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กำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัยประชำกรศำสตร์ ที่มีต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทำงกำรตลำดและกระบวนกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ สมำร์ ท โฟนยี่ห้ อ Oppo กลุ่ ม ตัวอย่ำ งที่ ใ ช้ ใ น
กำรศึกษำผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่เคยซื้ อและสนใจที่จะซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo จำนวน
385 คน ใช้สอบถำมเป็ นเครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลคือ ควำมถี่ ร้อยละ
ค่ำเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติ ฐำนโดยใช้สถิ ติ t-test และ ANOVA กำหนดระดับ
นัยสำคัญ 0.05
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมำร์ ท
โฟน ยีห่ อ้ Oppo โดยรวม อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมสำคัญอยูใ่ นระดับ
มำก โดยด้ำนที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญอันดับแรกกับ ปั จจัยด้ำนสถำนที่ต้ งั ในขณะที่กระบวนกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo โดยรวม อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมคิดเห็น
อยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่ค่ำเฉลี่ ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ กำรประเมินผลทำงเลือก รองลงมำคือ มีกำรรับรู ้
ปัญหำ
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ 1) ปั จจัยประชำกรศำสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อกำรเลื อกผลิ ตภัณฑ์
และกำรส่ งเสริ มกำรตลำดสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ได้แก่ เพศ อำยุ รำยได้ต่อเดื อน และอำชี พ 2) ปั จจัย
ประชำกรศำสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำวไทย
ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน และอำชีพ
คาสาคัญ : สมำร์ทโฟน, ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด, กระบวนกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

นักศึกษำหลักสู ตรบริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุ รกิจอำเซี ยน มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
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บทนา
ในปั จจุบนั สมำร์ ทโฟนเข้ำมำมีบทบำทในชี วิตของมนุ ษย์มำกยิ่งขึ้น นอกจำกกำรใช้งำนในกำร
ติดต่อสื่ อสำรแล้ว ปั จจุบนั ยังมีรูปแบบกำรใช้งำนที่หลำกหลำยไม่วำ่ จะเป็ นในด้ำนกำรให้ควำมบันเทิง รับส่ ง
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงระบบอินเตอร์ เน็ต กำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงิน กำรศึกษำออนไลน์ หรื อแม้กระทัง่ กำร
ทำธุ รกิจผ่ำนสมำร์ ทโฟน ทำให้สมำร์ ทโฟนมีควำมสำคัญต่อกำรใช้ชีวติ ในปั จจุบนั เป็ นอย่ำงมำก ในด้ำนกำร
แข่งขันทำงกำรตลำดสมำร์ ทโฟนมีกำรแข่งขันที่รุงแรงยิ่งขึ้น ทำให้ผผู ้ ลิตสมำร์ ทโฟนหันมำให้ควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำและผลิตสมำร์ ทโฟนที่สำมำรถสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มำกยิง่ ขึ้น
ในส่ วนตลำดในสมำร์ ทโฟนในประเทศไทยปั จจุบนั อ้ำงอิงจำกเว็ปไซค์ www.droidsans.com ว่ำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ iPhone เคยสำมำรถได้ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสู งถึ งประมำณ 16% ในปี 2013
หลังจำกนั้นในปี 2016 ที่เพิ่มขึ้นมำได้อีกเล็กน้อยและก็เข้ำสู่ ช่วงขำลงต่อเนื่ อง แตกต่ำงกับ Oppo และ Vivo
ที่โตอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมำ และ Oppo พึ่งจะเข้ำมำมีส่วนแบ่งในตลำดสมำร์ ทโฟนในประเทศ
ไทยในช่ำวงปี ค.ศ. 2014 ซึ่ งถือเป็ นช่วงเริ่ มต้นในธุ รกิ จสมำร์ ทโฟนในประเทศไทย อำจจะมีควำมเสี่ ยงใน
กำรสร้ำงยอดขำยให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคสมำร์ ทโฟนใน
ปัจจุบนั ได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อ และปั จจัยส่ วน
ประสมทำงกำรตลำดของสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo ของประชำกรในกรุ งเทพมหำนคร เพื่อเป็ นแนวทำงให้
ผูป้ ระกอบกำรและผูส้ นใจในธุ รกิจสมำร์ ทโฟน สมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผน และพัฒนำโครงกำร
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค และใช้ประกอบกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงเชิ ง
ธุ รกิจในด้ำนกำรตลำด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมำร์ ท โฟนยี่ห้อ Oppo ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยใน
กรุ งเทพมหำนคร
2. เพื่อศึกษำอิทธิ พลของปั จจัยประชำกรศำสตร์ ที่มีต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมำร์ ท
โฟนยีห่ อ้ Oppo ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนคร
3. เพื่ อศึ ก ษำอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ประชำกรศำสตร์ ที่ มี ต่อปั จจัย ส่ วนประสมทำงกำรตลำดของ
สมำร์ทโฟนยีห่ อ้ Oppo ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนคร
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003, p. 16, อ้ำงถึ งใน เจริ ญจิตร ผจงวิทยำธร 2559, น. 12) กล่ ำวว่ำส่ วนประสมทำง
กำรตลำด (Marketing Mixหรื อ 7 P`s) เป็ นตัวแปรทำงกำรตลำดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษทั ใช้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง สิ่ งที่เสนอขำยโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองควำมจำเป็ น หรื อควำม
ต้องกำรของลู กค้ำให้เกิ ดควำมพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี
รำคำ คุณภำพ ตรำสิ นค้ำ บริ กำรและชื่อเสี ยงของผูข้ ำย ผลิตภัณฑ์อำจจะเป็ นสิ นค้ำบริ กำรสถำนที่ บุคคลหรื อ
ควำมคิ ดผลิ ตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์ (Utility) คุ ณค่ ำ (Value) ในสำยตำของลู ก ค้ำ จึ งจะมี ผลท ำให้
ผลิตภัณฑ์สำมำรถขำยได้ กำรกำหนดกลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยำยำมคำนึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และควำมแตกต่ำงทำงกำรแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ)ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่ น ประโยชน์พ้ืนฐำน
รู ปลักษณ์คุณภำพกำรบรรจุภณั ฑ์ ตรำสิ นค้ำ
3. กำรกำหนดตำแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นกำรออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อแสดงตำแหน่งที่แตกต่ำงและมีคุณค่ำในจิตใจของลูกค้ำเป้ ำหมำย
4. กำรพัฒ นำผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะใหม่ และ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่ งต้องคำนึ งถึงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ดียงิ่ ขึ้น
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสำยผลิตภัณฑ์ (Product Line)
6. ภำพลักษณ์ และชื่ อเสี ยงขององค์กร ซึ่ งเป็ นภำพของสถำบัน หน่ วยงำนบริ ษทั ห้ำงร้ ำน
หรื อบุคคลที่เกิดควำมรู ้สึกขึ้นในจิตใจของคนเรำว่ำดี ไม่ดี ชอบไม่ชอบเชื่อถือไม่เชื่ อถือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ฯลฯ ถ้ำควำมเห็ นของคนส่ วนมำกเป็ นเช่นไร ภำพลักษณ์ ของหน่ วยงำนก็จะเป็ นเช่ นนั้น ภำพลักษณ์ ที่ดีจะ
สร้ ำงควำมน่ ำนิ ยมเลื่ อมใส และภำพลักษณ์ ที่ไม่ดี ก็จะทำให้กำร ดำเนิ นงำนของสถำบันนั้นล้มเหลวได้
(วิจิตร อำวะกุล, 2542)
2. รำคำ (Price) หมำยถึง จำนวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ำยหรื อเสี ยไปเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
หมำยถึ ง คุ ณค่ำผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่ำงคุ ณค่ำ (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั
รำคำ (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ดังนั้น ผูก้ ำหนดกลยุทธ์ดำ้ นรำคำจึงต้องคำนึ งถึ ง คุ ณค่ำที่รับรู ้ (Perceived
Value) ในสำยตำของลู กค้ำ ซึ่ งต้องพิจำรณำกำรยอมรั บของลู กค้ำในคุ ณค่ำ ของผลิ ตภัณฑ์ว่ำสู งกว่ำ รำคำ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง และกำรแข่งขัน (Etzel, Walker, & Stanton, 2001)
3. สถำนที่ (Place) หมำยถึง โครงสร้ำงของช่องทำงซึ่ งประกอบด้วย สถำบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่ อนย้ำยสิ นค้ำและบริ กำร จำกองค์กำรหรื อผูผ้ ลิ ตไปยังตลำด สถำบันที่ นำผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลำด คื อ
สถำบันทำงกำรตลำด อำจจะเป็ นคนกลำงต่ำง ๆ
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4. กำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือ ที่ใช้เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ ต่อตรำสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรหรื อควำมคิดต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดควำมต้องกำร เพื่อเตือนควำมทรงจำในผลิตภัณฑ์
โดยคำดว่ำจะมีอิทธิ พลต่อควำมรู ้ สึก ควำมเชื่ อ และพฤติกรรมกำรซื้ อ หรื อเป็ นกำรติดต่อสื่ อสำรเกี่ ยวกับ
ข้อมูลระหว่ำงผูข้ ำยกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้ำง ควำมคิดที่มีผลต่ออำรมณ์ และควำมรู ้สึก ออกมำโดยทำงพฤติกรรม
กำร ติ ดต่อสื่ อสำรอำจใช้พ นักงำนขำย (Personal Selling) ทำกำรขำยและกำรติ ดต่ อสื่ อสำรโดยไม่ ใ ช้ค น
(Non-Personal Selling) เครื่ องมือในกำรติดต่อสื่ อสำรมีหลำยเครื่ องมือ องค์กำรอำจเลือกใช้หนึ่ งหรื อ หลำย
เครื่ องมื อ ซึ่ งต้องใช้หลัก กำรเลื อกใช้เ ครื่ องกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบประสมประสำนกัน (Integrated
Marketing Communication: IMC) โดยพิจำรณำถึ งควำมเหมำะสมกับลูกค้ำ คู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมำยร่ วมกันได้ เครื่ องมือกำรส่ งเสริ มกำรตลำดที่สำคัญ ซึ่ งประกอบด้วย กำรโฆษณำ (Advertising),
กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย (Personal Selling), กำรส่ งเสริ มกำรขำย (Sales Promotion) ที่มุ่งหมำยกระตุน้
ควำมต้องกำรซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer), คนกลำง (Trade) และพนักงำนขำย (Sales Forces), กำรให้ข่ำว
และกำรประชำสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation: PR), กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing)
5. บุคลำกร (People) หมำยถึง บุคคลที่มีส่วนร่ วมในกระบวนกำรทั้งหมดซึ่ งรวมไปถึงพนักงำนผู ้
ให้บริ กำร ซึ่ งได้จำกกำรคัดเลื อก เพื่อทำให้ลูกค้ำเกิ ดควำมพึงพอใจในกำรรับบริ กำรมำกขึ้นแตกต่ำงเหนื อ
คู่ แข่ ง ซึ่ ง พนัก งำนควรมี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถ มี ท ศั นคติ ที่ ดี สำมำรถตอบสนองต่ อลู ก ค้ำ อย่ำ งมี ค วำม
น่ำเชื่อถือ มีควำมรับผิดชอบ สื่ อสำรกับลูกค้ำได้ดี
6. ลักษณะทำงกำยภำพ หมำยถึ ง สภำพแวดล้อมที่ปรำกฏ ให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็ นทั้งหมด ไม่ว่ำจะ
เป็ นสถำนที่ซ้ื อขำยผลิตภัณฑ์ หรื อสถำนที่อื่นๆ ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูซ้ ้ื อกับบริ ษทั
7. กระบวนกำร (Process) หมำยถึ ง กระบวนกำรในกำรให้บ ริ ก ำรแก่ ลูกค้ำซึ่ ง มี หลำกหลำย
รู ปแบบเป็ นกำรส่ งมอบคุณภำพในกำรให้บริ กำรกับลูกค้ำ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ วและควำมประทับใจของ
ลูกค้ำ (Customer Satisfaction) รวมถึงกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ กำรทักทำย
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
คอทเลอร์ (Kotler, 1997) อธิ บำยคำว่ำ กำรตัดสิ นใจซื้ อ หมำยถึ ง ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องกำร
ข้อมู ล และระยะเวลำในกำรตัดสิ นใจส ำหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ แต่ ล ะชนิ ดแตกต่ ำ งกัน คื อ ผลิ ตภัณฑ์บ ำงอย่ำ ง
ต้องกำรข้อมู ล มำก ต้องใช้ระยะเวลำในกำรเปรี ย บเที ย บนำน แต่ บ ำงผลิ ตภัณฑ์ผู บ้ ริ โ ภคก็ ไ ม่ ต้อ งกำร
ระยะเวลำกำรตัดสิ นใจนำน
Walters (1987, น.69 อ้ำ งใน ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ , 2550, น.49) กล่ ำ วว่ ำ กำรตัด สิ น ใจ (Decision)
หมำยถึง กำรเลือกที่จะทำสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจำกทำงเลือกต่ำงๆ ที่มีอยู่
กิ ตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546, น.7, อ้ำงใน สุ ทำมำศ จันทรถำวรม, 2556, น.623) กำรตัดสิ นใจ คือ
กระบวนกำรคัดเลื อกแนวทำงปฏิ บ ตั ิ จำกทำงเลื อกต่ ำ งๆ เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ ต้องกำร โดยกำร
ตัดสิ นใจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรแก้ไขปั ญหำ
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ฉัตยำพร เสมอใจ (2550) กล่ำวว่ำ กำรตัดสิ นใจซื้ อ หมำยถึง ผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบและขั้นตอนใน
กำรตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน สำหรับสิ นค้ำบำงประเภท ผูบ้ ริ โภคอำจต้อง
ใช้เวลำในกำรตัดสิ นใจนำนและต้องกำรข้อมูลมำก ได้แก่ สิ นค้ำรำคำแพง อำยุกำรใช้งำนนำน ๆ ไม่เปลี่ยน
บ่อย โดยเฉพำะถ้ำเป็ นสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ไม่เคยใช้มำก่อน เช่น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล รถยนต์ บ้ำน
เป็ นต้น แต่สำหรั บสิ นค้ำบำงประเภทกลับใช้เวลำสั้ น ไม่ตอ้ งกำรข้อมู ล มำกนักในกำรตัดสิ นใจ หรื อ
บำงครั้งผูบ้ ริ โภคอำจจะตัดสิ นใจในทันทีโดยไม่ตอ้ งพิจำรณำข้อมูลเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ตัดสิ นใจสำหรับสิ นค้ำหรื อบริ กำรประเภทใด ผูบ้ ริ โภคจะมีควำมเสี่ ยงจำกกำรตัดสิ นใจ คือ นอกจำกสิ่ งที่
เขำคำดหวังว่ำจะได้รับแล้ว ผูบ้ ริ โภคต้องยอมรับควำมเสี่ ยงในสิ่ งที่เขำไม่พึงปรำรถนำจำกกำรตัดสิ นใจซื้ อ
นั้น ๆ ด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด (4P)
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์
2. ด้ำนรำคำ
3. ด้ำนช่องทำงจัดจำหน่ำย
4. ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
กระบวนกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สมำร์ทโฟนยีห่ ้อ Oppo
1. กำรรับรู ้ปัญหำ
2. กำรแสวงหำข้อมูล
3. กำรประเมินผลทำงเลือก
4. กำรตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้ อ

ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์
1. เพศ
2. อำยุ
3. กำรศึกษำ
4. อำชีพ
5. รำยได้ต่อเดือน

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่เคยซื้ อและสนใจที่
จะซื้ อสมำร์ ทโฟนยีห่ อ้ Oppo
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำเป็ นผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่เคยซื้ อและสนใจที่จะซื้ อ
สมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo ซึ่ งไม่ทรำบจำนวนที่แน่ นอน โดยคำนวณจำกสู ตรกรณี ไม่ทรำบจำนวนประชำกร
ของคอแครน (Cocharn,1997) โดยกำหนดระดับควำมเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ขนำดตัวอย่ำงที่จำนวน 385 คน
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดมำวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
โดยใช้เครื่ องมือประกอบกำรศึกษำคือ
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรอธิ บำยข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม และใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม ำน (Inferential statics) กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล และกำรทดสอบสมมติ ฐ ำน
(Hypothesis testing) ใช้ค่ำ T-test ใช้เปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่จำแนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม และค่ำ One-Way
ANOVA ใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่จำแนกเป็ น 3 กลุ่ม
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.7 มีอำยุ 20 – 30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 61.3 มีสถำนภำพโสด คิดเป็ นร้อยละ 80.0 มีกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 68.6 มี
รำยได้ ต่ำกว่ำ 20,000 บำทคิดเป็ นร้อยละ 38.7 และส่ วนใหญ่มีอำชีพพนักงำนบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ
68.6
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมำร์ ท
โฟน ยีห่ อ้ Oppo โดยรวม อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมสำคัญอยูใ่ นระดับ
มำก โดยด้ำนที่ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญอันดับแรกกับ ปั จจัยด้ำนสถำนที่ต้ งั (x̅ = 3.97) รองลงมำคือ ปั จจัย
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ำนส่ งเสริ มกำรตลำด และปั จจัยด้ำนรำคำตำมลำดับ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo โดยรวม อยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมำก โดยด้ำนที่ค่ำเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก
คือ กำรประเมินผลทำงเลือก รองลงมำคือ มีกำรรับรู ้ปัญหำ กำรตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้ อ และ
กำรแสวงหำข้อมูล ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1) เพศที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อกำรเลือกผลิตภัณฑ์และกำรส่ งเสริ มกำรตลำดสมำร์ ทโฟนยีห่ อ้
OPPO ของผู บ้ ริ โ ภคชำวไทยในกรุ ง เทพมหำนครที่ แ ตกต่ ำ งกัน โดยเพศชำยควำมส ำคัญ กับ กำรเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์และกำรส่ งเสริ มกำรตลำดของสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO มำกกว่ำเพศหญิง ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะเพศ
ชำยชื่ นชอบ และมีควำมรู ้ ดำ้ นเทคโนโลยีมำกกว่ำเพศหญิง ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ พชระ สุ ธนฐำน
(2557) ศึกษำเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทำง
กำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
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2) อำยุที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อกำรเลือกรำคำสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยใน
กรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน โดยผูบ้ ริ โภคอำยุ น้อยกว่ำ 20 ปี ให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกรำคำสมำร์ ทโฟน
ยี่ห้อ OPPO มำกกว่ำอำยุ 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะผูบ้ ริ โภคที่มีอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี มีกำลังในกำรใช้
จ่ำยจำกัดจึ งต้องกำรสมำร์ ทโฟนที่คุม้ ค่ำกับรำคำที่ จ่ำยไป ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ ธนำธิ ป แววศรี
(2557) ศึกษำเรื่ อง ปั จจัยในกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหำนคร พบว่ำ อำยุ
แตกต่ำงกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดแตกต่ำงกัน
3) รำยได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อกำรเลื อกผลิ ตภัณฑ์ รำคำ สถำนที่ ต้ งั และกำร
ส่ งเสริ มกำรตลำดสมำร์ ทโฟนยีห่ ้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ อำจ
เป็ นเพรำะผูบ้ ริ โภคที่ มี รำยได้ม ำกกว่ำ จึ ง มี โ อกำสในกำรเลื อกสมำร์ ท โฟนได้หลำกหลำยมำกกว่ำ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ พชระ สุ ธนฐำน (2557) ศึกษำเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิ พล
ต่อกำรตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ กำรเครื อข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ
รำยได้ต่อเดือนมีควำมสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทำงกำรตลำดทุกด้ำน
4) อำชีพที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อกำรเลื อกกำรส่ งเสริ มกำรตลำดสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ของ
ผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะ โดยอำชีพรับรำชกำร/รัฐสำหกิจ ให้
ควำมสำคัญในกำรเลือกกำรส่ งเสริ มกำรตลำดสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO น้อยกว่ำอำชี พธุ รกิจส่ วนตัว/ อื่น ๆ
และนักศึกษำ ทั้งนี้อำจเป็ นเพรำะธุ รกิจส่ วนตัว/ อื่น ๆ และนักศึกษำต้องกำรโปรโมชัน่ จึงให้ควำมสำคัญกับ
ส่ วนลดค่ำเครื่ อง และกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ถึงโปรโมชัน่ ผ่ำนสื่ อต่ำงๆมำกกว่ำ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งำนวิจยั ของ พชระ สุ ธนฐำน (2557) ศึกษำเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจ
เลื อกผูใ้ ห้บ ริ ก ำรเครื อข่ ำ ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่ 3G ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ผลกำรศึ ก ษำพบว่ำ อำชี พ มี
ควำมสัมพันธ์กบั ส่ วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
5. จำกกำรศึ กษำพบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึ กษำ รำยได้ต่อเดื อนและอำชี พที่ แตกต่ ำ งกันมี
อิทธิ พลต่อกำรรับรู ้ปัญหำ กำรประเมินผลทำงเลือก และพฤติกรรมภำยหลังกำรซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO
ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครแตกต่ำงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ กฤษณ์ โอฬำรเลิศกุล
(2559) ศึกษำเรื่ อง กำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ยหี่ ้อซัมซุงของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหำนครฝั่งธนบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูซ้ ้ื อสมำร์ ทโฟนที่มีปัจจัยด้ำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ
อำชี พ และรำยได้ที่แตกต่ำงกันมีกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ยี่ห้อซัมซุ ง
แตกต่ำงกัน จำกผลกำรศึกษำที่ได้ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สำมำรถอภิปรำยจำแนกตำมปั จจัยส่ วนบุคคลดังนี้
5.1 อำยุที่แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อกำรรั บรู ้ ปัญหำสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำว
ไทยในกรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจเป็ นเพรำะควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรในกำรใช้สมำร์ ทโฟ
นของผูบ้ ริ โภคแตกต่ำงกัน
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5.2 ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อกำรแสวงหำข้อมูล และกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ท
โฟนยี่ห้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะผูท้ ี่มีกำรศึกษำ
สู งกว่ำมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำข้อมูลมำกกว่ำ
5.3 รำยได้ต่อเดื อนที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อ กำรรั บรู ้ ปัญหำ สมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO ของ
ผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะผูบ้ ริ โภคที่มีรำยได้มำกกว่ำมีโอกำส
ในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำได้หลำกหลำยมำกกว่ำจึงทำให้สำมำรถเลือกซื้ อได้ตรงตำมควำมต้องกำรขอตนเองเมื่อ
มีกำรรับรู ้วำ่ ตนเองต้องกำรสมำร์ ทโฟนยีห่ อ้ OPPO
5.4 อำชีพที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อกำรแสวงหำข้อมูล และกำรประเมินผลทำงเลือกสมำร์ ท
โฟนยี่ห้อ OPPO ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนครที่ แตกต่ำงกัน โดยอำชี พนักศึกษำมีแสวงหำ
ข้อมูล และกำรประเมินผลทำงเลือกสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ OPPO มำกกว่ำ รับรำชกำร/รัฐสำหกิ จ หรื อพนักงำน
บริ ษทั เอกชน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จำกกำรศึกษำพบว่ำปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด
และกระบวนกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ อสมำร์ ทโฟนยี่ห้อ Oppo ของผูบ้ ริ โภคชำวไทยในกรุ งเทพมหำนคร ดังนั้น
ผูป้ ระกอบกำรควรจัดส่ วนประสมทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่ม
อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรตัดสิ นใจซื้ อสมำร์ ทโฟนยีห่ ้อ Oppoเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผลกำรศึกษำครั้งนี้
ยัง พบว่ำ ผูบ้ ริ โภคให้ค วำมส ำคัญกับ ปั จ จัย ประสมทำงกำรตลำด 4 ด้ำ นในระดับ มำก ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง มี
ข้อเสนอแนะในกำรจัดส่ วนประสมทำงกำรตลำดแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิตสมำร์ ทโฟน ยี่ห้อ Oppo ให้ควำมสำคัญกับออกแบบสมำร์ ทโฟนที่มีดีไซน์
สวยงำม มีควำมทันสมัย มีคุณภำพคงทน สำมำรถรองรับ Application ได้หลำกหลำย และมีฟังก์ชนั่ กำรใช้
งำนตรงตำมควำมต้องกำร มีผลิ ตภัณฑ์ที่หลำกหลำยรุ่ นให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกในระดับรำคำที่แตกต่ำงกันตำม
คุณภำพและมีฟังก์ชนั่ กำรใช้งำน เพื่อผูบ้ ริ โภคที่มีรำยได้ต่ำงกันสำมำรถเลือกซื้ อได้ตำมกำลังของตนเอง
ด้ำนรำคำ รำคำควรมีควำมเหมำะสมกับคุ ณภำพและบริ กำร และควรมีกำรระบุรำคำสิ นค้ำและ
อัตรำค่ำบริ กำรต่ำง ๆ ของร้ำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกิดควำมคุม้ ค่ำกับรำคำที่จ่ำยไป
ด้ำ นด้ำ นช่ องทำงจัดจำหน่ ำ ย ท ำเลที่ ต้ งั ของร้ ำ นจำหน่ ำ ยสมำร์ ท โฟน ยี่ห้อ Oppo ควรอยู่ใ น
ศูนย์กำรค้ำ หรื อเป็ นตัวแทนจำหน่ำยค่ำยมือถือ ซึ่ งจะทำให้มีควำมน่ำเชื่ อถือ และเพื่อควำมสะดวกสบำยใน
กำรเดิ นทำงของลู กค้ำ นอกจำกนี้ ร้ำนควรมีสถำนที่ ที่กว้ำงขวำงเพียงพอต่อกำรให้บริ กำรสำมำรถรองรั บ
ลูกค้ำได้อย่ำงทัว่ ถึง
ด้ำ นกำรส่ ง เสริ ม กำรตลำด ควรมี ก ำรรั บ ประกันสิ นค้ำ และบริ ก ำร ควรมี ก ำรจัดโปรโมชั่น
ส่ วนลด หรื อแจกของสมนำคุณต่ำง ๆ และควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำร ผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะสื่ อโซเชี ยลมีเดีย ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ได้รับควำมนิ ยม และควรใช้พรี เซนเตอร์ ที่ อยู่ใน
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กระแสเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มนักศึกษำ เนื่ องจำกนักศึกษำมีกำรแสวงข้อมูลมำกที่สุด และให้ควำมสำคัญกับกำร
ประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้ ควรมีกำรอบรมพนักงำนขำยให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญเกี่ ยวกับ สมำร์ ทโฟน
ยีห่ อ้ Oppo เพื่อสำมำรถให้คำแนะนำสิ นค้ำได้อย่ำงชัดเจน
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