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บทคดัย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน
แบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ T-test   F-test (One-way ANOVA) และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยใชก้ารทดสอบเพียร์สนัไคสแควร์ (Pearson Chi-square) 
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) และดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (Physical 

Evidence and Presentation) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปัจจยัแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ,  สมาร์ทโฟน,  ส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Research objectives were: (1) to study  personal factors that affect the decision to purchase OPPO smart phone in 
Bangkok and (2) to study marketing mix factors that affect the decision to purchase OPPO smart phone in Bangkok.  
  This research is the quantitative research with using the sample group of 400 for the study. Tools used for data 
collection were questionnaires to the information with then analyze by SPSS program. The personal factors that affect the 
decision to purchase for consumers were analyzed by using T-test, F-test (One-way ANOVA) and the factors of marketing 
mix that affect the decision to purchase of consumers were analyzed by using Pearson Chi-square. 
 The result revealed that the personal factors were gender, age, educational level, monthly income and occupation 
affect the decision to purchase OPPO smart phone of consumers in Bangkok. And the factors of marketing mix were product, 
price, place, promotion, people, process, and physical evidence and Presentation that affect the decision to purchase OPPO 
smart phone of consumers in Bangkok.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
   การพฒันาดา้นวงการโทรศพัทมื์อถือเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จนเขา้สู่ยคุของโทรศพัท์มือถือท่ีเรียกวา่ สมาร์ทโฟน ซ่ึงมา
พร้อมกบัเทคโนโลยีสุดล ้า คือ สัญญาณประเภทขอ้มูล (Data) ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  และการพฒันาให้มีความทนัสมยั ทั้งในเร่ืองของขนาด รูปร่าง รวมไปถึงคุณสมบติัการใชง้าน ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนมาถึงยคุท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของสมาร์ทโฟนจากค่ายต่างๆทั้ง 
Apple และ Android 
  ภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนในปี 2020  มียอดจดัส่งทั้งส้ิน 1,332.5 ลา้นเคร่ือง ลดลง 10  เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัปี  
2019 สาเหตุหลกัท่ีการจดัส่งสมาร์ทโฟนลดลงเป็นเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ธุรกิจหยดุชะงกั ขณะท่ี
ออปโป้ (OPPO) ถือวา่ เป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 พอสมควร เน่ืองจากมีปัญหาในส่วนของก าลงัการผลิต ท าให้
ไม่สามารถเปิดตวั และวางจ าหน่ายไดท้นักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้มีส่วนแบ่งตลาดลดลง 16% เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  แบรนด ์OPPO ท่ีมีจุดเด่น คือกลอ้งถ่ายรูปท่ีเนน้ถ่ายภาพสวยงาม ไดค้รองแชมป์เป็นอนัดบั  4 ของโลก
ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นเซลฟ่ี  
 จากขอ้มูลขา้งตน้ มีความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนกรณีศึกษาแบรนด์ OPPO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจุดเด่นในเร่ืองกลอ้งถ่ายรูปจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ ภายใตส้ถานการณ์โควิด 



19 ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัยอดขายในภาพรวม รวมทั้งสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งน้ี เพ่ือน าผลการศึกษามาปรับใชเ้ป็น
แนวทางการพฒันา ปรับเปล่ียน ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควิด 19  รวมถึงการสร้างช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย ดงันันผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของปัญหา จึงน าปัญหาดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการวิจยั เพ่ือศึกษาหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพื่อศึกษาปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนกรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนกรณีศึกษาแบรนด์  OPPO ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนกรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ

นกรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจิยั 
  ขอบเขตของเนื้อหา การวิจยัน้ี ผูว้ิจัยจะท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดจากหนงัสือ ต ารา บทความและส่ือส่ิงพิมพท์ั้งในและต่างประเทศ 
  ขอบเขตด้านเวลา การวจิยัน้ี ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ การท าวิจยัตาม
ขั้นตอน การเขียนรายงานการวจิยั การรวบรวมรูปเล่มการวจิยัละการเผยแพร่งานวจิยัตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์  – พฤษภาคม 2564 
 ขอบเขตด้านประชากร การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะท าการศึกษากลุ่มประชาชนเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชส้มาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชว้ธีิการเจาะจง 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix :7Ps) 
  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีส่วนประกอบส าคญัน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดต าแหน่งของการ
บริการ และส่วนตลาดของธุรกิจบริการ แต่ละส่วนของส่วนผสมการตลาดมีความเช่ือมโยง และสอดคลอ้งกันเพ่ือให้การ



ด าเนินงานดา้นตลาด ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 7Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ (Adrian 2011 อา้งใน ธีรกิติ ณ อยธุยา, 2549) 
  1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ท่ี
เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ประกอบไปดว้ย สินคา้ บริการองค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีประโยชน์และมี
คุณค่าส าหรับลูกคา้ จึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ ์การแข่งขนั องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑเ์พ่ือก าหนดคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละปรับปรุงใหดี้ข้ึน ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ (พิษณุ จงสถิตวฒันา, 2548) 
  2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจ่ายส าหรับส่ิงท่ีไดม้า ซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูปเงินตรา หรืออาจหมายถึงจ านวนเงิน 
หรือส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ และบริการ นักการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา และการปรับปรุงราคา 
เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าในตวัสินคา้ท่ีมอบให้ลูกคา้มากกวา่ราคาสินคา้ ดงันั้น การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งค านึงถึงการยอมรับ
ของลูกคา้ ตน้ทุน สินคา้ และภาวการณ์แข่งขนั 
  3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการตลาด กิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงั การเก็บ
รักษาสินคา้ ดงันั้น การตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้มีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอต่อการตดัสินใจดา้นสถานท่ีให้บริการ ใน
ส่วนแรกคือ การเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีมีการจดัสถานท่ีให้ลูกคา้ตอ้งไปรับบริการจากผู ้
ใหบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัให้ เพราะท าเลท่ีตั้งเป็นตวัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มารับบริการ 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชอ้นัใดอนัหน่ึงหรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
แบบผสมผสานกนัโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ 
    4.1 การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กร และผลิตภัณฑ์บริการ เป็นการ
ติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ในบริการ ท าใหลู้กคา้รู้จกัสินคา้และบริการ การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยไม่ใช้
บุคคล 
    4.2 การขายโดยใชพ้นกังาน ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นพนกังานไปยงัลูกคา้โดยตรง ซ่ึงเรียกวา่การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล โดยมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
    4.3 การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุ ้นการ
ตอบสนองของลูกคา้ใหเ้กิดความสนใจใหท้ดลองใชห้รือชิม หรือตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

4.4 การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ การใหข้่าวสารท่ีเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการ 
ท่ีไม่ตอ้งมีการเสียเงิน 
   4.5 การตลาดทางตรง การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรงกบัผูซ้ื้อ เช่น การ
ขายทางโทรศพัท ์การขายทางโทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หนา้ 
337) 
  5. บุคลากร (People) บุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ ดังนั้ น ธุรกิจบริการตอ้งให้ความส าคญัต่อการคัดเลือกพนักงานท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มี



บุคลิกภาพการแต่งกายท่ีดี เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการลูกคา้ เพ่ือสร้างความประทบัใจต่อความส าคญัท่ีเท่าเทียมกนั 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด ท าให้เกิดการยอมรับการให้บริการจากลูกคา้ (Rust, 1996, p. 12 อา้งใน 
พฒัน์พงษ ์ผาทอง, 2554, หนา้ 7-8) 
  6. กระบวนการ (Process) เป็นวิธีการให้บริการเพ่ือส่งมองคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้รวดเร็วและประทบัใจ 
ธุรกิจบริการนั้นผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่กระบวนการทั้งหมดส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทั้งส้ิน 
ดังนั้น กระบวนการการให้บริการจึงเป็นท่ียอมรับว่ามีความส าคญัต่อธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
(Procter 2008: 243,อา้งอิงใน อดุลย ์จาตุรงคก์ลุ, 2550: 258-259) 
   7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้การให้บริการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัตอ้งไดอ้ย่างใด
อยา่งหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการและส่งมอบบริการ เช่นการตกแต่งสถานท่ีให้บริการ เคร่ืองแบบของพนกังาน 
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพจึงเป็นส่ิงท่ีส่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ความมี
ระเบียบภายในร้านความสะอาดของสถานท่ี (รังสรรค ์ เลิศในสตัย,์ 2549, หนา้ 99) 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
  กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (ราช ศิริวฒัน์, 2560) ดงัน้ี 
  1.) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือคือการท่ีผูบ้ริโภคมีปัญหาหรือมีความจ าเป็นและความตอ้งการในการบริโภคสินคา้ท่ีถูกกระตุน้จากปัจจยัภายนอก 
(เจนจิรา เกสรขนรทิพย,์ 2557 น.7) นกัการตลาดสามารถพฒันากลยทุธ์ท่ีเสริมสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวัสินคา้ได ้
หากนกัการตลาดสามารถระบุถึงสถานการณ์ท่ีจะสร้างให้เกิดความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค (Kotler and Keller, 2012 อา้งถึงใน ศิ
ริวฒัน์ เหมือนโพธ์ิ, 2560) 
  2.) การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือตระหนกัถึงปัญหาแลว้ผูบ้ริโภคจะเร่ิมหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยจะคน้หาขอ้มูลท่ีจ ากดั โดยแบ่งการคน้หาออกเป็น 2 แบบ คือแหล่งขอ้มูลจากภายใน ท่ีเกิดจากความ
ทรงจ าของผูบ้ริโภค และแหล่งขอ้มูลจากภายนอก (เจนจิรา เกสรขจรทิพย,์ 2557, น.7) 
  3.) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ จะประเมินทางเลือก
และตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจประเมินโดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจ
ข้ึนอยูก่บัความเช่ือ ค่านิยม ความศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ
สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพ่ือให้
ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน (ราช ศิริวฒัน์, 2560) 
  4.) การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) เม่ือผูบ้ริโภคมีขอ้มูลท่ีมากพอแลว้โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ
เปรียบเทียบและประเมินตวัเลือกเพ่ือตดัสินเลือกตราสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด (เจนจิรา เกสรขจรทิพย ์2557) แนวคิด
ในการพิจารณาเพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือกช่วยในการตดัสินใจ ประกอบดว้ย คุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ท่ีไดรั้บ 
ระดบัความส าคญั ความเช่ือถือต่อตรายีห่อ้ความพอใจ และ กระบวนการประเมิน (Kotler and Keller 2012) 



  5.) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง
หรือเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศความเจ็บป่วย ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย 
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือถึงระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้บุคคลท่ีเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีต
ท าใหเ้ขารู้วา่ตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร (กลัยรัตน์ โตสุขศรี 2552) 
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ.์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคน
ไทย ผลการศึกษาพบวา่โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเหมาะสมของราคาเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนตราสินคา้จีน อนัดบัสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพกลอ้งถ่ายรูปและน ้ าหนกัเคร่ือง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคาอุปกรณ์เสริม
และค่าซ่อมและความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่ายออนไลน์ และล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและความ
น่าเช่ือถือของร้าน 

อรรคเดช จนัทรมานะ.(2562) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนผา่นตลาดออนไลน์ในประเทศ
ไทยผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศหญิงในอตัราส่วนใกลเ้คียงกนั สถานภาพโสดประกอบอาชีพพนกังาน
บรษทัเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ีย 30,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากส่วน
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนผา่นตลาดออนไลน์ในประเทศไทยกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

วิไลลกัษณ์ บุญยงั, วงศ์ธีรา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ.(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครประชากร ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบติัการ
ไอโอเอสและระบบปฏิบติัการแอนดรอยดอ์ยูใ่นระดบัมาก 
   ศัก ด์ิดา  เ กิดการ .(2559)  ได้ศึกษา เ ร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อการ เ ลือกซ้ือโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 
ของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ส่วนใหญ่มีวตถุัประสงค์ เพื่อการติดต่อส่ือสาร มีราคาท่ีเหมาะสม ผลการทดสอบ
สมมติฐาน การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปลดวย้ไคสแควร์ (Chi-Square)  (1) ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (2) ดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ (3) ดา้น
การใชส่ื้อท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทุกดา้น 
 ปณฐัพงษ ์วมิลโสภณกิตติ อมัพน ห่อนาค.(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ความสามารถของสินคา้ ดา้นราคา คือ ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทางการจดัช่องการจดัจ าหน่าย คือ 
สามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆ  
  รัฐพล วงษท์น  และ ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกลู.(2560)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ยี่ห้อซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั



อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดแ้ก่ หน่วยความจ าของโทรศพัท ์และสถานท่ีเลือกซ้ือ มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา (β= 0.516) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(β=0.396) และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (β= 0.123) ตามล าดบัมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 62.4 (Adjusted  R2 = 0.624) 

ธราธิป แววศรี .(2557)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือ
มองภาพรวมดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัทางจิตวิทยา ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะ
บุคลิกภาพในเร่ืองความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ รองลงมามัน่ใจในตวัเองค่อนขา้งสูงและมีความเป็นผูน้ าค่อนขา้งสูงตามล าดบั 
ดา้นแนวคิดจากการซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนพบวา่ บ่งบอกถึงความทนัสมยั รองลงมาบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาด และบ่งบอกถึง
ความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 

ดารารัตน์ เท่ียงธรรม.(2559)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูเ้ขา้ชมงานโมบาย
เอก็ซ์โป 2559 พบวา่ ตวัแปรตน้ท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูเ้ขา้ชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ดีท่ีสุด
คือ การส่งต่อขอ้มูลโดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั (β = 0.262) รองลงมาคือ ผูมี้อิทธิพลในสังคม (β = 
0.208) ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (β = 0.192) นวตักรรมส่วนบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.188) ท าให้ตวัแปรทั้ง 
4 ตวัน้ี สามารถอธิบายอิทธิผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนในงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ไดร้้อยละ 69.1 และอีกร้อยละ 
30.9 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาและมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ±0.860  

วีรชยั กฤษฎาวรกุล.(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ในแง่ตราสินคา้ระบบปฏิบัติการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคอย่างมี
นยัส าคญั ผูบ้ริโภคให้ความสนใจกบัตราสินคา้และระบบปฏิบติัการมากท่ีสุด ดว้ยสาเหตุท่ีผูบ้ริโภครับรู้และจดจ าตราสินคา้ท่ี
เขา้มาในตลาดเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัราคาเพราะปัจจุบนัมีสมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างๆ 
จ าหน่ายหลากหลายมากข้ึนจึงเกิดการเปรียบเทียบกบัคุณภาพและราคาของสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการมากข้ึนในแง่คุณภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม อีกทั้งปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่มีผลกบัการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน 
 วีรพงศ์ อมัพวนัวงศ์.(2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ของผูใ้ช้ในกรุงเทพมหานคร  พบว่าการดา้นการส่งเสริมการขายมีอิทพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์โดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงแหล่งขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด 
  เมษา วฒันมะโน.(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดนั้นมีความส าคญัรองจากปัจจยัผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัท่ีสองโดยพิจารณาถึงการมีบริการหลงัการ
ขาย พนกังานขายท่ีมีความเช่ียวชาญสามารถแนะน า สินคา้ไดดี้ ผูบ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือสินคา้ 
   มธุริน ลีลาเลิศโสภณ.(2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ระดบัการศึกษาต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่าง
กนัในแง่ของปัจจยัดา้นราคา โดยผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรีจะค านึงถึงปัจจยัดา้นราคาสูงกวา่ ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่
และสูงกวา่ปริญญาตรี ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ บุคคลท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีนั้นจะรู้คุณค่าของเงินในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 



กรอบแนวคดิงานวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และศึกษา คน้ควา้ รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลเพ่ือ
สนบัสนุนการวจิยัคร้ังน้ีจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ต ารา วทิยานิพนธ์ บทความ วารสาร และเวบ็ไซตต์่างๆ 
 

การก าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขต

กรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.รายได ้

5.อาชีพ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2.ดา้นราคา (Price) 

3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5.ดา้นบุคลากร (People) 

6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

7.ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ  

(Physical Evidence and Presentation) 

 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนกรณศึีกษาแบรนด์ OPPO 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร และสร้างโดยวางแนวค าถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
การทดสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content) ผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แลว้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอ
ค าแนะน าและท าการปรับปรุง แกไ้ข จนมีความเท่ียงตรง และขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากร
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน โดยใชว้ธีิสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงผลการทดสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0. 975 แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเช่ือมั่นค่อนขา้งสูง 
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ใช้
สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ ใชส้ถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ T-test และ F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และใชส้ถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ Pearson Chi-
Square และค่า Sig. เพ่ือทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 
 

ผลการวจิยั 
 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 18 - 28 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ผลการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้ และดา้นอาชีพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์  OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนผระสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์ 
OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นราคา  ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตามล าดบั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 



สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ยอมรับสมมติฐานปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ดา้น
อาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นอาชีพ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา
แบรนด ์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยอมรับสมมติฐาน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์ OPPO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผล 
 
ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ 
   เพศ มีค่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.970 ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ เพศชายและเพศหญิงมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สิรินญา ม่วงเกษม (2553) การวิจยัเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้เปรียบเทียบระหวา่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินคา้ระดบั
สากลและระดบัทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โนเกีย (Nokia) ซมัซุง (Sumsung) และ ไอ-โมบาย (I-Mobile)” 
  อายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อรรคเดช จนัทรมานะ (2562) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย” 
งานวิจัยของ รัฐพล วงษ์ทน  และ ดร.พชัร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2560) การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี” 
 ระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมษา วฒันมะโน (2556) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซื อแท็บเลต็ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” และงานวจิยัของมธุริน ลีลาเลิศโสภณ (2557) “ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร”  
 รายได้  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัแตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจัยของ ศักด์ิดา เกิดการ (2559) การวิจัยเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของ

ประชาชนในจงัหวดปัทุมธานี” และงานวจิยัของ วรีะพงศ ์อมัพวนัวงศ์ (2554) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยดข์องผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร” 

  อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  นัน่คือ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั



งานวิจัยของ เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ์ (2559) การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของ

ผูบ้ริโภคคนไทย”  

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) มีค่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธราธิป แววศรี (2557) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ,งานวจิยัของ ปณฐัพงษ ์วมิลโสภณกิตติ อมัพน ห่อนาค (2558) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” และงานวิจยัของ วีรชยั กฤษฎาวร
กลุ (2557) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 ด้านราคา (Price) มีค่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 นัน่คือ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลลกัษณ์ บุญยงั, วงศ์ธีรา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) การวิจยัเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” และงานวิจยัของ ศกัด์ิดา เกิดการ (2559) การวิจยัเร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของประชาชนในจงัหวดปัทุมธานี”  
  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีค่า Sig.เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  นัน่คือ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มธุริน ลีลาเลิศโสภณ (2557) “ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” และงานวิจยัของ ดารารัตน์ เท่ียงธรรม 
(2559) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูเ้ขา้ชมงานโมบายเอก็ซ์โป 2559” 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีค่า Sig.เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  
นัน่คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา
แบรนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีพงศ ์อมัพวนัวงศ ์(2555) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร” ,
งานวจิยัของ วไิลลกัษณ์ บุญยงั, วงศธี์รา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” และงานวจิยัของ ปณฐัพงษ ์วมิลโสภณกิตติ อมัพน ห่อนาค (2558) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” 
  ด้านบุคลากร (People ) มีค่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  นัน่คือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร (People )  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมษา วฒันมะโน (2556) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
แท็บเลต็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” และงานวจิยัของ วรีชยั กฤษฎาวรกลุ (2557) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” 



  ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีค่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  นัน่
คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบ
รนด ์OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมษา วฒันมะโน (2556) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือแท็บเลต็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  
  ด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) มีค่า Sig. เท่ากบั  0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบั

นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  นัน่คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์และการน าเสนอ (Physical Evidence and 

Presentation)  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ อรรคเดช จนัทรมานะ (2562) การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ใน

ประเทศไทย” ,งานวิจยัของ ธราธิป แววศรี (2557) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” และงานวิจยัของ เมษา วฒันมะโน (2556) การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยั 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรเพ่ิมเติมขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และบริการหลงัการขายอยา่งชดัเจน โดยระบุ
เง่ือนไขใหถู้กตอ้งเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ปัจจยัด้านราคา (Price) เม่ือมีการปรับ เปล่ียน โปรโมชัน่ต่างๆควรมีการตรวจสอบราคาของผลิตภณัฑท่ี์แสดงในช่าง
ทางจดัจ าหน่ายอ่ืนๆอยูเ่สมอ เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการแสดงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ไม่ถูกตอ้งและท าใหลู้กคา้เกิดการสบัสน 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีการตรวจสอบช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งทัว่ถึง โดยการตั้งเง่ือนไข กฎ 
ระเบียบชดัเจน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการขายผลิตภณัฑใ์นราคาท่ีต ่ากวา่แบรนดห์ลกั 
 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ิมความถ่ีในการจดัแคมเปญ ส่วนลดพิเศษ เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งการมากยิง่ข้ึน และเพ่ิมการรีววิผลิตภณัฑจ์ากผูใ้ชง้านจริงหรือ Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) ผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเชียล
ท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก  เพ่ือการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายข้ึนของผูบ้ริโภค 
 ปัจจยัด้านบุคลากร (People) เพ่ิมการอบรมส าหรับสินคา้ใหม่ จดัอบรมส าหรับการปฎิบติังานของพนกังาน และเพ่ิม
การบริการแบบ Service mind เพ่ือพฒันาการบริการอยา่งเตม็ท่ี  
   ปัจจัยด้านการให้บริการ  (Process) พฒันาและปรับปรุงความรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ยิ่งข้ึน ปัจจุบนัลูกคา้
ตอ้งการการใส่ใจ ดูแล ใหค้  าแนะน า เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งบอกรายละเอียดการใชง้าน   
   ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์และการน าเสนอ  (Physical Evidence and Presentation) การปรับปรุง พฒันาหนา้ร้าน ภายใน
ร้านใหส้ะอาดเรียบร้อย และควรเพ่ิมกล่ินหอม สดช่ืน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจตั้งแต่แรกเห็นจนเกิดความสนใจอยากเขา้
มาดู ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์จนเกิดการซ้ือ 



  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครไดท้ าหารศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ซ่ึงโอกาส
ต่อไปควรศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการดา้นฟังกช์ัน่การใชง้านของสมาร์ทโฟน 

 2.ควรศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่กบัการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 
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