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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE จํานวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ  LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดื อน
ต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ต่างกัน ส่วนปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ; โทรศัพท์มือถือ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study a purchase decision of Iphone of consumers in 

Bangkok area 2) to study a purchase decision of Iphone of consumers in Bangkok area separated by 
Age, Education and Monthly income 3) to study marketing mix affecting a purchase decision of Iphone 
of consumers in Bangkok area. 

The sample group was 400 people of consumers in Bangkok who consumed of mobile phone. 
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by 
using the Frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by One-
way ANOVA (F-tests) in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD 
was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 
Regression. 

The results of hypothesis testing showed that consumers in Bangkok with factor age, Education 
and Monthly income were different, making the purchase decision of Iphone of consumers in Bangkok 
area were different. Moreover, marketing mix included product and promotion affect to the purchase 
decision of Iphone of consumers in Bangkok area. 
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บทนาํ 
ประเทศไทยนั้นการใช้งานโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายในปี พ.ศ. 2555 เมื่อระบบ 3G เริ่มใช้งานในประเทศ 

ไทยอย่างเป็นทางการผ่านการลงทุนของบริษัทเอกชน ประกอบกับโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น เป็น
ลําดับจนถูกเรียกว่า “สมาร์ทโฟน” ทั้งนี้สมาร์ทโฟนได้ถูกนํามาใช้ในด้านสาระความบันเทิง รับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต การเงินหรือแม้กระทั่งในด้านการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ 86.30 จาก
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560) ทําให้คาดการณ์ได้ว่าความต้องการ โทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนในตลาดยังคงมีอยู่ โทรศัพท์มือถือไอโฟนเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
มัลติมีเดีย ออกแบบและจําหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล (Apple Inc) เปิดตัวโทรศัพท์มือถือไอโฟน รุ่นแรกโดย สตีฟ จอบส์ 
ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 และ จําหน่ายครั้งแรกในประเทศ สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่
เปิดตัวในตลาดโทรศัพท์มือถือไอโฟนทํารายได้จากยอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี  

สําหรับในประเทศไทยผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะพบผู้ครองตลาดอยู่ 3 แบรนด์ ได้แก่ ซัมซุง 
ไอโฟน และแบล็คเบอร์รี่ ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของปี 2556 พบว่า ส่วนแบ่งของไอโฟนในตลาดสมาร์ทโฟน 
ลดลงเหลือ 13.2% จาก 16.6% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในทางกลับกันส่วนแบ่งตลาดของสมาร์ทโฟนระบบแอน
ดรอยด์เพิ่มขึ้นจาก 69.1% เป็น 79.3% จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าไอโฟนยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ต่ํากว่าซัมซุง ดังนั้น 
ไอโฟนจึงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทําการดึงดูดลูกค้าให้สนใจและสร้างความเชื่อใจ  



 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
โดยเป็นการศึกษาถึงโทรศัพท์  IPHONE เพราะเป็นโทรศัพท์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงเป็นที่สนใจของคนในสังคม ซึ่งทางผู้
ศึกษาได้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะเป็น ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดแก่บริษัทและ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร     

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตของประชากร  ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาผู้บริโภคที่การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 

IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่สําคัญและเป็นเขตที่มีประชากร
มากที่สุดของประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางทางการคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มีความหลากหลายทาง
ความคิด และความหลากหลายในรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งมีโอกาสและอํานาจในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค จึง
เป็นประชากรที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ใช้โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แน่นอน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องกําหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงทาให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และจากการเปิดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจํานวน 400 ตัวอย่าง  

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้จะใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยต่างๆ รวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าหาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 



 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

บททบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับบทความทางวิชาการต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวที่ทําการวิจัยจาก
หลายๆแหล่งที่มา เพื่อนํามาใช้แนวทางในการศึกษางานวิจัย สามารถจําแนกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

(Barnard Chester I, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียง
ทางเดียว 

(Jones, 1984) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจขององค์การว่า เป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การ 
โดยการค้นหาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้กําหนดไว้ 

(วุฒิชัย จํานงค์, 2523) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเร่ืองของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และ ในการจัดการนั้นการ

ตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆเร่ือง ทุกๆกรณีเพื่อดําเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจ

พิจารณา มีเหตุผลส่วนตัวอารมณ์ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และมีลักษณะเป็น

กระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป 

(Simon, Herbert A, 1977) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ 

การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยได้ขายสินค้าในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นความคุ้มค่า 
รวมถึงการมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ
พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง  



 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36) ได้อธิบายรายละเอียดว่า ส่วนประสม การตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4P's) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

(Krishnan & Ulrich, 2001) ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้า บริการ ความ
เชี่ยวชาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ ความเป็นเจ้าของ องค์การ ข้อมูลและแนวความคิดซึ่งสิ่งเหล่านี้  ครอบคลุม ทั้งสิ่งที่
จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และบริษัทได้นําเสนอสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคต้องมี
การชําระค่าสินค้าหรือบริการในรูปตัวเงินหรือสิ่งที่มีค่าอื่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจโดยที่ผลิตภัณฑ์จะมีมุมมองที่
แตกตา่งกันตามลักษณะของสายงานต่างๆ  

(ชไมพร ผาดศรี, 2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟนของ
ประชาชน ในเขตคันนายาว พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
สมาร์ทโฟน โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้อ มีความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย เช่น แชตออน
ไลน์ เข้าเว็บไซต์ และมีความทันสมัยและ ความสวยงาม 

(Kotler, 2000) ราคาเป็นส่วนประกอบเดียวในส่วนประสมทางการตลาดที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนประกอบ อื่นๆ 
นั้นทําให้เกิดรายจ่ายราคายังเป็นหนี่งในส่วนประกอบที่มีความยืดหยุ่นได้มากที่สุดในส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วไม่เหมือนลักษณะสินค้า และช่องทางการค้าอื่นๆ ใน ขณะเดียวกันการกําหนดราคาและการแข่งขัน
ด้านราคาเป็นปัญหาแรกที่ผู้บริหารการตลาดต้องเผชิญ เช่น การตั้งราคาที่มุ่งไปที่ต้นทุนมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งราคาไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามต้นทุนของตลาดที่เปลี่ยนไป  

(ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า โดยปัจจัยด้าน
ราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับคุณสมบัติการใช้งาน  

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ได้กล่าวว่า ราคา สําหรับการวางแผนด้านราคานอกเหนือจากต้นทุนในการผลิตการ
ให้บรกิารและการบริการแล้วก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุน (Cost) ของลูกค้าเป็นหลักด้วยธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุนภาระที่
ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์บริการรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งด้านเวลาจิตใจ ความ
พยายามทางด้านร่างกายและความรู้สึกทางลบต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับด้วยในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ลูกค้า
จะกลายมาเป็นต้นทุนของธุรกิจเองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อของราคาต่ํา 

(ปรเมษฐ์ แก่นพุฒิ, 2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตของผู้บริโภคใน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นการทําให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้สะดวก 

(ธีราทร ภู่ เขียว , 2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ คือโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต และมีโปรโมชั่นพิเศษให้ในการซื้อ 

 



 

แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
(Kotler, 1997) อ้างใน เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ให้แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ คือ พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่ดํารงอยู่ เช่น เด็กทารกต้องการนมพอโตเป็นวัยรุ่น
ชอบดื่มน้าอัดลม เมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่นิยมดื่มชา เป็นต้น 

(ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์, 2558) อายุและลําดับขั้นในวงจรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) คนเรา
จะซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวิตของตนจะรับประทานอาหารสําหรับทารกในช่วงปีแรกๆ  และอาหาร
ทั่วไปในช่วงปีของการเจริญเติบโตและสูงวัย และจะรับประทานอาหารคุมน้ําหนักในช่วงปีต่อๆ มารวมถึงรสนิยมของ
คนเราในเรื่องของเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และการสันทนาการก็ยังมีความเกี่ยวพันธ์กับอายุขัยของพวกเขาด้วย เช่น การ
ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามวัยของผู้สวมใส่แด็กวัยรุ่นจะไม่ยอมแต่งกายแบบคนแก่ หรือผู้ใหญ่ 

(ธราธิป แววศรี, 2557) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อและใช้สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน  

(ณัฐวุฒิ เหลือง พิศาลพร, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของ 
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 

(กิตติ์ธนภูมิ นิวัติศัยวงศ์, 2558) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม
ประเภทต่างๆ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แตกต่างกัน 

(เดโชชัย อาจมนตรี, 2555) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนต่อผู้บริโภค อําเภอเมือง จังหวัด 
ขอนแก่น พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ญาณิศา ถาวรรัตน์  (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจาก
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในบทที่ 3 ในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดย ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ผ่านทาง Google Forms และการ กระจายแบบสอบถามทาง Social Network ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 
2560 ได้รับการตอบแบบสอบถามจํานวน 443 ชุด ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีการตัดแบบสอบถามที่ไม่ผ่านคําถามคัดกรองออกไป
จํานวน 32 ชุด เพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลของผู้ที่เคยซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น เพราะฉะนั้นในงานวิจัย
คร้ังนี้จึงมีแบบสอบถามคงเหลือจํานวน 411 ชุด ซึ่งมากกว่าที่คํานวณได้ ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลง
เป็นร้อยละ 4.83 

ก่อฤกษ์ ละอองกุล (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญที่ α= 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทําได้ง่าย



 

ขึ้น ทําให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูล เก่ียวกับหูฟังได้ไม่ยากและข้อมูลที่ได้รับมักมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ไม่ว่าการศึกษา
อยู่ในระดับใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  

วิวิศน์ ใจตาบ (2556) การศึกษาการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้วยกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยตัดสินใจซื้อเมื่อ
พิจารณาราคาของเบเกอรี่เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ตราสินค้า ลําดับถัดไปคือ 
ตัดสินใจซื้อเมื่อพิจารณาคุณภาพและการส่งเสริมการตลาด ขณะที่ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสําคัญเป็นลําดับสุดท้าย 

นภัสสร อติชาตนันท์ (2555) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่เลือกสินค้า iPad คือ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร/ธุรกิจ/
เพื่อน (ร้อยละ 22.50) โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 42.20) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า iPadคือ 
ตัวเอง (ร้อยละ 67.75) โดยมีบุคลที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้า iPad คือ ตัวเอง (ร้อยละ 56.00) ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้า iPad 
โดยวิธีใช้เงินสด ส่วนหนึ่งที่เหลือผ่อนชําระ (ร้อยละ 37.00) และเลือกซื้อจากตัวแทนจําหน่ายที่มีชื่อเสียง (ร้อยละ 48.25) 

พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐด ารง (2559) ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้าน LOFT 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน LOFT ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ดังนี้ ส่วนมากซื้อสินค้าน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.8% และจะซื้อมาใช้
เอง คิดเป็นร้อยละ 73.2 กลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการร้าน LOFT เมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีดีไซน์สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 
50.5% โดยเลือกซื้อสินค้าเพราะสินค้ามีดีไซน์สวยงาม คิดเป็น ร้อยละ 70.7% และสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท 
GIFTSHOP คิดเป็นร้อยละ 60.1% ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ คือ 16.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 34.7% โดยสาขาที่
กลุ่มตัวอย่างนิยมไปใช้บริการมากที่สุด คือสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ คิดเป็นร้อยละ 75.60% นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในร้าน 
LOFT ประมาณ 500-1,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.4% และส่วนใหญ่จะชําระเงินด้วยเงินสด 76.4% 

รัชนี ไพศาลวงศ์ด (2556) โดยศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่าความ พึงพอใจของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรีในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีตัวแปรอิสระของ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภท  
เสื้อผ้าสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามที่มี่ค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยแบบไม่ทดลอง นั้นคือการวิจัยที่มีการศึกษาตาม

สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง โดยผู้วิจัยไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงสร้างหรือควบคุมสิ่งใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อดําเนินการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติของการกระทําดังกล่าว ซึ่งเป็นการวิจัยภาคสนาม
โดยไม่มีการทดลองแบบตัดขวางคือ การดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากหลายๆ 
หน่วยศึกษา แล้วนําข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เมื่อเก็บข้อมูลแล้วจึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 



 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สามารถรู้จํานวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenient Sampling) 

กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงได้ทํา การเปิด
ตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1973) ผลจากการเปิดตาราง ได้ขนาดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน 
มีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 3 ข้อ 

1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง 
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 17 ข้อ เป็นข้อคําถามในลักษณะประเมินค่า
ความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดให้ 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญมาก, 3 = 
ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับความสําคัญน้อย, 1 = ระดับความสําคัญน้อยที่สุด 

1.3 การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 
มีจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 4 ข้อ เป็นข้อคําถามในลักษณะประเมินค่า ความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดย
กําหนดให้ 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสําคัญ มาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง, 2 = ระดับ
ความสําคัญน้อย, 1 = ระดับความสําคัญน้อยที่สุด 

1.4 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนข้อคําถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะ คําถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับ การวัดเชิง
กลุ่มซึ่ง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้าน การศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 



 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression (Multiple 
Regression) 

สรุปผลการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบารตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  IPHONE ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน  
2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  

IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน  
2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  

IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 
3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล  
ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก  
1.1 การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ประเมินถึงความพึงพอใจ ความต้องการ และทําการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของ ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุษกร คําคง (2542) กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กําลงั



 

พิจารณา โดยใช้ความรู้พื้นฐานและข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื่อนําไปสู่ เป้าหมาย แสดง
ทิศทางนําไปสู่การตัดสินใจ 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ผู้บริโภคมีช่วงอายุที่แตกต่างกันนั้นจะมี
พฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วงอายุที่ต่าง ทําให้มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ต่างกัน อาจเป็น
เพราะผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันและความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotler (1997) อ้างใน เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ คือ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่ดํารงอยู่ เช่น เด็กทารกต้องการนมพอโตเป็นวัยรุ่น
ชอบดื่มน้ําอัดลม เมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่นิยมดื่มชา เป็นต้น 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกันจะแสดงถึงการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  IPHONE ที่
แตกต่างกัน ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่น้อยกว่าอาจจะไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งต่างจากระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าอาจจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยทันทีตามความชื่นชอบส่วนบุคคลและสถานภาพทาง
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อและใช้
สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน
จะแสดงถึงพฤติกรรม ความสามารถ หรืออํานาจในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาก
จากผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย อาจนําเงินไปซื้อในสินค้าที่มีความจําเป็น และมีการพิจารณาด้านราคาของผลิตภัณฑ์อย่าง
รอบคอบ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากที่อาจจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE โดยทันทีตามความชื่นชอบส่วน
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ์ธนภูมิ นิวัติศัยวงศ์ (2558) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมประเภทต่างๆ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แตกต่างกัน 

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ  IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้  

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีดีไซน์สวยงาม มีระบบปฏิบัติการเสถียรและรวดเร็ว และมี
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกได้หลากหลาย ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร ผาดศรี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาด



 

ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟนของประชาชน ในเขตคันนายาว พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟน โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ มี
ความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย เช่น แชตออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ มีความทันสมัย และความสวยงาม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Wroe Alderson ได้ให้คํานิยามว่า “ผลิตภัณฑ์" คือ ผลรวมของอรรถประโยชน์ (A Bundle of Utilities) 
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ติดมากับวัตถุ และสังคมที่ผู้ซื้อจะได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
ในกรณีที่ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้านอกเหนือจากตัวสินค้าแล้ว ผู้บริโภคมักต้องการความช่วยเหลื อและคําแนะนําจากพนักงาน 
ตลอดจนการรับประกัน ชื่อเสียงของตรายี่ห้อสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมีมากกว่า
ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจโดยรวมระหว่างอรรถประโยชน์กับเงิน 

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ราคาของโทรศัพท์มือถือ IPHONE ที่ขายในท้องตลาดนั้น
ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคทุกคนมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเป็นไป
แนวทางเดียวกัน อาจเนื่องจากราคาที่ตั้งขาย เป็นราคาที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
จากตัวสินค้า เกิดความคุ้มค่าในการซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ซึ่งไม่สอดคล้องแนวคิดของ Kotler (2000) ราคาเป็น
ส่วนประกอบเดียวในส่วนประสมทางการตลาด ที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนประกอบอื่นๆ นั้นทําให้เกิดรายจ่ายราคายังเป็น 
หนี่งในส่วนประกอบที่มีความยืดหยุ่นได้มากที่สุดในส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วไม่เหมือนลักษณะ
สินค้า และช่องทางการค้าอื่นๆ ใน ขณะเดียวกันการกําหนดราคาและการแข่งขันด้านราคาเป็นปัญหาแรก ที่ผู้บริหาร
การตลาดต้องเผชิญ เช่น การตั้งราคาที่มุ่งไปที่ต้นทุนมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งราคาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามต้นทนุ
ของตลาดที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่สอดคล้องแนวคิด 

 3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย 
เนื่องจากโทรศัพท์มือถือ IPHONE ณ ปัจจุบันมีขายทั่วไปจึงไม่ทําให้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าสําคัญ ซึ่งผลที่
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินดา บุญพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์
ไอโฟนเอส ของผู้บริโภคย่านรังสิต พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ไอโฟนเอส ของผู้บริโภคย่านรังสิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมษฐ์ แก่นพุฒิ (2555) ได้
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตของผู้บริโภคใน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นการทําให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้สะดวก 

 3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งโฆษณา และมีการรับประกันสินค้าหลังการขาย ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม



 

การตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ คือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต 
และมีโปรโมชั่นพิเศษให้ในการซื้อ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวถึงการส่งเสริม
การตลาด หมายถึง เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ อาจใช้คนหรือไม่ใช้คนในการสื่อสารเพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้า หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แสดงให้เห็นว่า  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้น 
ผู้ประกอบการธุรกิจควรต้องให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคล ข้างต้น ควรจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดและบริษัทองค์กรผู้ผลิต จึงควรให้
ความสําคัญเป็นอย่างมาก ในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONEให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม เป็นการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากขึ้น  และเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ IPHONE มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางบริษัทควรมีการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในด้าน
รูปลักษณ์ คุณภาพ แอพพลิเคชั่น ขนาด น้ําหนัก และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งควรสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ รักษาความเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยี และนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถครองใจ ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดและ

บริษัทองค์กรผู้ผลิตจึงควรให้ความสําคัญป็นอย่างมาก ในเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ผ่าน

ช่องทางต่างๆ อาจเป็นการโฆษณาตามสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ Social network เป็นต้น หรือ

อาจนําบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวดึงจุดขายของโทรศัพท์มือถือ IPHONE ให้ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงก็บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE มากข้ึน 

 

 



 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอื่นๆ ที่อาจสง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านสังคม และปจัจัยด้านพฤติกรรมและนาํข้อมูล
ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง พฒันาสินคา้ ให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ดังนั้นในการวจิัยในคร้ังต่อไปควร
มีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึน้ เช่น อาจสํารวจไปยังพื้นที่ตา่งจงัหวัด เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มคีวามหลากหลายมากข้ึน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ที่ 

3. ควรให้มีการนําสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย ก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ด้มากยิง่ขึ้น 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา เปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือในแต่ละยี่ห้อ เช่น เปรียบเทียบ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ IPHONE กับ ยี่ห้อSamsung ซึ่งเปรียบเทียบกับยี่ห้อที่ได้รับความนิยม เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนทางการตลาด และนํามาพัฒนาการผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิ่งขึ้น 

เอกสารอา้งองิ 
กฤษติญา มูลศรี. (2551). ช่องทางการจดัจาํหนา่ยผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอางชมุชน, มหาวิทยาลยั 

เพชรบูรณ์ คณะวิทยาการการจดัการ. 
ก่อฤกษ์ ละอองกุล. (2559). ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซือ้หฟูงัของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล. 

การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
กิตติ์ธนภูมิ นิวัติศัยวงศ์. (2558). ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑก์นัแดด ในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑล. การค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ชไมพร ผาดศรี. (2555). ปจัจยัทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบสมารท์โฟน ของประชาชนในเขต

คนันายาว การคน้คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบรกิาร.กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคชั่น. 
ชานนท์ อันสมศรี. (2556). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธใ์นการตดัสนิใจเลอืกซื้อรองเทา้กฬีาแบดมนิตนัในเขตกรงุเทพมหานคร. 

การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาเกษตรศาสตร.์ 

ญาณิศา ถาวรรัตน์.  (2560). ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเครือ่งปรบัอากาศ โดยใชป้จัจยัสว่นประสมทางการตลาด 
(7Ps). การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ณัฏฐ์สุดา นิลดา. (2560). กระบวนการตดัสนิใจบรโิภคน้าํมะพรา้วสาํเรจ็รปูพรอ้มดืม่ ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร. การค้นควา้อสิระ บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 


