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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา,               
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ 
smartphone ของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจ
ซ้ือ Smartphone ของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง” กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพศหญิงหรือเพศชายซ้ือหรือเคยซ้ือ Smartphone ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซ่ึงขนาดตวัอย่างค านวณไดเ้ท่ากบั 400 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลการวจัิย พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศเป็น
เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี อยูใ่นสายงานวิชาการ มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด 2)กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก 3)กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มี งบประมาณในการซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน คือ 10,000 - 20,000 บาท ระบบปฏิบติัการ 
android แบรนด์ Apple รุ่นใหม่ออกวางจ าหน่าย เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
ศูนยบ์ริการ เช่น iStudio / Samsung Mobile Shop / OPPO Shop / Nokia Shop ตดัสินใจซ้ือ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ตัวท่านเอง ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1)บุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหงท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน ส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ Smartphone แตกต่างกนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2)บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมี
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์  ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ smartphone ด้านงบประมาณในการซ้ือ



โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นระบบปฏิบติัการในการซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นแบรนด์
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ดา้นเหตุผลของการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ดา้นประโยชน์ใน
การใช้ของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้น
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นช่องทางการช าระเงินซ้ือโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟนของบุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด, Smartphone, บุคลากรของมหาวทิยาลยัรามค าแหง,     
  พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

  This research was to study the factors of marketing mix, namely product, price, and 
distribution channel. And marketing promotion is related to the decision to buy smartphones of 
Ramkhamhaeng University personnel. Research study on “Survey of factors in purchasing 
Smartphones of Ramkhamhaeng University personnel” The sample group used in this research was 
Ramkhamhaeng University personnel. Female or male bought or used to buy Smartphone in 
Ramkhamhaeng University area. The sample size was calculated equal to 400 people. The statistics 
used for the analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. T test One-
way ANOVA and comparison of the pairwise mean by LSD method. The results of the research 
found that 1)Most of the samples were gender is female Age between 21-30 years in academic field 
Monthly income 10,001 – 20,000 baht, bachelor's degree, single status 2)Most of the sample groups 
have marketing mix factors of mobile phones, smartphones (Smartphones), and product factors. 
Distribution factor Marketing Promotion Factors at the highest level and the price factor is at a high 
level 3)Most of the samples had The budget for buying a mobile phone, a smart phone is 10,000 - 
20,000 baht. The new Apple brand android operating system is released. Internet connection Buy a 
smart phone, a service center such as iStudio / Samsung Mobile Shop / OPPO Shop / Nokia Shop, 
decide to buy a smart phone for yourself. The hypothesis testing results found that 
1)Ramkhamhaeng University personnel with demographic characteristics such as gender, age, status, 
education level Different occupations and average monthly incomes have different marketing mixes. 
Marketing mix product, price, distribution channel In terms of marketing promotion, there was a 



correlation with different smartphone purchase decisions with a statistical significance at the 0.05 
level. 2)Ramkhamhaeng University personnel who have marketing mix factors such as products, 
prices, and distribution channels and marketing promotion has a relationship with the decision to buy 
a smartphone on the budget of buying a mobile phone, a smartphone the operating system for the 
purchase of a mobile phone and a smart phone. in terms of mobile phone brands, smartphones The 
reason for changing mobile phones to smartphones The benefits of using mobile phones and 
smartphones in terms of distribution locations of mobile phones and smartphones Influence in the 
decision to buy a smart phone in terms of payment methods for purchasing mobile phones and 
smartphones of Ramkhamhaeng University personnel were different with statistical significance at 
the 0.05 level. 

Keywords: Marketing mix, Smartphone, Ramkhamhaeng University personnel, purchase          
  decision behavior                  

บทน า 

  ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีอตัราการใชง้านท่ีสูงและมีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
อย่างมาก โดยมีแนวโน้มว่าในอนาคตความตอ้งการส่ือสารสารสนเทศจะเพิ่มมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศนั้นมีความรวดเร็ว หลากหลาย และเขา้ถึงประชาชนไดม้ากยิ่งข้ึนทั้งใน
ระบบสายและระบบไร้สาย ซ่ึงเรียกกนัวา่ อินเทอร์เน็ต  

  คนในสังคมยุคใหม่จึงให้ความสนใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่าง
แพร่หลาย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ของมนุษย ์เพราะเน่ืองจากจะ
สามารถใช้งานในเร่ืองการติดต่อส่ือสารแลว้ ยงัสามารถเขา้ถึงความบนัเทิงต่างๆ อาทิ ดูหนงั ฟังเพลง 
หรือการสนทนา รวมไปถึงการซ้ือ ขาย การสั่งสินค้าอุปโภค บริโภคผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ                   
ในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็มีความหลากหลายทางดา้นคุณภาพ ราคา และผูผ้ลิต  

  จากขอ้มูลท่ีกล่าวมานั้นจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีความ
น่าสนใจ จึงควรศึกษา และท าความเข้าใจกับพฤติกรรม รูปแบบบริโภคและการตดัสินใจซ้ือของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อเป็นขอ้มูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัจ าหน่ายสินคา้ประเภท
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อไป 

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพื่อการส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ smartphone ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซ่ึงเป็นกลุ่มตราสินค้าท่ีผลิตและจ าหน่าย smartphone เน้นคุณภาพดี รุ่นใหม่และ
โทรศพัท์มือถือเปิดตวัใหม่มีมากมาย ซ่ึงอพัเดทไปในแต่ละปี แต่ละการอพัเดทก็จะมีการปรับปรุง
เป ล่ียนแปลงความสามารถใหม่ๆ ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้สามารถตอบโจทย ์                       
ความต้องการของผูใ้ช้และอ านวยความสะดวกให้กับผูใ้ช้ได้มากข้ึน โดยจะท าการศึกษา 7 ปัจจัย                   
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย                       
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและปัจจยัด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สายงาน 
ระดบัรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ 

สมมติฐานในการวจัิย 
 

  ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ smartphone ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง” ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
  1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั 
  2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ smartphone ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 

  ขอบเขตของงานการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อการส ารวจปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือ 
smartphone ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะสินค้าเคร่ืองใหม่เท่านั้ น                     
เพื่อมุ่งศึกษาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความคิดทัศนคติต่อการพิจารณาและตัดสินใจซ้ือ smartphone                 
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเคยซ้ือและสนใจท่ีจะซ้ือ smartphone จะศึกษาเฉพาะสินคา้
เคร่ืองใหม่เท่านั้น โดยขอบเขตการศึกษาวิจยัก าหนดตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
นอกจากน้ียงัก าหนดการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ร่วมด้วยไดแ้ก่ เพศ อายุ สายงาน ระดบั
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ โดยจะท าการส ารวจผา่นทางการตอบแบบสอบถามผา่น



ออนไลน์ (Google From) เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ก าหนดระยะเวลาการส ารวจในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่เดือนกันยายน ถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

  ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ smartphone ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 
 ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
    (Independent Variables)       (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงมีลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพศหญิงหรือเพศชาย ท่ีตดัสินใจซ้ือ smartphone และมี
อายตุั้งแต่ 21-60 ปี ในพื้นท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 

 

การตดัสินใจซ้ือ Smartphone  
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ปัจจยัดา้นราคา   

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   



 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ 
   โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน (Smartphone)  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน  
   (Smartphone)  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ถา้พบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย จะทาการทดสอบบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Fisher's 
Least Significant Difference (LSD) และการทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

 ผลสรุปขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็น
เพศหญิง จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี จ  านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.20 อยู่ในสายงานวิชาการ จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.50 สถานภาพโสด จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 

 ผลสรุปขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4.54 ปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4.26 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4.26 และ
ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 3.90 

 ผลสรุปขอ้มูลปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
งบประมาณในการซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน คือ 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.30 ระบบปฏิบติัการ android จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 โทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟนแบรนด์ Apple จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 เปล่ียนโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน รุ่นใหม่
ออกวางจ าหน่าย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 การใช้ของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีท่าน
ตอ้งการมากท่ีสุดนอกจากใชเ้พื่อการส่ือสาร เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 



ซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ศูนยบ์ริการ เช่น iStudio / Samsung Mobile Shop / OPPO Shop / Nokia 
Shop จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ตวัท่านเอง จ านวน 
359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ Smartphone แตกต่าง
กนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่  

 เพศ มีส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ Smartphone  

 อายุ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 21-30 ปี มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 31- 40 ปี มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป  

 สายงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสายงานวิชาการมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสายงานสนบัสนุน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสายงานสนบัสนุนมีส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสายงานอ่ืนๆ  

 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญา กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก  

 สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพโสดมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสมีส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 



 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์
, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ smartphone ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์,  ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตัดสินใจซ้ือ smartphone ด้านงบประมาณในการซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ด้าน
ระบบปฏิบติัการในการซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นแบรนด์โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้น
เหตุผลของการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ดา้นประโยชน์ในการใชข้องโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท
โฟน ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ด้านอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ด้านช่องทางการช าระเงินซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน 
บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั ส่วนประสม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ Smartphone แตกต่างกนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์  ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ smartphone ดา้นงบประมาณในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
ดา้นระบบปฏิบติัการในการซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นแบรนด์โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน 
ดา้นเหตุผลของการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ดา้นประโยชน์ในการใช้ของโทรศพัท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายของโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ดา้นอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ด้านช่องทางการช าระเงินซ้ือโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 



ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาเร่ือง “การส ารวจปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ Smartphone ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัรามค าแหง” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

  1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผูใ้ช้ Smartphone โดยการเก็บ 
ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพิ่มข้ึนโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ช้ว่ามีแนวคิดเก่ียวกบั Smartphone อย่างไร เพื่อน ามา
พฒันาขอ้มูลการรับรู้ Smartphone ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ถึงพฤติกรรมการขาย Smartphone เพื่อจะน ามา
ปรับกลยทุธ์การตลาดเพื่อสร้างเขา้ใจเก่ียวกบั Smartphone และในการกระตุน้ยอดขาย 
  3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตมหาวิทยาลยัรามค าแหงเท่านั้น 
ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปควรจะมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น 
อาจจะส ารวจไปยงัพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจงัหวดั เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีความหลากหลายมากข้ึน อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 
  4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา เปรียบเทียบโทรศพัทมื์อถือ Smartphone ใน
แต่ละยี่ห้อ เช่น การเปรียบเทียบโทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ IPHONE กบั ยี่ห้อSamsung ซ่ึงจะเปรียบเทียบกบั
ยี่ห้อท่ีไดรั้บความนิยม เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนทางดา้นการตลาด และน ามาพฒันาการดา้น
ผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน 
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