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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั ้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
ของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน ทำให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ต่างกัน และประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ต่างกัน 
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง 
การจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อ; การตัดสินใจ; ไอโฟน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) To study the purchasing decision process iPhone 
of the population in Bangkok. 2) To study the purchasing decision process iPhone of the 
population in Bangkok classified by population factors. 3) To study the marketing mix factors 
and brand loyalty factors that affects the purchasing decision process iPhone of the 
population in Bangkok. 
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 The sample used in this research is 400 people in Bangkok, using questionnaires as 
a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way 
variance statistics (One-Way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and 
using multiple regression statistics. 
 The results of hypothesis testing showed that the population in Bangkok have 
different occupations and income, causing the purchasing decision process iPhone is 
different and the population in Bangkok have different gender, age, status and education 
level, causing the purchasing decision process iPhone is not different. The marketing mix 
factors and brand loyalty factors product, place, promotion and brand loyalty affect the 
purchasing decision process iPhone of the population in Bangkok, the marketing mix factors 
price not affects the purchasing decision process iPhone of the population in Bangkok. 
  
Keywords: Purchasing Decision Process; Decision; iPhone 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบัน “โทรศัพท์มือถือ” ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น และได้มีการ
เปลี่ยนโฉมหน้าตลาดโทรศัพท์มือถือท้ังในประเทศไทย และท่ัวโลกในรูปลักษณ์ รูปแบบหน้าจอ และรูปแบบ
การใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถรับรองโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้มากมาย ทำให้เกิดการสรา้ง
โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือเกมส์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้คนทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร ธุรกรรมด้านต่าง ๆ และด้านความบันเทิงที่จะทำให้ผู้คนได้รับความ
สะดวกสบาย และสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้ทุก ๆ ท่ี และทุก ๆ เวลาไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดก็ตาม 
 ปัจจุบันตลาดโทรศัพท์มือถือ หรือตลาดสมาร์ทโฟน มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากยิ่งขึ้น 
เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเรียกความสนใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
โทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด หรือ
แม้กระทั่งตราสินค้าของโทรศัพท์มือถือซึ ่งมีอยู่หลากหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อกันอย่าง
มากมาย ซึ่งข้อมูลตัวเลขในไตรมาส 4/2563 ที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกนั้นสูงถึง 
359.6 ล้านเครื่อง ซึ่งบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ทำยอดขายสมาร์ทโฟนได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก   
ในไตรมาส 4/2563 แซงหน้าบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง Samsung โดยที่บริษัทแอปเปิล 
(Apple Inc.) มีการจัดส่ง iPhone มากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ภายในไตรมาสเดียวถึง 81.8 ล้านเครื่อง เพิ่มข้ึน 4% 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ถึง 20.8%  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร เพราะเหตุใจจึงเป็นท่ีสนใจ และได้รับความนิยมในตลาดโทรศัพท์มือถือ      
โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้บริโภค และเป็นโอกาสแก่
ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ iPhone ให้สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างแผนกลยุทธท์างการตลาดได้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าที ่ม ีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
 2. ต ัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดส ินใจซ ื ้อโทรศัพท์ม ือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถจำแนกได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 ภณาพร วงศ์ไพบูลย์เกษม (2555) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยเหล่านี้สามารถจำแนกผู้บริโภคออกเป็น
กลุ่มซึ่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกันและมีผลต่อการกำหนดตลาดเป้าหมายตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ 
 วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) กล่าวไว้ว่า ประชากรศาสตร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่อายุ เพศ 
สถานภาพ รายได้ การศึกษา อาชีพ โครงสร้างครอบครัว ลักษณะท่ีอยู่อาศัย เป็นต้นซึ่งเป็นข้อมูล ท่ีสามารถ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้จะต้องเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยอยู่เสมอเพื่อ
ความถูกต้อง และเกิดการผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
 Mengjie Xu (2561) กล่าวไว้ว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของตน 
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทำการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม
ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันนั้น จำนวนของผู้รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผู้รับสาร
ท่ีมีจำนวนน้อยคนนั้น มักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารท่ีมีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจำนวนมากก็คือการจําแนกผู้รับสารออกเป็น กลุ่ม ๆ  
ตามลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และสถานภาพสมรส 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (1997) อ้างถึงใน วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2556) กล่าวไว้ว ่า ส ่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง เครื ่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนำมาใช้เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื ่องมือทาง
การตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
 Boone & Kurtz (1989) อ้างถึงใน อิทธิพล นาคน้อย (2556) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที ่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย ระบบการจัดจําหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ต้องใช้ร่วมกัน ท้ัง 4 อย่าง 
วัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย ตัวสินค้า 
ราคา การจัดจําหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้า และส่งเสริมการตลาด  
 Mengjie Xu (2561) กล่าวไว้ว ่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่วนของเครื ่องมือทาง
การตลาดซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการและเพิ่มความต้องการ โดยมีองค์ประกอบ มีการผสมผสานหรือรวมกัน 
ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบสี่ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การสนับสนุนและช่องทางการจําหน่าย ซึ่งควรมีการสร้าง
และรวมกันอย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะดึงดูดใจผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อีกท้ังราคาท่ีความเหมาะสม
ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้ามากยิ่งข้ึน และการใช้เทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมจะแสดงออกไปในทางเดียวกับ
ความคิดของผู้บริโภค เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที ่กิจการจะต้องใช้ร่วมกัน เพื ่อสนองความ  
ต้องการของตลาดเป้าหมาย ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดความภักดีต่อตราสินค่า และเห็นคุณค่าของตราสินค้า 
และเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยความภักดีต่อตราสินค้า 
 สุธาสินี จันทร์แจ่มใส (2560) กล่าวไว้ว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้า
และบริการซึ่งนําไปสู่ความผูกพันของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสนองตอบด้วยพฤติกรรม
อย่างการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินค้าและการใช้สินค้าซ้ำ ๆ 
 วิมลนาฏ ศรีโอฬาร์ (2557) กล่าวไว้ว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า หมายถึง ผู้ซื้อที่มีความพึง
พอใจภายหลังจากการซื้อสินค้า หรือบริการ โดยเกิดเป็นความประทับใจในสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้เกิด
เป็นความภักดีในตราสินค้า จึงมีพฤติกรรมท่ีผู้ซื้อที่พอใจมีโอกาสท่ีจะซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ ๆ จนกลายเป็น
ลูกค้าท่ีผูกมัดกับยี่ห้อนั้น โดยมีการซื้อสินค้าหรือบริการจนไม่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าอื่น และมักจะมีการแนะนำ 
และบอกต่อให้ผู้อื่นใช้สินค้าหรือบริการตามตนเอง 
 วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) กล่าวไว้ว่า ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้ง
ของลูกค้าที ่จะให้การอุปถัมภ์สินค้าหรือบริการ พึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ ่งความภักดีต่อตราสินค้านี้ 
นอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อลูกค้าแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและ
บริการ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การซื้อซ้ำเป็นปกติ การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 
การบอกต่อกับบุคคลอื่น และการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2003) อ้างถึงใน อรรคเดช จันทรมานะ (2562) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจำกัด
ของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ขั้นตอนการ
ตัดสินใจ เป็นลำดับข้ันตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยมีลำดับกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาเกิดข้ึน เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีเป็นอุดมคติ คือ สภาพท่ีเขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป็นอยู่จริงของ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพ
ที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปัญหาของผู้บริโภค
อาจเกิดข้ึน  
 2. การเสาะแสวงหาข้อมูล เมื ่อเกิดปัญหา ผู ้บริโภคก็ต้องแสวงหา หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ (1) แหล่งบุคคล (2) แหล่งธุรกิจ (3) แหล่งข่าวท่ัวไป 
(4) จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง 
 3. การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้
เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียวอาจขึ ้นอยู่กับความเชื ่อนิยม ศรัทราในตราสินค้านั ้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู ่กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่ด้วย ท้ังนี้ 
มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายข้ึน  
 4. การตัดสินใจซื้อ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจ
สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการ ระยะเวลาการตัดสินใจนาน 
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค  
ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าทำให้เกิด
การซื้อซ้ำได้หรืออาจมีการแนะนำให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ 
ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
 Strzalecki (2557) อ้างถึงใน Mengjie Xu (2561) ได้สรุปขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคไว้ท้ังหมด 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน กระบวนการซื้อจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ซื้อมีความต้องการ หรือมีปัญหา
ท่ีต้องการแก้ไขความต้องการอาจเกิดข้ึนได้โดยมีแรงกระตุ้นจากภายในหรือภายนอก 
 2. การค้นหาข่าวสาร/ข้อมูล ผู้บริโภคซึ่งถูกแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการจะรวบรวมข้อมูล/
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป หรืออาจจะต้องใช้ความพยายามในการเก็บข้อมลูจาก
แหล่งต่าง ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลหลัก ๆ ของผู้บริโภคนั้นมี 4 ประเภท ดังนี้ แหล่งข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ครอบครัว 
เพื่อน เพื่อนบ้าน คนคุ้นเคย เป็นต้นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ฉลากสินค้า เป็นต้น 
แหล่งข้อมูลท่ีเปิดเผยทั่วไป ได้แก่ สื่อ โฆษณา องค์กรท่ีจะลำดับสำหรับผู้บริโภคเป็นต้น และแหล่งข้อมูลจาก
ประสบการณ์ ได้แก่ การตรวจสอบสินค้า การใช้สินค้า เป็นต้น  
 3. การประเมินทางเลือก ข้ันตอนในการประเมินทางเลือกของผู้ซื้อมีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้ หนึ่ง 
ผู้บริโภคพยายามหาทางที่จะสนองความต้องการของตนเอง สอง ผู้บริโภคจะแสวงหาความเชื่อจากสนิค้าท่ี
เสนอทางแก้ปัญหาท่ีตนเองมีอยู่ สาม ผู้บริโภคมองสินค้าแต่ละตัวเสมือนกลุ่มคุณลักษณะของสินค้า 
ซึ่งมีความสามารถในการส่งมอบประโยชน์อันหลากหลายท่ีผู้ซื้อแสวงหา เพื่อสนองความต้องการของตน 
ซึ่งคุณลักษณะของสินค้าท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้า และสี่ ผู้บริโภคจะสร้าง
ความเชื่อมั่นในกลุ่มตราสินค้า เพื่อดูว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นมีคุณลักษณะอย่างไร และความเชื่อมั่นในตรา
สินค้านี้จะนําไปสู่การสร้างภาพพจน์ต่อตราสินค้าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการกลั่นกรองจากประสบการณท่ี์มี
ผลมาจากการเลือกที่จะรับรู ้ เลือกที่จะบิดเบือน และเลือกที่จะเก็บข้อมูลของผู้บริโภค การประเมิน
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คุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของสินค้านั้นผู้บริโภคอาจให้น้ำหนักแต่ละคุณลักษณะของสินค้าท่ีต่างกัน ข้ึนอยู่กับ
ระดับความสำคัญของคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 4. การตัดสินใจซื้อ ในขั้นการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคจะมีความชอบในตราสินค้าในกลุ่ม
สินค้าท่ีสามารถสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งเขาอาจจะมีความตั้งใจท่ีจะซื้อสินค้าท่ีเขามีความพอใจมาก
ท่ีสุด อย่างไรก็ดี มีปัจจัย 2 ตัวท่ีแทรกแซงระหว่างความตั้งใจท่ีจะซื้อ และตัดสินใจซื้อ  
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ภายหลังการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจผ่าน
ประสบการณ์การใช้สินค้า/บริการ ซึ่งงานของนักการตลาดไม่ได้หยุดแค่เพียงการซื้อของผู้บริโภค แต่จะต้อง
มีการตรวจสอบถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (1) ความพอใจหลังการซื้อ (2) พฤติกรรมหลังการซื้อ ความพอใจ
หรือไม่พอใจของผู้ซื้อจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในครั้งต่อไป ซึ่งอาจจะมีการกระทำต่าง ๆ ดังนี้ การกระทำ
ที่เปิดเผย ได้แก่ การฟ้องร้องต่อศาล และการกระทำส่วนตัว ได้แก่ การหยุดซื้อสินค้า หรือการเตือนเพื่อน
เกี่ยวกับการซื้อสินค้า (3) พฤติกรรมการใช้และการท้ิงสินค้าหลังการซื้อ 
 Mengjie Xu (2561) กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยจะเห็นแต่ละข้ันตอนนั้นมีส่วนสำคัญ ซึ่งก่อนจะตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต้อง
ทำการแสวงหาข้อมูล เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ข้ันตอนต่อไปก็คือการทำการประเมิน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อทำการตัดสินใจซื้อในข้ันสุดท้าย 
 ภัทราภรณ์ สุขโสภี (2557) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีกระบวนการ มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเริ่มต้นจากการที่ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองเกิดปัญหาและเกิด
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการของ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยจะมีรูปแบบการตัดสินใจที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจเหล่านั้น
ข้ึนอยู่กับตัวผู้บริโภคว่าต้องการของตนเองเป็นอย่างไร และต้องการตอบสนองอย่างไร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพ
มหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหา
นคร แต่ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร แต่ด้านผลิตภัณฑ์และด้านทางกายภาพไม่มีผลต่อการตัดสนิใจ
ซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร 
 Mengjie Xu (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
พบว่า เพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21–30 ปี สถานภาพโสด ระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือ 
นักศึกษา และมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 บาท โดยสถานภาพเป็นปัจจัยประชากรศาสตร์เดียว
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ได้แก่ ด้านราคามากที่สุด  
รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดน้อย
ท่ีสุด และปัจจัยคุณค่าของตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึง
คุณภาพของตราสินค้ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านการเชื่อมโยงของตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า และด้านความตระหนักรู้ต่อตราสินค้าน้อยท่ีสุด  
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 อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ได้ทำการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
และเพศหญิงในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน
ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยในภาพรวมที่ต่างกัน ด้านความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษา
ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยท่ีผู้วิจัยได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ท่ี 
5% จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีจะต้องทำการศึกษา จำนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการ
สุ่มแบบสะดวก 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  1.1 ข้อม ูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป ็นคำถามที ่ เก ี ่ยวข้องกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีจำนวนข้อคำถาม
ท้ังหมด 6 ข้อ 
  1.2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 14 ข้อ กำหนดให้ 5 = 
ระดับความสำคัญมากที่สุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 2 = ระดับ
ความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคัญน้อยท่ีสุด 
  1.3 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ
กำหนดให้ 5 = ระดับความสำคัญมากท่ีสุด, 4 = ระดับความสำคัญมาก, 3 = ระดับความสำคัญปานกลาง, 
2 = ระดับความสำคัญน้อย, 1 = ระดับความสำคัญน้อยท่ีสุด 
  1.4 คำถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีจำนวนข้อคำถามท้ังหมด 11 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับ
ความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
  1.5 เป็นข้อคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี
หรือข้อเสียของโทรศัพท์มือถือ iPhone จำนวน 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละและความถี่ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า และกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
  2.2 เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ 
และด้านการตระหนักถึงปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน รายได้ต่างกัน ทำให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ต่างกัน 
  2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพต่างกัน ระดับ
การศึกษาต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าท่ีมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
  3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านราคา 
ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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อภิปายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก 
  1.1 ด้านการตระหนักถึงปัญหา ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เมื่อมีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้ หรือมีปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Strzalecki (2557) อ้างถึงใน 
Mengjie Xu (2561) การรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึน กระบวนการซื้อจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ซื้อมีความต้องการหรือ 
มีปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ นันทิชา สมฤทธิ์ (2555) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ตโฟน 
ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อสมาร์ตโฟน เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร 
  1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ก่อนจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone จะมี
การหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเสมอ โดยแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kotler (2003) อ้างถึงใน อรรคเดช จันทรมานะ (2562) การเสาะแสวงหาข้อมูล เมื่อเกิด
ปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหา หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Strzalecki (2557) อ้างถึงใน Mengjie Xu (2561) การค้นหาข่าวสาร/ข้อมูล ผู้บริโภคซึ่งถูกแรงกระตุ้น
ใหเ้กิดความต้องการจะรวบรวมข้อมูล/ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ท่ัวไป หรืออาจจะต้อง
ใช้ความพยายามในการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
  1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละด้านก่อนตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) อ้างถึงใน อรรคเดช จันทรมานะ 
(2562) เมื่อผู้บริโภคได้แสวงหาข้อมูลแล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการท่ี
ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละ
สินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กล่าวว่า ผู้บริโภคจะทำการประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อทำการตัดสินใจซื้อในข้ันสุดท้าย 
  1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อ เพราะใช้ข้อมูลประเมินทางเลือก
แล้วว่ามีความเหมาะสมที่สุด และตัดสินใจซื้อ เพราะความชอบส่วนตัวในตราสินค้า ซึ ่งสอดคล้องกับ 
Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การตัดสินใจซื้อ เป็นการเลือกจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ทางเลือกท่ีมีอยู่ต้ังสองทางข้ึนไป และจะมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ทำให้ต้องใช้เหตุผลเข้ามาช่วย
ทำการพิจารณาและมีการแสดงเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการตัดสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสมหรือพอใจท่ีสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Strzalecki (2557) อ้างถึงใน Mengjie Xu (2561) การตัดสินใจซื้อในขั้น
การประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภค จะมีความชอบในตราสินค้าในกลุ่มสินค้าที่สามารถสนองความต้องการ
ของเขาได้ ซึ่งเขาอาจจะมีความตั้งใจท่ีจะซื้อสินค้าท่ีเขามีความพอใจมากที่สุด 
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  1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่พึงพอใจในการใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone 
และหากจะซื้อโทรศัพท์มือถือครั้งต่อไป ก็ยังคงเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler (2003) อ้างถึงใน อรรคเดช จันทรมานะ (2562) หลังจากมีการซื ้อแล้ว ผู ้บริโภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งหากได้รับความพอใจ และได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าทำให้เกิดการ
ซื้อซ้ำได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Strzalecki (2557) อ้างถึงใน Mengjie Xu (2561) ภายหลังการซื้อ
สินค้า ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจผ่านประสบการณ์การใช้สินค้า ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อในครั้งต่อไป 
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
  2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที ่ม ีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีต่างกัน
มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
ณัฐวุฒิ แสนช่าง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที ่ม ีอายุต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีต่างกัน
มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครต่างกัน 
  2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพท่ีต่างกันมีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) 
ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ แสนช่าง (2559) ได้ ศึกษาวิจัย
เร่ือง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษัทเอกชนใน
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เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วีรชัย กฤษฎาวรกุล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนใน กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ 
แสนช่าง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครที ่ม ีอาชีพต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ แสนช่าง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อาชีพที ่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อสมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจ 
ซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยท่ีแตกต่างกัน 
  2.6 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่ม ีรายได้ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟน ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทยท่ีต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ แสนช่าง (2559) ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสม ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที ่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสมาร์ทโฟนใน กรุงเทพมหานครต่างกัน 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้าที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
  3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์ม ือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่ งผ ู ้ว ิจ ัยมีความเห็นว ่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง ตราสินค้ามีชื่อเสียงและ
เป็นที่ยอมรับ มีระบบปฏิบัติการ IOS ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และมีความคงทนต่อการใช้งาน และมีการ
ออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย 
  3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยม ีความเห็นว ่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาในระดับมาก ในเรื่องของ
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับตราสินค้าอื่น ราคาอุปกรณ์เสริมและบริการ
ซ่อมแซม มีความเหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่ อ
การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่สอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ได้ศึกษา  
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย 
  3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในระดับมาก 
ในเรื ่องสถานที่จำหน่ายตั้งอยู ่ในทำเลที่หาง่าย และสะดวกต่อการเดินทาง มีช่องทางการจัดจำหน่ายท่ี
หลากหลาย มีการจำหน่ายท่ีเพียงพอ ท่ัวถึงและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย 
  3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี ผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก
ท่ีสุด ในเร่ืองของสามารถชำระได้หลากหลายช่องทาง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบและ
ท่ัวถึง มีการรับประกันสินค้า มีส่วนลดและสิทธิพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคล้องกับ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผา่นตลาดออนไลนใ์นประเทศไทย พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาด
ออนไลน์ในประเทศไทย 
  3.5 ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญกับปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า ในระดับมาก ในเรื่องเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 



13 
 

เป็นอันดับแรกเสมอ ไม่คิดจะเปลี่ยนไปซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า
ของโทรศัพท์มือถือ iPhone จะแนะนำและบอกต่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone และ
จะยังเลือกซื้อ แม้ว่าราคาจะสูงข้ึน หรือพบปัญหาในการใช้งานก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ Mengjie Xu (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับ วิมลนาฏ ศรีโอฬาร์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน กล่าวว่า ความจงรักภักดี
ในตราสินค้า คือการท่ีผู้ซื้อมีความพึงพอใจภายหลังจากการซื้อสินค้า หรือบริการ โดยเกิดเป็นความประทับใจ 
ในสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้เกิดเป็นความภักดีในตราสินค้า จึงมีพฤติกรรมที่ผู้ซื้อที่พอใจมีโอกาสที่จะซื้อ
สินค้าหรือบริการซ้ำ ๆ จนกลายเป็นลูกค้าท่ีผูกมัดกับยี่ห้อนั้น โดยมีการซื้อสินค้าหรือบริการจนไม่เปลี่ยนไป
ซื้อสินค้าอื่น และมักจะมีการแนะนำ และบอกต่อให้ผู้อื่นใช้สินค้าหรือบริการตามตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ที่ต่างกัน  
ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ต่างกัน ดังนั้น ในการเจาะตลาด หรือเจาะกลุ่มลูกค้า 
ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ iPhone จึงควรคำนึงถึงอาชีพและรายได้ของผู้บริโภคด้วย เช่น มีรุ่น ขนาด 
และระดับราคาให้เลือกหลากหลาย เนื่องจากบางอาชีพอาจต้องการขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพา แต่บางอาชีพ 
อาจต้องการขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น เป็นต้น 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
จึงควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่าย สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้ง จึงควรพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการ IOS ให้มีความเสถียรต่อการใช้งานอยู่เสมอ รวมถึง
ความสะดวกในการใช้งาน มีความคงทน และรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม 
 2. ด้านราคา จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากราคาของ
โทรศัพท์มือถือ iPhone มีความเหมาะสมกับคุณภาพอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลดราคา เพื่อแข่งขันกับตราสินค้า
อ ื ่น เน ื ่องจากราคาไม ่ม ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ ื ้อโทรศัพท์ม ือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร แต่ก็ต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ 
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น เพิ่มสถานท่ีจำหน่ายให้ต้ังอยู่
ในทำเลที่หาง่ายมากยิ่งข้ึน และสะดวกต่อการเดินทาง เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายท่ีหลากหลายข้ึน มีสินค้า
เพียงพอท่ัวถึงต่อความต้องการของผู้บริโภค และส่งถึงมือผู้บริโภครวดเร็วย่ิงข้ึน 
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 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบและทั่วถึง 
เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้ามากยิ่งข้ึน เพิ่มช่องทางการชำระให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากข้ึน 
ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
 จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐาน
ลูกค้าปัจจุบัน เพื ่อให้ลูกค้าเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เป็นอันดับแรก โดยไม่คิดจะเปลี่ยนไปซื้อ
โทรศัพท์มือถือ ตราสินค้าอื่น และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ iPhone ควรพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ท้ังด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ให้มีจุดเด่นกว่าตราสินค้าอื่นอยู่เสมอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื ่น ๆ เพิ ่มเติม ที ่อ าจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone มากขึ้นและจะได้นำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากข้ึน 
 2. ประชากรท่ีศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ ้น เช่น ประชากรในกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น 
 3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอื่นเพิ่มข้ึนด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่ม
แบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเฉพาะมากข้ึน 
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