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การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

(STUDYING OF 3D TELEVISION PURCHASE DECISION 

OF CONSUMER IN BANGKOK AREA) 

 เมธาว ีจารุวฒัน์จีรังกร1   ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

……………………………………………………………………. 

  บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้

ลกัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายจากผูท่ี้เคยตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ

โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม

ปลายปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการ

วิเคราะห์ โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือการใชส้ถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามซ่ึงผลการศึกษา

สรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ มีรายไดต่้อครัวเรือนและสถานภาพ

ท่ีมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียงราคาเท่านั้น ท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่มีเร่ืองภาพลกัษณ์สินคา้และความภกัดี

ในตราสินค้า ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือโทรทัศน์สามมิ ติในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

  The propose of  this independent study were (1) to study demographic 

differences of participants, (2) To study the relationship of marketing mixes that 

effect to consumers’ purchasedecisions of 3D television in Bangkok., and (3) to 

study other factors to customers in Bangkok area who decide to purchase 3D 

television. 

In this study, the sample was finite population. The researcher used 

purposive sampling so that the characteristics of population were various. The 

researcher asked for participation from customers in Bangkok area who decide to 

purchase 3D television. The samples of 400 customers were chosen at random from 

the population. The instrument of this study was closed end questionnaire. The data 

was analyzed by using computer program. Descriptive statistics were used to 

describe the basic features of the data about the respondents. t-Test was used to test 

hypothesis to consider the relationship between independent and dependent 

variables.Results found as follows: 

1. Considering personal factors, it was found that family income and status 

of customers in Bangkok area have different decisions in selecting 3D television.  

2. Considering marketing mix, it was found that only price has influence on 

customers’ decision of purchasing 3D television. 

3. Considering other factors, it was found that brand image and brand 

loyalty has influence on customers’ decision of purchasing 3D television. 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 

จะเห็นวา่มนุษยมี์เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยทาํให้การดาํรงชีวิตสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน เช่นเดียวกนักบัในเร่ืองของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้

ชนิดใดชนิดหน่ึง ผูบ้ริโภคใช้เทคโนโลยีในการหาแหล่งขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วใน
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สินคา้ท่ีตนเองสนใจ ในทางตรงกนัขา้มฝ่ังของผูผ้ลิตเองก็ตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้

ของตนเองใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคในระดบัท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นได้ ทั้ งในเร่ืองคุณภาพของสินค้า ราคา การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ตวัสินค้า 

รวมถึงทุกอย่างท่ีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้เด่นในสินคา้ชนิดนั้นมากท่ีสุด ซ่ึง

แน่นอนวา่ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงข้ึนในตลาด สินคา้ท่ีมีศกัยภาพไม่เพียงพอ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้น้อย จะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้ต่อไป 

ผูผ้ลิตตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค, ตลาดสินคา้, คู่แข่งและเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนไปอยู่เกือบจะตลอดเวลา ตลาดท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษา คือ “ตลาด

สินคา้โทรทศัน์” 

การท่ีผูศึ้กษาเลือกทาํการศึกษาในหวัขอ้ “การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สาม

มิติในเขตกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจาก ถึงแมว้า่จากขอ้มูลขา้งตน้ ปริมาณผูบ้ริโภคท่ี

เลือกบริโภคโทรทศัน์สามมิติยงัมีเป็นจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัการบริโภคโทรทศัน์

ประเภทอ่ืนๆในปัจจุบนั แต่จะเห็นว่าในอนาคตอนัใกล ้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะหัน

มาเลือกบริโภคโทรทศัน์ประเภทน้ีเป็นจาํนวนมากข้ึน อา้งอิงไดจ้าก การทาํการตลาด

อย่างหนักของผูผ้ลิตในปัจจุบันท่ีให้ความสําคัญและมีการแข่งขันกันมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงสินค้าท่ีมีส่วนช่วยประกอบหรือรองรับโทรทัศน์ชนิดน้ี เช่นเคร่ืองเล่นท่ี

สามารถเล่นรูปแบบไฟล์วิดีโอท่ีแสดงผลแบบสามมิติมีมากข้ึน หรือไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของตลาดการผลิตภาพยนตร์ ท่ีมีการผลิตหนงัสามมิติออกมามากข้ึนนัน่เอง จาก

เหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษาเล็งเห็นความสําคญัในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์

สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพสมรส, สมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติ 

2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการ

จาํหน่าย, การส่งเสริมทางการขาย, ดา้นการบริการจากพนกังาน, ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ, ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์

สามมิติ 

3) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยความไวว้างใจในตราสินคา้, ภาพลกัษณ์

สินคา้, ความภกัดีในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1)เพื่ อไ ด้ท รา บ ถึ ง พ ฤ ติ ก รรม ก า ร เ ลื อก ซ้ื อโ ท รทัศ น์ส า ม มิ ติใ น เข ต

กรุงเทพมหานครและไดรู้้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2) เพื่อไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ

ในเขตกรุงเทพมหานครและนํามาปรับแผนการตลาดเพื่อสนองความต้องการ

ผูบ้ริโภคใหถู้กจุด 

3) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโนม้ของธุรกิจโทรทศัน์สาม

มิติและการตดัสินใจการวางแผนกลยุทธ์และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงส่งเสริม

พฒันาของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ตวัผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

                  ตวัแปรอิสระ                                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพ 
- สมาชิกในครอบครัว 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจาํหน่าย 
- การส่งเสริมทาง

การตลาด 
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

- ความไวว้างใจในตรา

สินคา้ 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ 
- ความภกัดีในตราสินคา้ 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

โทรทศัน์สามมิติ 
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2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

            2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

            จนัจิรา สุวรรณกาํจาย (2543: 12-13) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรม หมายถึง 

การกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคล ท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจและส่ิงเร้า

ภายนอก  โดยการกระทาํนั้นเป็นไปโดยรู้ตวัหรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตวั  อาจเป็น

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์  ไม่ว่าส่ิงมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถ

สังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามแต่สามารถใชเ้คร่ืองมือทดสอบได ้  

            จากความหมายของพฤติกรรมขา้งตน้จึงกล่าวไดว้า่  พฤติกรรมหมายถึง การ

กระทาํของมนุษยซ่ึ์งตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอกร่างกาย  โดยการ

แสดงออกของบุคคลอาจจะสังเกตเห็นได้หรือไม่ ก็ตามแต่สามารถใช้เคร่ืองมือ

ทดสอบได ้ซ่ึงเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

           2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

           ทิพย์วลัย์และคณะ (2546: 99) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก

ทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา อาจกล่าวไดว้า่การตดัสินใจจะเกิดข้ึนมาได้

ตอ้งมีทางเลือกหลายๆ ทางเกิดข้ึนก่อน จากนั้นจึงนาํทางเลือกเหล่านั้นมาพิจารณา

เปรียบเทียบกนั จนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้จึงนาํทางเลือกท่ีเลือกนั้นมาเป็น

แนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป การตดัสินใจและการแกปั้ญหาเป็นของคู่กนั เม่ือใดท่ี

มีปัญหา การตดัสินใจจะเกิดข้ึนมาทนัที จึงอาจกล่าวไดว้่า ปัญหาคือ ความแตกต่าง

ระหว่างสภาพปัจจุบันกับสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต ส่วนการ

ตดัสินใจคือการเลือกเอาวิธีปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆ วิธีท่ีมีอยู ่

และทั้งๆ ท่ีรู้ว่าเป็นส่ิงสําคญัแต่เราก็ไม่สามารถตดัสินใจไดดี้ทุกคร้ัง นัน่เพราะว่ามี

องค์ประกอบหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (ยุดาและธนิกานต,์ 2542: 125 

และ ทิพย์วลัย์และคณะ, 2546: 100) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การตดัสินใจ 

หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลากหลายทางเลือก ซ่ึง

บุคคลคาดหวงัวา่จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจ เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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              2.3 แนวคิดทฤษฎีและแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 

              ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:12-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้

ร่วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  

            1.ผลิตภณัฑ์ (Product) คือสินคา้หรือบริการท่ีเราจะเสนอให้กบัลูกคา้ แนว

ทางการกาํหนดตวั product ให้เหมาะสมก็ตอ้งดูวา่กลุ่มเป้า หมายตอ้งการอะไร เช่น

ตอ้งการนํ้ าผลไมท่ี้ สะอาด สด ในบรรจุภณัฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ เราก็ตอ้ง

ทาํตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ไม่ใช่วา่เราชอบหวานก็จะพยายามใส่นํ้าตาลเขา้ไป  

            2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งสาํคญัในการตลาด แต่ไม่ใช่วา่ คิดอะไร

ไม่ออกก็ลดราคาอยา่งเดียวเพราะการลดราคาสินคา้ อาจจะไม่ไดช่้วยให้การขายดีข้ึน

ได ้หากปัญหาอ่ืนๆยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข การตั้งราคาในท่ีน้ีจะเป็นการตั้งราคาให้

เหมาะสมกบั ผลิตภณัฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายนํ้ าผลไมท่ี้จตุจกัร 

ราคาอาจจะตอ้งถูกหน่อย แต่หากขายท่ีสยาม หากตั้ง ราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มท่ี

เป็นเป้าหมายอยากให้ซ้ืออาจจะไม่ซ้ือ แต่คนท่ีซ้ืออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซ่ึงมีนอ้ยกวา่ 

และไม่คุม้ ท่ีจะขายแบบน้ีในสยาม ยิง่ไปกวา่นั้นหากราคา และรูปลกัษณ์สินคา้ไม่เขา้

กนั ลูกคา้ก็จะเกิดความขอ้งใจและอาจจะกงัวลท่ีจะซ้ือ เพราะราคาคือตวับ่งบอก

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุด                

            3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ วิธีการนาํสินคา้ไปสู่มือของ

ลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีจะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการกระจายสินคา้จะมี

ความ สาํคญัมาก หลกัของการเลือกวธีิกระจายสินคา้นั้นไม่ใช่ขายใหม้ากสถานท่ีท่ีสุด

จะดีเสมอ เพราะมนัข้ึนอยูก่บัวา่ สินคา้ของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือ

ใคร เช่นของใชใ้นระดบับน ควรจะจาํกดัการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทาํ

ใหเ้สียภาพ ลกัษณ์ไดส่ิ้งท่ีเราควรจะคาํนึงอีกอยา่งของวิธีการกระจายสินคา้คือตน้ทุน

การกระจายสินคา้  

            4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) คือการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกคา้

ถึงลกัษณะสินคา้ของเรา เช่นโฆษณาในส่ือต่างๆ หรือการทาํกิจกรรม ท่ีทาํให้คนมา

ซ้ือสินคา้ของเรา เช่นการทาํการลดราคาประจาํปี หากจะพดูในแง่ของธุรกิจขนาดยอ่ม 
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การโฆษณาอาจจะเป็นส่ิงท่ีเกินความจาํเป็นเพราะจะตอ้งใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ 

ข้ึนกบั ช่องทางท่ีเราจะใช้ ท่ีจะดีและอาจจะฟรีคือ ส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีผูใ้ช้เพิ่ม

จาํนวนข้ึนมากในแต่ละปี วิธีในการเลือกส่ือนอกจากจะดูเร่ืองค่าใช้จ่าย แลว้ควรดู

เร่ืองการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ย  

             2.4 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

            ภาพลกัษณ์เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดต่อ

องคก์ร ซ่ึงภาพท่ีเกิดข้ึนอาจไดจ้ากประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้มของตวัเขาเอง 

(Robinson & Barlow, 1959, p. 22)  

            ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดข้ึนในใจ จะเป็นภาพของ

อะไรก็ได ้ทั้งท่ีมีชีวติหรือไม่มีชีวติ เช่น ภาพของคน องคก์ร สินคา้หรือผลิตภณัฑ์เป็น

ตน้ ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือ

ทางออ้มบวกกบัความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หรือเป็นภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อ

ส่ิงต่างๆ (ดวงพร คาํนูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง, 2536, หนา้ 60) 

2.5 แนวความคิดเก่ียวกบัความภกัดีในตราสินคา้ 

            ความภกัดีในตราสิน คา้ (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อ

ตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และ

เกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา มีคาํกล่าววา่การสร้างลูกคา้ใหม่ 1 คน จะมีตน้ทุนสูง

กวา่การรักษาลูกคา้เก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปัจจุบนัเกิดความหลากหลายใน

ตราสินคา้ ประกอบกบัการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ผูบ้ริโภค

เปล่ียนหรือหนัไปใชสิ้นคา้ตราใหม่ๆ อยูเ่สมอ ดงันั้นกลยุทธ์ท่ีสําคญัทางการตลาดคือ 

การสร้างความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) การสร้างความภกัดีในตราสินคา้จึง

มีความจาํเป็นมาก และทาํใหลู้กคา้เกิดตน้ทุนท่ีจะเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ตราอ่ืน  

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัโทรทศัน์สามมิติ 

                ทีว ี3 มิติ” หมายถึง 3D หรือ 3 Dimension คือภาพท่ีเราสามารถเห็นมิติ “ต้ืน 

ลึก หนา บาง ลอย” อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ถา้เปรียบเทียบกบัภาพ 2 มิติจากทีวีธรรมดา

ซ่ึงเป็นภาพ “แบนๆติดจอ” แลว้ ความสมจริงของภาพ 3 มิตินั้นจะมีมากกกว่า ซ่ึง
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ประโยชน์ท่ีไดก้็คือ ความสมจริงของภาพ และ อรรถรส ในการรับชมท่ีมากกวา่ ซ่ึง

หลายๆคนยอมรับวา่มนัเหมือนเรากาํลงัอยูใ่นเหตุการณ์นั้นจริงๆดว้ย 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

               งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธี

วจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology)  โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี  ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจยั คือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือโทรทศัน์สามมิติหรือผูท่ี้สนใจท่ีจะซ้ือโทรทศัน์สาม

มิติ  ขนาดของตวัอยา่งของผูท่ี้เลือกซ้ือโทรทศัน์สามคาํนวณจากสูตรดงัน้ี  n = Z2pq / 

D2 โดยท่ี  n  แทน จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง  p   แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยั

กาํหนดจะสุ่ม  q   แทน  1 – p     Z   แทน  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้  Z มี

ค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05)      D  แทน สัดส่วนของ

ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดข้ึนได ้  ผูว้ิจยักาํหนดสัดส่วนของประชากร เท่ากบั 

0.50 ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 5%   ดงันั้น  n  =  

(1.96)2 (.5)(1-.5) / (.05)2 =   385  ฉะนั้น จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 

385 คน 

การทดสอบเคร่ืองมือคุณภาพ  

ผู ้วิจ ัยดํา เนินการตรวจสอบเคร่ืองมือและแบบสอบถามในสองลักษณะ คือ                  

1.การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content validity test)  เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการ

ออกแบบเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู ้วิจ ัยต้องนํา เคร่ืองมือหรือ

แบบสอบถามไปทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ดว้ยวิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index:IOC)         

2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability test) เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาแลว้ ผูว้ิจยั นาํเอาแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทดสอบความ

น่าเช่ือถือ (Reliability Test) กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกนักบักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา การประเมินค่าความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตร Coefficient-α 
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เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (α)  ใช้

มาตรวดัแบบ Likert scale  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) ของแบบสอบถาม

มากกว่า .60 นั่นคือคาํถามทุกขอ้มีค่าระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดับสูง แสดงว่า

เคร่ืองมือหรือแบบสอบถามน้ีสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงในการวจิยัได ้

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SPSS ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสถิติ ดงัน้ี   

1.  ผูว้ิจยัใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคิดอตัราร้อยละ 

(Percentage) สําหรับอธิบายตวัแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่  เพศ, อายุ, สถานภาพการ

สมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อครัวเรือน (บาท/เดือน) และจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว  และการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั

ค่าเฉล่ียในการอธิบายตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานท่ี, การ

ส่งเสริมทางการตลาด,  ความไวว้างใจในตราสินคา้, ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และดา้น

ความภกัดีในตราสินคา้     

2.  ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานทาง

การศึกษา    สถิติ Independent Sample T-Test ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวั

แปรเชิงคุณภาพ คือ เพศ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งตวัแปรไม่เกิน 2 กลุ่ม    สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนของตวัแปรแบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณ ซ่ึงมีตวัแปรเกิน

กวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, 

อาชีพ, รายไดต่้อครัวเรือน (บาท/เดือน) และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว    

           สถิติ Multiple Regression Analysis หรือ  MRA จะใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ท่ีตวัแปรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ 
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4.ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี  

จาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชายร้อยละ 47.5 เพศ

หญิงร้อยละ 52.5 

จาํแนกตามอายุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 12.3, อายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3, อายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5, อาย ุ

40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.5  

 จาํแนกตามลกัษณะอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพ นกัเรียน/

นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.8, อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.5, 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.5, อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็น

ร้อยละ 14.5 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.8 

  จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาตํ่ากว่า

ระดบัตํ่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.5, ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.5  และ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.0 

จาํแนกตามรายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อครัวเรือน 20,000 

บาทหรือนอ้ยกวา่คิดเป็นร้อยละ 17.0,  รายได ้ 20,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

23.0, รายได ้40,001 - 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8, รายได ้60,001 - 80,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 9.3 และรายไดต้ั้งแต่ 80,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.0 

จาํแนกตามสถานภาพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 65.0  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.5 และสถานภาพ หมา้ย/หยา่ร้าง คิด

เป็นร้อยละ 4.5 

จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5    สมาชิก 2-4 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3   

สมาชิก 5-7 คนคิดเป็นร้อยละ 42.3 และ สมาชิกตั้งแต่ 8 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.0    
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวจิยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั

เทคโนโลยีลํ้ าหน้า เช่น สามารถรับชมภาพไดท้ั้งสองและสามมิติ  สามารถเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตเพื่อรับชมรายการไดท้ัว่โลก มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดีไซน์ทนัสมยั  และมี

หลายยีห่อ้ใหเ้ลือก  

            ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพและผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ราคาไม่เกินกาํลงัจะซ้ือ

ไดแ้ละ มีหลายราคาใหเ้ลือก  

            ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัการท่ีสามารถหาซ้ือโทรทศัน์สามมิติไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป รองลงมา คือ  

มีความสะดวกในการหาสินคา้ในร้าน ส่วนการตกแต่งร้านสวยงามทนัสมยั มี

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

             ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการใหท้ดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  รองลงมา คือ การบริการ

หลงัการขาย ส่วนการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ปัจจัยอืน่ๆ 

             ดา้นความไวว้างใจของผูบ้ริโภค พบวา่ ความไวว้างใจในผูผ้ลิต มีความสาํคญั

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละความไวว้างใจในการบริการ 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัความไวว้างใจในพนกังานแนะนาํสินคา้

นอ้ยท่ีสุด  

              ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัมากท่ีสุดกบั โทรทศัน์

สามมิติท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีนิยม ไดรั้บ

ความสาํคญัรองลงมา ส่วนความสาํคญัท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ โฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆมี

ผลต่อการเลือกซ้ือ  
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             ด้านความภักดีในตราสินค้าพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับ 

หลงัจากการซ้ือสินคา้แลว้ยงัสนใจขอ้มูลสินคา้เพิ่มเติม  รองลงมาคืออยากแนะนาํ

บุคคลอ่ืนๆใหซ้ื้อสินคา้และอยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ัง  ส่วนความมัน่ใจอยา่งยิ่งใน

การติดต่อขอคาํแนะนาํ มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพการสมรส และจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีเพียงปัจจยัดา้น

รายได้ต่อครัวเรือนและ สถานภาพ ท่ีมีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติ  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1. ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบวา่ เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

2. ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบวา่ อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 

3. ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4. ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความ

แตกต่างกันต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5. ดา้นรายไดต่้อครัวเรือน ผลการทดสอบพบวา่ รายไดต่้อครัวเรือน มีความ

แตกต่างกันต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของผู ้บ ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นรายไดต่้อครัวเรือน เป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่มี

คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือโทรทศัน์สามมิติ ท่ีมีรายไดค้รอบครัวต่อ

เดือน 20,001-40,000 บาทและผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท 

6. สถานภาพ  ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพมีความแตกต่างกนัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยั

ดา้นสถานภาพ เป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Scheffe พบวา่มีคู่ท่ีแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีสถานภาพสมรสและผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 

7. ดา้นจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ผลการทดสอบพบวา่ จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ไม่มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรทัศน์สามมิติของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น 

ผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มี

อิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีเพียง ราคา 

เท่านั้นท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

              1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

              2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

              3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
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ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

              4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ยความไวว้างใจในตราสินคา้  

ดา้นภาพลกัษณ์และดา้น 

ความภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติใน

เขตกรุงเทพมหานคร    

              การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ มีดา้น

ภาพลกัษณ์และดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

              1. ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้  ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

              2. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ในตราสินคา้  ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

              3. ปัจจยัดา้นความภกัดีในตราสินคา้   ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถเป็นแนวทางสําหรับผูจ้าํหน่ายผลิตภัณฑ ์

โทรทศัน์สามมิตินาํขอ้มูลไปพฒันารูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยทาง

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 – 29 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดค้รอบครัวเฉล่ีย/เดือน มากกวา่ 80,000 บาท 

และสถานภาพโสด เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมายทาง

การตลาด และนาํไปวางแผนในอนาคต 

2. จากการวิจยัทศันคติต่อส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการขาย และปัจจยัอ่ืนๆนั้น  แมว้า่จะมีเพียงส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นราคาเพียงดา้นเดียวท่ีผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นแตกต่างกนั แต่ผูผ้ลิต

ควรผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหเ้หมาะสมกบัราคาสินคา้ ราคาสมเหตุสมผล มีโปรโมชัน่

และการบริการหลงัการขาย ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีในตราสินคา้ และทาํ

ให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นการช่วยในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะซ้ือ

สินคา้อีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ในดา้นต่างๆ เช่นดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ฯลฯ งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัการ

ส่งเสริมการตลาดรูปแบบใดท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือโทรทศัน์สามมิติ 

เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและเป็นแนวทางสําหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย

ในการทาํการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายได ้

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองยี่ห้อของโทรทัศน์สามมิติท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากปัจจุบนัโทรทศัน์สามมิติจะมี ยี่ห้อใหม่ๆออกสู่ตลาดกนัเป็น

อย่างมากและลูกคา้มีความพึงพอใจในรูปลกัษณ์หรือการใช้งานของสินคา้หรือไม่ 

เพื่อพฒันาสินคา้ให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นขอ้มูลในการพฒันา

สินคา้ใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3. เน่ืองจากขอบเขตดา้นประชากรท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี มีการกระจายไปยงั

ศูนยจ์ดัจาํหน่ายโทรทศัน์สามมิติ ยงัไม่ทัว่ถึงทั้งหมด ซ่ึงพฤติกรรมของประชากรใน

แต่ละศูนยจ์ดัจาํหน่ายค่อนขา้งแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ี ดงันั้นการทาํวิจยัคร้ัง

ต่อไปทางผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้ผูจ้ดัทาํ  ควรแยกการศึกษาออกมาเป็นส่วนย่อย

และศึกษาศูนยก์ารจดัจาํหน่ายตามเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้ขอ้มูล
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