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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ iPhone 
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
(4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัย ด้านเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
iPhone ไม่ต่างกัน และผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ต่างกัน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อด้านระยะเวลาและความถี่ ในการซื้อ 
และงบประมาณในการซื้อต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ไม่ต่างกัน 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ต่างกัน ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
ค ำส ำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone, ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone
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ABSTRACT 

 This research has the following objectives: (1) To study the iPhone buying decision process 
of consumers in Bangkok. (2) To study the iPhone buying decision process of consumers in Bangkok 
by classifying from personal factors. (3) To study the iPhone buying decision process of consumers 
in Bangkok by classifying from consumer buying behaviors. (4) To study marketing mix factors (4Ps) 
that affected the iPhone buying decision process of consumers in Bangkok.  

The sample used for this research was a total of 400 consumers in Bangkok.  A questionnaire 
was used as a research tool for data collection.  The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  Hypothesis testing was conducted with t- test 
and One-way ANOVA. Any differences found were compared by Post Hoc tests using the LSD method 
and multiple regression. 

The results of the hypothesis testing indicated as follows:  The consumers in Bangkok with 
different factors, including gender, age, marital status, occupation and average monthly income, 
had indifferent iPhone buying decision process.  And the consumers in Bangkok with different 
educational factor had different iPhone buying decision process. Different buying decision behaviors in 
aspects of duration, frequency and purchase budget led to indifferent iPhone buying decision 
process.  And different buying decision behaviors in aspects of influential persons towards the buying 
decision and buying purposes led to different iPhone buying decision process. Marketing mix factors in 
aspects of product, price, place and promotion affected iPhone buying decision process of consumers 
in Bangkok. 

 
Keywords: iPhone buying Decision Process, iPhone Consumers 
 
บทน ำ 

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ฟังก์ชันการ
ท างานของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความหลากหลายมากขึ้นจากในอดีต นอกเหนือไปจากใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารแล้ว 
ผู้บริโภคยังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเป็นผู้ช่วยในการท างานต่าง ๆ  เช่น จดบันทึก รับส่งอีเมล์ การถ่ายภาพ/
วีดีโอ เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ รวมทั้งยังใช้งานในด้านบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น 
ด้วยความสามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่หลากหลายดังกล่าวแล้ว รวมทั้งปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งท าให้เกิดอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ iPhone ถือเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้ามาปฏิวัติ
ระบบโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเห็นได้ชัดที่มีความเร็วและความเสถียรสูง รวมถึงการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส 
และระบบปฏิบัติการอันชาญฉลาด จึงท าให้การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone มีมากกว่า
การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดาหลายเท่า หากการพัฒนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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iPhone จะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีสามารถตอบสนองต่อความความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทั้งสามารถอ านวยความสะดวกมากขึ้นในอนาคต และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยแล้ว 
จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคนในยุคปัจจุบัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจาก
เป็นโทรศัพท์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง และก าลังเป็นที่สนใจของคนในสังคม โดยจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  iPhone มากน้อยเพียงใด และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการวิจัย โดยเพื ่อให ้ธ ุรก ิจหรือ
ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส าคัญ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ IOS ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สร้างทัศนคติ และความพึงพอใจจนเกิดความซื่อสัตย์  
และความภักดีในตราสินค้า อันจะส่งผลต่อการน าไปสู่กระบวนการซื้อซ้ าด้วยความเต็มใจ หรือกระบวนการ
บอกต่อผู้บริโภครายอ่ืนในด้านดีต่อบริษัทได้  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

iPhone ของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงำนวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ก าหนดขอบเขตงานวิจัย ดังนี้ 
1. ประชำกรและตัวอย่ำง คือ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงใช้

วิธีการเปิดตารางของ Yamane (1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 

2. ด้ำนเนื้อหำ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกระบวนการตัดสินใจซื้อ จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย ด้านระยะเวลาและความถี่ในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ 
และวัตถุประสงค์ในการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

2. ตัวแปรตามได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

4. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี ้

ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 

(วันชัย แซ่ซู, 2561) สรุปความหมายของการรับรู้ถึงปัญหา ได้ว่า เป็นสิ่งที่เกิดจากผู้บริโภคนึกถึง 
ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองต้องการหรือขาดไป ระหว่างความเป็นจริงและสิงที่ปรารถนา ซึ่งจะมีความแตกต่างไป
ในแต่ละบุคคล ท าให้ผู้บริโภคต้องการนั้นพยายามสรรหา ค้นหาในสิ่งที่ตนเองนั้นขาดไป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ เพื่อน ามาตอบสนองต่อความต้องการในขณะนั้น ซึ่งเป็นกระบวนการของกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายโดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ด้านการรับรู้ถึงปัญหา คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคได้ตระหนักรับรู้ถึง
ปัญหาความต้องการของตัวบุคคลเอง อันจะน าไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้น
เกิดมาจากความจ าเป็นหรือความต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นต้น 
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ด้านการแสวงหาข้อมูล 

(Newberry, 2558 อ้างถึงใน ปพน เลิศชาคร, 2559) พฤติกรรมการซื้อนั้นจะเกิดจากกระบวนการขั้นตอน
ในการตัดสินใจ ด้านการแสวงหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาจากการถูกกระตุ้นแล้วนั้น จะเกิดเป็น
การแสวงหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ โดยการแสวงหาข้อมูลนั้น จะเกิดจาก
แหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นแหล่งบุคคล แหล่งทางการค้า แหล่งสาธารณชน แหล่งประสบการณ์ ซึ่งการแสวงหา
ข้อมูลจากทั้ง 4 แหล่งนั้นจะน าไปสู่ขั้นตอนการประเมินทางเลือกต่อไป 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายโดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ด้านการแสวงหาข้อมูล คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาความต้องการซื้อแล้วจะมีความต้องการแสวงหาข้อมูล 
เกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ สรรพคุณ ราคาของสินค้าหรือบริการตามความต้องการนั้นให้เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้ง โดยผู้บริโภคสามารถแสวงหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลได้ 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูล
ภายใน คือ จากความทรงจ าของตนเอง โดยทบทวนความทรงจ าในอดีตเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่ตนเอง
เคยซื้อ และแหล่งข้อมูลภายนอก คือ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 แหล่ง คือ 1) แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน 
เพื่อนบ้าน คนรู้จัก ผู้ใกล้ชิด 2) แหล่งการค้า เช่น โฆษณา พนักงานขาย 3) แหล่งสาธารณะ เช่น สื่อมวลชน
ต่าง ๆ 4) แหล่งทดลอง เช่น การจับจอง หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ หน่วยวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์ 
ประสบการณ์ของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แล้ว 

ด้านการประเมินผลทางเลือก 

(น าพงศ์ ตรงประสิทธิ์, 2554) การประเมินทางเลือก คือ การที่ผู้บริโภคประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสินค้า และท าการตัดสินมูลค่าของตราสินค้านั้น ๆ การประเมินผลของผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บน
ทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นอยู่กับจิตส านึกและมีเหตุผล ซึ่งแนวคิด
บางอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการประเมินผลของผู้บริโภคได้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายโดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ด้านการประเมินผลทางเลือก คือ การที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว โดยจะท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ลักษณะ คุณสมบัติ ราคา 
และคัดสรรในการที่จะตัดสินใจซื้อจากหลากหลายรุ่นให้เหลือเพียงรุ่นเดียว โดยการจัดล าดับความส าคัญ ระดับ
ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ตามความเชื่อ ทัศนคติ และความสนใจที่จะซื้อสินค้านั้น ๆ 

ด้านการตัดสินใจซื้อ 

 (นิธินันท์ อุชชิน และคณะ, 2554) ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อที่จะซื้อ การเลือก
ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาที่ได้ในขั้นตอนการประเมินและปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การที่ผลิตภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย
อาจมีอิทธิพลต่อตรายี่ห้อที่จะซื้อ นอกจากนี้ผู้บริโภคจะมีการเลือกจากผู้ขายด้วย การตัดสินใจเลือกผู้ขาย
อาจมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีการก าหนดถึงเงื่อนไขการขาย ราคา การจัดส่ง 
สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และการให้สินเชื่อ และท้ายที่สุดจะมีการซื้อเกิดขึ้นจริง ในขั้นนี้เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้บริโภคยกเลิกกระบวนการตัดสินใจซื้อก่อนที่จะถึงจุดนี้ 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายโดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ด้านการตัดสินใจซื้อ คือ การที่ผู้บริโภค ได้รับรู้ถึงปัญหา รับรู้ถึงความต้องการ และได้ท าการค้นหาข้อมูล  
มีการประเมินผลว่าควรเลือกทางใดแล้ว อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นได้ เนื่องจาก
อาจจะยังมีปัจจัยหรือยังลังเลอยู่ว่าสินค้าและบริการที่จะซื้อนั้นจะดีหรือจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องจ่ายไปหรือคุ้มค่า
ดังที่ได้มีการโฆษณาไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ คือ ผู้น าเสนอ ตราสินค้า บริษัทผู้ผลิต ประเภท 
สถานที่จ าหน่าย เงื่อนไขในการซื้อ ความพร้อมที่จะจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดังนั้น สินค้าที่ออกใหม่
จะต้องหาทางเพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ความตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น
แตกต่างกันความตั้งใจซื้อมักน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ แต่ไม่เสมอไปเพราะอาจมีปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อ
และการตัดสินใจซื้อจริงท าให้เกิดผลที่แตกต่าง 

ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 (วันชัย แซ่ซู, 2561) พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นการสรุปประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการว่าเป็นไป
ตามความคาดหวังหรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมหลังการซื้อนั้นจะน าไปสู่กระบวนการซื้อซ้ า หรือกระบวนการบอก
ต่อได้ ซึ่งถ้าหากคุณภาพสินค้าหรือบริการ เป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวังย่อมเป็นผลดีต่อการท าธุรกิจ แต่ในทาง
กลับกันถ้าหากคุณภาพสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วนั้น ก็ย่อมเกิดเป็นผลเสียต่อธุรกิจ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายโดยรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคเกิดจากการ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีเสมอจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ก็อาจมีการพัฒนาจนเกิดเป็นความซื่อสัตย์
ในตรายี่ห้อ รวมถึงการได้รับรู้คุณค่าจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันจะส่งผลต่อการน าไปสู่
กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซ้ าอีกครั้ง หรือกระบวนการบอกต่อผู้บริโภครายอื่น ๆ ในทางด้านบวกก็ได้  
หากประสบการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับความพึงพอใจหลังจากการใช้หรือเกิดจากการได้รับคุณค่าจากตัวผลิตภัณฑ์
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนและบอกกล่าวต่อไปยังผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ
และอาจน าไปสู่การเปลี่ยนตรายี่ห้อในที่สุดย่อมเกิดเป็นผลเสียต่อธุรกิจได้ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire) 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนของประชากร
ที่แน่นอน จึงใช้วิธีการเปิดตารางของ Yamane (1973) หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์คลื่อนที่  iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ด้านระยะเวลาและความถี่ในการซื้อ งบประมาณ
ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 4 ข้อ 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะประกอบด้วยค าถาม จ านวน 4 ด้าน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 17 ข้อ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อให้ความหมาย โดยก าหนดให้หมายเลข 5 = ระดับความส าคัญมากที่สุด,  4 = ระดับ
ความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง, 2 = ระดับความส าคัญน้อย, 1 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งจะประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ด้าน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 11 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้ความหมาย โดยก าหนดให้ หมายเลข 5 = ระดับความส าคัญมากที่สุด,  
4 = ระดับความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง, 2 = ระดับความส าคัญน้อย, 1 = ระดับความส าคญั
น้อยที่สุด 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวที่ข้องกับการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป็นข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 

1.6 ช่วงเกณฑ์คะแนนระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการให้ความหมายของค่าเฉลี่ย
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = ระดับความส าคัญน้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 = ระดับ
ความส าคัญน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = ระดับความส าคัญปานกลาง , ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = ระดับ
ความส าคัญมาก, ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = ระดับความส าคัญมากที่สุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย ระยะเวลาและความถี่ในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ 
ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ 

    1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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2. สถิติอนุมำน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ t-test 
    2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ One-way ANOVA และหากการวิเคราะห์ พบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

    2.3 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย ระยะเวลาและความถี่
ในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ One-way ANOVA และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะท าการทดสอบ
เป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 

    2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

ผลกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิ เคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู ่ในระดับมากที ่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการรับรู้ถึงปัญหา การตัดสินใจซื้อ การประเมินผลทางเลือก พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
และการแสวงหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บรโิภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

   2.2 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษาต่างกันท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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   3.1 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านระยะเวลาและความถี่

ในการซื้อและงบประมาณในการซื้อ ต่างกัน ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 

   3.2 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
และวัตถุประสงค์ในการซื้อ ต่างกัน ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

   4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

อภิปรำยผล 

ผลการวิจัย กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
     1.1 ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone หรือเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการ IOS หรือได้รับแรงกระตุ้นจากสังคมภายนอก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แครียา ภู่พัฒน์ (2551) (อ้างถึงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559) กล่าวไว้ว่า  การรับรู้
ถึงปัญหา คือ จุดเร่ิมต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติและสภาพ
ที่เป็นอยู่จริงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพ
อุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง  
     1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะศึกษาหาข้อมูลและอาศัยประสบการณ์จากอดีตในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย แซ่ซู (2561) กล่าวไว้ว่า การแสวงหา
ข้อมูล เป็นการหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน อินเตอร์เน็ต โฆษณา ผู้ที่ใช้งานจริง 
สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิ่งที่ต้องการนั้น ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา 
ซึ่งอิทธิพลของแหล่งข้อมูลนั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

    1.3 ด้านการประเมินผลทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะประเมินทางเลือกตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 
เป็นการประเมินจากจุดเด่นและตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย แซ่ซู 
(2561) การประเมินทางเลือก เป็นการก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ  ขึ้นมา เช่น ตราสินค้าหรือบริการ ราคา รูปแบบ ลักษณะ 
คุณสมบัติ การให้บริการ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ก าหนด เปรียบเทียบ
คุณค่า ความเหมาะสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
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     1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริโภค
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เมื่อเกิดความจ าเป็นหรือโอกาส 
และเงื่อนไขที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์  จาตุรงคกุล (2550) (อ้างถึงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559) 
กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ พิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ สถานที่ซื้อ เงื่อนไขในการซื้อ และความพร้อม
ที่จะจ าหน่าย กล่าวคือ สถานที่ซื้ออาจจะซื้อที่ร้านจ าหน่าย ซื้อที่ท างาน หรือซื้อที่บ้าน เนื่องจากในปัจจุบัน
ผู้บริโภค มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการภายในบ้านสูงขึ้น เงื่อนไขในการซื้อ ได้แก่  การซื้อเป็นเงินสด 
เงินผ่อน ซื้อทางไปรษณีย์ ช าระผ่านทางบัตรเครดิต เป็นต้น 

    1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แล้วกลับไปซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ า 
หรือจะบอกต่อผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) (อ้างถึงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559) 
กล่าวไว้ว่า ภายหลังการซื้อหรือการทดลองใช้สินค้าผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจ
ในตัวสินค้า ซึ่งความพอใจหรือไม่พอใจจะมีผลต่อความเชื่อทัศนคติและความตั้งใจในการซื้อครั้งต่อไป กล่าวคือ 
ถ้าซื้อมาใช้แล้วดีผลที่ตามมาคือความสนใจซื้อซ้ าและอาจบอกต่อผู้อื่น แต่ถ้าเกิดความไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลง
ในระบบความเชื่อ ทัศนคติและท าให้ไม่สนใจซื้อสินค้าประเภทนี้หรือยี่ห้อนี้อีก 

2. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

    2.1 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพศที่ต่างกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้บริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิงต่างก็มี
ความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธราธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อและใช้สมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

    2.2 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุที่ต่างกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน แต่มีความจ าเป็น
ในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กชามาศ หวังเจริญ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ iPhone ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชากรในเขตกรุง
เทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ iPhone ไม่ต่างกัน 

    2.3 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพการสมรสต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถานภาพ
การสมรสที่ต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
การสมรสต่างกัน แต่มีความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมปพน 
พุทธค า (2562) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า การที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสถานภาพที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ที่ไม่แตกต่างกัน 
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   2.4 ผู ้บริโภคในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร ที ่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษาต่างกัน  ท าให้

กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาที่ต่างกัน
เป็นตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้บริโภคที่มีการศึกษาที่น้อยกว่าอาจจะไม่ได้
ค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก ต่างจากระดับการศึกษาที่สูงกว่าอาจจะตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
iPhone โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งอาจจะด้วยฟังก์ชันของระบบการใช้งานต่าง ๆ หรือระบบ 
ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน หรือความชื่นชอบส่วนบุคคล และความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วรวุฒิ ปิยวินิจฉัยกุล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อ
โทรศพัท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

    2.5 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า อาชีพที่ต่างกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา ทิพย์ไสยาสน์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ใช้
โทรศัพท์ iPhone ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอาชีพต่างกันท าให้ความภักดีต่อตราสินค้า Apple 
ไม่ต่างกนั 

    2.6 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็น
ในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นงนภา จันทร์แป้น (2557) กล่าวว่า รายได้ 
เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดนั้นจะสนใจผู้บริโภค ที่มีฐานะร่ ารวย อย่างไร
ก็ตามผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง และรายได้ต่ าก็ยังถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

3. ผลกำรศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

    3.1 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านระยะเวลาและความถี่
ในการซื้อต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย
มีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านระยะเวลาและความถี่ในการซื้อต่างกัน ไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกัน
หรือคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิศวเวศ กิ่งวงศา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนซ้ าโดยเปรียบเทียบระหว่าง iPhone กับ Samsung กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการซื้อ ด้านระยะเวลาในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟน ความสัมพันธ์กลุ่มผู้ซื้อซ้ าทั้งสอง
ไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    3.2 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ ด้านงบประมาณในการซื้อตา่งกนั 
ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านงบประมาณในการซื้อต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด 
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ของ วิศวเวศ กิ่งวงศา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนซ้ า  
โดยเปรียบเทียบระหว่าง iPhone กับ Samsung กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการซือ้ 
กลุ่มผู้ซื้อซ้ าทั้งสองขึ้นอยู่กับงบประมาณในการซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    3.3 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อต่างกัน เป็นตัวก าหนด
กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิศวเวศ กิ่งวงศา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนซ้ า
โดยเปรียบเทียบระหว่าง iPhone กับ Samsung กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมใน
การซื้อ ด้านแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ความสัมพันธ์กลุ่มผู้ซื้อซ้ าทั้งสองไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลในการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4 ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ
ต่างกัน ให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อต่างกัน เป็นตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จงรัก ปริวัตร
นานนท์ (2553) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนโดยมีวัตถุประสงค์มีเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
และใช้งานเพื่อดูข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการช าระเงินค่าบริการส่วนใหญ่ช าระด้วยเงินสด 

4. ผลกำรศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

    4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์  
เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของความปลอดภัย ความเสถียรของระบบปฏิบัติการ และมีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย 
ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงคงทน ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชุดา สีน้อยขาว (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ I PHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ “IPHONE” 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
iPhone ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา 
ในเรื่องความเหมาะสมคุ้มค่าต่อคุณภาพ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ทางสังคม ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กชามาศ หวังเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ iPhone ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ iPhone 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาในระดับมาก 

    4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ในเรื่องของพนักงานขายมีความรู้ ความสามารถในการแนะน าสินค้า ร้านตัวแทนจ าหน่าย 
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มีเพียงพอท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการให้บริการ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชุดา สีน้อยขาว (2561) ได้ศึกษา
เรื่อง ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ I PHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในเรื่องของการรับประกันสินค้าที่เหมาะสม เช่น การซ่อมบ ารุง การเปลี่ยน
เครื่องใหม่ ส่วนลดเมื่อผ่อนช าระด้วยบัตรเครดิต/การผ่อนช าระดอกเบี้ย 0% แทนการช าระเงินสด ซึ่งผลที่ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ กชามาศ หวังเจริญ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ iPhone ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ iPhone ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขายในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านั้นมากเท่าที่ควร เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน 

ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญ
กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา เพราะระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 
ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ที่หลากหลายให้ได้มากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องของ
การออกแบบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ให้มีความหลากหลาย ลักษณะสีสัน ความสวยงาม มีการพัฒนา
และปรับปรุงซอฟต์แวร์อยู่เสมอ และผลิตภัณฑ์ต้องมีความแตกต่างและมีคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ในตลาด เพื่อสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม เป็นการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมากข้ึน 

2. ด้านราคา จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญด้านราคาเป็นอย่างมาก ซึ่งควร
ตระหนักในเร่ืองของความเหมาะสมด้านราคาเป็นที่พึงพอใจ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ความคุ้มค่าของราคา 
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เมื่อเปรียบเทียบกับประสทิธิภาพที่ได้รับ โทรศัพท์มีหลากหลายราคาให้เลือก ป้ายติดหรือบอกราคาของโทรศัพท์
อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อให้มากขึ้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ดังนั้น บริษัทฯ จึงควร
ให้ความส าคัญก่อนจะน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone มาจ าหน่าย หรือ บริษัทฯ ควรมีสถานที่จัดจ าหน่ายสะดวก
ต่อการเดินทาง และมีหลากหลายสาขา และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์แหล่งผลิตได้ตลอดเวลา 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญ
การส่งเสริมการตลาดในหลาย ๆ ด้าน เช่น การใช้สื่อโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ หรืออาจรวมไปถึงการน าบุคคล
ที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวดึงจุดขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ให้ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงก็บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งตัวแปรที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพหานคร เช่น ปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ปัจจัยด้านทัศนคติต่อตราสินค้า และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น อาจ
ส ารวจไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจ
มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และควรมีการวิจัยเพิ่มเติมทั้งในด้านการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ด้าน
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเดินทาง การช าระเงินค่าสินค้า การท าธุรกรรมทางด้านการเงิน และการใช้งาน
เพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา เปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือในแต่ละยี่ห้อ เช่น การเปรียบเทียบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone กับ Huawei ซึ่งเปรียบเทียบกับยี่ห้อที่ได้รับความนิยม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนทางการตลาด และน ามาพัฒนาการผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
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