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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อและผูใชบริการจากราน
ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซี  สาขานครปฐม กําหนดขนาดตัวอยางตามแนวทางของ 
Yamane (1976) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามระหวาง 2สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2553 การวิเคราะห
ขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุตั้งแต 15 - 19 ป เปนนักเรียน สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา และมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 
5,000 บาท  2) ขอมูลการเลือกซื้อกับโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา สวนใหญเลือกซื้อเพื่อพูดคุย ยี่หอที่นิยมใชไดแก 
Nokia เหตุผลที่เลือกใชเพราะเชื่อในคุณภาพ การเลือกซื้อโทรศัพทไดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศน โดยโฆษณามีผล
ตอการตัดสินใจ มีการเปรียบเทียบขอมูลของแตละยี่หอจากสื่ออินเทอรเน็ต ระยะเวลาในการคนหาขอมูลกอน
ตัดสินใจซื้อ 1 สัปดาห และตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 3) ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อ และใช
บริการจากรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด ไดแก รานคาที่มีการตอรองราคาได การเรียกลูกคาของ
คนขาย และรานคาที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่หลากหลาย รวมถึงรานคาที่มีอุปกรณเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ และการ
ลงโปรแกรมที่ใหมและแตกตางจากรานคาอื่น ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อและใชบริการของผูบริโภค เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุด 
 
คําสําคัญ :  ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซ้ือ  ผูประกอบการรานโทรศัพทมือถือ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the factors affecting the buying decision and 
mobile user of mobile phone shops at Big C Department Store, Nakhon Pathom Branch. The sample 
size was defined as the guideline of Yamane (1976). Questionnaires were used to collect data between 
2 August to 15 August 2010. Statistics used for data analysis were Percentage, Mean, and Standard 
Deviation. The results showed that 1) the majority of the sample were females who were 15 to 19 years 
old, are students and single, have a monthly income less than 5,000 baht and high school education 2) 
General information collected in the study found that the majority of consumers buy mobile phones to 
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talk. The popular brand was Nokia because they believed in the quality. The phone receives information 
from the television. The ads affect the decisions and compare the information by using internet. 
Collecting information before buying decision 1 week and making decision by themselves 3) factors 
that affected the buying decision were the shop could bargain, calling customer of seller, several kinds 
of mobile than others Including shops of mobile phone accessories. So the operators should focus on 
factors that affect the buying decision and mobile user of mobile phone shops in order to meet the 
needs of consumers. 
 

Keywords : factors affect to the buying decision, mobile phone shop 
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คํานํา 
ปจจุบันนี้ โทรศัพทเคลื่อนที่มีความสําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน เพราะใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ในการติดตอสื่อสาร ซึ่งแตกตางจากในอดีตมีเพียงบุคคลวัยทํางานที่สามารถมีโทรศัพทเคลื่อนที่ได  
เนื่องดวยปจจัยดานราคาของโทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงแรกมีราคาสูงมาก เครือขายใหบริการนอยและคาบริการมี
ราคาสูง แตในปจจุบันมีการปรับปรุงเครือขายใหบริการเพิ่มมากขึ้น  รวมไปถึงราคาและคาบริการของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ลดลง ทําใหประชาชนมีโทรศัพทเคลื่อนที่ในครอบครองจํานวนมาก  โดยสวนใหญแลวผูใชจะอยู
ในวัยเรียนและวัยทํางานที่ตองมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นในเรื่องงานและธุรกิจ แตเหตุผลที่บุคคลเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนที่แตละยี่หอและเครือขายมีความแตกตางกันตามลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ สังเกต
จากลักษณะรูปแบบความสวยงามที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด 

การเติบโตของโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศเปนไปอยางกาวกระโดด  สํานักงานสถิติแหงชาติระบุ
วาจาก 5.6 เลขหมายในป 2543 เพิ่มขึ้นเปน 64.7 เลขหมายตอประชากร 100 คน ในชวงป 2546 - 2549 คนไทยมี
แนวโนมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ ในป 2546 จากประชากร 100 คน มีโทรศัพทเคลื่อนที่ใช 
23 คน และเพิ่มเปน 42 คนในป 2549 โดยกลุมของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุดคือกลุมวัยรุน               โลก
ปจจุบันการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีบทบาทตอคนไทยเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยแหง 
การเรียนรูสิ่งใหมไดงายขึ้น (นภาพร  พานิชชาติ, 2550) 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยใหความสําคัญกับปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ และ
ผูใชบริการจากรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซี  สาขานครปฐม โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 47 
ราน  แตละผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ มีการตั้งราคาและรูปแบบการใหบริการที่ใกลเคียงกัน ซึ่งทางผูวิจัยนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขพัฒนารูปแบบการขาย และใหบริการซอมโทรศัพทมือถือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุด   
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อุปกรณและวิธีการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดและวิธีดําเนินการ ดังนี ้
 1.  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจกลุมตัวอยางจาก 
ผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซี สาขานครปฐม เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อและใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที ่โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิจัย ใชคาความถี่ และรอยละ ทําการวิเคราะหเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย   
 2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคา บิ๊ก
ซี สาขานครปฐม  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที ่1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที ่2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที ่สวนที ่3 ปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อและใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่

       3.1  ขั้นตอนในการทําวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้
                              3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร และวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ในหางสรรพสินคาบิ๊กซ ีสาขานครปฐม 

3.1.2 นําเครื่องมือวิจัยไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามใหครอบคลมุใน
ทุกประเด็นและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

3.1.3 พิจารณาในดานความถูกตอง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี
คาดัชนีความสอดคลองของคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
มากกวา 0.50 

4.  การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ตรวจความถูกตองและความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางจากผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซี สาขานครปฐม จํานวน 400 
คน  

 4.1  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 400 คนนํามาวิเคราะหประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS (Statistical Package for Social Science) คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 4.2   พฤติกรรมของผูใชบริการศูนยใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในหางสรรพสินคาบิ๊กซ ีสาขานครปฐม 
ใชคาสถิติพรรณนาประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 5.  การแปรความหมายของคาเฉลี่ยของประเด็นคําถามเปนขอในแตละดาน ในแบบสอบถาม โดยใช
เกณฑการแปรความหมายตามแนวทาง (ประสพชัย พสุนนท, 2553) รายละเอียดดังนี ้ 5.1) คะแนน 4.51 – 5.00   
คือ ระดับมากที่สุด 5.2) คะแนน 3.51 – 4.50   คือ ระดับมาก 5.3) คะแนน 2.51 – 3.50   คือ ระดับปานกลาง 5.4) 
คะแนน 1.51 – 2.50   คือ ระดับนอย 5.5) คะแนน 1.00 – 1.50   คือ ระดับนอยที่สุด 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 เมื่อผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด ทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS มีผลการศึกษาดังนี ้
 1. ขอมูลดานประชากรศาสตร  พบวา  ผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซ ี
สาขานครปฐม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.5 มีอายุตั้งแต 15 - 19 ป คิดเปนรอยละ 38.0                    
มีสถานภาพเปนโสด คิดเปนรอยละ 66.0 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5, 000 บาท คิดเปนรอยละ 40.3 สวนใหญเปน
นักเรียน คดิเปนรอยละ 39.5 และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 55.0  
 2.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวการเลือกซื้อกับโทรศัพทเคลื่อนที ่พบวาโดยสวนใหญเลือกซื้อเพื่อพูดคุยเลน คิดเปน
รอยละ 39.5 พบวายี่หอที่นิยมใชไดแก Nokia คิดเปนรอยละ 72.8 มีเหตุผลที่เลือกใชเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ยี่หอ คิดเปนรอยละ 47.5 พบวาในการเลือกซื้อโทรศัพทนั่นไดรับขาวสารจากทีว ีคิดเปนรอยละ 57.8 พบวาโฆษณา
มีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 52.0 พบวามีการเปรียบเทียบการแขงขันของแตละยี่หอจาก
สื่ออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 34.5 มีระยะเวลาในการคนหาขอมูลกอนตัดสินใจซื้อ 1 อาทิตย คิดเปนรอยละ 41.5 
พบวาตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คิดเปนรอยละ 62.8 โดยที่ราคาที่จะซื้อมีจํานวน              3,001 - 6,000 
บาท คิดเปนรอยละ 39.8 พบวาเหตุผลที่เลือกใชบริการศูนยบริการ AIS, DTAC และ TRUEMOVE ในการเลือกซื้อ
โทรศัพท คิดเปนรอยละ 34.3 และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการในการเลือกซื้อโทรศัพทพบวาความเชื่อมั่นตอ
รานใหบริการ คิดเปนรอยละ 57.3 
 3. ขอมูลปจจัยที่ผูบริโภคเลือกซื้อและผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนที่หางสรรพสินคา บิ๊กซี 
สาขานครปฐม มีทั้งหมด 7 ปจจัย   
 ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อ และผูใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุด ไดแก รานคาที่มี
การตอรองราคาได ( X = 4.08, SD= 0.92) การเรียกลูกคาของคนขาย ( X = 4.08, SD= 0.78) รานคาที่มี
โทรศัพทเคลื่อนที่หลากหลาย ( X = 4.06, SD= 0.92) และรานคาที่มีอุปกรณเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที ่           
( X = 4.06, SD = 0.94) รองลงมารานของคนรูจัก ( X = 3.67, SD= 1.25) และการลงโปรแกรมที่แตกตางใหมกวา
รานอื่น ( X = 3.67, SD= 1.10) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพศหญิง อายุระหวาง      15 
– 19 ป โดยสวนใหญ และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน ดังนั้นผูปกครองควรที่จะใหความสนใจอยางใกลชิด 
เพราะกลุมที่สนใจใชบริการเปนกลุมเยาวชนที่มีรายไดต่ํา ปญหาอาจตามมาตามความตองการอยากไดของวัย  
 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อ โทรศัพท เคลื่อนที่  จากผลการวิจัยพบวา  สาเหตุของการเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนที่มาจากเหตุผลเพื่อตองการติดตอสื่อสารตอกัน ซึ่งยี่หอที่นิยมใชมากที่สุด ไดแก ยี่หอ NOKIA โดย
มีสาเหตุมาจากความนาเชื่อถือของยี่หอ และสื่อโฆษณาทางทีวีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อในระดับปานกลาง จาก
ผลการวิจัยยังพบวาราคาที่ซื้ออยูในชวงราคา 3,001 - 6,000 บาท ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางยังอยูในวัยเรียน
และยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ดังนั้นผูประกอบการควรที่จะขยายตลาดไปยังกลุมผูที่มีรายไดเปนของตนเอง ซึ่ง
จะทําใหมีกําลังซื้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และควรที่จะมีศูนยบริการที่ครบวงจรเพื่อที่จะทําใหมีผลตอการเลือกใชบริการ
มากยิ่งขึ้น 
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 ดานปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อและใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที ่ในหางสรรพสินคาบี๊ก
ซี สาขานครปฐม ผลจากการวิจัยพบวา รานคาที่มีการตอรองราคาได การเรียกลูกคาของผูประกอบการ และรานคา
ที่มีอุปกรณเสริม ลูกคาใหความสําคัญมากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องของการใหบริการ
ในทุกรูปแบบ เพราะการใหบริการที่ดีมีผลตอการเลือกใชบริการของลูกคาเปนอยางมาก 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการผลการวิจัย 
 1.  ผูปกครองควรใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภค เพราะผลจากการวิจัยที่ไดพบวานักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษามีความสนใจในการใชบริการรานผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด ซึ่งเปนกลุมที่ยังไมมี
รายไดเปนของตนเอง ความตองการอยากมี อยากไดตามวัยหากผูปกครองดูแลไมทั่ว ปญหาที่ตามมาอาจสงผล
กระทบตอการเรียน หรือการดํารงชีวิตของนักเรียนในอนาคต 
 2.  ผูประกอบการควรที่จะใหความสําคัญตอกลุมลูกคาทุกกลุม เพื่อที่จะไดกระจายยอดขายใหครอบคลุม
ในทุกระดับ  
 3.  ควรที่จะใหความสําคัญในเรื่องของการใหบริการ เชน มีการรองรับบริการหลังการขาย คุณภาพของการ
ใหบริการ เปนตน เพราะการใหบริการที่ดีมีผลโดยตรงตอการเลือกบริโภคของลูกคา 

 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการทําวิจัยในเรื่องของการใหบริการที่สงผลตอผูบริโภคโดยตรง เพื่อที่ทําใหเขาถึงทั้งผูบริโภคและ
ผูใหบริการ 
 2.  ควรศกึษาตัวแปรหรือปจจัยทางดานอื่น ๆ เชน ลักษณะของทําเลที่ตั้ง อุปสรรคในการใหบริการ เปนตน  
และควรที่จะศึกษาอิทธิพลที่มีผลตอการใชบริการหรือเลือกใชบริการของผูบริโภค 
 3.  ศึกษาในสถานที่อื่นนอกจากหางสรรพสินคา เชน การใหบริการขายทางอินเทอรเน็ต หรือการใหบริการ
ตามแหลงชุมชน เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตาง  ซึ่งจะไดพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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