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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำครั้งนี้เพื่อ  1) เพื่อศึกษำกระบวนกำร
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  2) เพื่อศึกษำ
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือ ประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีช่วง
อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ถึงช่วงอำยุ 41 ปีข้ึนไป จ ำนวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัย
ควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability Sample) และเลือกตัวอย่ำงในลักษณะกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ
โดยใช้แบบสอบถำมที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำควำมถ่ีค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติกำรทดสอบแบบ สถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว ( One-Way 
ANOVA) แล้วพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบ เป็นรำยคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติกำร
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อำชีพ ท ำให้กำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ต่ำงกัน และปัจจัยส่วนประสมทำง
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กำรตลำด ได้แก่ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  และด้ำนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนกำร
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

  

ค าส าคัญ : กระบวนกำรตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE, ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล 
  

ABSTRACT 

The objectives of this research were three-fold 1) To Study on decision making 
IPHONE in Bangkok and perimeter; 2) To study the decision making process of IPHONE 
Classified by personal factors; 3) To study Marketing mix Affecting the decision-making 
process of the purchase of IPHONE in Bangkok and perimeter. 

A sample of 400 cases were female in Bangkok and perimeter drawn from of age 
under the age of 20 years to 41 years, using simple random sampling method. and selected 
samples in a convenient sampling using the questionnaire constructed by the researcher as 
a tool to collect data. SPSS was used for data analysis. Statistics used in data analysis include: 
Frequency, percentage, mean, and standard deviation. Test hypothesis with test statistic. 
One-Way ANOVA, then the difference, will be compared by the LSD method and the Multiple 
Regression 
The results of these analyses showed that people in Bangkok and perimeter with personal 
factors include career the decision to buy IPHONE is different and marketing mix factors. 
Price, marketing promotion and product side Affect The process to buying mobile phone 
IPHONE of consumers In Bangkok and perimeter.

  

Keywords : The process to buying mobile phone IPHONE , Consumers In Bangkok and 
perimeter 
 
บทน า 
 ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้รับควำมนิยมของคนในสังคมไทยไปแล้ว เน่ืองจำกวิวัฒนำกำรของ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ต้ังแต่โทรศัพท์ใช้เพียงแค่โทรเข้ำและรับสำยเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกันระหว่ำงบุคคลกับ
บุคคลท่ีอยู่ห่ำงไกลกัน จนปัจจุบันน้ีโทรศัพท์มือถือไม่ได้แค่ใช้เพียงโทรเข้ำออกหรือรับสำย แต่มีวิวัฒนำกำร
มำกข้ึน เช่น เล่นไลน์ เล่นเฟส ใช้ถ่ำยรูปแทนกล้องถ่ำยรูป จำกปุ่มกด มำเป็นทัชสกีน หรือเรียกว่ำ สมำร์ท
โฟนในปัจจุบัน โดยตลำดโทรศัพท์มือถือได้แข่งขันกันสูงมำก โดยมีกำรคิดนวัตกรรมใหม่ออกมำให้ผู้บริโภค
สนใจและสร้ำงควำมแตกต่ำง เช่น น้ ำหนัก ขนำด และรูปร่ำงของเครื่องโทรศัพท์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง
ให้กับสินค้ำของบริษัทตนเอง  
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จุดเริ่มต้นของไอโฟน (อังกฤษ: iPhone) เป็นโทรศัพท์มือถือท่ีมีควำมสำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ต
และมัลติมีเดียผลิตและจ ำหน่ำยโดย บริษัทแอปเปิล โดยกำรท ำงำนของไอโฟน สำมำรถใช้งำนส่งอีเมล์ ใช้
เป็นโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส่งเอสเอ็มเอส ท่องอินเทอร์เน็ตผ่ำนทำงซอฟต์แวร์ซำฟำรี ค้นหำแผนท่ี ฟังเพลง และ
ควำมสำมำรถอื่นๆ บริษัทแอปเปิลได้เปิดเผยไอโฟนรุ่นแรก โดยสตีฟ จอบส์  ในงำนแม็คเวิลด์ วันท่ี 9 
มกรำคม พ.ศ. 2550 และวำงจ ำหน่ำยครั้งแรกในสหรัฐอเมริกำวันท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2550 ไอโฟนได้ช่ือว่ำ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ยอดเย่ียมประจ ำปีจำกนิตยสำรไทม์ ประจ ำปี 2550 โดยมีรุ่นถัดมำคือ ไอโฟน3G ไอโฟน3GS 
ไอโฟน4 ตำมล ำดับและรุ่นล่ำสุดคือไอโฟน11โปรแม็ก โดย บริษัทแอปเปิลได้เปิดตัวเมื่อวันท่ี 11 กันยำยน 
2562  iPhone 11 Pro Max กับควำมจุ 512GB เป็นรุ่นดีท่ีสุดท่ีได้ท ำกำรปรับปรุงยกเครื่องใหม่ เหมือนจะ
น้อยแต่สร้ำงควำมแตกต่ำงมำกกับ กำรอัปเกรดด้วยกล้องหลังท้ังหมด 3 ตัว (Triple Camera) ท่ีมีกล้องตัว
หลักควำมละเอียด 40 ล้ำนพิกเซล รูรับแสงกว้ำง f/1.8, กล้องเลนส์ Ultra Wide Angle มุมกว้ำง 120 องศำ 
ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล และกล้องเลนส์ซูม Telephoto ควำมละเอียด 8 ล้ำนพิกเซล มีระบบกล้องท่ี
ดีข้ึนด้วยกำรใช้ 3 กล้องหลัง แบตเตอรี่ ยืดออกไปอีก เป็น 5 ช.ม. ซึ่งถือเป็นไอโฟนท่ีทรงพลังและล้ ำหน้ำท่ี
สุดเท่ำท่ีบริษัทแอปเปิลเคยท ำมำ 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงควำม ส ำคัญในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์ในปัจจุบันว่ำมี
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีท ำให้บุคคลเลือกซื้อโทรศัพท์ IPHONE มำใช้แทนท่ีจะเลือกซื้อโทรศัพท์
ยี่ห้ออื่น เพื่อใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง วำงแผนกำรประกอบกิจกำรในอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล   
 3. เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในกำรศึกษำผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ ดังน้ี 

1. ประชำกรในกำรศึกษำครั้งน้ี ได้แก่ ประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทรำบ
จ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอนผู้วิจัยจึงใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability 
Sample) และเลือกตัวอย่ำงในลักษณะกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยอำศัยสูตร
ในกำรค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร ท่ีระดับควำมเช่ือมั่นท่ี 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่ำงของกำรศึกษำครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 400 ตัวอย่ำง 

https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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 2. กำรศึกษำครั้งน้ี เป็นกำรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอนได้แก่ 
กำรรับรู้ถึงปัญหำ กำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร กำรประเมินผลทำงเลือก กำรตัดสินใจซื้อ และกำรประเมินผล
ภำยหลังกำรซื้อ รวมไปถึงปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษำแนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำน
รำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ สถำนภำพ  และปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำด 
 2. ตัวแปรตำม ได้แก่  กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริ โภค ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่ อ ให้ทรำบถึงกระบวนกำรตัดสินใจซื้ อ โทรศัพท์มือ ถือ  IPHONE ของผู้ บริ โภค ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

2. นักกำรตลำดหรือเจ้ำของกิจกำรสำมำรถน ำผลกำรวิจัย ด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทำง
กำรตลำดไปประยุกต์ใช้และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับบทควำมทำงวิชำกำรต่ำงๆ รวมถึงงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ท่ีท ำกำรวิจัยจำกหลำกหลำยแหล่งท่ีมำ สำมำรถจ ำแนกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ธนัท สุขวัฒนำวิทย์ (2556) ได้ให้ควำมหมำยของกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมำยถึง 
“ข้ันตอนในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จำกสองทำงเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจำรณำในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนกำรตัดสินใจ ท้ังด้ำนจิตใจ (ควำมรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทำงกำยภำพ กำรซื้อเป็นกิจกรรม
ด้ำนจิตใจ และกำยภำพซึ่งเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำหน่ึง กิจกรรมเหล่ำน้ีท ำให้เกิดกำรซื้อ และเกิดพฤติกรรม
กำรซื้อตำมบุคคลอื่น” และจะต้องมีกระบวนกำรต้ังแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจำกที่ได้ ใช้สินค้ำแล้ว ซึ่ง
สำมำรถพิจำรณำเป็นข้ันตอนได้ ดังน้ี กำรมองเห็นปัญหำกำรแสวงหำภำยใน กำรแสวงหำภำยนอก กำร
ประเมินทำงเลือกกำรตัดสินใจซื้อ ทัศนคติกำรซื้อ 
 ธรำธิป แววศรี (2557) กล่ำวว่ำกำรตัดสินใจซื้อ คือ กำรเลือกท ำสิ่งใดสิ่งเดียวจำกหลำยๆทำงเลือก 
ท่ีมีอยู่น้ันซึ่งผู้บริโภคอำจจะต้องตัดสินใจในทำงเลือกต่ำง ๆ ของสินค้ำหรือบริกำรน้ันในชีวิตประจ ำวัน โดยท่ี
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรน้ันตำมข้อมูลและข้อจ ำกัดซึ่งถ้ำหำกผู้จ ำหน่ำยสำมำรถท ำ
ควำมเข้ำใจและเข้ำถึงจิตใจของผู้บริโภคได้ สร้ำงควำมยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
 นงนภำ จันทร์แป้น (2557) กล่ำวว่ำ ลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย 
เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ สถำนภำพ มักใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งส่วนกำรตลำดลักษณะด้ำน
ประชำกรศำสตร์ท่ีส ำคัญ ท่ีประกอบด้วย ด้ำนจิตวิทยำและสังคมวัฒนธรรม ในกำรช่วยอธิบำยถึง ควำมคิด 
และควำมรู้สึกของกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งสำมำรถเข้ำถึง และมีประสิทธิภำพในกำรก ำหนดเป้ำหมำยรวม และง่ำย
ต่อกำรวัด 
 อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์ (2558) กล่ำวว่ำเป็นปัจจัยท่ีท ำให้คนมีควำมคิด ค่ำนิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแตกต่ำงกัน คนท่ีมีกำรศึกษำสูงจะได้เปรียบอย่ำงมำกในกำรเป็นผู้รับสำรท่ีดี เพรำะเป็นผู้มีควำม
กว้ำงขวำงและ เข้ำใจสำรได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ำยๆ ถ้ำไม่มีหลักฐำนหรือเหตุผลเพียงพอ  
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 วรินดำ บุญพิทักษ์ (2554) กล่ำวว่ำส่วนผสมทำงกำรตลำดหมำยถึง ปัจจัยส ำคัญท่ีช่วยให้กำร
ด ำเนินธุรกิจ ด้ำนกำรตลำดสำมำรถบรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร ฉะน้ันจะบริหำรจะ
ประสบควำมส ำเร็จจึงต้องใช้ปัจจัยต่ำงๆประกอบด้วย 4 P’s เรียกว่ำ ปัจจัยภำยใน นอกจำกน้ียังต้อง
พิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกองค์กำรด้วย 
 ศิริพร บุญชู  (2560) กล่ำวว่ำส่วนประสมทำงกำรตลำด เป็นส่วนท่ีส ำคัญในด้ำนแผนปฏิบัติกำรของ
ธุรกิจ ก็คือ เป็นกำรเลือกใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภำพ นักกำรตลำดต้องสำมำรถรับรู้กำรให้คุณค่ำของลูกค้ำ
และวำงแผนด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ท ำควำมเข้ำใจกับกำรให้คุณค่ำของลูกค้ำ เพื่อท่ีจะน ำมำจัดวำง
ยุทธวิธีและส่วนประสมทำงกำรตลำด ซึ่งส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 4 ด้ำน
ด้วยกัน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) ด้ำนรำคำ (Price) และด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุดำรัตน์ กันตะบุตร (2554) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำเพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดนครรำชสีมำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 
26 ปี ไม่เกิน 30 ปี ระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี อำชีพหลักอยู่ในหน่วยงำนเอกชน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่ำ 5,000 บำท มีพฤติกรรมเพื่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ ด้ำนกำรตระหนักรับรู้ถึงปัญหำ พบว่ำ มีภำวะ
ต่ืนตัวเน่ืองจำกกระแสกำรรณรงค์ในกำรเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในระดับมำกส่งผลให้หันมำใช้สินค้ำเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมำกข้ึน ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร พบว่ำ สนใจกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์จำกเจ้ำของสินค้ำ
เพื่อสิงแวดล้อมผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ในระดับมำกและค้นหำข้อมูลรำยละเอียดของสินค้ำบนฉลำกสินค้ำก่อน
กำรตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมำก ด้ำนกำรประเมินทำงเลือกพบว่ำ ควำมปลอดภัยของสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม
เป็นคุณสมบัติท่ีเหนือกว่ำสินค้ำอื่นในสำยตำของผู้ตอบแบบสอบถำมในระดับมำก และตรำสัญลักษณ์รับรอง
ต่ำงๆ ท่ีเช่ือถือได้ น้ันเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนในกำรเลือกซื้อสินค้ำ ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ พบว่ำ ซื้อสินค้ำ
เพียงเพรำะต้องกำรสินค้ำมำตอบสนองควำมต้องกำรของตนในระดับมำกและเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้ำเพื่อ
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สิ่งแวดล้อมแล้วท ำให้เกิดควำมรู้สึกสบำยใจในระดับมำก ด้ำนพฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ พบว่ำ มีควำมพึง
พอใจกับสินค้ำเพื่อสิงแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบสินค้ำท่ัวไป ชนิดสินค้ำเดียวกัน มีกำรคำดหวังก่อนกำร
ตัดสินใจซื้อในระดับควำมพึงพอใจมำก ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดท้ัง 4 ด้ำน ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และด้ำนส่งเสริมกำรตลำด กับพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ท้ัง 5 ด้ำน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนหลัก H0 และยอมรับ สมมติฐำนรอง H1หมำยควำมว่ำ ปัจจัยส่วนผสมท้ัง 4 
ด้ำนกับ พฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมท้ัง 5 ด้ำน มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 ธรำธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง ปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 26 -30 ปี กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บำท สถำนภำพโสด 
มีพฤติกรรมกำรซื้อและกำรใช้สมำร์ทโฟน โดยส่วนใหญ่เคยใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง โดยมีระยะเวลำกำร
ใช้งำนก่อนเปลี่ยนเครื่อง 1-2 ปี โดยมีสำเหตุมำจำกเครื่องเดิมเสีย โดยมีรูปแบกำรเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือคือ
กำรซื้อเครื่องใหม่ รุ่นใหม่ ยี่ห้อใหม่ และผู้ตอบแบบสอบถำมอีกกลุ่มส่วนมำกท่ีให้โทรศัพท์ยี่ห้อ Apple 
iPhone ซึ่งจะใช้ระยะเวลำในกำรตัดสินใจซื้อประมำณ 1-30 วัน โดยตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจ รำคำท่ีใช้อยู่ 
20,001-25,000 บำท เลือกกำรช ำระแบบเงินสด โดยจะซื้อจำกศูนย์บริกำรเคลื่อนท่ี  ได้แก่ AIS DTAC และ 
TRUEMOVE โดยจะเลือกเครือข่ำย AISมำกที่สุด มีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนผสมทำงกำรตลำด ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อและผู้ใช้สมำร์ทโฟนในกรุงเทพมหำนคร ให้ควำมส ำคัญ ต่อปัจจัยทำงกำรตลำด ด้ำน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับส ำคัญมำก ด้ำนรำคำ ให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยทำงกำรตลำด ด้ำนรำคำโดยรวมใน
ระดับส ำคัญมำก ด้ำนส่งเสริมกำรขำย ให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยทำงกำรตลำด ด้ำนส่งเสริมกำรขำยโดยรวมใน
ระดับส ำคัญมำก ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยทำงกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยโดยรวมในระดับส ำคัญมำก ตำมล ำดับ ซึ่งปัจจัยด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำด ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
กำรซื้อโทรศัพท์มือถือ พบว่ำส่วนผสมท่ีแตกต่ำงกัน ด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและ กำร
ส่งเสริมกำรตลำดแตกต่ำงกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อโทรศัพท์มือถือ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  กำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี เป็นกำรวิจัยท่ีเรียกว่ำ แบบไม่ทดลอง เป็นวิจัยท่ีมีกำรศึกษำตำมสภำพ
ท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจัดกระท ำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม
แบบวิจัยตัดขวำง คือเป็นกำรเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลำหน่ึงเพียงครั้งเดียว ใช้เครื่องมือกำรวิจัยเป็น
แบบสอบถำมและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรทำงสถิติ 
  ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำในครั้งน้ีเป็นประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลท่ีตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์ IPHONE ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีเปิดขำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น ช้อป Dtac, AIS, 
True, Banana,  และ J mart  โดยผู้วิจัยไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน 
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 กลุ่มตัวอย่ำง คือประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ IPHONE ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งในกำรศึกษำครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะ
เป็น (Non-Probability Sample) และเลือกตัวอย่ำงในลักษณะกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) โดยในกำรศึกษำครั้งน้ี  ผู้วิจัยไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ก ำหนด
ตัวอย่ำง  โดยใช้ตำรำงตัวอย่ำงของ Yamane ระดับควำมเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และยอมให้เกิดควำม
คลำดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่ำงของกำรศึกษำครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 400 ตัวอย่ำง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมแล้ว ผู้วิจัยน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประมวลผลมำ กำรวิเครำะห์
ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)  
   1.1 ใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำควำมถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับกำรวัดเชิง
กลุ่มคือปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่ 
เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ และสถำนภำพ 
   1.2 ใช้ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกับตัวแปรท่ีมีระดับกำรวัดเชิงปริมำณได้แก่ 
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด  

2. ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  2.1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำแนกตำม อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ และสถำนภำพ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ด้วยข้อมูลสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANVA) จะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่
โดยใช้วิธีของ LSD 

  2.2 เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำแนกเพศ โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยข้อมูลสถิติ T-test 
  2.3 เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  
 
ผลการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมกำรวิจัย เรื่องกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สำมำรถสรุปผลวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยภำพรวมระดับควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
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พบว่ำ กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่
ในระดับควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย ท้ัง 5 ด้ำน โดยเรียงตำมล ำดับ ได้แก่ ด้ำนกำรประเมินผลทำงเลือก 
ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรรับรู้ถึงปัญหำและด้ำนกำรประเมินผลภำยหลัง
กำรซื้อ 

2. ผลกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล สำมำรถสรุปกำรวิจัยได้ ดังน้ี  

   2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนอำชีพต่ำงกัน ท ำให้
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือIPHONE ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ต่ำงกัน  

   2.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนเพศ อำยุ กำรศึกษำ 
รำยได้และสถำนภำพต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ไม่ต่ำงกัน 

3. ผลกำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย ได้ดังน้ี  

   3.1 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด และด้ำนผลิตภัณฑ์ มี
ผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
    3.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ไม่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
  
อภิปรายผล 

ผลกำรวิจัยกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ และสมมติฐำนได้ดังน้ี 

1. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล โดยภำพรวม อยู่ในระดับควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ใน
ระดับควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยท้ัง 5 ด้ำน  
     1.1 ด้ำนกำรรับรู้ถึงปัญหำ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ในระดับควำมคิดเห็น
ในระดับ เห็นด้วย โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อโทรศัพท์ IPHONE เพรำะมีควำมต้องกำรใช้
ระบบปฏิบัติกำร IOS ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรินดำ บุญพิทักษ์ (2554) กล่ำวว่ำ กำรท่ีบุคคลรับรู้ถึง
ควำมต้องกำรของตนเอง ซึ่งเกิดข้ึนได้เองหรือจำกสิ่งกระตุ้นต่ำงๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี 
(2557) กล่ำวว่ำ กำรท่ีผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหำท่ีก ำลังเจออยู่ ท ำให้เกิดควำมต้องกำรท่ีจะหำสิ่งหน่ึง เพื่อ
มำช่วยแก้ปัญหำน้ัน ซึ่งก็คือสินค้ำหรือบริกำรน้ันเอง ท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีแก้ปัญหำน้ันๆได้โดยปัญหำของ
ผู้บริโภคน้ันจะมีควำมส ำคัญมำกหรือน้อย ย่อมข้ึนอยู่กับระยะห่ำงระหว่ำงสิ่งท่ีผู้บริโภคอยำกจะให้เป็นเทียบ
กับสิ่งท่ีเป็นอยู่   



9 
 

   1.2 ด้ำนกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ในระดับควำม
คิดเห็นในระดับ เห็นด้วย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้ประสบกำรณ์ในอดีตของท่ำนในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์ 
IPHONE ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดำรัตน์ กันตะบุตร (2554) กล่ำวว่ำ เมื่อเกิดปัญหำแล้ว ผู้บริโภค
จะต้องแสวงหำแนวทำงท่ีจะแก้ไข โดยกำรหำข้อมูลเพิ่มเติม ท่ีช่วยในกำรตัดสินใจ จำกแหล่ งข้อมูล เช่น 
แหล่งบุคคล เป็นแหล่งข่ำวสำรท่ีเป็นบุคคล เช่นผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน หรือบุคคลท่ีเคยได้ใช้สินค้ำน้ันแล้ว 
แหล่งธุรกิจ เป็นแหล่งข่ำวสำรท่ีได้จำก จุดขำยสินค้ำของบริษัท จำกพนักงำน หรือร้ำนค้ำท่ีเป็นผู้ผลิต และผู้
จัดจ ำหน่ำย แหล่งข่ำวท่ัวไป เป็นแหล่งข่ำวสำรท่ีได้จำก สื่อมวลชนต่ำงๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
และจำกประสบกำรของผู้บริโภคเอง เป็นแหล่งข่ำวสำรท่ีได้รับกำรตรวจสอบ กำรทดลองใช้ ซึ่งผู้บริโภคบำง
คนจะหำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจมำกหรือน้อยน้ัน อำจจะข้ึนอยู่กับปริมำณของข้อมูลท่ีเขำมีอยู่ด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี (2557) กล่ำวว่ำ กำรท่ีผู้บริโภคหำและเลือกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำท่ี
เจออยู่ เพื่อใช้ก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว โดยท่ัวไปผู้บริโภคมักจะมีข้อมูลจ ำนวนหน่ึงเก็บ
เอำไว้ในควำมทรงจ ำเรียกว่ำ แหล่งข้อมูลภำยในแต่ในบำงครั้งก็อำจต้องหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งภำยนอก
ด้วย 

   1.3 ด้ำนกำรประเมินผลทำงเลือก ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ในระดับควำม
คิดเห็นในระดับ เห็นด้วย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะประเมินทำงเลือกซื้อโทรศัพท์ IPHONE โดยประเมินจำก
ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรินดำ บุญพิทักษ์ (2554) กล่ำวว่ำ ผู้บริโภคจะน ำ
ข้อมูลท่ีได้มำจัดเป็นหมวดและวิเครำะห์ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกประสิทธิภำพและคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ผู้บริโภคจะพิจำรณำว่ำ มีประสิทธิภำพหรือไม่ มีคุณสมบัติอะไรบ้ำง ซึ่งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ในควำมรู้สึกของผู้ซื้อแต่ละชนิดจะแตกต่ำงกัน กำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญของคุณสมบัติต่ำงๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุดำรัตน์ กันตะบุตร (2554) กล่ำวว่ำ 
วิธีกำรท่ีผู้บริโภคใช้ในกำรประเมินผลทำงเลือกน้ัน โดยกำรเปรียบเทียบข้อมูลคุณสมบัติและประสิทธิภำพ
ของแต่ละสินค้ำ ซึ่งอำจข้ึนอยู่กับควำมเช่ือ ควำมศรัทธำในตรำสินค้ำน้ัน และอำจจะข้ึนอยู่กับประสบกำรณ์
ของผู้บริโภคท่ีผ่ำนมำแล้ว ซึ่งมีแนวคิดในกำรพิจำรณำ ให้กำรประเมินแต่ละทำงเลือกในกำรตัดสินใจง่ำยข้ึน 
    1.4 ด้ำนกำรตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ในระดับควำมคิดเห็นใน
ระดับ เห็นด้วย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ IPHONE เพรำะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิวิศน์ ใจตำบ (2556) กล่ำวว่ำ ข้ันตอนท่ีต้องตัดสินใจซื้อว่ำจะซื้อหรือไม่ ถ้ำ
ประเมินผลทำงเลือกแล้วเป็นท่ีน่ำพอใจ กำรซื้อก็จะเกิดข้ึน และกำรตัดสินใจซื้อน้ันจะต้องพิจำรณำถึง 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ย่ีห้อ รำคำ สีสัน ร้ำนท่ีจะซื้อ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศร ี(2557) 
กล่ำวว่ำ เมื่อท ำกำรประเมินแล้วจะช่วยให้ผู้บริโภคสำมำรถก ำหนดควำมพอใจในระหว่ำงสินค้ำต่ำงๆที่เป็น
ทำงเลือกและในท่ีสุดกระบวนกำรตัดสินใจจะน ำมำสิ้นสุดท่ีกำรซื้อสินค้ำด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยจะ
พิจำรณำจำก 3 ปัจจัยด้วยกันคือ สถำนท่ีซื้อ เงื่อนไขในกำรซื้อ และควำมพร้อมท่ีจะจ ำหน่ำย  
    1.5 ด้ำนกำรประเมินผลภำยหลังกำรซื้อ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล อยู่ในระดับ
ควำมคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพึงพอใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์แล้วจะกลับไปซื้อ
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ซ้ ำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรินดำ บุญพิทักษ์(2554) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผลภำยหลังกำรซื้อ เป็น
ควำมรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจำกท่ีได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ควำมรู้สึกน้ีจะเกิดข้ึนกับคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์จำกควำมคำดหวังของผู้บริโภคว่ำผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อน้ัน สำมำรถสนองควำมต้องกำรได้ตำมโฆษณำ 
หำกเกิดควำมพอใจ ก็จะท ำให้เกิดกำรซื้อซ้ ำและบอกต่อ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี (2557) 
กล่ำวว่ำ หลังกำรซื้อผู้บริโภคจะมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับควำมพอใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้ำ ซึ่งควำมพอใจไม่
พอใจน้ันจะมีผลต่อควำมเช่ือในทัศนคติกับควำมต้ังใจในกำรซื้อครั้งต่อไปโดยถ้ำซื้อมำใช้แล้วดีควำมรู้สึก
พอใจน้ีจะถูกเก็บเป็นควำมเช่ือต่อตัวสินค้ำและท ำให้เกิดกำรซื้อซ้ ำและอำจบอกต่อผู้อื่น แต่ถ้ำเกิดควำมไม่
พอใจก็จะท ำให้ไม่สนใจซื้อสินค้ำน้ีกำรตัดสินใจซื้อก็จะเริ่มท่ีหำข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสินค้ำอื่นหรือยี่ห้ออื่นอีก
ครั้ง 

2. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล สำมำรถสรุปได้ดังน้ี  

   2.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีเพศต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่ งผู้ วิจัยมีควำมเห็นว่ำ  กำรท่ี ผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีเพศท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ีไม่
แตกต่ำงกัน  ซึ่งเพศท่ีแตกต่ำงกันไม่ได้เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีเพศแตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
ซื้อและใช้สมำร์ทโฟนไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัลฐิตำ แจ้งเปล่ำ (2559) ได้ศึกษำเรื่องกำร
ตัดสินใจใช้บริกำรสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจ ำกัด พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
มีเพศแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรด้ำนสินเช่ือเงินกู้สำมัญไม่แตกต่ำงกัน 

   2.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีอำยุต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่ งผู้ วิจัยมีควำมเห็นว่ำ  กำรท่ีผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีอำยุท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ีไม่
แตกต่ำงกัน  ซึ่งอำยุท่ีแตกต่ำงกันไม่ได้เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุรักษ์  เพ็ชรอินทร์ (2558) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำร
สินเช่ือส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ อำยุของผู้ ใช้บริกำร
สินเช่ือส่วนบุคคลของธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ท่ีแตกต่ำงกัน จะมีปัจจัยทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้
บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ไม่แตกต่ำงกัน ท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.05 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิรัลฐิตำ แจ้งเปล่ำ (2559) ได้ศึกษำเร่ืองกำรตัดสินใจใช้บริกำรสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรีจ ำกัด พบว่ำ สมำชิกสหกรณ์ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีระดับอำยุแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
เลือกใช้บริกำรด้ำนสินเช่ือเงินกู้สำมัญไม่แตกต่ำงกัน  
    2.3 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีอำชีพต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรท่ีผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร
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และปริมณฑลมีอำชีพท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ีแตกต่ำงกัน  ซึ่งอำชีพ
ท่ีแตกต่ำงกันจะเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธรำธิป แววศรี (2557) กล่ำวว่ำ ผู้บริโภคในแต่ละสำขำอำชีพ มีควำมจ ำเป็นและต้องกำร สินค้ำและบริกำรท่ี
แตกต่ำงกัน โดยนักกำรตลำดต้องศึกษำควำมต้องกำรของบริษัทในสินค้ำและบริกำรเป็นกลุ่มอำชีพใด จะได้
เตรียมสินค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มอำชีพน้ัน สอดคล้องกับแนวคิดของ นงนภำ จันทร์แป้น 
(2557) กล่ำวว่ำอำชีพของแต่ละบุคคลจะน ำไปสู่ควำมต้องกำรสินค้ำ และบริกำรท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำงเช่น 
กลุ่มของข้ำรำชกำร ต้องกำรรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นท่ีประหยัดน้ ำมันและรำคำพอสมควร และในขณะท่ีนัก
ธุรกิจต้องกำรรถยนต์จำกประเทศแถบยุโรปท่ีดูหรูหรำรำคำแพง 
    2.4 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีกำรศึกษำต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรท่ีผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีกำรศึกษำท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ี
ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกันไม่ได้เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุรักษ์  เพ็ชรอินทร์ (2558) กล่ำวว่ำเป็นปัจจัยท่ีท ำให้คนมีควำมคิด ค่ำนิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่ำงกัน คนท่ีมีกำรศึกษำสูงจะได้เปรียบอย่ำงมำกในกำรเป็นผู้รับสำรท่ีดี เพรำะ
เป็นผู้มีควำมกว้ำงขวำงและ เข้ำใจสำรได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ำยๆ ถ้ำไม่มีหลักฐำนหรือเหตุผล
เพียงพอ ในขณะท่ีคนมี กำรศึกษำต่ ำมักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภำพยนตร์ หำกผู้มีกำรศึกษำสูง
มีเวลำว่ำงพอก จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภำพยนตร์ แต่หำกมีเวลำจ ำกัดก็มักจะแสวงหำข่ำวสำร
จำกสื่อ สิ่งพิมพ์มำกกว่ำประเภทอื่น  
    2.5 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่ งผู้ วิจัยมีควำมเห็นว่ำ  กำรท่ีผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีรำยได้ท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ีไม่
แตกต่ำงกัน  ซึ่งรำยได้ท่ีแตกต่ำงกันไม่ได้เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นงนภำ จันทร์แป้น (2557) กล่ำวว่ำ เป็นตัวแปรท่ีส ำคัญในกำรก ำหนดส่วนของ
ตลำด โดยท่ัวไปนักกำรตลำดน้ันจะสนใจผู้บริโภค ท่ีมีฐำนะร่ ำรวย อย่ำงไรก็ตำมผู้บริโภคท่ีมีรำยได้ปำนกลำง
และรำยได้ต่ ำก็ยังถือเป็นตลำดท่ีมีขนำดใหญ่ ในกำรแบ่งส่วนตลำดโดยกำรถือเกณฑ์รำยได้ คือรำยได้ซึ่งถือ
เป็นตัวบ่งช้ีถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระหรือจ่ำยสินค้ำ แต่ในขณะเดียวกันกำรเลือกซื้อสินค้ำท่ีแท้จริงอำจน ำ
ปัจจัยกำรด ำรงชีวิต รสนิยม อำชีพ กำรศึกษำฯลฯ เข้ำมำประกอบด้วย ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัลฐิตำ 
แจ้งเปล่ำ (2559) กล่ำวว่ำรำยได้ของผู้เรียนเป็นตัวช้ีวัดกำรใช้จ่ำยตำมทฤษฎีอุปสงค์ต่อรำยได้ กล่ำวว่ำ ผู้ท่ีมี
รำยได้สูงข้ึนก็จะมีค่ำใช้จ่ำยท่ีมำกข้ึนหรือผู้ท่ีมีรำยได้ต่ ำก็จะใช้จ่ำยตำมก ำลังท่ีสำมำรถจ่ำยได้ 
    2.6 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีสถำนภำพต่ำงกัน ท ำให้กระบวนกำรตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรท่ีผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีสถำนภำพท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ท่ี
ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งสถำนภำพท่ีแตกต่ำงกันไม่ได้เป็นตัวก ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ 
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IPHONE ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยในกำรตัดสินใจซื้อ
สมำร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีสถำนภำพ
แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรซื้อและใช้สมำร์ทโฟนไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุรักษ์  เพ็ชร
อินทร์ (2558) ได้ศึกษำเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรสินเช่ือส่วน
บุคคลธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำ สถำนภำพของผู้ใช้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลของธนำคำรยูโอบี 
จ ำกัด (มหำชน) ท่ีแตกต่ำงกัน จะมีปัจจัยทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคลธนำคำรยูโอบี 
จ ำกัด (มหำชน) ไม่แตกต่ำงกัน  

3. ศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สำมำรถสรุปได้ ดังน้ี 

   3.1 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนผลิตภัณฑ์  มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนผลิตภัณฑ์โดย โทรศัพท์ IPHONE มีตรำสินค้ำและ
ช่ือเสียงของกิจกำรได้รับควำมนิยม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชญำภำ บุญมีพิพิธ (2556) กล่ำวว่ำ เป็นสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดก็ได้ท่ีสำมำรถท ำควำมพอใจให้ลูกค้ำโดยตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงคุณค่ำให้
เกิดข้ึน ซึ่งท้ังสินค้ำและบริกำรถือเป็นผลิตภัณฑ์ โดยสินค้ำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม และบริกำรเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนำมธรรม ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริกำร คือกำรบริกำรซึ่งครอบคลุมทุกอย่ำงของสินค้ำ 
และทุกสิ่งทุกอย่ำงท่ีจัดเตรียมไว้บริกำรลูกค้ำ เน่ืองจำกลูกค้ำไม่ได้ต้องกำรเพียงตัวสินค้ำและบริกำรเท่ำน้ัน 
แต่ยังต้องกำรประโยชน์หรือคุณค่ำอื่นท่ีได้รับจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำรของธุรกิจบริกำรด้วย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริพร บุญชู (2560) กล่ำวว่ำ ผลิตภัณฑ์หมำยถึง สินค้ำและบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำม
พอใจของตลำดเป้ำหมำย ต่อผลประโยชน์ได้รับจำกผลิตภัณฑ์ ท้ังมีตัวตน และไม่มีตัวตน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย สินค้ำ เป็นสิ่งท่ีสำมำรถมองเห็นด้วยตำและยังสำมำรถจับต้องได้พร้อมจะเสนอขำยในตลำด 
บริกำร เป็นสิ่งท่ีไม่มีตัวตนแต่ผู้ผลิตจะมีไว้เพื่อเสนอขำย หรือพร้อมขำยกับสินค้ำน้ัน 

   3.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนรำคำ มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนรำคำโดย รำคำของโทรศัพท์ IPHONE มีป้ำยติดหรือระบุรำคำของ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธรำธิป แววศรี (2557) กล่ำวว่ำ จ ำนวนเงินท่ีต้องกำร
ช ำระเพื่อให้ได้สินค้ำหรือบริกำรท่ีผู้บริโภค จะต้องน ำไปแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ท่ีได้รับ จำกกำรใช้สินค้ำ
หรือบริกำร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก ำหนดมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ไว้ในรูปแบบของเงินตรำอย่ำงชัดเจน ซึ่งถ้ำหำกว่ำ
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่ำงคุณค่ำและรำคำผลิตภัณฑ์น้ัน หำกคุณค่ำสูงกว่ำรำคำถึงจะตัดสินใจซื้อ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพร บุญชู  (2560) กล่ำวว่ำ รำคำหมำยถึง รำคำ จ ำนวนเงิน จ ำนวนค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ อีกท้ังรวมถึงกำรประกัน กำรส่งผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร ท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
และบริกำร โดยใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์น้ันด้วย ซึ่งรำคำเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทำงกำรตลำดและยังเป็น
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สิ่งส ำคัญในกระบวนกำรตลำด ท่ีจะท ำให้เกิดรำยได้จำกำรขำยผลิตภัณฑ์ ซึ่งรำคำท่ีระบุไว้ชัดเจนน้ันท ำให้
ทรำบถึงมูลค่ำของรำคำผลิตภัณฑ์ เป็นจ ำนวนเงิน และเป็นปัจจัยท่ีท ำให้เกิดกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ 

   3.3 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ไม่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ 
โทรศัพท์มือถือ IPHONE หำซื้อง่ำยตำมแหล่งจ ำหน่ำยท่ัวไป ไม่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุรัสดำ มีด้วง (2558) กล่ำวว่ำกำรจัดจ ำหน่ำย ประกอบด้วย กำรขนส่งสินค้ำ กำรเก็บรักษำ
สินค้ำ กำรจัดกำรเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรขนส่งและกำรเก็บรักษำ กำรเลือกท่ีต้ัง
โรงงำนและสถำนท่ีเก็บ กำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ กำรคำดคะเนควำมต้องกำร กำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรหีบ
ห่อเพื่อป้องกันกำรเสียหำยจำกกำรขนส่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพร บุญชู  (2560) กล่ำวว่ำกำรจัด
จ ำหน่ำยเป็น กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมในกำรน ำเสนอบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งมีผลต่อกำร
รับรู้ของลูกค้ำในคุณค่ำและคุณประโยชน์ของบริกำรท่ีน ำเสนอ  จึงจะต้องพิจำรณำใน ท่ีต้ังและช่องทำงใน
กำรน ำเสนอบริกำร 
    3.4 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดโดย มีกำรโฆษณำโทรศัพท์ 
IPHONE ให้เห็น ผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ ป้ำยบิลบอร์ด และในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุดำรัตน์ กันตะบุตร (2554) กล่ำวว่ำ เป็นกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำยในกำรสร้ำง
กระบวนกำรกำรตัดสินใจซื้อ กำรติดต่อสื่อสำรมีท้ังใช้คนและไม่ใช้คน โดยกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับ
ลูกค้ำ คู่แข่งขัน โดยเครื่องมือส ำคัญคือ กำรโฆษณำ เป็นกิจกรรม กำรเสนอข่ำวสำรเกี่ยวกับองค์กร 
ผลิตภัณฑ์ บริกำร กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย เป็นกำรแจ้งข่ำวสำรและกำรจูงใจโดยใช้บุคคล กำรส่งเสริม
กำรขำย เป็นกำรส่งเสริมท่ีนอกเหนือจำกโฆษณำ กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย กำรให้ข่ำวและกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรให้ข่ำวเป็นกำรเสนอควำมคิดเกี่ยวกับสินค้ำท่ีไม่ต้องจ่ำยเงิน และกำรประชำสัมพันธ์ คือ 
กำรสร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อองค์กำรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กำรตลำดทำงตรง เป็นกำรติดต่อสื่อสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรตอบสนองโดยตรง สอดคล้องกับแนวคิดของ วรินดำ บุญพิทักษ์ (2554) กล่ำว
ว่ำกำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ท้ังสำมองค์ประกอบท่ีผ่ำนมำ สู่
กลุ่มเป้ำหมำยทำงกำรตลำด ท ำให้ลูกค้ำได้ทรำบ ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นแรงจูงใจท ำให้เกิดควำมต้องกำรและ
ตัดสินใจซื้อสินค้ำ  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ กำรศึกษำ รำยได้ 
และสถำนภำพ โดยผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีมีอำชีพ  ต่ำงกันท ำให้มีกระบวนกำร
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ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ท่ีแตกต่ำงกัน ดังน้ัน
ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย ควรผลิตและจ ำหน่ำยโทรศัพท์ IPHONE  ค ำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนอำชีพ เข้ำมำ
เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ซื้อให้มำกข้ึน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์   
มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ดังน้ันผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ควรมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ 
IPHONE ในด้ำนคุณภำพประสิทธิภำพ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงำม มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย ขนำดควำมจ ำ 
สีและตรำสินค้ำ เพื่อช่วยในกำรกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อให้มำกข้ึน  
 2. ด้ำนรำคำ จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำ มีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ดังน้ัน
ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ควรมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญของรำคำโทรศัพท์ IPHONE 
ในด้ำน ควำมเหมำะสมกับคุณภำพ รำคำเป็นท่ีพึงพอใจ คุ้มค่ำของรำคำเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภำพท่ี
ได้รับ โทรศัพท์มีหลำกหลำยรำคำให้เลือก ป้ำยติดหรือบอกรำคำของโทรศัพท์อย่ำงชัดเจน เพื่อช่วยในกำร
กระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อให้มำกข้ึน  
 3. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ดังน้ันผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ควรมุ่งเน้นและให้
ควำมส ำคัญกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดในหลำย ๆ  ด้ำน อำทิเช่น กำรใช้สื่อโฆษณำผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ มี
พนักงำนขำยแนะน ำ สินค้ำ ช่องทำงในกำรรับช ำระเงินท่ีหลำกหลำย กำรผ่อนช ำระดอกเบี้ย 0% และมีกำร
บริกำรต้อนรับของพนักงำนเป็นอย่ำงดี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1. กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเท่ำน้ัน 
เพื่อให้กำรวิจัยในครั้งต่อไปควรจะขยำยเขตพื้นท่ี ท่ีจะศึกษำให้เพิ่มมำกข้ึน ในเขตภูมิภำคอื่นๆ เพื่อ
ท ำกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของกลุ่มผู้บริโภคชุดใหม่ ท ำให้เกิดผลลัพธ์ใน
กำรศึกษำท่ีชัดเจนและครอบคลุมมำกยิ่งข้ึน 

2. กำรศึกษำครั้งน้ี ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำดและกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ซึ่งโอกำสต่อไปควรศึกษำถึงแนวโน้มของควำมต้องกำรด้ำนฟังช่ันกำรใช้งำน ท่ีมีกำรพัฒนำอย่ำง
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ต่อเน่ืองของโทรศัพท์มือถือ IPHONE และกำรศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
ร่วมกับสภำวะตลำดท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
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