็วกวา่กลุ่มเด็กท่ีทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเด

รทมาก และไม่ค่อยออกกาํลงักาย 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกนพรัตน์ คุณยศยิ่ง (2553)  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

บรรทุกส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

ประชากร คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตใ์นอาํเภอเมืองจงัหวดัลาํปาง โดยการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 

จาํนวน 363 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีผลการศึกษาพบวา่ 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36 – 45 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีข้ึนไปโดยมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด ประกอบอาชีพขา้ราชการ และมีรายไดต้่อเดือน 10,001 –

20,000 บาท มากท่ีสุด 

กกกกกกกกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัลาํปาง ในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลในระดบัมาก 
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กกกกกกกกจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามเพศ และ 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล 

จาํแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือนมีนาคมแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทาง 

สถิติ 0.05 

กกกกกกกกแครียา ภู่พฒัน   (2551) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิ

ออส ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้รถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิออส จาํนวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบหา

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่   

กกกกกกกกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 27 - 35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็น

พนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด โดย

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส รุ่น 1.5 E เกียร์อตัโนมติั สีท่ีนิยมท่ีสุด คือ สี

ดาํและซ้ือโดยการผอ่นชาํระและมกัมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.79 เดือน และจาํนวนโชวรู์มท่ีเขา้เยี่ยมชมเพื่อศึกษาและเก็บขอ้มูล มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.82 โชวรู์ม ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการ

เดินทาง สําหรับเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส เป็นเพราะวา่

เห็นประโยชน์จากการประหยดันํ้ ามนัและสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โดยรวมท่ีมีต่อรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส อยูใ่นระดบัสูงและมีแนวโนม้ท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อ

บุคคลอ่ืน ใหเ้ลือกซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส ในระดบัสูง โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ในระดบัมาก  

กกกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ สถานภาพ และระดบัการศึกษา 

ต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิออส ในดา้นโอกาสท่ีจะแนะนาํ

หรือบอกต่อบุคคลอ่ืน แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต ์โตโยตา้ นิว วิ

ออส ของผูบ้ริโภคในดา้นโอกาสท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนและดา้นความพึงพอใจโดยรวม 



55 

 

 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า 

กกกกกกกกคงวฒิุ วรีะศิริ  (2551)  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโนต้บุ๊กของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือโน้ตบุ๊ก ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีออกแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 319 คน ตามสัดส่วนนกัศึกษาประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 80 คน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี112 คน และกลุ่มสังคมและอ่ืนๆ 127 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

โควตา้ (Quota) สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

กกกกกกกกผลการศึกษาในดา้นขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ

18-20 ปี ซ้ือโนต้บุก๊ยีห่อ้ Acer คิดวา่มีความเช่ียวชาญในการใชง้านคอมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง 

ซ้ือโนต้บุก๊ในราคาระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท นาํไปใชท้่องเวปไซต ์พดูคุยผา่นอินเทอร์เน็ต 

และทาํรายงานส่งอาจารย ์โปรแกรมท่ีนิยมใชง้านคือ โปรแกรม Microsoft Office ,Internet 

Explorer และMsn Messenger นิยมเขา้เยีย่มชม เวป็ไซต ์www.google.com ,www.hi5.com และ 

www.cmu.ac.th   

กกกกกกกกในขั้นการรับรู้ปัญหาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือโนต้บุก๊เพื่อทาํ 

รายงานร่วมกบัเพื่อนท่ีคณะหรือสถานท่ีอ่ืนๆ รองลงมาคือใชคุ้ยติดต่อเพื่อนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

ไร้สายภายในมหาวทิยาลยั และนาํ ไปใชง้านในการคน้ควา้ในหอ้งสมุดต่างๆ ภายใน 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

กกกกกกกกในขั้นการแสวงหาขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่มีความรู้และขอ้มูล 

เพียงพอในระดับปานกลางท่ีจะตดัสินใจซ้ือโน้ตบุ๊กท่ีต้องการ โดยส่วนใหญ่นิยมแสวงหา

แหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจซ้ือโน้ตบุ๊ก จากงานนิทรรศการทางคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ

คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชแ้ละอินเทอร์เน็ต ให้ความสําคญักบัแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือโนต้บุ๊ก

ในระดบัปานกลางโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ โฆษณาทางโทรทศัน์ และ/

หรือวทิย ุรองลงมาคือใบปลิว แผน่พบั และพนกังานขายประจาํร้าน 

กกกกกกกกในขั้นการประเมินทางเลือกพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบัมากดา้น 

ผลิตภณัฑด์า้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา ส่วนดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญัใน 

ระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเร็วของหน่วยประมวลผล

กลาง ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ท่ี

จดัจาํหน่าย, ช่ือเสียงของร้าน และปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการลดราคา 

http://www.cmu.ac.th/�
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กกกกกกกกในขั้นตอนการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือโนต้บุ๊กดว้ยตนเอง โดย

ส่วนใหญ่นิยมซ้ือโน้ตบุ๊กจากร้านขายคอมพิวเตอร์ในศูนยไ์อทีต่างๆ โดยมีผูป้กครองเป็นผูอ้อก

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือโนต้บุก๊ทั้งหมดและชาํระเป็นเงินสด 

กกกกกกกกในขั้นการประเมินหลงัการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพอใจในระดบัมาก 

ในกรณีท่ีไม่พอใจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัคงจะใช้งานต่อไป แต่ในอนาคต ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกซ้ือยี่ห้อเดิมและซ้ือจากร้านเดิมมาใช ้ แต่อาจจะแนะนาํ

ใหผู้อ่ื้นซ้ือโนต้บุก๊ยีห่อ้ท่ีตนเองใชอ้ยู ่

กกกกกกกกปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือในดา้นผลิตภณัฑ์คือ อาจไดรั้บสินคา้ท่ีไม่มี

คุณภาพ ปัญหาดา้นราคาคือ สินคา้มีราคาแพงไม่เหมาะสมกบัประสิทธิภาพการทาํงาน ปัญหาดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือร้านคา้ท่ีจาํหน่ายไม่มีความน่าเช่ือถือ และปัญหาด้านการส่งเสริม

การตลาดไดแ้ก่ ของแถมไม่มีประสิทธิภาพหรือมีนอ้ย 

กกกกกกกกศุภชยั  บุญธีรารักษ ์(2544)  กระบวนการตดัสินใจซ้ือซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปของนกัศึกษา  

ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาถึง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือซอฟแวร์สาํเร็จรูปและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการะบวนการตดัสินใจ 

กกกกกกกกการศึกษาใชว้ิธีการออกแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  326  คนจาก

สถาบนัการศึกษา  4  แห่งคือ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัพายพั  สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่

และสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพายพั  แลว้นาํมาสิเคราะห์และประมวลผลในรูปของ

สถิติพรรณนา  ความถ่ี  อตัราร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากท่ีสุด  ศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  และมีอายอุยูร่ะหวา่ง  21-24ปี  มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 2,000-4,000 บาท 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 4-5 คร้ังตอ้สัปดาห์  โดยเฉล่ียแลว้ใช้

เวลาประมาณ  1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง  โดยเป็นการใชเ้พื่อความบนัเทิงมากท่ีสุด 

กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซ้ือซอฟแวร์น้อยกว่าเดือนละคร้ัง  และซ้ือจากศูนย์

คอมพิวเตอร์  โดยได้รับแรงกระตุ้นการซ้ือจากการท่ีเห็นผูอ่ื้นใช้อยู่หรือมีผูแ้นะนํามากท่ีสุด  

รองลงมาคือ  การปรับเปล่ียนรุ่นของซอฟแวร์  ซ่ึงวธีิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการหาขอ้มูล  เพิ่มเติม

เพื่อตดัสินใจซ้ือนั้น  ไดแ้ก่  การสอบถามจากบุคคลท่ีรู้จกั  และการสํารวจตามร้านคา้  โดยขอ้มูลท่ี

เก่ียวข้องกับราคา  และคุณสมบติั  ตามลาํดับ  และโดยเฉล่ียแล้วใช้เวลาในการเสาะหาข้อมูล

ประมาณ4-7 วนั 

กกกกกกกกสําหรับในการประเมินทางเลือกในการซ้ือนั้ น  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ

ประสิทธิภาพของซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ราคา  และการรับประกนั  ส่วนในการประเมิน



57 

 

 

ร้านค้าท่ีซ้ือนั้น  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการท่ีมีสินค้าให้เลือกมากหลายประเภท  

หลายระดบั  ราคา  ความสะดวกในการซ้ือรวมถึง  การส่งเสริมการขายในระดบัใกลเ้คียงกนั 

กกกกกกกกด้านปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  ได้แก่  การขาดความรู้หรือ

ขอ้มูลเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์นั้นๆ  รวมทั้งการท่ีราคาของซอฟตแ์วร์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งแพง 

กกกกกกกกนอกจากน้ีแลว้ยงัพบอีกวา่  ความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น  สาขาวิชาท่ีเรียน  เพศ  

ระดบัความรู้ความชาํนาญ  มีผลทาํให้บางขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือซอฟตแ์วร์มี

ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนั  เช่น  กลุ่มท่ีศึกษาในสาขาวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์มีการเสาะหา

ขอ้มูลจาก  การสอบถามบุคคลท่ีรู้จกั  แต่  กลุ่มท่ีศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีวิธีการ

เสาะหาขอ้มูลจาก  การเดินสํารวจตามร้านคา้  นอกจากนั้น  เพศหญิงให้ความสําคญักบัราคามาก

ท่ีสุดในการประเมินทางเลือก  ในขณะท่ีเพศชายใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพมากท่ีสุดเป็นตน้ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

กรณีศึกษา :  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ซ่ึงไดก้าํหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั ประกอบไปดว้ย  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยั ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

กกกกกกกกประชากรท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จงัหวดั

นครปฐม  ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด  2,906  คน   

กกกกกกกกการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  

  

  สูตร 

 

 

 

 เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N แทน ขนาดของประชากร 

   e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

แทนค่าในสูตร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกn =  
)05.0(29061

2906
2+

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก=  351.603 

ดงันั้น จึงปรับขนาดกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นจาํนวนเตม็คือ 352  คน

     n =  
2

Ne1

N

+
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 กกการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนดตวัแปรในการศึกษาและวิธีการศึกษาหรือวดัตวัแปร

เหล่านั้น  ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  ตวัแปรอิสระ  คือ  ลกัษณะประชากรศาสตร์  เช่น  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  

สถานภาพของบิดามารดา  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 

กกกกกกกก2.  ตวัแปรตาม  คือ  ส่วนประสมทางการตลาด   และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 

เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

กกกกกกกกส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกส่วนท่ี  3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  โดยแบบสอบถามใหเ้ลือกตอบซ่ึง

แต่ละขอ้มีคาํตอบใหป้ระเมินค่า  5  ระดบั  คือ  5, 4, 3, 2 และ1 มีจาํนวน 52 ขอ้ โดยมีความหมาย

ดงัน้ี  

 

                                     ระดบัความสาํคญั                 คะแนน 

  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด     5    

  ระดบัความสาํคญัมาก     4  

  ระดบัความสาํคญัปานกลาง    3    

  ระดบัความสาํคญันอ้ย    2 

  ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด    1 
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การแปลความหมายของข้อมูล    

กกกกกกกกโดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน แบ่งเป็น   5  ช่วง  ตามระดบัความเห็นดว้ยดงัน้ี 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 4.50-5.00   หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 3.50-4.49   หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัมาก 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายความวา่ ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายความวา่ ระดบัความสาํคญันอ้ย 

กกกกกกกกค่าเฉล่ีย 1.00-1.49   หมายความวา่ ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกก(วลัลภา  วฒันผดุงศกัด์ิ 2552:26) 

  

ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกขั้นท่ี  1  สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

กกกกกกกกขั้นท่ี 2  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบปรับปรุง

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

กกกกกกกกขั้นท่ี  3  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทาํการทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มประชากรท่ีทาํการวิจยั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํไปทกสอบกบั  นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิยาลยั จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของ

การใชภ้าษาและความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีใชส้อบถาม  เป็นการหาความเช่ือมัน่และความบกพร่อง

ของแบบสอบถาม  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟา ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ไดค้่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.899 แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเช่ือมัน่สูงสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

กกกกกกกกขั้นท่ี  4  นาํแบบสอบถามท่ีได ้มาหาจุดบกพร่อง  และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

กกกกกกกกขั้นท่ี  5  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กกกกกกกกขั้นท่ี  6  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์นาํมาวิเคราะห์

ขอ้มูล  อภิปรายผลการวจิยั และสรุปผล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการวจิยัจาก 2  วธีิ คือ  

ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกกขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง

ของนกัเรียนโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม การเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถแยกรายละเอียด

ไดด้งัต่อไปน้ี 
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กกกกกกกกส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกส่วนท่ี 3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม 

กกกกกกกกขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสาร การคน้หาหนงัสือ วารสาร 

บทความ วทิยานิพนธ์และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ รวมไปถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เน็ต เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกวา้งข้ึน  

กกกกกกกกโดยมีระยะเวลาการเก็บแบบสาํรวจอยูใ่นช่วงเดือน  พฤศจิกายน 2553  

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก1.ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พร้อมกบัตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง  

กกกกกกกก2.จากนั้นนาํแบบสอบถามมาลงรหสั และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปใช้

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยระเบียบวธีิทางสถิติ ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยวิธี 

Independent-Samples T Test และ One-Way ANOVA และจดัทาํตารางขอ้มูลและสรุป

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้อกาํหนดของการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะให้ผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือ เม่ือขอ้มูลถูก

สุ่มจากตวัอย่างของประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ และมีความ

แปรปรวนเท่ากนั ดงันั้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) เก่ียวกบั

ลกัษณะของขอ้มูลก่อนทาํการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน ตอ้งเป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

2. ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานตอ้งมาจากประชากรท่ีการแจกแจงแบบปกติ 

3. ความแปรปรวนของขอ้มูลของแต่ละประชากรตอ้งเท่ากนั 

กกกกกกกก3.วิเคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลทางประชากรศาสตร์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัเร่ือง  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  กรณีศึกษานกัเรียนโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ดว้ยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

14.0 for WINDOWS ช่วยในการประมวลขอ้มูล ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   

โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียของ

ครอบครัวต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

กกกกกกกกส่วนท่ี  2   

กกกกกกกก2.1 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดั จาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

กกกกกกก2.2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษา  ประกอบด้วย  การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ(Problem or Need 

Recognition)   การเสาะแสวงหาขอ้มูล(Search for Information)   การประเมินทางเลือก(Evaluation 

of Alternative)   การตดัสินใจซ้ือ(Decision Marking)   พฤติกรรมหลงัการซ้ือ(Post purchase 

Behavior)   

กกกกกกกกส่วนท่ี  3  วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกส่วนท่ี  4  ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา   

จังหวดันครปฐม 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที่ 1 จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

132 

268 

33.0 

67.0 

รวม 400 100.0 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  268  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  67.0  เป็นเพศชายจาํนวน  132  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.0 

 

ตารางที ่2 จาํนวน และร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที ่2 จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

11  ปี 

12  ปี 

13  ปี 

14  ปี 

15  ปี 

16  ปี 

17  ปี 

18  ปี 

19  ปี 

1 

9 

64 

68 

56 

65 

48 

87 

2 

0.3 

2.3 

16.0 

17.0 

14.0 

16.3 

12.0 

21.8 

0.5 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 18  ปีจาํนวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 

21.8 รองลงมา คือ อาย ุ 14  ปีจาํนวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 17.0   และนอ้ยท่ีสุดคือ  อาย ุ11  ปี

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 



64 
 

 

ตารางที ่3 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที ่2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

181 

219 
45.3 

54.8 

รวม 400 100 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 จากกลุ่มตวัอย่างไดแ้บ่งสัดส่วนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็น 2  กลุ่ม คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 181 คน  คิดเป็นร้อยละ  

45.3  และนกัเรียนชั้นมธัยมตอนปลาย  จาํนวน  219  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.8   

 

ตารางที่ 4 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที่ 4 จาํแนกตามสถานภาพของบิดามารดา 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

อยูด่ว้ยกนั 

หยา่ร้าง 

แยกกนัอยู ่

บิดาหรือมารดาเสียชีวติและอ่ืนๆ 

307 

37 

37 

19 

76.8 

9.3 

9.3 

4.8 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดาและมารดามีสถานภาพอยู่ดว้ยกนั

จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมา คือ สถานภาพหยา่ร้างจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.3 และสถานภาพแยกกนัอยูจ่าํนวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ 9.3   นอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพบิดาหรือ

มารดาเสียชีวติ  จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  
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ตารางที ่5 จาํนวน และร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที่ 4 จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

  รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่5,000 

5,000-10,000 

10,001-15,000 

15,001-20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

มากกวา่30,000 

74 

137 

93 

24 

21 

12 

39 

18.5 

34.3 

23.3 

6.0 

5.3 

3.0 

9.8 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง  5,000-

10,000 บาท  จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ  34.3  รองลงมาคือ  10,000-15,000  บาท  จาํนวน  93  

คน  คิดเป็นร้อยละ  23.3   ตํ่ากวา่  5,000  จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.5   มากกวา่30,000  

จาํนวน 39  คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  ช่วง15,001-20,000  จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.0  ช่วง 

20,001-25,000  จาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.3   และนอ้ยสุดคือช่วง 25,001-30,000  จาํนวน  12 

คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0  

 

ตารางที ่6 จาํนวน และร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม 

ตารางที่ 4 จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่1,000 

1,001-2,000 

2,001-3,000 

3,001-4,000 

4,001-5,000 

มากกวา่5,000 

158 

154 

54 

14 

12 

8 

39.5 

38.5 

13.5 

3.5 

3.0 

2.0 

รวม 400 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่  ตํ่ากวา่  1,000  

บาทจาํนวน  158  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.5  รองลงมา  คือ  ช่วง  1,001-2,000  บาท  จาํนวน  154  

คน  คิดเป็นร้อยละ  38.5  ช่วง  2,001-3,000  จาํนวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5   ช่วง 3,001-4,000  

จาํนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.5   ช่วง  4,001-5,000  จาํนวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0  และ

นอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่  5,000  บาท  จาํนวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.0  

 

ส่วนที ่ 2   

2.1  ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการ

จัด จําหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ตารางที่ 7 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน                                       

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  การรับประกนัสินคา้ 123 

(30.8) 

159 

(39.8) 

108 

(27.0) 

7 

(1.8) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
3.98 0.846 มาก 

2.  ยีห่้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง

แพร่หลาย  น่าเช่ือถือ 

123 

(30.8) 

191 

(47.8) 

75 

(18.8) 

9 

(2.3) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
4.06 0.792 มาก 

3.  คุณภาพของสินคา้ได้

มาตรฐาน 

170 

(42.5) 

136 

(34.0) 

88 

(22.0) 

4 

(1.0) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
4.17 0.838 

มาก 

 

4.  การออกแบบท่ีทนัสมยั 

(Touch Screen) 

129 

(32.3) 

168 

(42.0) 

91 

(22.8) 

11 

(2.8) 

1 

(0.3) 

400 

(100.0) 
4.03 0.827 มาก 

5.  การออกแบบสินคา้ท่ีมี

ลกัษณะท่ีแตกต่าง 

100 

(25.0) 

152 

(38.0) 

126 

(31.5) 

20 

(5.0) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
3.82 0.883 มาก 

6.  การมีสินคา้ให้เลือกอยา่ง

หลากหลาย 

133 

(33.3) 

181 

(45.3) 

73 

(18.3) 

13 

(3.3) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
4.09 0.800 มาก 

รวม 4.02 0.570 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

 4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 เป็นการแสดงระดบัความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในดา้นผลิตภณัฑ์  พบว่าระดบัความสําคญัในการตดัสินใจซ้ืออยู่ใน

ระดบัมากประกอบดว้ย  การรับประกนัสินคา้ ( x =3.98)     ยี่ห้อสินคา้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  
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น่าเช่ือถือ( x =4.06)   คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน( x =4.17)     การออกแบบท่ีทนัสมยั (Touch 

Screen)( x = 4.03)    การออกแบบสินคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่าง( x =3.82)     การมีสินคา้ให้เลือก

อยา่งหลากหลาย( x =4.09)   ค่าเฉล่ียโดยรวมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาในดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.02)   

 

ตารางที ่8 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นราคา 

ด้านราคา 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ

สินคา้ 

132 

(33.0) 

165 

(41.3) 

88 

(22.0) 

15 

(3.8) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
4.04 0.837 มาก 

2.  ราคาสินคา้ถูกกวา่เม่ือเทียบกบั

ยีห่้ออ่ืน 

65 

(16.3) 

172 

(43.0) 

134 

(33.5) 

26 

(6.5) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
3.68 0.849 มาก 

3.  ราคาค่าบาํรุงรักษาเคร่ือง 73 

(18.3) 

138 

(34.5) 

149 

(37.3) 

30 

(7.5) 

10 

(2.5) 

400 

(100.0) 
3.59 0.954 มาก 

4.  ราคาค่าอะไหล่ แบตเตอร่ี 

ซอฟแวร์ ต ํ่ากว่ายีห่้ออ่ืนมาก 

78 

(19.5) 

137 

(34.3) 

146 

(36.5) 

31 

(7.8) 

8 

(2.0) 

400 

(100.0) 
3.62 0.951 มาก 

รวม 3.73 0.646 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

 4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  8 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษา  ในด้านราคา  พบว่าระดับความสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้( x =4.04)  

ราคาสินคา้ถูกกวา่เม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน( x =3.68)  ราคาค่าบาํรุงรักษาเคร่ือง( x =3.68)   

ราคาค่าอะไหล่ แบตเตอร่ี ซอฟแวร์ ตํ่ากว่ายี่ห้ออ่ืนมาก( x =3.68)     ค่าเฉล่ียโดยรวมใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา  ในดา้นราคาอยู่ในระดบั

มาก( x =3.73)   
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ตารางที ่9 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นช่องทาง

ตารางที่ 7 การจดัจาํหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีสะดวก

ในการเขา้ถึง 

132 

(33.0) 

167 

(41.8) 

90 

(22.5) 

9 

(2.3) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
4.05 0.830 มาก 

2.  มีสถานท่ีจดัหน่ายมีความ

น่าเช่ือถือ 

138 

(34.5) 

151 

(37.8) 

93 

(23.3) 

15 

(3.8) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
4.01 0.893 มาก 

3.  มีความสะดวกในการติดต่อ

ศูนยบ์ริการ 

146 

(36.5) 

144 

(36.0) 

85 

(21.3) 

23 

(5.8) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
4.02 0.924 มาก 

4.  การจดัจาํหน่ายผา่น Internet 88 

(22.0) 

121 

(30.3) 

120 

(30.0) 

41 

(10.3) 

30 

(7.5) 

400 

(100.0) 
3.49 1.161 

ปาน

กลาง 

5.  เป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นท่ี

รู้จกักนัทัว่ไป 

96 

(24.0) 

176 

(44.0) 

91 

(22.8) 

30 

(7.5) 

7 

(1.8) 

400 

(100.0) 
3.81 0.944 มาก 

6.  มีพนกังานแนะนาํสินคา้ 111 

(27.8) 

162 

(40.5) 

99 

(24.8) 

21 

(5.3) 

7 

(1.8) 

400 

(100.0) 
3.87 0.937 มาก 

รวม 3.88 0.638 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

 4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  9 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา  ในด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  พบว่าระดับ

ความสาํคญัในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย  มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีสะดวกในการ

เขา้ถึง( x =4.05)   มีสถานท่ีจดัหน่ายมีความน่าเช่ือถือ( x =4.01)      มีความสะดวกในการติดต่อ

ศูนยบ์ริการ( x =4.02)   การจดัจาํหน่ายผา่น Internet อยูใ่นระดบัปานกลาง( x =3.49)      เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป( x =3.81)     มีพนกังานแนะนาํสินคา้( x =3.87)     ค่าเฉล่ีย

โดยรวมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก( x =3.88) 
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ตารางที่ 10 แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการ 

ตารางที่ 7 ส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  มีการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย

ผา่นเครือข่าย  

( GSM, True, และ Dtac) 

130 

(32.5) 

154 

(38.5) 

90 

(22.5) 

19 

(4.8) 

7 

(1.8) 

400 

(100.0) 
3.95 0.947 มาก 

2.  มีการโฆษณาท่ีเนน้คุณภาพ

ของสินคา้ 

106 

(26.5) 

171 

(42.8) 

98 

(24.5) 

20 

(5.0) 

5 

(1.3) 

400 

(100.0) 
3.88 0.900 มาก 

3.  มีการโฆษณาเนน้ความสวยงาม

ของสินคา้ 

103 

(25.8) 

159 

(39.8) 

111 

(27.8) 

23 

(5.8) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 
3.84 0.911 มาก 

4.  มีการโฆษณาผา่นส่ือท่ี

หลากหลาย  เช่นโทรทศัน์,วิทย,ุ 

นิตยสาร,หนงัสือพิมพ,์ป้าย

โฆษณา, Internet  เป็นตน้ 

119 

(29.8) 

173 

(43.3) 

85 

(21.3) 

19 

(4.8) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 
3.96 0.889 มาก 

5.  มีการรับประกนัและบริการ

หลงัการขาย 

131 

(32.8) 

165 

(41.3) 

89 

(22.3) 

14 

(3.5) 

1 

(0.3) 

400 

(100.0) 
4.03 0.845 มาก 

6.  มีจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย 120 

(30.0) 

146 

(36.5) 

110 

(27.5) 

19 

(4.8) 

5 

(1.3) 

400 

(100.0) 
3.89 0.932 มาก 

รวม 3.93 0.641 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

 4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  10 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด  พบว่าระดับ

ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากประกอบด้วย  มีการส่งเสริมการจดัจาํหน่ายผ่าน

เครือข่าย ( GSM, True, และ Dtac) ( x =3.95)   มีการโฆษณาท่ีเนน้คุณภาพของสินคา้( x =3.88)   

มีการโฆษณาเนน้ความสวยงามของสินคา้ ( x =3.84)  มีการโฆษณาผา่นส่ือท่ีหลากหลาย  เช่น

โทรทศัน์,วทิย,ุ นิตยสาร,หนงัสือพิมพ,์ป้ายโฆษณา, Internet  เป็นตน้ ( x =3.96)     มีการรับประกนั

และบริการหลงัการขาย( x =4.03)     มีจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย( x =3.89)  ค่าเฉล่ียโดยรวมใน

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในดา้นการส่งเสริมการจดั

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก( x =3.93) 
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กกกกกกกก2.2  ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา  ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  การเสาะแสวงหาข้อมูล  การ

ประเมินทางเลอืก   การตัดสินใจซ้ือ  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  ได้ผลการศึกษาดังนี ้

ตารางที ่11 แสดงจาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในการตระหนกั

ตารางที ่7 ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

ท่านมีความจําเป็นหรือความ

ต้องการซื้อสินค้าเพราะเหตุใด 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  มีความจาํเป็นตอ้งใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในการ 

ติดต่อส่ือสาร มากข้ึน 

167 

(41.8) 

172 

(43.0) 

53 

(13.3) 

8 

(2.0) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
4.25 0.756 มาก 

2.  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านใชอ้ยู่

เกิดปัญหาในการใชง้าน หรือ ใช้

งานใหม่ ๆ ไม่ได ้

86 

(21.5) 

159 

(39.8) 

113 

(28.3) 

27 

(6.8) 

15 

(3.8) 

400 

(100.0) 
3.69 1.004 มาก 

3.  มีความจาํเป็นตอ้งใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการส่ง MMS 

internet chat face book pin มาก

ข้ึน 

93 

(23.3) 

143 

(35.8) 

109 

(27.3) 

39 

(9.8) 

16 

(4.0) 

400 

(100.0) 
3.65 1.064 มาก 

4.  ครอบครัวท่าน ตอ้งส่ือสารผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน เช่น 

บุคคลในครอบครัวยา้ยท่ีทาํงานท่ี

อยู ่หรือ พ่ีนอ้งยา้ยท่ีเรียน 

96 

(24.0) 

180 

(45.0) 

100 

(25.0) 

18 

(4.5) 

6 

(1.5) 

400 

(100.0) 
3.86 0.887 มาก 

5.  มี เงินออม หรือ รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

และตอ้งการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

มากข้ึน 

78 

(19.5) 

129 

(32.3) 

128 

(32.0) 

44 

(11.0) 

21 

(5.3) 

400 

(100.0) 
3.50 1.085 มาก 

6.  กลุ่มเพ่ือน ใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อส่ือสารได้

หลายช่องทางมากข้ึน  MMS, 

Internet, chat, face book , pin 

116 

(29.0) 

139 

(34.8) 

110 

(27.5) 

20 

(5.0) 

15 

(3.8) 

400 

(100.0) 
3.80 1.033 มาก 

7.  ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ จาก

พนกังานและการส่งเสริม

การตลาด เช่น การลดแลก  แจก  

แถม  จากส่ือต่าง ๆ มากข้ึน 

92 

(23.0) 

137 

(34.3) 

120 

(30.0) 

37 

(9.3) 

14 

(3.5) 

400 

(100.0) 
3.64 1.043 มาก 

รวม 3.77 0.669 มาก 
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 หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49  = มาก   

4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  11 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในด้านการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

พบว่าระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากประกอบด้วย  มีความ

จาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในการติดต่อส่ือสาร มากข้ึน( x =4.25)     โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ท่ี

ท่านใช้อยู่เกิดปัญหาในการใช้งาน หรือ ใช้งานใหม่ ๆ ไม่ได(้ x =3.69)     มีความจาํเป็นตอ้งใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการส่ง MMS internet chat face book pin มากข้ึน( x =3.65)     ครอบครัวท่าน 

ตอ้งส่ือสารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน เช่น บุคคลในครอบครัวยา้ยท่ีทาํงานท่ีอยู ่หรือ พี่นอ้งยา้ย

ท่ีเรียน( x =3.86)      มีเงินออมหรือรายได้เพิ่มข้ึน และตอ้งการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากข้ึน

( x =3.50)     กลุ่มเพื่อนใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อส่ือสารไดห้ลายช่องทางมากข้ึน  MMS, Internet, 

chat, face book , pin ( x =3.80)     ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ จากพนกังานและการ

ส่งเสริมการตลาด เช่น การลดแลก  แจก  แถม  จากส่ือต่าง ๆ มากข้ึน( x =3.64)     ค่าเฉล่ียโดยรวม

ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  ในดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก( x =3.77) 
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ตารางที ่12 แสดงจาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการเสาะ

ตารางที ่7 แสวงหาขอ้มูล 

ในการเลอืกซื้อท่านได้รับข้อมูล

ต่างๆเกีย่วกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากแหล่งใด 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  บุคคลใกลชิ้ด   ครอบครัว  มิตร

สหาย  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

หรือผูท่ี้เคยใช ้

90 

(22.5) 

172 

(43.0) 

110 

(27.5) 

19 

(4.8) 

9 

(2.3) 

400 

(100.0) 
3.79 0.922 มาก 

2.  ขอ้มูล ณ จุดขาย  บริษทั  ผูจ้ดั

จาํหน่ายหรือพนกังานขาย 

87 

(21.8) 

178 

(44.5) 

105 

(26.3) 

25 

(6.3) 

5 

(1.3) 

400 

(100.0) 
3.79 0.895 มาก 

3.  ขอ้มูล จากส่ือมวลชนต่างๆ  

เช่น โทรทศัน์,วิทย ุนิตยสาร  

หนงัสือพิมพ ์ และ Internet 

102 

(25.5) 

172 

(43.0) 

101 

(25.3) 

16 

(4.0) 

9 

(2.3) 

400 

(100.0) 
3.86 0.923 มาก 

4.  ขอ้มูลจาก การลองสมัผสั  

ตรวจสอบ  การทดลองใช ้

118 

(29.5) 

142 

(35.5) 

102 

(25.5) 

31 

(7.8) 

7 

(1.8) 

400 

(100.0) 
3.83 0.996 มาก 

รวม 3.82 0.691 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ในด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล  พบว่าระดับ

ความสําคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย  บุคคลใกลชิ้ด   ครอบครัว  

มิตรสหาย  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน  หรือผูท่ี้เคยใช้( x =3.79)     ขอ้มูล ณ จุดขาย  บริษทั  ผูจ้ดั

จาํหน่ายหรือพนกังานขาย( x = 3.79)   ขอ้มูล จากส่ือมวลชนต่างๆ  เช่น โทรทศัน์,วิทยุ นิตยสาร  

หนงัสือพิมพ ์ และ Internet ( x = 3.86)   ขอ้มูลจาก การลองสัมผสั  ตรวจสอบ  การทดลองใช ้

( x = 3.83)      ค่าเฉล่ียโดยรวมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาในดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล  อยูใ่นระดบัมาก( x = 3.82) 
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ตารางที ่13 แสดงจาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที ่13 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการ 

ตารางที ่13 ประเมินทางเลือก    

การพจิารณาเลอืกซื้อ

โทรศัพท์เคลือ่นที่ 

 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  ท่านจะพิจารณาคุณสมบติัของ

สินคา้และประโยชน์ท่ีไดรั้บ ให้

ตรงตามความตอ้งการ 

143 

(35.8) 

170 

(42.5) 

66 

(16.5) 

14 

(3.5) 

7 

(1.8) 

400 

(100.0) 
4.07 0.904 มาก 

2.  ท่านจะพิจารณาระดบั

ความสาํคญัจากคุณสมบติัของ

สินคา้มากกวา่พิจารณาความโดด

เด่นของสินคา้ 

118 

(29.5) 

171 

(42.8) 

88 

(22.0) 

17 

(4.3) 

6 

(1.5) 

400 

(100.0) 
3.95 0.905 มาก 

3.  ท่านจะพิจารณาความน่าเช่ือถือ

ต่อตรายีห่้อของสินคา้หรือ

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

128 

(32.0) 

198 

(49.5) 

69 

(17.3) 

5 

(1.3) 

0 

(0.0) 

400 

(100.0) 
4.12 0.727 มาก 

4.  ท่านจะเปรียบเทียบคุณสมบติั

ของสินคา้ท่ีตอ้งการกบัคุณสมบติั

ของตรายีห่้อต่างๆ 

110 

(27.5) 

179 

(44.8) 

104 

(26.0) 

3 

(0.8) 

4 

(1.0) 

400 

(100.0) 
3.97 0.810 มาก 

5.  ท่านจะนาํความพึงพอใจ  ความ

น่าเช่ือถือในยีห่้อ  คุณสมบติัของ

สินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบก่อน

ตดัสินใจ 

129 

(32.3) 

182 

(45.5) 

79 

(19.8) 

8 

(2.0) 

2 

(0.5) 

400 

(100.0) 
4.07 0.801 มาก 

รวม 4.04 0.588 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ในด้านการประเมินทางเลือก   พบว่าระดับ

ความสําคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย ท่านจะพิจารณาคุณสมบติั

ของสินคา้และประโยชน์ท่ีได้รับ ให้ตรงตามความตอ้งการ ( x =4.07)     ท่านจะพิจารณาระดบั

ความสาํคญัจากคุณสมบติัของสินคา้มากกวา่พิจารณาความโดดเด่นของสินคา้( x =3.95)      

ท่านจะพิจารณาความน่าเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ของสินคา้หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ ( x =4.12)      

ท่านจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของสินคา้ท่ีตอ้งการกบัคุณสมบติัของตรายีห่อ้ต่างๆ( x =3.97)      
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ท่านจะนาํความพึงพอใจ  ความน่าเช่ือถือในยี่ห้อ  คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบก่อน

ตดัสินใจ ( x =4.07)     ค่าเฉล่ียโดยรวมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการประเมินทางเลือก   อยูใ่นระดบัมาก( x =4.04) 

 

ตารางที่ 14  แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 14 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในการตดัสินใจ

ตารางที่ 14 ซ้ือ 

การตัดสินใจซื้อ 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  ในการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

คร้ังแรกหรือซ้ือในราคาท่ีสูงท่าน

จะศึกษารายละเอียดขอ้มูลมาก

และใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน   

144 

(36.0) 

153 

(38.3) 

82 

(20.5) 

20 

(5.0) 

1 

(0.3) 

400 

(100.0) 
4.05 0.887 มาก 

2.  ท่านใชเ้วลาในการตดัสินใจไม่

มากและไม่คน้หาขอ้มูลในการซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีมีลกัษณะ

และคุณสมบติัท่ีไม่แตกต่างกนั

มากนกั 

81 

(20.3) 

132 

(33.0) 

124 

(31.0) 

47 

(11.8) 

16 

(4.0) 

400 

(100.0) 
3.54 1.064 มาก 

3.  ท่านศึกษาหาขอ้มูลทุกคร้ังเม่ือ

มีความตอ้งการซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ 

118 

(29.5) 

159 

(39.8) 

97 

(24.3) 

21 

(5.3) 

5 

(1.3) 

400 

(100.0) 
3.91 0.924 มาก 

4.  ท่านตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดท้นัทีเม่ือ

พบวา่สินคา้ตรงตามความตอ้งการ

และมีการส่งเสริมการตลาดท่ีพึง

พอใจ 

109 

(27.3) 

138 

(34.5) 

129 

(32.3) 

18 

(4.5) 

6 

(1.5) 

400 

(100.0) 
3.82 0.937 มาก 

5.  ท่านแสวงหาความหลากหลาย  

ทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ   

96 

(24.0) 

143 

(35.8) 

109 

(27.3) 

29 

(7.3) 

23 

(5.8) 

400 

(100.0) 
3.65 1.096 มาก 

รวม 3.79 0.662 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก   

 4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 เป็นการแสดงระดับความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ   พบวา่ระดบัความสําคญั
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ในกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย ในการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคร้ังแรกหรือ

ซ้ือในราคาท่ีสูงท่านจะศึกษารายละเอียดขอ้มูลมากและใช้เวลาในการตดัสินใจนาน  ( x =4.05)     

ท่านใช้เวลาในการตดัสินใจไม่มากและไม่คน้หาขอ้มูลในการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ท่ีมีลกัษณะ

และคุณสมบติัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั( x =3.54)     ท่านศึกษาหาขอ้มูลทุกคร้ังเม่ือมีความตอ้งการ

ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่( x =3.91)     ท่านตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดท้นัทีเม่ือพบวา่สินคา้

ตรงตามความตอ้งการและมีการส่งเสริมการตลาดท่ีพึงพอใจ( x =3.82)     ท่านแสวงหาความ

หลากหลาย  ทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ  ( x =3.65)     ค่าเฉล่ียโดยรวมในกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการตดัสินใจซ้ือ  อยูใ่นระดบัมาก

( x =3.79)      

 

ตารางที่ 15  แสดงจาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัใน 

ตารางที่ 7 กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในพฤติกรรม

ตารางที ่7 หลงัการซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ระดบัความสําคญั 

รวม x  S.D. 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1.  ท่านไดรั้บความพอใจ  จาก

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านตดัสินใจ

ซ้ือ 

138 

(34.5) 

164 

(41.0) 

97 

(19.8) 

16 

(4.0) 

3 

(0.8) 

400 

(100.0) 
4.05 0.877 มาก 

2.  ท่านจะซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

ซํ้าในตรายีห่้อเดิมท่ีท่านไดรั้บ

ความพอใจ 

125 

(31.3) 

134 

(33.5) 

109 

(27.3) 

26 

(6.5) 

6 

(1.5) 

400 

(100.0) 
3.87 0.982 มาก 

3.  ท่านจะแนะนาํผูอ่ื้นให้เลือกซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านไดรั้บ

ความพอใจ 

124 

(31.0) 

141 

(35.3) 

106 

(26.5) 

19 

(4.8) 

10 

(2.5) 

400 

(100.0) 
3.88 0.988 มาก 

รวม 3.93 0.751 มาก 

หมายเหตุ :  1.00-1.49   = นอ้ยท่ีสุด  1.50-2.49   = นอ้ย  2.50-3.49   = ปานกลาง  3.50-4.49   = มาก    

4.50-5.00   = มากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกจากนตารางท่ี 15 เป็นการแสดงระดับความสําคญัในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา   ในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ  พบว่าระดับ

ความสําคญัในกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากประกอบด้วย     ท่านได้รับความพอใจ  

จากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ( x =4.05)      ท่านจะซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ซํ้ าในตรา
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ยี่ห้อเดิมท่ีท่านไดรั้บความพอใจ( x =3.87)   ท่านจะแนะนาํผูอ่ื้นให้เลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ี

ท่านไดรั้บความพอใจ( x =3.88)     ค่าเฉล่ียโดยรวมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในดา้นการตดัสินใจซ้ือ  อยูใ่นระดบัมาก( x =3.93) 

    

ตารางที่ 16 สรุปค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญัในกระบวนการตดัสินใจ

ตารางที ่7   ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา x  S.D. 
ระดบั

ความสําคญั 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ ์  4.02 0.570 มาก 

ดา้นราคา   3.73 0.646 มาก 

ดา้นช่องทางการจดั จาํหน่าย   3.88 0.638 มาก 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.93 0.641 มาก 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ    

การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ   3.77 0.669 มาก 

การเสาะแสวงหาขอ้มูล   3.82 0.691 มาก 

การประเมินทางเลือก    4.04 0.588 มาก 

การตดัสินใจซ้ือ   3.79 0.662 มาก 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.93 0.751 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 เป็นการแสดงกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้งหมดในการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  พบว่า  ส่วนผสมทางการตลาดท่ีสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้ น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับด้าน

ผลิตภณัฑ(์ x =4.02)   รองลงมา  คือ  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ( x =3.93)      ดา้นช่องทางการ

จดั จาํหน่าย ( x =3.88)     ดา้นราคา( x =3.73)         และในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  นกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประเมินทางเลือกหรือการพิจารณาเลือกซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี( x =4.04)    รองลงมาคือ  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ( x =3.93)  การเสาะแสวงหา

ขอ้มูล( x =3.82)   การตดัสินใจซ้ือ( x =3.79)   การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ( x =3.77)  

ตามลาํดบั             
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ส่วนที ่3 วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา   

จังหวัดนครปฐม  ที่ ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ตกต่างกนั 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั  จาํแนกตามเพศ 

กกกกกกกกH0 :  เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกH1 :  เพศท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 17 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที่ 17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที่ 17 จาํแนกตามเพศ 

     

กกกกกกกก จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นวา่ค่า  ความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั  0.276   มากกว่า  

0.05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความว่า  นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐมท่ีเพศแตกต่างมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  ค่าความน่าจะเป็นทุกดา้นมีค่ามากกว่า  0.05  หมายความว่า  

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐมท่ีเพศแตกต่างมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ

โทรศัพท์เคลือ่นที ่

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig 

x  S.D. x  S.D. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ 
3.80 0.661 3.75 0.673 -0.729 0.466 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 3.91 0.657 3.77 0.704 -1.800 0.073 

ดา้นการประเมินทางเลือก 4.07 0.593 4.02 0.586 -0.815 0.415 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 3.87 0.657 3.75 0.663 -1.681 0.094 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.90 0.753 3.94 0.750 0.501 0.617 

รวม 3.91 0.529 3.85 0.545 -1.090 0.276 



78 
 

 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแตกต่างกนั  จาํแนกตามระดบั

การศึกษา 

กกกกกกกกH0 :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกH1 :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่18 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที ่17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนัจาํแนกตาม

ตารางที ่17 ระดบัการศึกษา    

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 แสดงให้เห็นวา่ค่า  ความน่าจะเป็นโดยรวมเท่ากบั  0.564   มากกว่า  

0.05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความว่า  นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐมท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  ค่าความน่าจะเป็นทุกดา้นมีค่ามากกวา่  0.05   ยกเวน้ดา้นการ

ตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ และดา้นการประเมินทางเลือก หมายความว่า  นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐมท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั  นอกนั้นดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ

โทรศัพท์เคลือ่นที ่

มธัยมศึกษา

ตอนต้น 

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย t Sig 

x  S.D. x  S.D. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ 
3.89 0.656 3.66 0.663 3.500 0.001 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 3.82 0.713 3.81 0.674 0.166 0.868 

ดา้นการประเมินทางเลือก 3.95 0.616 4.11 0.555 -2.723 0.007 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 3.85 0.704 3.75 0.624 1.556 0.121 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.91 0.783 3.94 0.724 -0.405 0.686 

รวม 3.88 0.574 3.85 0.511 0.577 0.564 
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กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั  จาํแนกตามสถานภาพ

ของบิดามารดา 

กกกกกกกกH0 :  สถานภาพของบิดามารดาท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกH1 :  สถานภาพของบิดามารดาท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 19 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐมท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที ่17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนัจาํแนกตาม

ตารางที ่17 สถานภาพของบิดามารดา  

กระบวนการตดัสินใจซื้อ

โทรศัพท์เคลือ่นที ่

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.09 3 0.365 

0.813 0.487 ภายในกลุ่ม 177.75 396 0.449 

รวม 178.84 399  

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 

ระหวา่งกลุ่ม 3.32 3 1.106 

2.337 0.073 ภายในกลุ่ม 187.45 396 0.473 

รวม 190.77 399  

ดา้นการประเมินทางเลือก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.09 3 0.363 

1.048 0.371 ภายในกลุ่ม 137.09 396 0.346 

รวม 138.18 399  

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.64 3 0.879 

2.017 0.111 ภายในกลุ่ม 172.70 396 0.436 

รวม 175.33 399  

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.28 3 0.758 

1.348 0.258 ภายในกลุ่ม 222.78 396 0.563 

รวม 225.06 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.57 3  

1.798 0.147 ภายในกลุ่ม 115.03 396  

รวม 116.59 399  
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หมายเหตุ : ขอ้กาํหนดของขอ้มูลในการวเิคราะห์ความแปรปรวน สามารถดูไดท่ี้ภาคผนวก ข 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า  ความน่าจะเป็น  โดยรวมเท่ากบั  0.147  มากกวา่  

0.05  นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความวา่  นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม ท่ีสถานภาพของบิดามารดาแตกต่างกนัมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  ค่าความน่าจะเป็นทุกดา้นมีค่ามากกว่า  0.05  นัน่คือยอมรับ

สมมติฐานหลกั  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชยั

วิทยา  จังหวดันครปฐมท่ีสถานภาพของบิดามารดาแตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั  จาํแนกรายไดเ้ฉล่ีย

ของครอบครัวต่อเดือน 

กกกกกกกกH0 :  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐมไม่แตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกH1 :  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 20 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐมท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที่ 17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแตกต่างกนัจาํแนก

ตารางที ่17 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ

โทรศัพท์เคลือ่นที ่

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.69 6 0.949 

2.155 0.47 ภายในกลุ่ม 173.14 393 0.441 

รวม 178.84 399  

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 

ระหวา่งกลุ่ม 5.38 6 0.897 

1.901 0.79 ภายในกลุ่ม 185.39 393 0.472 

รวม 190.77 399  

ดา้นการประเมินทางเลือก 

ระหวา่งกลุ่ม 2.19 6 0.365 

1.055 0.389 ภายในกลุ่ม 135.99 393 0.346 

รวม 138.18 399  

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.57 6 0.429 

0.976 0.441 ภายในกลุ่ม 172.76 393 0.440 

รวม 175.33 399  

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.38 6 1.063 

1.911 0.78 ภายในกลุ่ม 218.68 393 0.556 

รวม 225.06 399  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.49 6  

1.429 0.202 ภายในกลุ่ม 114.10 393  

รวม 116.59 399  

หมายเหตุ : ขอ้กาํหนดของขอ้มูลในการวเิคราะห์ความแปรปรวน สามารถดูไดท่ี้ภาคผนวก ข 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นวา่ค่า  ความน่าจะเป็น  โดยรวมเท่ากบั  0.202  มากกว่า  

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความว่า  นักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนแตกต่าง

กนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  ค่าความน่าจะเป็นทุกดา้นมีค่ามากกว่า  0.05  นัน่คือยอมรับ

สมมติฐานหลกั  และปฏิเสธสมมติฐานรองหมายความวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชยั

วทิยา  จงัหวดันครปฐมท่ีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 
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กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนัจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ของนกัเรียนต่อเดือน   

กกกกกกกกH0 :  รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ไม่แตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกH1 :  รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่21 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที่ 17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแตกต่าง จาํแนกตาม

ตารางที ่17 รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน   

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคลือ่นที่ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 

ระหวา่งกลุ่ม 2.73 5 0.546 

1.143 0.337 ภายในกลุ่ม 188.05 394 0.477 

รวม 190.77 399  

ดา้นการประเมินทางเลือก 

ระหวา่งกลุ่ม 2.46 5 0.493 

1.430 0.212 ภายในกลุ่ม 135.71 394 0.344 

รวม 138.18 399  

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.38 5 0.475 

1.082 0.370 ภายในกลุ่ม 172.96 394 0.439 

รวม 175.33 399  

หมายเหตุ : ขอ้กาํหนดของขอ้มูลในการวเิคราะห์ความแปรปรวน สามารถดูไดท่ี้ภาคผนวก ข 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น  ค่าความน่าจะเป็นทุกดา้นมีค่ามากกวา่  0.05  

มากกว่า   นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั  และปฏิเสธสมมติฐานรองหมายความว่า  นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐมท่ีรายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือนแตกต่างกนัมี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 22 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

ตารางที ่17 แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั จาํแนกตาม

ตารางที ่17 รายไดเ้ฉล่ียของนกัเรียนต่อเดือน   

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที่ statistic Sig 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 1.106 0.367 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 1.579 0.178 

หมายเหตุ : ขอ้กาํหนดของขอ้มูลในการวเิคราะห์ความแปรปรวน สามารถดูไดท่ี้ภาคผนวก ข 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 เน่ืองจากการทดสอบค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนด คือ มีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่เท่ากนัจึงตอ้งทดสอบดว้ยวิธี Robust Tests of 

Equality of Means ไดผ้ลการทดสอบคือ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ค่าความ

น่าจะเป็นเท่ากบั 0.367 และ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.178 ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

ส่วนที ่4 ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ผูต้อบแบบสอบถามมี

การเสนอแนะดงัต่อไปน้ี  ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของผลิตภณัฑ์และ

ราคา  โดยผลิตสินคา้ท่ีมีความหลากหลายในดา้นคุณภาพ  ออกแบบทนัสมยั   และราคาเหมาะกบั

คุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้   
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บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  

กรณีศึกษาโรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จงัหวดันครปฐมและ

ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐมโดยการใช้วิธีการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอย่าง  คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน400  

คน  สรุปผลการศึกษาได ้ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ส่วนที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวัด

นครปฐม  พบว่า 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน   

ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  268  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.0  เป็นเพศ

ชายจาํนวน  132  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.0   

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน   

ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน  219  คิดเป็น

ร้อยละ  54.8  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  181  คิดเป็นร้อยละ  45.3  ส่วนใหญ่จะ

มีอาย ุ 18  ปีจาํนวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 21.8   รองลงมาคืออาย ุ 14  ปีจาํนวน 68  คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.0  อายุ  16  ปีจาํนวน  65  คิดเป็นร้อยละ  16.3  อายุ  13 ปีจาํนวน  64  คิดเป็นร้อยละ  16.0   

อาย ุ15  ปีจาํนวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  14   อาย ุ 17 ปี จาํนวน  48 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.0  อาย ุ 

12  ปีจาํนวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3   อาย ุ19  ปี  จาํนวน  2  คนคิดเป็นร้อยละ 0.5  และนอ้ยท่ีสุด

คือ อาย ุ11 ปีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน   

ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บิดาและมารดามีสถานภาพอยูด่ว้ยกนัจาํนวน 307 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.8 รองลงมา คือ สถานภาพหย่าร้างจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และสถานภาพ

แยกกนัอยู่จาํนวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ 9.3   นอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพบิดาหรือมารดาเสียชีวิต  

จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน   

ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง  5,000-10,000 บาท  จาํนวน 

137 คน คิดเป็นร้อยละ  34.3  รองลงมาคือ  10,000-15,000  บาท  จาํนวน  93  คน  คิดเป็นร้อยละ  

23.3   ตํ่ากวา่  5,000  จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.5   มากกวา่30,000  จาํนวน 39  คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.8  ช่วง15,001-20,000  จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.0  ช่วง 20,001-25,000  จาํนวน 

21 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.3   และนอ้ยสุดคือช่วง 25,001-30,000  จาํนวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0  

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน   

ท่ีทาํการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่  ต ํ่ากวา่  1,000  บาทจาํนวน  158  

คน  คิดเป็นร้อยละ  39.5  รองลงมา  คือ  ช่วง  1,001-2,000  บาท  จาํนวน  154  คน  คิดเป็นร้อยละ  

38.5  ช่วง  2,001-3,000  จาํนวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5   ช่วง 3,001-4,000  จาํนวน  14  คน  

คิดเป็นร้อยละ  3.5   ช่วง  4,001-5,000  จาํนวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0  และนอ้ยท่ีสุดคือ 

มากกวา่  5,000  บาท  จาํนวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.0  

 

ส่วนที ่ 2   

2.1  จากการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลติภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการ

จัด จําหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  พบว่า 

 

ด้านผลติภัณฑ์   

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้

ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ด้านผลิตภัณฑ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ียรวม=4.02)    ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  การ

รับประกนัสินคา้ ยีห่อ้สินคา้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายน่าเช่ือถือ   คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน  

การออกแบบท่ีทนัสมยั (Touch screen)   การออกแบบสินคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่าง   การมีสินคา้ให้

เลือกอยา่งหลากหลาย 
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ด้านราคา 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้

ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ดา้นราคา  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย

รวม=3.73)   ส่วนรายละเอียดของขอ้ยอ่ย ระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก    ราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพของสินคา้ราคาสินคา้ถูกกว่าเม่ือเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน     ราคาค่าบาํรุงรักษาเคร่ือง     ราคาค่า

อะไหล่ แบตเตอร่ี ซอฟแวร์ ตํ่ากวา่ยีห่อ้อ่ืนมาก  

 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้

ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก(ค่าเฉล่ียรวม=3.88)  ส่วนรายละเอียดของขอ้ย่อย  ระดบัความสําคญัอยู่ในระดับมาก  

ไดแ้ก่  มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีสะดวกในการเขา้ถึง     มีสถานท่ีจดัหน่ายมีความน่าเช่ือถือ     มีความ

สะดวกในการติดต่อศูนยบ์ริการ    เป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป     มีพนกังานแนะนาํ

สินคา้   และการจดัจาํหน่ายผา่น Internet  มีระดบัความสาํคญัอยูร่ะดบัปานกลาง 

 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้

ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก(ค่าเฉล่ียรวม=3.93)  ส่วนรายละเอียดของขอ้ย่อย  ระดบัความสําคญัอยู่ในระดับมาก  

ไดแ้ก่  มีการส่งเสริมการจดัจาํหน่ายผา่นเครือข่าย ( GSM, True, และ Dtac)     มีการโฆษณาท่ีเนน้

คุณภาพของสินค้า     มีการโฆษณาเน้นความสวยงามของสินค้า     มีการโฆษณาผ่านส่ือท่ี

หลากหลาย (เช่นโทรทศัน์,วิทยุ, นิตยสาร,หนงัสือพิมพ,์ป้ายโฆษณา, Internet  เป็นตน้)     มีการ

รับประกนัและบริการหลงัการขาย     มีจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย 
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2.2 จากการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  การเสาะแสวงหาข้อมูล  การประเมิน

ทางเลอืก   การตัดสินใจซ้ือ  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  พบว่า 

 

การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  (Problem or Need Recognition)     

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรี

วิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้ความสําคญัในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ียรวม=3.77)  มีรายละเอียดขอ้ย่อยไดแ้ก่  มีความ

จาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในการติดต่อส่ือสาร มากข้ึน     โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านใชอ้ยูเ่กิด

ปัญหาในการใช้งาน หรือใช้งานใหม่ๆไม่ได ้   มีความจาํเป็นตอ้งใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการส่ง 

MMS internet chat face book pin มากข้ึน     ครอบครัวท่าน ตอ้งส่ือสารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมาก

ข้ึน เช่น บุคคลในครอบครัวยา้ยท่ีทาํงานท่ีอยู่ หรือ พี่น้องยา้ยท่ีเรียน     มี เงินออม หรือ รายได้

เพิ่มข้ึน และตอ้งการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน     กลุ่มเพื่อนใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อส่ือสารได้

หลายช่องทางมากข้ึน(MMS, Internet, chat, face book , pin)  ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ใหม่ จากพนกังานและการส่งเสริมการตลาด (เช่น การลดแลก  แจก  แถม  จากส่ือต่าง ๆ มากข้ึน)  

 

การเสาะแสวงหาข้อมูล  (Search for Information)        

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรี

วชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ใหค้วามสาํคญัในดา้นการแสวงหาขอ้มูลโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีรวม=3.82)  มีรายละเอียดขอ้ยอ่ยไดแ้ก่      บุคคลใกลชิ้ด  ครอบครัว มิตรสหาย 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือผูท่ี้เคยใช้     ขอ้มูล ณ จุดขาย บริษทั ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือพนักงานขาย     

ขอ้มูล จากส่ือมวลชนต่างๆ  (เช่น โทรทศัน์,วิทยุ นิตยสาร  หนงัสือพิมพ ์ และ Internet)     ขอ้มูล

จาก การลองสัมผสั  ตรวจสอบ  การทดลองใช ้ 

 

การประเมินทางเลอืก  (Evaluation of Alternative)       

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรี

วิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้ความสําคญัในดา้นการประเมินทางเลือกโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีรวม=4.04)  มีรายละเอียดขอ้ย่อยไดแ้ก่  พิจารณาคุณสมบติัของสินคา้

และประโยชน์ท่ีไดรั้บ ให้ตรงตามความตอ้งการ     พิจารณาระดบัความสําคญัจากคุณสมบติัของ

สินคา้มากกวา่พิจารณาความโดดเด่นของสินคา้     พิจารณาความน่าเช่ือถือต่อตรายี่ห้อของสินคา้
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หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้     เปรียบเทียบคุณสมบติัของสินคา้ท่ีตอ้งการกบัคุณสมบติัของตรายี่ห้อ

ต่างๆ     นาํความพึงพอใจ  ความน่าเช่ือถือในยี่ห้อ  คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบ

ก่อนตดัสินใจ 

 

การตัดสินใจซ้ือ  (Decision Marking)      

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรี

วิชยัวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้ความสําคญัในดา้นการตดัสินใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก(ค่าเฉล่ีรวม=3.79)  มีรายละเอียดขอ้ยอ่ยไดแ้ก่   การซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคร้ังแรกหรือซ้ือ

ในราคาท่ีสูงท่านจะศึกษารายละเอียดขอ้มูลมากและใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน     ใชเ้วลาในการ

ตดัสินใจไม่มากและไม่คน้หาขอ้มูลในการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีไม่

แตกต่างกันมากนัก     ศึกษาหาข้อมูลทุกคร้ังเม่ือมีความต้องการซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใหม่     

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ทนัทีเม่ือพบว่าสินคา้ตรงตามความตอ้งการและมีการส่งเสริม

การตลาดท่ีพึงพอใจ      แสวงหาความหลากหลาย  ทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ 

   

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  (Post purchase Behavior)     

กกกกกกกกกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรี

วิชัยวิทยา  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  400  คน  ให้ความสําคญัในด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีรวม=3.93)  มีรายละเอียดขอ้ยอ่ยไดแ้ก่     ท่านไดรั้บความพอใจจาก

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ     ท่านจะซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซํ้ าในตรายี่ห้อเดิมท่ีท่าน

ไดรั้บความพอใจ     ท่านจะแนะนาํผูอ่ื้นใหเ้ลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีท่านไดรั้บความพอใจ 
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ส่วนที ่ 3  จากการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวัดนครปฐม  ที่ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ตกต่างกนั 

 

เพศส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  จังหวดันครปฐม   

กกกกกกกกนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐม  มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need 

Recognition)  ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     ดา้นการประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative)     ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    และดา้นพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ(Post purchase Behavior)     เพศชายและเพศหญิงมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั  โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระดับการศึกษาส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  จังหวดันครปฐม  

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need 

Recognition)และดา้นการประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternative)    ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้

และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แตกต่างกนั  โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    และดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     ดา้น

การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ(Post purchase Behavior)  

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ไม่แตกต่างกนั  โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

สถานภาพของบิดามารดาส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา   โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  จังหวดันครปฐม 

กกกกกกกกนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐม  มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need 

Recognition)  ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     ดา้นการประเมินทางเลือก 
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(Evaluation of Alternative)     ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    และดา้นพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ(Post purchase Behavior)  สถานภาพของบิดามารดาท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั  โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

รายได้เฉลีย่ของครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที่ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  จังหวดันครปฐม 

กกกกกกกกนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐม  มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need 

Recognition)ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     ดา้นการประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative)     ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    และดา้นพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ(Post purchase Behavior)     รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั  โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

รายได้เฉลี่ยของนักเรียนต่อเดือนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชัิยวทิยา  จังหวดันครปฐม 

กกกกกกกกนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จังหวดันครปฐม  มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need 

Recognition)ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     ดา้นการประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternative)     ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    และดา้นพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ(Post purchase Behavior)     รายได้เฉล่ียของนักเรียนต่อเดือนแตกต่างมีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่แตกต่างกนั  โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 

ส่วนที ่ 4  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

  

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ผูต้อบแบบสอบถามมี

การเสนอถึงปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีผูส้อบแบบสอบถาม

บางส่วนให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการผลิต  โดยผลิตสินคา้ท่ีมีความหลากหลายในดา้นคุณภาพ  

ออกแบบทนัสมยั   และราคาเหมาะสม   
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อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญต่อกระบวนการตดัซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)     

ดา้นการประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternative)     ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)    

และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ(Post purchase Behavior)   มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมี

นัยสําคญัท่ีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  จงัหวดั

นครปฐม  ให้ความสําคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  เร่ืองกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คอทเลอร์  (Kotler)   ซ่ึงอา้งวา่  กระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่

ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั    กระบวนการตดัสินใจ      

กกกกกกกกดา้นการการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)   

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ 

สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบั

สภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป  เหมือนกบักระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีให้ความสําคญักบัปัญหาต่างๆ  มีความ

จาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในการติดต่อส่ือสาร มากข้ึน  โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใชอ้ยูเ่กิดปัญหา

ในการใชง้านหรือใชง้านใหม่ๆไม่ได ้มีเงินออมหรือรายไดเ้พิ่มข้ึนและตอ้งการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

มากข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว     

กกกกกกกกดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล(Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้ง

แสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ      

กกกกกกกกดา้นการประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternative) เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ ก็จะประเมิน

ทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด การประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลาย

ตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจ

ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึง

ทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย   
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กกกกกกกกดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking)โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการ

ขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑ์

บางอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็

ไม่ตอ้งการขอ้มูลหรือระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั     ซ่ึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาส่วนมากให้

ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือเช่น  ในการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคร้ังแรกหรือซ้ือในราคาท่ีสูงท่าน

จะศึกษารายละเอียดขอ้มูลมากและใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน   ศึกษาหาขอ้มูลทุกคร้ังเม่ือมีความ

ตอ้งการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่  แสวงหาความหลากหลาย  ทดลองใช้สินคา้ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ    

กกกกกกกกดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ ถา้พอใจผูบ้ริโภค

ไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าไดห้รืออาจมีการแนะนาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ 

แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอก

ต่อ ทาํให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย      ซ่ึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาส่วนมากไดรั้บความ

พอใจ  จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีตดัสินใจซ้ือ  แนะนาํผูอ่ื้นให้เลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับ

ความพอใจ  ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ซํ้ าในตรายีห่อ้เดิมท่ีไดรั้บความพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม  ผูต้อบแบบสอบถามมี

การเสนอแนะดงัต่อไปน้ี  ผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละ

ราคา  โดยผลิตสินคา้ท่ีมีความหลากหลายในดา้นคุณภาพ  ออกแบบทนัสมยั   และราคาเหมาะกบั

คุณภาพและคุณสมบติัของสินคา้   

 

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

กกกกกกกกจากงานวิจยัท่ีไดส้ํารวจในคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาสามารถเป็นแนวทางให้กบัผูว้ิจยั

ในคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นหมู่วยัรุ่น และพื้นท่ีท่ีจาํกดัในการศึกษา 

เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความคุ้นเคยในกลุ่มประชากร และพื้นท่ีในการสํารวจ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  

จงัหวดันครปฐม เป็นกลุ่มตวัอย่างแรกในการศึกษางานวิจยั ซ่ึงเป็นแนวทางในการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเปล่ียนไปจากพื้นท่ีเดิมหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
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กกกกกกกก2. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถามปลายปิด 

ทาํให้คาํตอบท่ีไดรั้บก็จะมีเพียงท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึนซ่ึงบางคร้ังอาจจะยงัไม่ครบถว้น ฉะนั้นจึงควร

เปล่ียนวิธีการเก็บขอ้มูลเป็นวิธีการสัมภาษณ์เพื่อท่ีจะไดใ้ห้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดมี้โอกาสแสดงความ

คิดเห็นท่ีหลากหลาย และเกิดตาํตอบท่ีหลากหลายมากข้ึน  
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แบบสอบถาม  

เร่ือง  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

กรณีศึกษา:  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนศรีวชิยัวทิยา  จงัหวดันครปฐม   

วตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีเป็นของนกัศึกษา  สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  คณะวทิยาการจดัการ   

มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา     

แบบสอบถามชุดน้ี  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด   

  ส่วนที ่3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม          ส่วนของผูว้จิยั 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ] ท่ีตรงกบัความจริงและความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

          

1. เพศ              1. [     ] 

[  ] หญิง     [  ] ชาย 

2. อายุ ...................  ปี                 2. [     ] 

3. ระดบัการศึกษา            3. [     ] 

[  ] ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   [  ] ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. สถานภาพของบิดามารดา                  4. [     ] 

[  ] อยูด่ว้ยกนั    [  ] หยา่ร้าง      

[  ] แยกกนัอยู ่    [  ] อ่ืนๆ.................. 

5. รายได้เฉลีย่ของครอบครัวต่อเดอืน                                            5. [     ] 

 [  ] ตํ่ากวา่  5,000 บาท   [  ] 5,001 – 10,000  บาท 

[  ] 10,001 – 15,000  บาท    [  ] 15,001 – 20,000  บาท     

[  ] 20,001 – 25,000  บาท    [  ] 25,001 – 30,000  บาท 

[  ] มากกวา่  30,000  บาท 

6. รายได้เฉลีย่ของนักเรียนต่อเดอืน                                                                                 6. [     ] 

[  ] ตํ่ากวา่ 1,000  บาท   [  ] 1,001 – 2,000  บาท 

[  ] 2,001 – 3,000  บาท   [  ] 3,001 – 4,000 บาท  

[  ] 4,001 – 5,000  บาท   [  ] มากกวา่  5,000  บาท                                 
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ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด   

คาํช้ีแจง  กรุณาพิจารณารายการต่ อไปน้ีแล ้วประเมินความสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของท่ าน  

จากนั้นทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่ าน 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความความสําคญัในการตดัสินใจซื้อ 

ส่วนของ

ผู้วจิัย 
มาก

ทีสุ่ด 

 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

 

ด้านผลติภณัฑ์       
7.  การรับประกนัสินคา้       

8.  ยีห่อ้สินคา้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  น่าเช่ือถือ       

9.  คุณภาพของสินคา้ไดม้าตรฐาน       
10.  การออกแบบท่ีทนัสมยั (Touch Screen)       
11. การออกแบบสินคา้ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่าง       

12.  การมีสินคา้ใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย       

ด้านราคา       
13. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้       
14.  ราคาสินคา้ถูกกวา่เม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน       

15.  ราคาค่าบาํรุงรักษาเคร่ือง       

16.  ราคาค่าอะไหล่ แบตเตอร่ี ซอฟแวร์ ตํ่ากวา่ยีห่อ้อ่ืนมาก       
ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย       

17.  มีสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีสะดวกในการเขา้ถึง       

18.  มีสถานท่ีจดัหน่ายมีความน่าเช่ือถือ       

19.  มีความสะดวกในการติดต่อศูนยบ์ริการ       
20.  การจดัจาํหน่ายผา่น Internet       
21.  เป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป       

22.  มีพนกังานแนะนาํสินคา้       

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด       

23.  มีการส่งเสริมการจดัจาํหน่ายผา่นเครือข่าย  

( GSM, True, และ Dtac) 

      

24.  มีการโฆษณาท่ีเนน้คุณภาพของสินคา้       
25.  มีการโฆษณาเนน้ความสวยงามของสินคา้       
26.  มีการโฆษณาผา่นส่ือท่ีหลากหลาย  เช่นโทรทศัน์,วทิย,ุ 

นิตยสาร,หนงัสือพิมพ,์ป้ายโฆษณา, Internet  เป็นตน้ 

     
 

27.  มีการรับประกนัและบริการหลงัการขาย       
28.  มีจดัแสดงสินคา้ ณ จุดขาย.         
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ส่วนที ่3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
คาํช้ีแจง  กรุณาพิจารณารายการต่ อไปน้ีแล ้วประเมินความสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของท่ าน  

จากนั้นทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 

 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ 

 

ระดบัความความสําคญัในการตดัสินใจซื้อ 

ส่วนของ

ผู้วจิัย 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

ท่านมคีวามจาํเป็นหรือความต้องการซื้อสินค้าเพราะเหตุใด       

 29. มีความจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในการ 

ติดต่อส่ือสาร มากข้ึน 

     
 

30.  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่านใชอ้ยูเ่กิดปัญหาในการใชง้าน 

หรือ ใชง้านใหม่ ๆ ไม่ได ้

     
 

31.  มีความจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการส่ง MMS 

internet chat face book pin มากข้ึน 

     
 

32.  ครอบครัวท่าน ตอ้งส่ือสารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน 

เช่นบุคคลในครอบครัวยา้ยท่ีทาํงานท่ีอยู ่หรือ พ่ีนอ้งยา้ยท่ีเรียน  

     
 

33.  มี เงินออม หรือ รายไดเ้พ่ิมข้ึน และตอ้งการใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากข้ึน 

     
 

34. กลุ่มเพ่ือน ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อส่ือสารไดห้ลาย

ช่องทางมากข้ึน  MMS, Internet, chat, face book , pin 

     
 

35. ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ จากพนกังาน

และการส่งเสริมการตลาด เช่น การลดแลก  แจก  แถม  จากส่ือ

ต่าง ๆ มากข้ึน 

     

 

ในการเลอืกซือ้ท่านได้รับข้อมูลต่างๆเกีย่วกบัโทรศัพท์เคลือ่นที่

จากแหล่งใด 

     
 

36.  บุคคลใกลชิ้ด   ครอบครัว  มิตรสหาย  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น  หรือผูท่ี้เคยใช ้

      

37.  ขอ้มูล ณ จุดขาย  บริษทั  ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือพนกังานขาย       

38.  ขอ้มูล จากส่ือมวลชนต่างๆ  เช่น โทรทศัน์,วทิย ุนิตยสาร  

หนงัสือพิมพ ์ และ Internet 

     
 

39.  ขอ้มูลจาก การลองสมัผสั  ตรวจสอบ  การทดลองใช ้       
การพจิารณาเลอืกซื้อโทรศัพท์เคลือ่นที ่       

40.  ท่านจะพิจารณาคุณสมบติัของสินคา้และประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ ใหต้รงตามความตอ้งการ 

     
 

41.  ท่านจะพิจารณาระดบัความสาํคญัจากคุณสมบติัของสินคา้

มากกวา่พิจารณาความโดดเด่นของสินคา้ 
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ขอ้เสนอแนะ  ................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ ............... 

........................................................................................................................................................................................... 
 

ขอบพระคุณทีก่รุณากรอกแบบสอบถาม 
 

 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ 

ระดบัความสําคญัในการตดัสินใจซื้อ 

ส่วนของ

ผู้วจิัย 
มาก

ทีสุ่ด 

 

มาก 

 

 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

 

42.  ท่านจะพิจารณาความน่าเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ของสินคา้หรือ

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

     
 

43.  ท่านจะเปรียบเทียบคุณสมบติัของสินคา้ท่ีตอ้งการกบั

คุณสมบติัของตรายีห่อ้ต่างๆ 
     

 

44.  ท่านจะนาํความพึงพอใจ  ความน่าเช่ือถือในยีห่อ้  

คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจ 

     
 

การตดัสินใจซื้อ       

45.  ในการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคร้ังแรกหรือซ้ือในราคาท่ีสูง

ท่านจะศึกษารายละเอียดขอ้มูลมากและใชเ้วลาในการตดัสินใจ

นาน   

     

 

46.  ท่านใชเ้วลาในการตดัสินใจไม่มากและไม่คน้หาขอ้มูลใน

การซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีไม่

แตกต่างกนัมากนกั 

     
 

47.  ท่านศึกษาหาขอ้มูลทุกคร้ังเม่ือมีความตอ้งการซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ 

     
 

48. ท่านตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดท้นัทีเม่ือพบวา่สินคา้

ตรงตามความตอ้งการและมีการส่งเสริมการตลาดท่ีพึงพอใจ 

     
 

49.  ท่านแสวงหาความหลากหลาย  ทดลองใชสิ้นคา้ใหม่ ๆ  

อยูเ่สมอ   

     
 

พฤตกิรรมหลงัการซื้อ       
50.  ท่านไดรั้บความพอใจ  จากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่าน

ตดัสินใจซ้ือ 

     
 

51.  ท่านจะซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ซํ้ าในตรายีห่อ้เดิมท่ีท่าน

ไดรั้บความพอใจ 

     
 

52.  ท่านจะแนะนาํผูอ่ื้นใหเ้ลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีท่าน

ไดรั้บความพอใจ 
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ภาคผนวก ข 
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1. ข้อกาํหนดของการวเิคราะห์ความแปรปรวน ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จําแนก

ตามสถานภาพของบิดามารดา จากการวเิคราะห์ พบว่ามีลักษณะตรงกบัข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

กกกกกกกก(2) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความแปรปรวน

ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.225 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมี

ความแปรปรวนเท่ากนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 0.654 3 396 0.581 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 1.066 3 396 0.363 

ดา้นการประเมินทางเลือก 1.163 3 396 0.324 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 0.457 3 396 0.712 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 1.065 3 396 0.364 

รวม 1.459 3 396 0.225 
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2. ข้อกาํหนดของการวเิคราะห์ความแปรปรวน ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จําแนก

ตามรายได้เฉลีย่ของครอบครัวต่อเดือน จากการวเิคราะห์ พบว่ามีลกัษณะตรงกบัข้อกาํหนด ดังนี้ 

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

กกกกกกกก(2) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความแปรปรวน

ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.090 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมี

ความแปรปรวนเท่ากนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 1.925 6 393 0.076 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 1.645 6 393 0.133 

ดา้นการประเมินทางเลือก 0.830 6 393 0.547 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 1.281 6 393 0.265 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 0.908 6 393 0.489 

รวม 1.840 6 393 0.090 
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3. ข้อกาํหนดของการวเิคราะห์ความแปรปรวน ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จําแนก

ตามรายได้เฉลีย่ของนักเรียนต่อเดือน จากการวเิคราะห์ พบว่ามีลกัษณะตรงกบัข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 

กกกกกกกก(2) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ เน่ืองจากกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความแปรปรวน

ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.503 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งมี

ความแปรปรวนเท่ากนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 2.508 5 394 0.030 

ดา้นการเสาะแสวงหาขอ้มูล 1.866 5 394 0.099 

ดา้นการประเมินทางเลือก 0.410 5 394 0.842 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 1.014 5 394 0.409 

ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 4.620 5 394 0.000 

รวม 0.868 5 394 0.503 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวภาวณีิ   เพชรแต่ง 

ท่ีอยู ่  47 หมู่ 14 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา 

 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

   คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

       

 


