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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และทศันคตดิา้นสว่นประสม

ทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนีของผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้หรอืใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน จาํนวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน

ทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

1. ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจีน ด้าน

ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ และด้านราคาเฉลี่ยของโทรศัพท์ที่ซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั 0.01  

2. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท์

สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ด้านราคาเฉลี่ยของโทรศพัท์ที่ซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ            

ทีร่ะดบั 0.01 

3. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการซื้อในอนาคต มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด          

ดา้นผลติภณัฑ ์โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า  ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยมีความสัมพันธ์ระดับตํ่ามาก          

ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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4. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้ มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้น

ผลติภณัฑ ์โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก  ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิโทรศพัทส์มารท์โฟน ประเทศจนี 

 

Abstract 

 

This research aims to study demographic characteristics; attitudes of marketing mix 

including product, price, place, and promotion that relate to China Smart Phone purchasing 

behavior of working-aged consumers in Bangkok metropolis.  

This is a survey research uses a questionnaire as data collecting tool. Sample size 

of this research is 400 work-aged consumers who had purchased or use Smart Phone in 

Bangkok metropolis. Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation,  

t-test, One-Way Analysis of Variance, Least Significant Difference, Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. 

The results of hypothesis testing are as follows: 

1. Consumers with different age influence their purchasing behaviors of China 

Smart Phone in Bangkok Metropolis differently in term of the usage duration and the price 

of purchased phone with statistical significance of 0.01 levels. 

2. Consumers with different education, career and average monthly income 

influence their behaviors of China Smart Phone in Bangkok Metropolis differently in term of 

the average price of purchased phone with statistical significance of 0.01 levels.  

3. Purchasing behaviors of China Smart Phone of working-aged consumers in 

Bangkok metropolis in term of future purchasing tendency is positively low related to the 

factor of product with statistical significance of 0.01 level, very low positively related to the 

factor of price with statistical significance of 0.05 level and very low positively related to the 

factor of promotion with statistical significance of 0.01 level. 

4. Purchasing behaviors of China Smart Phone of working-aged consumers in 

Bangkok metropolis in term of average price of purchased phone is very low positively 

related to the factor of product with statistical significance of 0.01 level. 
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บทนํา 

ในสภาพสงัคมปจัจุบนั การติดต่อสื่อสารคือปจัจยัที่สําคญัของมนุษย์ในการดํารงชีวตินอกเหนือจาก 

ปจัจัยสี่  ถ้าขาดการสื่อสารที่รวดเร็ว และทัว่ถึง อาจทําให้การใช้ชีวิตติดขดั ทัง้ด้านการทํางานหรือการใช้

ชวีติประจาํวนั บทบาทของโทรศพัทม์อืถอืทีถู่กคดิคน้มาเมื่อรอ้ยปีก่อน มกีารพฒันาต่อเน่ืองอย่างมากมาย ทําให้

โทรศพัทม์คุีณสมบตัมิากกวา่แค่สือ่สารกนั  สามารถใชค้ยุหรอืสง่ - รบัขอ้ความ มกีารปรบัปรุง จนมาเป็นโทรศพัท ์

“สมารท์โฟน” (Smart Phone) ทีส่ามารถตดิต่อกนัไดผ้า่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Data) และยงัเป็นเสมอืนอุปกรณ์เพื่อ

ความบนัเทงิพกพา จงึทําใหโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนเป็นที่สนใจของบรษิทัชัน้นํายกัษ์ใหญ่ดา้นเทคโนโลยทีัว่

โลก ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา ยุโรป หรอืเอเซยี ซึง่เอเซยีม ีเกาหลใีต้ ญี่ปุ่นและจนี   ในอดตีผูนํ้าดา้นโทรศพัทม์อืถอืไร้

สาย (Basic Phone & Feature Phone) คอื ตราสนิคา้โนเกยี (Nokia) (ฟินแลนด)์ ทีส่ามารถสรา้งส่วนแบ่ง

การตลาดไดส้งูทีส่ดุ จนเมือ่มตีลาดสมารท์โฟนเกดิขึน้ตราสนิคา้ โนเกยี ไดห้ยุดชะงกัการพฒันาในดา้นน้ี   บรษิทั

อื่นๆ จงึกา้วเขา้มาพฒันาแขง่ขนัผลติภณัฑม์อืถอืสมารท์โฟนของตนเองใหอ้อกมาแข่งขนั และผูท้ี่เขา้มาชงิส่วน

แบ่งและสร้างนวตักรรมให้กบัสมารท์โฟน คอื ตราสนิค้า แอปเป้ิล ( Apple) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา เจา้ของ

โทรศพัท์ ไอโฟน (iPhone)  และอนัดบัถดัมา คอืบรษิทั ซมัซุง (Samsung) ผู้ผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าชัน้นําจาก

ประเทศเกาหล ีและเป็นผู้จําหน่ายโทรศพัท์สมาร์ทโฟนอนัดบัหน่ึงของโลกในปี 2557 โดยมสี่วนแบ่งการตลาด

เท่ากบั  25.20 % อนัดบัสองคอื แอปเป้ิล (Apple) 11.90% อนัดบัสามคอื หวัเวย่ (Huawei) (จนี) 6.80%  อนัดบัสี่

คอื   เลโนโว่ (Lenovo) (จนี) 5.40% อนัดบัหา้คอื คอื แอลจ ี(LG) (เกาหลใีต)้ 4.90% เหน็ไดว้่าส่วนแบ่งการตลาด

ของโทรศพัทส์มารท์โฟน เกอืบ 50% ของโลก เป็นตราสนิคา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและเกาหลใีต้ คอืแอปเป้ิล

และซมัซุง ในขณะทีต่ราสนิคา้ลาํดบัถดัมาคอื หวัเวย่ และเลโนโว ่เป็นตราสนิคา้ของประเทศจนี  ซึง่มอีตัราเตบิโต

ทีส่งูกว่ามาก โดยเฉพาะ หวัเว่ย มอีตัราเตบิโตสงูถงึ 95.1% และเลโนโว่ 38.7%  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรม

และทศันคตขิองผูใ้ชส้มารท์โฟนทัว่โลกทีม่ต่ีอตราสนิคา้ประเทศจนีทีด่ขี ึน้และหนัมาซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้จนี

มากขึน้ดว้ย  

สาํหรบัในประเทศไทย คาดการณ์วา่การแขง่ขนัในตลาดสมารท์โฟนจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ส่วนหน่ึง

เกดิจากการเขา้มาของตราสนิค้าประเทศจนีหลากหลายตราสนิคา้ เช่น หวัเว่ย เลโนโว่ ออปโป้ เสีย่วมี่ และวโีว ้  

ที่ต้องการเขา้มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากตราสนิค้าซมัซุงและแอปเป้ิล  โดยมุ่งเน้นเป้าหมายทางการตลาด

เดยีวกนัไปที่ผู้บริโภควยัทํางาน เพราะผู้บริโภควยัน้ี เป็นวัยที่มีกําลังซื้อ มีการรบัรู้ข่าวสารจากหลากหลาย

ช่องทาง มกีารใชง้านโทรศพัทท์ีม่ากขึน้ และสามารถใช้ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ จงึทําใหก้ารรุกเขา้มาในตลาด

ประเทศไทยของสมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนีเหล่าน้ี ต้องใชก้ลยุทธท์างการตลาดทีห่ลากหลาย และตรงจุด

ทีส่ดุ โดยพยายามทีจ่ะปรบัเปลีย่นทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้จากประเทศจนี ดว้ยการทําสื่อโฆษณาทางทวี ี

สือ่ประเภทป้ายตามแหล่งสญัจรของผูบ้รโิภควยัทาํงาน เชน่ สถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟใตด้นิ และกลยุทธด์า้น

ราคาทีถ่อืวา่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดม้ากกวา่ตราสนิคา้ประเทศอืน่ๆ 

จงึเป็นเหตุให้พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภควยัทํางานกลุ่มน้ี มคีวามน่าสนใจศกึษาเป็นอย่างยิง่ที่จะ

ศกึษา ดว้ยตราสนิค้าประเทศจนีถูกมองในแง่ลบในดา้นสนิค้าลอกเลยีนแบบและสนิคา้ดอ้ยคุณภาพตลอด ความ

เขา้ใจถงึความต้องการของผู้บรโิภคว่ามทีศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ด้าน ต่อพฤติกรรมการซื้อ
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สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจีนเป็นอย่างไรนัน้ จึงเป็นสิ่งสําคญัอย่างมาก ที่จะทําให้สมาร์ทโฟนตราสนิค้า

ประเทศจีน สามารถนําข้อมูลเหล่านัน้ไปปรบัปรุง และพฒันาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจดัจําหน่าย ราคา และ           

การส่งเสริมการขายของตัวเอง ให้มีประสทิธิภาพ ตรงความต้องการ จนสามารถทําให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อ         

สมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนีได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท์

สมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนีของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัครัง้น้ีไดนํ้าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ

ครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบง่สว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์

เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ผู้วจิยัจึงเลอืกใช้แนวคิดและ

ทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกตาง

กนั นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาด 

ไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดย มุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้  

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดทีส่าํคญั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรน้ีอย่างรอบคอบ 

เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมาจาก

สตรทีีท่าํงานมมีากขึน้ เขา้ถงึเทคโนโลยมีากขึน้ โดยเฉพาะสมารท์โฟน  ซึง่มผีลกระทบต่อการทํางานของสนิคา้

กลุ่มน้ีพอสมควร 

3. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปร ทีส่าํคญัในการ

กําหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บรโิภคที่มีความรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัที่มี

รายไดป้านกลางและรายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายได้

อยา่งเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้

ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑ ์รปูแบบ การดาํรงชวีติ รสนิยม คา่นิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่

ใชบ้อ่ยมาก นกัการตลาดจะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร ์หรอือืน่ๆ เพือ่ใหก้ารกาํหนด

ตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ ่งขึ้น เช่นกลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่างๆ ถือว่าใช้เกณฑ์ รายได้ ร่วมกบัเกณฑ์อายุ            

เป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชก้นัมากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัอายุและอาชพี ร่วมกนั เช่น กลุ่มผูบ้รหิารธุรกจิที่

มัง่คัง่รุ่นเยาว ์(Yuppies) ถือวาเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลสงู การศกึษา อาชพี และรายได ้มแีนวโน้มความสมัพนัธก์นั
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อย่างใกล้ชดิในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล ในแต่ละระดบัจะสามารถผลติในราคาสงู และส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มทีม่ ี

การศึกษาสูงด้วย บุคคล ที่มีการศึกษาตํ่ าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําให้มีรายได้ตํ่ า เน่ืองจาก

ความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 ลกัษณะคอื รายได ้การศกึษา และอาชพี (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541: 38-39) กล่าวว่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตรร์วมถงึอาย ุเพศ วงจรชวีติของครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าว

มคีวามสําคญัต่อนักการตลาด เพราะเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทาง

ประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม ่และตลาดอืน่กจ็ะหมดไป หรอืลดความสาํคญัลง 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัทศันคต ิเป็นแนวคดิหน่ึงทีผู่้วจิยัเหน็ว่าสามารถนํามาอธบิายทศันคตแิละ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนีได ้โดยผู้วจิยัไดใ้ช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2550) ทีส่รุปลกัษณะของทศันคตไิวด้งัน้ี 

ลกัษณะของทศันคติ ประกอบดว้ย 

1. ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่หน่ึง คําว่า สิ่งหน่ึง (Object) ในความหมายของทศันคตทิีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภคจะสามารถ

ตคีวามอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย แนวความคดิการบรโิภคเฉพาะอย่าง หรอืแนวความคดิทีส่มัพนัธก์บั

การตลาด เช่น ผลติภณัฑ ์ชนิดของผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ ความเป็นเจา้ของ การใชผ้ลติภณัฑ ์การโฆษณา ราคา 

สือ่กลาง หรอืผูค้า้ปลกี 

2. ทศันคตมิคีวามโน้มเอยีงเกดิจากการเรยีนรู ้(Attitude are a learned predisposition) ทศันคตมิกีาร

เรยีนรูไ้ดซ้ึง่หมายความว่า ทศันคติเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู้เป็นผลจากประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑ ์ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบุคคลอื่น และการเปิดรบัจากสือ่มวลชน 

3. ทศันคตไิม่เปลีย่นแปลง (Attitude have consistency) ลกัษณะของทศันคตกิค็อืความสอดคลอ้งกบั

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก แมว้่าจะมแีนวโน้มคงทีแ่ต่ทศันคตไิม่จาํเป็นตอ้งถาวร สามารถเปลีย่นแปลงได ้

4. ทศันคตเิกดิขึน้ในแต่ละสถานการณ์ (Attitude occur within a situation) ทศันคตเิกดิขึน้ภายใน

เหตุการณ์และถูกกระทบโดยสถานการณ์ สถานการณ์ (Situation) หมายถึงเหตุการณ์หรือโอกาสซึ่งมี

ลกัษณะเฉพาะชว่งเวลา มอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตแิละพฤตกิรรมสถานการณ์เฉพาะอย่างอาจเป็น

สาเหตุใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัทศันคตไิด ้

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler. (1997: 92) ให้ความหมาย ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P’s ว่า หมายถงึเครื่องมอืทาง

การตลาดทีส่ามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายและนําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดได ้ ซึง่เกดิขึน้จาก

การตดัสนิใจในการผสมผสานองคป์ระกอบ 4 สว่นคอื 

1. ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) ประกอบดว้ย ความหลากหลาย ของผลติภณัฑ ์ (Product Variety) 

คุณภาพ (Quality) การออกแบบ (Design) ลกัษณะ (Feature) ตรา (Brand name) บรรจุภณัฑ ์ (Packaging) 

ขนาด (Size) การบรกิาร (Services) การรบัประกนั (Warranties) และการรบัคนื (Returns) ซึง่สิง่เหล่าน้ีตอ้งมกีาร

ผสมผสานอย่างถูกตอ้ง และใหเ้กดิความแตกต่าง เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดยคุการสือ่สารไรพ้รมแดน 

2. ดา้นราคา (Price) ประกอบดว้ย ใบราคา (List price) ส่วนลด (Discount) ส่วนยอมให(้Allowances) 

ระยะเวลาในการชาํระ (Payment period) และการใหส้นิเชื่อ (Credit term) การตดัสนิใจเกีย่วกบัการกําหนดราคา

หรอืองคป์ระกอบสนบัสนุนอืน่ๆ เกีย่วกบัราคามสีว่นสาํคญัทัง้ต่อคนกลางและการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ 
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3. ดา้นสถานที ่ (Place) ประกอบดว้ย ช่องทาง (Channel) ความครอบคลุม (Coverage) การจดัเกบ็ 

(Assortment) ทาํเลทีต่ัง้ (Location) สนิคา้คงคลงั (Inventory) และการขนส่ง(Transport) การจดัการและการ

เชือ่มโยงระบบการจดัจาํหน่ายและชอ่งทางในการจดัจาํหน่ายใหม้คีวามหลากหลายและสอดคลอ้งกนั รวมทัง้ความ

เขา้ใจในการใชช้่องทางการจดัจาํหน่ายแบบคา้ปลกี คา้สง่ และช่องทางอื่นๆ จะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการนํา

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารไปสูต่ลาดเป้าหมาย 

4. ดา้นการส่งเสรมิการขาย (Promotion) ประกอบดว้ย การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) การ

โฆษณา (Advertising) หน่วยงานขาย (Sales force) การประชาสมัพนัธ ์(Public relation) และการตลาดทางตรง 

(Direct marketing) สิง่เหล่าน้ีเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารขอ้มูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอื

บรกิารขององคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

4.   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า “พฤตกิรรมผูบ้รโิภค” (Consumer behavior) หมายถงึ 

พฤตกิรรมซึง่บคุคลทาํการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช(้Using) การประเมนิผล (Evaluating) 

และการใชจ้า่ย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman & 

Kanuk. 2007: G-3) หรอืหมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสนิใจและกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใช้

สนิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของเขา (Solomon. 2002: 528) หรอืหมายถึง

กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล (Evaluating) การได้รับ 

(Obtaining) การใช ้(Using) และการดําเนินการภายหลงัการบรโิภค (Disposing) สนิคา้และบรกิาร (Blackwell, 

Miniard; & Engel. 2006: 375)  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) หมายถงึเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใช ้โดย

คาํตอบทีไ่ดจ้ะเป็นตวัชว่ยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธก์ารตลาด ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการแสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกีย่วกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค Who, What, Why, Who participate, When, Where และ How 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภควยัทาํงานทีเ่คยซือ้หรอืใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน ทีม่อีายุตัง้แต่ 

อาย ุ15 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นวยัทาํงานจดัประเภทกลุ่มอายตุามมาตรฐานสากล (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553 : 

ออนไลน์) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึใชส้ตูรการคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง

แบบไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (บุญชม ศรีสะอาด 2538: 185-186) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และ

ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5%จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 ตวัอย่าง และเผื่อสาํรองไวอ้กี 5% 

โดยนบัรวมเป็น กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงผูบ้รโิภควยัทํางาน ในย่าน

ถนนสลีม ถนนสาทร และถนนสุขุมวทิ เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร หรอืย่าน Center 

Business District (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์. 2555 : ออนไลน์) และเป็นย่าน Office Building ทําใหม้ผีูบ้รโิภควยั

ทาํงานจาํนวนมาก  
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ขัน้ที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดโควตาให้เขตพื้นที่ธุรกจิ              

3 ยา่น ถนนสลีม 134 ตวัอย่าง ถนนสาทร 133 ตวัอย่าง และถนนสขุมุวทิ 133 ตวัอย่าง 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก 

ในบรเิวณพืน้ทีท่ีก่าํหนดดงัน้ี คอื  ถนนสลีม ถนนสาทร ถนนสขุมุวทิ จนครบตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดต่้อเดอืน โดยลกัษณะแบบ สอบถาม เป็นคําถามทีม่หีลายคําตอบให้

เลอืก (Multiple Choices Question) จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟน ตราสนิคา้ประเทศจนีของ

ผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะของคําถามเป็นแบบให้เลอืกตอบใช้มาตราส่วนประเมนิค่า 

(Rating Scale) จาํนวน 19 ขอ้ 

สว่นที ่3 พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ซึง่มคีําถามลกัษณะปลายปิด (Closed end 

Question) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices Question) ได้แก่ ราคาเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนตราสนิค้า             

ประเทศจนีทีซ่ือ้ ระยะเวลาในการใชง้านก่อนซือ้เครือ่งใหม ่จาํนวน 2 ขอ้ และแหล่งขอ้มลู ปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้          

ตราสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้ จาํนวน 3 ขอ้ รวมทัง้หมด 5 ขอ้ 

3. การวิเคราะหข์้อมูล 

หลงัจากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืแลว้ ผูว้จิยันาแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าดาเนินดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบรูณ์ของแบบสอบถาม เพื่อคดัแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) นําแบบสอบถามทีม่คีวามถกูตอ้งและความสมบรูณ์มาลงรหสัตามทีก่าํหนดรหสั

ไวใ้นแต่ละสว่นของแบบสอบถาม 

3. การลงขอ้มูล (Data Entry) นําแบบสอบถามที่ลงรหสัแล้ว มาบนัทึกลงในคอมพวิเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

4. การตรวจสอบขอ้มูล (Data Cleaning) นําขอ้มูลทีบ่นัทกึลงในคอมพวิเตอรท์ัง้หมดมาตรวจสอบราย

ขอ้ เพือ่แกไ้ขความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขัน้ระหวา่งการลงขอ้มลู 

5. การประมวลผล (Data Processing) เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ต่อไปน้ี 

5.1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

5.2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

 

ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง         

25-34 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 15,001 – 25,000 

บาท 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดของโทรศทัพ์สมาร์ทโฟนตราสนิค้า          

ประเทศจนี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคมีทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อ

พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัด ีและ

ดา้นผลติภณัฑ ์อยูร่ะดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟน 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนก่อนซือ้เครื่องใหม่ นานทีสุ่ด 10 ปี และเรว็ทีส่ดุ  

6 เดือน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 ปี และมรีะดบัราคาเฉลี่ยสูงที่สุด 20,000 บาท และตํ่าที่สุด 1,000 บาท ค่าเฉลี่ย 

5,797.25 และแนวโน้มในการซือ้อยูใ่น ระดบัปานกลาง  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าจีน จากโฆษณา         

ตามสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์ป้ายประกาศ มากทีส่ดุ รอ้ยละ 40.5 และปจัจยัทีท่าํใหเ้ลอืกซือ้โทรศพัท์

สมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี มากทีส่ดุคอื ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชง้านและความเสถยีร รอ้ยละ 54.0 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

ผู้บริโภคที่มีอายุ  แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน              

ด้านระยะเวลาในการใช้โทรศพัท์ และด้านราคาเฉลี่ยของโทรศพัท์ที่ซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั 0.01  

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท์

สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ด้านราคาเฉลี่ยของโทรศพัท์ที่ซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ            

ทีร่ะดบั 0.01 

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มในการซื้อในอนาคต มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด           

ดา้นผลติภณัฑ ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า  ในทศิทางเดยีวกนั 

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านราคาเฉลี่ยของโทรศพัท์ที่ซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด        

ดา้นผลติภณัฑ ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก  ในทศิทางเดยีวกนั 

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดา้นแนวโน้มในการซือ้ในอนาคต มคีวามสมัพนัธก์บั ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิตลาด อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั

ตํ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุและอภิปรายผล 

การวเิคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ตราสินค้าประเทศจีน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ผูบ้รโิภควยัทํางานที่มเีพศ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ โทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนี 

ด้านระยะเวลาในการใช้โทรศพัท์ ด้านราคาเฉลี่ยของโทรศพัท์ที่ซ้ือ และด้านแนวโน้มในการซื้อในอนาคต ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากโทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทัง้เพศชายและเพศหญิง ทําให้พฤติกรรมการซื้อด้าน

ระยะเวลาในการใชโ้ทรศพัทก่์อนทีจ่ะซือ้เครื่องใหม่ ดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้ และดา้นแนวโน้มในการซือ้

ในอนาคตนัน้ ไม่ต่างกนั แม้จะมเีพศทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธศิกัดิ ์สุวรรณี (2556) ทีไ่ด้

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟน ของนกัศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน มหาวทิยาลยัที่

ศึกษาอยู่ ชัน้ปีที่ศึกษากบัพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์นั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภกร แสงมณี และกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2556) 

ได้ศึกษาถึงกระบวนการการตัดสนิใจซื้อ แท็ปเล็ต เพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์พบวา่ สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่านัน้ทีม่ ี

ความแตกต่างกนัต่อกระบวนการตดัสนิในซือ้แทบ็เลต็เพือ่การศกึษาของนกัศกึษามหาบณัฑติของมหาวทิยาลยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้บรโิภควยัทํางานที่มีอายุ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจีน 

ดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภควยัทํางานกลุม่

อาย ุ25 – 34 ปี มรีาคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้ สงูทีส่ดุ 6,432.73 บาท ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เป็น

กลุ่มวยัทํางานที่มคีวามสามารถในการซือ้ และยอมรบัเทคโนโลยไีดง้่าย ซึง่ทําให้สามารถจ่ายราคาค่าโทรศพัท์

สมาร์ทโฟนที่สูงขึน้ เพื่อให้ได้เครื่องสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบตัิเพียบพร้อมกว่า ทําให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการดา้นเทคโนโลยทีี่จําเป็นต้องใช้งาน ตามไปด้วย เช่น โทรศพัท์สมาร์ทโฟนทีร่าคาสูงกว่า จะมคีุณสมบตัิ

ดา้นกลอ้งทีด่กีว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัทธมน หมทอง(2555) ศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิค้าทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืไอโฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยกว่า 30 

ปี มสีดัสว่นในการใชโ้ทรศพัทรุ์่น iPhone 4 (แพงกว่า คุณสมบตัดิกีว่า) มากกว่าผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป และ

สอดคลอ้งกบั แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ของปรมะ สตะเทวนิ (2533: 112) ทีก่ล่าว

ไวว้า่ อาย ุเป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของความคดิและพฤตกิรรมการซือ้ 

ผูบ้รโิภควยัทาํงานทีม่อีาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

ซือ้ โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ดา้นระยะเวลาในการใชโ้ทรศพัท ์ก่อนทีจ่ะซือ้เครื่องใหม่ และดา้น

แนวโน้มในการซือ้ในอนาคต ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ี อาจเน่ืองจาก ระยะการ

ใช้งานโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนี แต่ละเครื่องนัน้ ตวัแปรด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไมม่ผีลใดๆ เชน่เดยีวกบั ดา้นแนวโน้มในการซือ้ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชดิ

ชยั ดวนใหญ่ (2557) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภัณฑ์เวชสําอางรกัษาสวิยี่ห้อยูเซอรนิของผู้บรโิภคในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ ผลติภณัฑเ์วช

สาํอางรกัษาสวิ ยีห่อ้ยเูซอรนิในโรงพยาบาลเอกชน คอื ดา้นความถีใ่นการซือ้ ไมแ่ตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภควยัทํางานที่มรีะดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ 

โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ



10 
 

ทีร่ะดบั 0.01 ทัง้น้ีอาจเพราะปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน คอืตวับ่งบอก

ความสามารถในการซือ้สนิคา้แต่ละชนิด ซึง่ ระดบัการศกึษาทีม่ากขึน้ อาชพีทีม่ผีลตอบแทนทีส่งูขึน้ จะนํามาซึง่

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่สูงตาม ทําใหผู้้บรโิภคแต่ละกลุ่มนัน้ มคีวามสามารถในการซื้อต่างกนั ในกลุ่มที่มรีายได้

เฉลี่ยต่อเดือนสูงกจ็ะมกีําลงัซื้อสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวณีย์ พลประทิน (2556) ทีไ่ด้

ศึกษาเรื่อง “ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของคนวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนแตกต่างกนัในการตดัสนิใจซือ้ ดา้นระดบัราคาและระยะเวลาใชง้านก่อนตดัสนิใจซือ้ และ

สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538:53-55) ที่กล่าวไว้ว่า 

รายได้ การศกึษา และอาชพี เป็นตวัแปรทีส่ําคญัในการกําหนดส่วนของตลาด รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มี

ความสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ท้จรงิอาจถือเกณฑ ์รูปแบบ การดํารงชวีติ 

รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดจะโยงเกณฑร์ายได้

รวมกบัตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ หรอือื่นๆ เพื่อให้ การกําหนดตลาดเป้าหมายได้ ชดัเจนยิ่งขึ้น ถือว่า

การศกึษา อาชพี และรายได ้มแีนวโน้มความสมัพนัธ ์กนัอยา่งใกลช้ดิในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล  

ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้น

การส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจีน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์

สมารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่ือ้  และดา้นแนวโน้มในการซือ้ในอนาคต อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่ามาก ทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพันธ์ระดับ

คอ่นขา้งตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ตามลาํดบั เน่ืองจากวา่หากผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑข์องโทรศพัทส์มารท์โฟ

นตราสนิคา้จนี ในดา้นรปูทรง การออกแบบ ประสทิธภ์าพ ตลอดความน่าเชื่อถอืของแหล่งผลติสนิคา้ ดมีากขึน้ ก็

จะทาํใหพ้ฤตกิรรมดา้นราคาเฉลีย่ของโทรศพัทท์ีซ่อ้ สงูเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า และดา้นแนวโน้มในการซือ้ในอนาคต ก็

จะมแีนวโน้มสงูขึน้ในระดบัตํ่าเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวณีย ์พลประทนิ (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนของคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปจัจัยผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ ด้านตราสินค้ามีชื่อเสียง การใช้งานง่าย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ความสามารถในการประมวลผลที ่รวดเรว็ มแีอพพลเิคชัน่ใหด้าวน์โหลดทีห่ลากหลาย ขนาดของหน้าจอและความ

ละเอยีดของจอแสดงภาพ จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หากมรีะดบัราคาสนิคา้ทีส่งูขึน้ และมี

ระยะเวลาทีใ่ชง้านก่อนตดัสนิใจซือ้เครือ่งใหมท่ีล่ดลง ตลอดจนมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ในอนาคต  

ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนีในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มในการซื้อใน

อนาคต อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัตํ่ามาก ทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากว่า 

ราคาของโทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนีเมื่อเทยีบกบัคุณภาพแลว้มคีวามเหมาะสม และมรีาคาถูกกว่า

ตราสนิคา้ประเทศอื่นๆ ในทศันคตขิองผูบ้รโิภคมเีพิม่ขึน้ จงึทําใหแ้นวโน้มการซือ้ในอนาคต มเีพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

รวมทัง้ด้านการส่งเสรมิการตลาด ในทศันคติของผู้บรโิภค เมื่อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนตราสนิค้าประเทศจนี มกีาร

โฆษณาต่างๆ มีการออกงานแสดงสนิค้า มีพนักงานที่สามารถแนะนําคุณสมบตัิของโทรศพัท์ได้อย่างชดัเจน 

รวมทัง้มีการเสนอสนิค้า ของแถมเมื่อมีการซื้อเพิ่มขึ้น ทําให้แนวโน้มในด้านการเลือกซื้อโทรศพัท์ตราสนิค้า
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ประเทศจนีมเีพิม่ขึน้ด้วยในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช (2553) ไดศ้กึษาถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคต ิความพงึพอใจโดยเลอืกใชห้ลกัส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นปจัจยัในการวดั

ความพงึพอใจ และความภักดต่ีอตราสนิค้า รวมถึงศกึษาถึงปจัจยัด้านต่างๆ ที่มผีลต่อระดบัความภกัดต่ีอตรา

สนิค้าตลอดจนพฤตกิรรมการเลอืกซื้อโทรศพัทม์อืถือไอโฟนของผู้บรโิภค พบว่า ปจัจยัด้านความพงึพอใจของ

ผู้บรโิภค ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านราคา มอีทิธิพลต่อความภักดต่ีอตราสนิค้าของผู้บรโิภคอย่างมาก 

รองลงมาจะเป็นปจัจยัดา้นทศันคตดิา้นผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชง้าน ดา้นราคาและดา้นตราสนิคา้ ตามลาํดบั  และยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997: 92) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถงึเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายและนําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์

ทางการตลาดได ้ซึง่เกดิขึน้จากการตดัสนิใจในการผสมผสานองคป์ระกอบ 4 ส่วนคอืโดยทีน่ี่จะยกมาเฉพาะ ดา้น

ราคา การตดัสนิใจเกีย่วกบัการกําหนดราคาหรอืองคป์ระกอบสนับสนุนอื่นๆ เกีย่วกบัราคามสี่วนสาํคญัทัง้ต่อคน

กลางและการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลูขา่วสาร และ

โน้มน้าวใจเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารขององคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

สําหรับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ดา้นระยะเวลาในการใชโ้ทรศพัท ์ดา้นราคาเฉลีย่ของ

โทรศพัทท์ีซ่ือ้  และดา้นแนวโน้มในการซือ้ในอนาคต อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภค

อาจมองว่าช่องทางการจดัจําหน่ายนัน้ ในปจัจุบนั สามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ โดยถ้าผู้บรโิภคนัน้มคีวามต้องการ

โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้จนีอยูแ่ลว้ สามารถแสวงหาจากแหล่งหรอืศนูยบ์รกิารแต่ละตราสนิคา้ไดด้ว้ยตวัเอง 

ไม่จําเป็นว่าโทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนีจะต้องมกีารจดัจําหน่ายตามร้านคา้ทัว่ไป หรอืจะสามารถ

สัง่ซือ้ออนไลน์ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวณีย ์พลประทนิ (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนของคนวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปจัจยัต่อสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้สมารท์โฟนของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบัราคาสมารท์โฟน ระยะเวลาทีใ่ชง้านก่อนตดัสนิใจ

ซือ้เครือ่งใหมแ่ละแนวโน้มจะซือ้ในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 

มขีอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 

1. บริษัทสมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ควรมีการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น ระดับอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ชัดเจน มากขึ้นในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยควรจะเจาะ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บรโิภคที่มอีายุ 25 – 34 ปี หรอืกลุ่มที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีหรอืกลุ่มอาชพี

พนักงานบรษิทั หรอืกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,0001 – 45,000 บ. และวางกลยุทธท์างดา้นการตลาดให้

เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของแต่ละกลุ่ม เพราะจากผลการวจิยัที่ได้นัน้ กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีมรีะดบัราคาเฉลี่ยใน

การซือ้โทรศทัพส์มารท์โฟนสงูทีส่ดุมากกวา่กลุ่มอืน่ โดยมคีา่เฉลีย่ของแต่ละกลุ่มคอื 6,433 บ. 7,809 บ. 6,246 บ. 

และ 8,842 บ. ตามลาํดบั ถา้บรษิทัสามารถแบ่งส่วนตลาดดา้นประชากรศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจน กจ็ะสามารถสรา้ง

ยอดขายใหบ้รษิทัไดเ้พิม่ขึน้  
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2. บริษัทควรผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นตราสนิคา้ประเทศจนี เพราะจากผลการวจิยั ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภค 

ในด้านความน่าเชื่อถือของผลติภณัฑ์ตราสนิค้าจนี และแหล่งผลติ มีค่าเฉลี่ยทศันคติในระดบัตํ่าที่สุด คอื 2.98 

แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคขาดความน่าเชื่อถอืกบัตราสนิคา้ประเทศจนี ดงันัน้บรษิทัสร้างความน่าเชื่อถอืควบคู่กบั

พฒันาดา้นอื่นๆ เช่น วสัดุทีม่คุีณภาพ เปิดศนูยบ์รกิารใหม้ากขึน้เพื่อรองรบับรกิารหลงัการขายของผูบ้รโิภค เพิม่

ระยะเวลาในการรบัประกนัให้ยาวนานขึ้น พฒันาระบบปฏบิตัิการให้มคีวามเสถียรเพิม่ขึ้น ซึ่งในแต่ละด้านนัน้ 

ผูบ้รโิภคมทีศันคตใินระดบัปานกลางเทา่นัน้ สว่นดา้นทีผู่บ้รโิภคมรีะดบัทศันคตทิีด่คีอื การออกแบบทีส่วยงาม และ

ความหลากหลายของรุ่นโทรศพัท ์ซึง่ถอืว่าเป็นขอ้ดทีีต่้องคงไว ้และพฒันาใหต่้อเน่ือง นอกจากน้ีผลงานวจิยัดา้น

ความสมัพนัธ์พลว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคด้านราคาเฉลี่ยในการซื้อ และแนวโน้มในการซื้อในอนาคต แสดงให้เห็นว่า บริษัทผู้ผลิตควรให้

ความสาํคญักบัการพฒันาดา้นผลติภณัฑใ์นดา้นต่างๆ ขา้งตน้ทีไ่ดก้ล่าวมา 

3. นักการตลาดควรมกีารทําโปรโมชัน่ดา้นการผ่อนชําระร่วมกนักบัธนาคารใหม้รีะยะเวลาทีย่าวนาน

มากขึน้ และมดีอกเบีย้ 0% เพราะจากผลงานวจิยั พบว่า ทศันคติของผู้บริโภคด้านราคา คือการผ่อนชําระที่

ยาวนาน และมดีอกเบีย้ 0% ของโทรศพัท์ตราสนิคา้ประเทศจนีนัน้ อยู่ในระดบัตํ่าที่สุด ซึง่ในปจัจุบนันัน้ การมี

โปรโมชัน่ดา้นผ่อนชาํระสนิคา้และดอกเบีย้ 0%นัน้ จะช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ เพราะไม่ต้อง

จ่ายเงนิในจํานวนมาก สามารถแบ่งเบาภาระในการจ่ายแต่ละครัง้ด้วยการมดีอกเบีย้ 0% อกีทัง้จากผลงานวจิยั 

ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคาของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นแนวโน้ม

ในการซือ้ในอนาคต เพราะฉะนัน้นกัการตลาดควรออกโปรโมชัน่การผอ่นชาํระและปลอดดอกเบีย้ใหก้บัผลติภณัฑ์

โทรศพัทส์มารท์โฟนทกุระดบัราคา ทกุกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้ และเกดิการซือ้ซํา้ต่อผูบ้รโิภคเหล่าน้ีดว้ย 

4. นักการตลาด ควรเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดโดยการคิดและออกแบบอุปกรณ์เสริมด้าน

เทคโนโลยทีีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของตราสนิคา้เพือ่ขายคูก่บัโทรศพัทส์มารท์โฟน ตวัอยา่งเชน่ นาฬกิาสมารท์วอทช์ 

ที่มีความโดดเด่นและทนัสมยัเทียบเคียงกบัตราสนิค้าแอปเป้ิล (Apple) และซมัซุง (Samsung) เน่ืองจาก

ผลการวจิยั สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคมทีศันคตต่ิออุปกรณ์เสรมิทีท่นัสมยัของ

ตราสนิค้าประเทศจีน ตํ่าที่สุด แสดงให้เห็นว่าตราสินค้าประเทศจีนขาดเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เสริมที่คู่กับ

โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ดงันัน้นักการตลาดควรคดิและพฒันาผลติภณัฑอุ์ปกรณ์เสรมิออกมาใหส้ามารถแข่งขนัได ้

เพราะนอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัชี้ให้เห็นว่า ทศันคติด้านส่วนประสมทางตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ของผู้บรโิภคดา้นแนวโน้มในการซื้อในอนาคต แสดงให้เหน็ว่าถ้าผู้บรโิภคมี

ทศันคตดิา้นการสง่เสรมิการตลาดทีด่ขี ึน้ กจ็ะทาํใหผู้บ้รโิภคเหล่าน้ีเกดิการซือ้ซํา้ขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดม้ขีอบเขตพืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และในพืน้ทีย่่านธุรกจิ ซึง่อาจทาํให้

การเก็บกลุม่ตัวอย่างขาดความแม่นยําไป จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาจากกลุม่ตัวอย่างที่มีขอบเขต

นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาไปในงานวิจัยน้ี เช่น ในกรุงเทพมหานคร ควรเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ย่าน

หา้งสรรพสนิคา้ทีม่กีารขายโทรศพัทม์อืถอื หรอืในต่างจงัหวดั ควรกําหนดขอบเขตใหม่ จากตวัเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นและมกีารใชง้านโทรศพัทม์อืถอืตราสนิคา้จนีมากรองจากกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัของตราสนิคา้ประเทศจนีทีท่าํการตลาดในประเทศไทยอย่างชดัเจน เสนอแนะให้

การทํางานวจิยัครัง้ต่อไป ควรเน้นเฉพาะตราสนิค้านัน้ๆ โดยเฉพาะ และเก็บกลุ่มตัวอย่างจากขอ้คําถามเรื่อง           
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การรบัรู้ หรอืทศันคติ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์จากงานวจิยัได้ตรงจุด เน่ืองจากตราสนิค้าของแต่ละตรานัน้ มี

ลกัษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกนัไป การทําวจิยัโดยมองภาพรวม อาจจะไม่ได้ผลที่ตรงและนําไปปรบัใช้จริงได้

ถกูตอ้งกบัแต่ละตราสนิคา้มากนกั 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหถ์งึขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาดในเชงิลกึ และนําขอ้มูลมาพฒันาและ

วจิยัไดน้ัน้ ควรทาํการวจิยัเป็นเฉพาะดา้น เช่นดา้นผลติภณัฑ ์สาํหรบัหน่ึงงานวจิยั และดา้นอื่นๆ การทําเช่นน้ีจะ

สามารถวเิคราะหล์งในรายละเอยีดไดว้่า ตราสนิคา้ควรพฒันาและปรบัปรุงดา้นผลติภณัฑด์า้นไหน หรอืดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด ควรทาํในรปูแบบไหนถงึจะสามารถสรา้งผลลพัธท์ีด่ต่ีอผูบ้รโิภคได ้ประโยชน์จากงานวจิยัเชงิลกึ

น้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลภายใน (Customer Inside) จากผูบ้รโิภคนํามาต่อยอดพฒันาผลติภณัฑข์องตราสนิคา้นัน้ไดใ้น

อนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารย ์ดร. 

อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้าํแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วาม

เมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผู้มี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จตาม

กาํหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้น้ี ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ี

ขยนั อดทน ซื่อสตัย์ มคุีณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรู้ตดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและ

ประเทศชาต ิ

สดุทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสําเร็จ

การศกึษา 
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