
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัทพ์มือถือ   

ยีห้่อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETINGS  MIX  FACTORS  AFFECTING  PEOPLE’S  DECISTION   

ON  BUYING  A  MOBILE  PHONE, IPHONE  BRAND  IN  BANGKOK 

มลธิยา  นามตะ 

สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ 

Montiya  Namta 

E-mail : montiya.n1995@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Marketing, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดย่อ 

              การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศทัพ์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้าน
กระบวนการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคลากร  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านราคา  และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และกระบวนการตดัสินใจ  คือ  การรับรู้  การคน้หาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ  ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
              กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือแบบสอบถาม
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย 
(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
              ผลการวจิยพับวา่ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จ  านวน  400  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศผูห้ญิง  จ  านวน  280  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  70  มีอายุ  24 – 30  ปี  จ  านวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.5  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน  
220  คน  คิดเป็นร้อยละ  55  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  จ  านวน  227  คน  คิดเป็นร้อยละ  
56.8  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000  บาท  จ านวน  149  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.3   
              ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ี
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นกระบวนการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคลากร  ดา้น
ส่งเสริมการตลาด  ดา้นราคา  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
              ผลการวจิยัพบวา่  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone  ของประชากร  ในเขต   
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก
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ท่ีสุดคือ  การประเมินทางเลือก  การรับรู้ปัญหา  ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  การตดัสินใจซ้ือ  และการคน้หา
ขอ้มูล   
 

ค าส าคัญ : ปัจจยั, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 
 

Abstract  

              The research is objective. To study the marketing mix factors affecting the decision to buy 
mobile phones, iPhone brands of the people in Bangkok, including products Process Physical 
characteristics, personnel, marketing promotion, price and distribution channels. and the decision-making 
process is the perception, the search for information. alternative assessment purchase decision feeling 
after purchase 
              The sample group was the population in Bangkok who bought an iPhone branded mobile phone. 
A sample of 400 people who answered the questionnaire. Tools used to collect data. is a questionnaire 
that analyzes the data by using a computer program to find the frequency Percentage Mean (X) Standard 
Deviation (SD) 
              The results of the research found that the users of the iPhone brand mobile phone of the 
population in Bangkok The survey respondents totaled 400 people, mostly female, 280 people accounted 
for 70 percent aged 24 - 30 years, of 210 people, representing 52.5%, having a bachelor's degree, 220 
people, representing 55 percent, having a career in private companies / employees of 227 people 
accounting for 56.8% with average monthly income of 20,001 - 30,000 baht, of 149 people, or 37.3% 
              The results showed that Marketing mix factors iPhone mobile phone users of the population in 
Bangkok Overall, it's at the highest level. When considering each aspect, it was found that The aspect 
that is at the highest level is Product Process Physical characteristics, personnel, marketing promotion, 
price and distribution channels. 

              The results showed that The process of making a decision to buy a mobile phone, the iPhone 
brand of the population in Bangkok Overall, it's at the highest level. When considering each aspect, it 
was found that the address side at the highest level is alternative assessment problem recognition feeling 
after purchase purchase decision and searching for information  

Keyword : Factors, Marketing Mix, Purchasing Decision 
               

 บทน า 

              ไอโฟน (iPhone) เป็นโทรศพัท์มือถือท่ีมีความสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตและมลัติมีเดีย  ผลิต  
จ  าหน่ายโดยบริษทัแอปเปิล  การท างานของไอโฟนสามารถใชง้านส่งอีเมล  ใชเ้ป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ส่ง
เอสเอ็มเอส ท่องอินเทอร์เน็ต คน้หาแผนท่ี  ฟังเพลง  ประเทศไทยวางจ าหน่ายไอโฟน  3G  วนัท่ี  16  
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มกราคม  พ.ศ. 2552  โดยทรูมูฟเป็นรายแรกในประเทศไทย  และดีแทคเป็นรายท่ีสองท่ีไดสิ้ทธ์ิการจดั
จ าหน่าย  โดยมีการเปิดตวัพร้อมจ าหน่าย   
              จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัของโอกาสทางธุรกิจของโทรศพัท์มือถือ  
ยี่ห้อ  iPhone  จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยี่ห้อ  iPhone  โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone  
ในการปรับปรุงและพฒันา รวมถึงการใหบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

              เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  
iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตการวจัิย 

              ขอบเขตด้านเน้ือหา 

              ตัวแปรอสิระ  ประกอบดว้ย 
              1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

              2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ 

              ตัวแปรตาม  ประกอบดว้ย 

                              1. การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ 
การรับรู้ปัญหา  การคน้หาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือ  ความรู้สึกหลงัการซ้ือ                        
              ขอบเขตด้านประชากร ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัจะซ้ือ หรือก าลงัจะตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ 
iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชว้ธีิการค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran ขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง  384  คน  ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  จึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  400  คน   

              ขอบเขตด้านระยะเวลา  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  2565      

       

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
              1. เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

              2. ท าใหส้ามารถก าหนดกลยทุธ์ไดส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง 

              3. เพื่อน ามาพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค    
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                      ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 

                                                                                          
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

          แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  

ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีผูข้ายส่งมอบใหลู้กคา้ และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์, ดา้นราคา คือ เปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของบริการกบัราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ บรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสาร, ดา้นบุคคล คือ การฝึกอบรม  เพื่อสร้างความพึงพอใจ
กบัลูกคา้, ด้านกายภาพและการนาํเสนอ คือ แสดงถึงลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้, ดา้นกระบวนการ คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวิธีการด าเนินงานดา้นการบริการท่ีน าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ   

ยีห้่อ  iPhone 

1. การรับรู้ปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 
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          แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ 

คือ  การเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีล าดบั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหา คือ รับรู้สภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอย่างแท้จริง, การแสวงหาข้อมูล คือ หาข้อมูลเพิ่ม เพื่อช่วยในการตดัสินใจซ้ือ, การประเมิน
ทางเลือก คือ การเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ, การ
ตดัสินใจซ้ือ คือ บางผลิตภณัฑ์ตอ้งการขอ้มูลมาก จึงใชเ้วลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ก็
ใช้เวลาตดัสินใจไม่นาน, พฤติกรรมหลงัการซ้ือ คือ ได้รับประสบการณ์ตรง ซ่ึงอาจได้รับความพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได ้ ถา้พอใจก็จะทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าได ้ 
 
 

          ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ไอโฟน (iPhone) มีความสามารถใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและมลัติมีเดีย  การท างานใช้งานส่งอีเมล  ใช้เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ส่งเอสเอ็มเอส  ท่อง

อินเทอร์เน็ตคน้หาแผนท่ี  ฟังเพลง  และความสามารถอ่ืน   
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

          กมลกิจ  คงเกียรติกุล  (2563)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมท์โฟน  ไอโฟน 

11 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม 3 ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ดา้นส่งเสริมการตลาดส าคญัอยา่ง

มาก  เน่ืองจากการจดัโปรโมชัน่ต่างๆดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค  เช่น  สามารถผอ่นช าระได ้ และอ านวย

ความสะดวกในการช าระเงินส่วนดา้นผลิตภณัฑท่ี์เป็นรุ่นกลางๆ  ราคามีความเหมาะสม 

          กชกร พินิจรัตนารักษ ์ (2019)  ศึกษาเร่ือง  อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต

ต่อทศันคติต่อตราสินคา้  พบวา่  ความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้คิดเห็นท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปาก

บนอินเทอร์เน็ต และความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้คิดเห็นท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบน

อินเทอร์เน็ตส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต 

          กานต์ธิดา เนตรวิภาดา  (2018)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน จากการศึกษา  พบวา่  ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด จากการ

ทดสอบสมมติฐานจากผูใ้ชส้มาร์ทโฟนจ านวน  332  คน   

          ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย  (2558)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี ผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค”  พบวา่  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะ

ความทนัสมยั  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

          นนักนัต ์ณวฒัน์พิพฒั  (2561)  ศึกษาเร่ือง  การรับรู้เอกลกัษณ์ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนตราสินคา้
ต่างๆ พบวา่ ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สมาร์ทโฟนแตกต่างกนั  พบวา่  
ตวัแปร 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณสมบติั, ด้านคุณประโยชน์, ด้านผูใ้ช้, ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ มี
ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีระดบั 0.05 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในทุกรายดา้น  
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          ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ  (2558)  ศึกษาเ ร่ือง “ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ  ความสามารถของสินคา้  ดา้นราคาคือ  ราคา  เม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน   

          ปุณรดา ถาวรจิระอังกูร  (2558)  ศึกษาเร่ือง  “อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเอง   

          พชัรินทร์ เทิดวงศว์รกุล  (2555)  ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพผูบ้ริโภคบุคลิกภาพ
ตราสินคา้กบัการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค”  พบว่า  บุคลิกภาพผูบ้ริโภคมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคลิกภาพตราสินค้าทั้ งสองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากน้ียงัมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้คุณภาพ และความภกัดีต่อตราสินคา้  
          วิศวเวศ  ก่ิงวงศา  (2560)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซ้้ าโดย

เปรียบเทียบระหวา่ง  iPhone  กบั  Samsung  กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ผูซ้ื้อ  iPhone  ซ้้ ามี

ลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างจากผูซ้ื้อ  Samsung  ซ้้ าอยา่งมีนยัส าคญั  ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือซ้้ า

มากกว่ากลุ่มผูใ้ช้งาน  Samsung  ได้แก่  ด้านระบบปฏิบติัการท่ีมีความเสถียรสามารถประมวลผลได้

รวดเร็ว  มีความปลอดภยัสูงคุณภาพมาตรฐานของ  Application  และความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูล

ภายในกบัผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมาจากผูผ้ลิตเดียวกนั   

          วชัรกร นครสันติภาพ  (2017)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัลงทุนในโมบายแอปพลิเค

ชนัประเภทซ้ือขายหุ้น พบวา่  ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 – 3  ปี  มีความถ่ีในการใชง้าน  1 – 2  คร้ังต่อ

ชั่วโมง ส่วนใหญ่พึงพอใจในการใช้งานด้านหน้าต่างการใช้งาน  ด้านของโปรแกรม  และด้านความ

ปลอดภยัของโปรแกรมอยูใ่นระดบัมาก              

          วิษณุ มณีวรรณ  (2561)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า  1) ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนอยูใ่นระดบัมาก  ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 3) 
พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนพบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบ 25,001 – 35,000  บาท  ส่วนใหญ่ซ้ือ
ไอโฟนจากศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือเช่น True, Dtac, AIS   
          สมพงษ ์งามธรณกิจ  และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558)  ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยี่ห้อแอปเปิลและซัมซุงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”  พบวา่  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพื่อใชป้ระโยชน์ และอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนั  และส่วนใหญ่มีลกัษณะใช้เทคโนโลยีตามคนส่วนใหญ่ หรือใช้เทคโนโลยีเพราะเห็น
ประโยชน์จากการใช ้       
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วธีิด าเนินการวจัิย   

          เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และ

ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

          ประชากร  คือ ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัจะซ้ือ หรือก าลงัจะตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยี่ห้อ iPhone  ของ

ประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร   

          เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงใช้วิธีการ

ค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran (1953)  โดยสุ่มตวัอย่างร้อยละ 0.50 จาก

ประชากรทั้งหมด ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได้

ร้อยละ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  384  คน  จึงสามารถประมาณค่าร้อยละ  

โดยมีความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความเหมาะสมและสะดวก

ในการประเมิณผลและวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ถือว่าผ่านเกณฑ์ตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนด  คือ  ไม่นอ้ยกวา่  384  คน   
 

              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

              ส่วนที ่1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  

ยีห่อ้  iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน   

             ส่วนที ่2. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  เป็นค าถาม  ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการ  

             ส่วนที ่3. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone   

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

             การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

             1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ก าหนด

นิยาม  และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

             2. สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์
หรือไม่  จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  3  ท่าน  พิจารณา  ตรวจสอบความเท่ียงตรง และความถูก
ตอ้งครบถว้นของเน้ือหา  ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม  
            3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC  
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(Index of congruence)  โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ไพฑูรย ์ โพธิสวา่ง, 2554, หนา้ 170 - 171  
                                   วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน  IOC  ดงัน้ี 

                                                 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC  ตั้งแต่  0.05 – 1.00  มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

                                    2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC  ตั้งแต่  0.05  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

             การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

             1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้ คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยีห่อ้  iPhone  
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชว้ธีิท าแบบสอบถามออนไลน์ใน  Google  Form  

             2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
             3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับ 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

             การวิเคราะห์ข้อมูล   ผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

                สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

                            1.ค่าร้อยละ(Percentage)ส าหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
                            2.ค่าเฉล่ีย(X) 
                            3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาด 
 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

              การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  
iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  จ  านวน  400  คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน  280  คน  คิดเป็นร้อยละ  70  และเพศชาย  จ  านวน  120  คน  คิดเป็นร้อยละ  
30  ส่วนใหญ่มีอายุ  24 – 30 ปี  จ  านวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.5  รองลงมาคือ  31 – 40 ปี  จ  านวน  
100  คน  คิดเป็นร้อยละ  25, 41 – 50 ปี  จ  านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  10  และมากกวา่  50  ปี  จ  านวน  
50  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.5  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน  220  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  55  รองลงมาคือ  ปริญญาโท  จ านวน  152  คน  คิดเป็นร้อยละ  38, มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
/ ปวส. / หรือต ่ากวา่  จ  านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  5  และสูงกวา่ปริญญาโท  จ  านวน  8  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  2  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  จ  านวน  227  คน  คิดเป็นร้อยละ  
56.8  รองลงมาคือ  ธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ / คา้ขาย  จ  านวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.5, ขา้ราชการ 
/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ / ลูกจา้ง  จ  านวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.5, นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา  จ  านวน  
23  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.8  และอ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  จ  านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.5  ตามล าดบั  ส่วน
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ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000  บาท  จ านวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.5  รองลงมาคือ  
10,001 – 20,000  บาท  จ านวน 71  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.8, 50,000  บาทข้ึนไป  จ  านวน  70  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  17.5, 30,001 – 40,000  บาท  จ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  15, 40,001 – 50,000  บาท  จ านวน  
39  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.8  และไม่เกิน  10,000  บาท  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.5  ตามล าดบั 
          การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน
กระบวนการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านบุคลากร  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านราคา  และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตามล าดบั  
          กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ  การ
ประเมินทางเลือก  การรับรู้ปัญหา  ความรู้สึกหลังการซ้ือ  การตัดสินใจซ้ือ  และการค้นหาข้อมูล  
ตามล าดบั        
 
 

สรุปผลการวจัิย   

          ผลการวิจยัพบว่า  ผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  จ  านวน  400  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศผูห้ญิง  ส่วนใหญ่มีอาย ุ 24 – 30  ปี  ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง  ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 30,000  บาท   
          ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผูใ้ช้โทรศัพท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้น
ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นกระบวนการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคลากร  
ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นราคา  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตามล าดบั 
          ผลการวิจยัพบว่า  กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากร  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดคือ  การประเมินทางเลือก  การรับรู้ปัญหา  ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  การตดัสินใจซ้ือ  และการคน้หา
ขอ้มูล  ตามล าดบั 
 
 

อภิปรายผล  

1. ด้านผลติภัณฑ์     
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  วิศวเวศ  ก่ิงวงศา  (2560)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซ้้ าโดย
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เปรียบเทียบระหวา่ง  iPhone  กบั  Samsung  กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ผูซ้ื้อ  iPhone  ซ้้ ามี

ลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างจากผูซ้ื้อ  Samsung  ซ้้ าอยา่งมีนยัส าคญั  ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจซ้ือซ้้ า

มากกว่ากลุ่มผูใ้ช้งาน  Samsung  ได้แก่  ด้านระบบปฏิบติัการท่ีมีความเสถียรสามารถประมวลผลได้

รวดเร็ว  มีความปลอดภยัสูงคุณภาพมาตรฐานของ  Application  และความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูล

ภายในกบัผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีมาจากผูผ้ลิตเดียวกนั   

2. ด้านราคา   

          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้อง

งานวิจยัของ  กานตธิ์ดา เนตรวิภาดา  (2018)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟน จากการศึกษา  พบวา่  ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด จากการ

ทดสอบสมมติฐานจากผูใ้ชส้มาร์ทโฟนจ านวน  332  คน   

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   

          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ  (2558)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ  ความสามารถของสินคา้  ดา้นราคาคือ  ราคา  เม่ือเปรียบเทียบกบัยีห่อ้อ่ืน   

4. ด้านส่งเสริมการตลาด   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  กมลกิจ  คงเกียรติกุล  (2563)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสม์ทโฟน  
ไอโฟน  11  ท่ีห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม  3  ในกรุงเทพมหานคร   พบวา่  ดา้นส่งเสริมการตลาด
สาํคญัอยา่งมาก  เน่ืองจากการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ   

5. ด้านบุคลากร   

          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  พชัรินทร์ เทิดวงศ์วรกุล  (2555)  ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูบ้ริโภค
บุคลิกภาพตราสินคา้กบัการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค”  พบว่า  บุคลิกภาพ
ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับุคลิกภาพตราสินคา้ทั้งสองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  นอกจากน้ียงัมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้คุณภาพ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยีห่อ้  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  ปุณรดา ถาวรจิระองักูร  (2558)  ศึกษาเร่ือง  “อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเอง   

7. ด้านกระบวนการ   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อ  iPhone  ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  สมพงษ์ งามธรณกิจ  และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558)  ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยี่ห้อแอปเปิลและซัมซุงท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่”  พบว่า  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพื่อใช้ประโยชน์ และ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  และส่วนใหญ่มีลกัษณะใช้เทคโนโลยีตามคนส่วนใหญ่ หรือใช้
เทคโนโลยเีพราะเห็นประโยชน์จากการใช ้  

1. ด้านการรับรู้ปัญหา   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณัฐภูมิ 
จงวิริยะเจริญชัย  (2558)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค”  พบว่า  ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเพราะความ
ทนัสมยั  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  

2. ด้านการค้นหาข้อมูล   

          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กชกร 
พินิจรัตนารักษ์  (2019)  ศึกษาเร่ือง  อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อทศันคติ
ต่อตราสินค้า  พบว่า  ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อคิดเห็นท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ต และความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้คิดเห็นท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต
ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ีมาจากการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต  

3. ด้านการประเมินทางเลือก   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
นนักนัต ์ณวฒัน์พิพฒั  (2561)  ศึกษาเร่ือง  การรับรู้เอกลกัษณ์ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนตราสินคา้ต่างๆ 
พบวา่ ตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สมาร์ทโฟนแตกต่างกนั  พบวา่  ตวั
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แปร 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณสมบติั, ด้านคุณประโยชน์, ด้านผูใ้ช้, ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ มี
ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้ ท่ีระดบั 0.05 เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในทุกรายดา้น  

4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ   
          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วิษณุ 
มณีวรรณ  (2561)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือ ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบวา่  1) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนอยูใ่นระดบัมาก  ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 3) พฤติกรรมการ
ซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนพบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบ 25,001 – 35,000  บาท  ส่วนใหญ่ซ้ือไอโฟนจาก
ศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือเช่น True, Dtac, AIS   

5. ด้านความรู้สึกหลงัการซ้ือ  

          ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ  ยี่ห้อ  iPhone  ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วชัรกร 
นครสันติภาพ  (2017)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัลงทุนในโมบายแอปพลิเคชนัประเภท
ซ้ือขายหุ้น พบวา่  ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 – 3  ปี  มีความถ่ีในการใชง้าน  1 – 2  คร้ังต่อชัว่โมง ส่วน
ใหญ่พึงพอใจในการใช้งานด้านหน้าต่างการใช้งาน  ด้านของโปรแกรม  และด้านความปลอดภยัของ
โปรแกรมอยูใ่นระดบัมาก 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  

ด้านผลติภัณฑ์     
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  วสัดุมีความแข็งแรง  คงทน  เช่น  ตวัเคร่ืองกนักระแทกไดใ้นระดบัหน่ึง  

หากกรณีเกิดทาํเคร่ืองตกหล่น  จึงควรมีการพฒันาตวัผลิตภณัฑ ์ ออกแบบมาใหมี้ความแขง็แรง            

                ด้านราคา   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีหลายราคาให้เลือก  เช่น  มีการนาํเสนอราคาอย่างหลากหลาย  เพื่อให้
ผูบ้ริโภคทุกระดบัสามารถเขา้ถึงไดทุ้กระดบั เป็นการกระจายกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ  มกัจะพบเจอปัญหาเร่ืองสินคา้ขาดสต๊อก  
หรือไม่มีสินคา้จาํหน่ายหนา้ร้าน  ทางผูจ้าํหน่ายควรมีการผลิตตวัสินคา้ออกมาใหเ้พียงพอเพื่อลดปัญหา 

                ด้านส่งเสริมการตลาด   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ  เช่น  ผ่อน  0%  ผ่านบตัร
เครดิตทุกธนาคาร  มีคะแนนใหส้ะสมเพิ่ม  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค 
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ด้านบุคลากร   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีดี และแต่งกายอยา่งเหมาะสม  เช่น  การกาํหนดยูนิ

ฟอร์มท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ สวมใส่แลว้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ   

            ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีบริการให้ทดลองสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือ  เช่น  มีบริการให้ทดลองก่อน
ตดัสินใจซ้ือ  เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดล้องสัมผสั  ลองใชง้านวา่  สามารถใหป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้งกบัตนเอง 

ด้านกระบวนการ   

ส่ิง ท่ีต้องปรับปรุง  คือ  ขั้ นตอนในการส่งมอบสินค้ามีความสะดวก  เ ม่ือผู ้บริโภคซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือกบัผูแ้ทนจาํหน่าย  ควรมีบริการเสริม  เช่น  ดาวโหลดแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ใหฟ้รี    

การรับรู้ปัญหา   
            ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ลกัษณะการใชง้านมีผลกระตุน้ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ ควรมีการศึกษา
และพฒันาการใชง้านท่ีมีความจาํเป็น  เพื่อใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดความตอ้งการใชม้ากข้ึน 

การค้นหาข้อมูล   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีประสบการณ์ท่ีดีกบัผลิตภณัฑ์  เช่น  ควรสร้างความประทบัใจ  โดยให้
ส่วนลด 2 เท่า  หรือของขวญัพิเศษในวนัเกิด  จะท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่ เป็นคนส าคญั 

การประเมินทางเลือก   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์สามารถเปรียบเทียบ เพื่อการตดัสินใจซ้ือ  เช่น  ควร

สร้างความแตกต่าง  เพื่อใชเ้ปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

การตัดสินใจซ้ือ   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ตดัสินใจซ้ือเม่ือมีโอกาสและเง่ือนไขท่ีดี  เช่น  มีส่วนลดราคาพิเศษ และ
โปรโมชัน่ต่างๆ 

ความรู้สึกหลงัการซ้ือ   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ท่านรู้สึกประทบัใจในการให้บริการของพนกังาน  เช่น  ควรให้พนกังาน
ทุกคนบริการอยา่งเป็นมิตร และยิม้แยม้แจ่มใส 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป   

          1. ควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในดา้นปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม  เพื่อน าขอ้มูลไปทดลองใชแ้ละพฒันา   
วางแผนกลุยทุธ์ไดอ้ยา่งแม่นย  า  และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
          2. ควรมีการน าเคร่ืองมืออ่ืนๆ มาใชป้ระกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีหลากหลาย 
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เอกสารอ้างองิ   

          กมลกิจ  คงเกียรติกุล  (2563)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมท์โฟน  ไอโฟน  11   

ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพระราม  3  ในกรุงเทพมหานคร   

          กชกร พินิจรัตนารักษ ์ (2562)  อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อทศันคติ 
ต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าของการบริโภคและการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน 
          กานตธิ์ดา เนตรวภิาดา  (2018)  การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช ้

สมาร์ทโฟน ในเชิงเปรียบเทียบตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

          ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย  (2558)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 
          นนักนัต ์ณวฒัน์พิพฒั  (2561)  การรับรู้เอกลกัษณ์ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนตราสินคา้ต่างๆ 

          ปณฐัพงษ ์วมิลโสภณกิตติ  (2558)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟน 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   
          ปุณรดา ถาวรจิระองักูร  (2558)  อิทธิพลกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
แบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
          พชัรินทร์ เทิดวงศว์รกุล  (2555)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลิกภาพผูบ้ริโภคบุคลิกภาพตราสินคา้ 
กบัการรับรู้คุณภาพและความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค   
          วิษณุ มณีวรรณ  (2561)  พฤติกรรมและการใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือ ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
          วศิวเวศ  ก่ิงวงศา  (2560)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนซ้้ าโดยเปรียบเทียบระหวา่ง  
iPhone  กบั  Samsung  กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
          วชัรกร นครสันติภาพ  (2017)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัลงทุนในโมบายแอปพลิเคชนั
ประเภทซ้ือขายหุน้   

                          สมพงษ ์งามธรณกิจ  และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558)  การเปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์      
                โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนยีห่อ้แอปเปิลและซมัซุงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน 
                อ  าเภอเมืองเชียงใหม ่  


