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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีซ้ือโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไอโฟน2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์สมาร์ตโฟนไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ตโฟนไอโฟน ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร    
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใช้สถิติ Chi-Square, t-
test, และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การหาความแตกต่างเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ใชว้ธีิของ LSD หรือ Dunnett T3 ข้ึนกบัค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 
ซ่ึงมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนมีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนคือ
ใช้ในการท างานและส่วนใหญ่มีโทรศพัท์ 1 เคร่ือง บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือตนเอง   ถา้จะ
ซ้ือโทรศพัท์เคร่ืองใหม่ต้องเสียหรือหาย   ตวัแทนจ าหน่ายท่ีผูบ้ริโภคเดินทางไปซ้ือบ่อยท่ีสุด
แอปเปิลสโตร์และวิธีการช าระเงินใช้เป็นเงินสด ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ (�̅�  = 4.39, SD =0.879 ) ดา้นกระบวนการ
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(�̅�  = 4.32, SD =0.558 )   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(�̅�  = 4.31, SD =0.583 )   ดา้นราคา(�̅�  = 4.28, 
SD =0.549 )  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(�̅�  = 4.28, SD =0.554 )  ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ(�̅�  = 
4.28, SD =0.529 )  ดา้นการส่งเสริมการขาย(�̅�  = 4.27, SD =0.547 )   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนแตกต่างกนัใน ดา้นอายุ การศึกษา อาชีพและรายได้
แตกต่างกนั ยกเวน้เพศไม่แตกต่าง  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้อยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค ำส ำคัญ:ไอโฟน  สมาร์ตโฟน   IOS 

 
Abstract 

 

 This research aims 1)  to study the demographic characteristics of consumers in Bangkok 
who purchased iPhone smartphone 2 )  to study the behavior of consumers in Bangkok for 
purchasing iPhone smartphone. 3) To study marketing mix factors that influenced Bangkok 
consumers' purchase decision toward iPhones smartphone.  

 The 400 samples in this research were consumers who lived in Bangkok. The tool for 
collecting the data was questionnaire. The statistics which were used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation.  Methods for testing the research hypothesis 
were Chi-Square, t-test, and One-Way ANOVA.  Paired comparison test of differences was done 
by using LSD or Dunnett T3 depending on variance among groups. 

            The results of the study showed that the majority of the sample were female. Aged 
between 20 -  30 years, graduated with bachelor degree, and working for private company with 
monthly income of 20, 001 - 30,000.   The main objective of buying an iPhone phone was to use it 
in work. Most of them had only one phone. The person who affected the new phone purchase 
decision were themselves. They bought new phone when the phone was malfunction or were lost. 
They bought them through the acquainted dealers and Apple Stores. Their payment methods were 
in cash. The most important marketing mix factors in descending order are:  Product side (  = 
4.39, SD = 0.879) Process side ( =4.32, SD=0.558) Physical characteristics ( =4.31,SD= 
0.583) Price ( =4.28, SD= 0.549) Distribution channels (  = 4.28, SD = 0.554) Service 
personnel (  = 4.28 , SD = 0.529). Promotion (= 4.27, SD = 0.547) Different personal factors 



3 

 

resulted in different iPhone purchasing behavior in terms of age, education, occupation and 
income. Except the sex is no different Different personal factors result in the marketing mix factor 
was significantly different in gender, age, education, occupation, income, statistical level of 
0.05.                     

Keywords: iPhone, Smartphone, IOS, 

 

บทน ำ 
เน่ืองจากปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ใน

การส่ือสาร ยงัมีคุณสมบติัอีกมากมายของโทรศพัท์มือถือท่ีเพิ่มข้ึนมา เช่น การส่งขอ้ความสั้นเอส
เอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนดัหมาย เกม การใชง้านอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กลอ้ง
ถ่ายภาพ และ จีพีเอส ในปัจจุบนัจึงมีผูส้นใจในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือหลากหลายยีห่้อเพื่อใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารมากข้ึนเพราะมีความรวดเร็วและสะดวกสบายในการติดต่อท าธุรกิจหรือท างานต่าง ๆ
ไดแ้ละยงัมีคุณสมบติัหลายอย่างท่ีผูใ้ช้ตอ้งการมากข้ึนเร่ือยตามยุคสมยันั้น บริษทัวิจยัตลาด IDC 
Asia/Pacific ในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ สมาร์ตโฟนท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูงอยา่งสูงในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ สมาร์ตโฟน iPhone และตามมาดว้ยสมาร์ตโฟน Samsung ดว้ยส่วนแบ่งทางการตลาด
ในประเทศไทยในสัดส่วน 33% และ 40% ตามล าดบั 

แต่ในช่วงปี2020 ท่ีผา่นมาสถานการณ์ของสมาร์ตโฟนทัว่โลก  โดยเฉพาะสมาร์ตโฟนท่ีมี
ราคาเกินกว่า 400 ดอลลาร์ หรือประมาณ 12,440 บาท มียอดขายลดลงถึงร้อยละ 13  เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแลว้ แต่ช่วงหลงัตลาดสมาร์ตโฟนทัว่โลกซบเซาหลกัๆมาจากการระบาด
ของ COVID-19  แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัก็คือไอโฟนของบริษทั Apple ยงัคงเป็นเป็นผูน้ าและมีส่วนแบ่ง
ตลาดถึงร้อยละ 57% ส่วนSamsungร้อยละ19 % และ Huaweiร้อยละ12 % ส่วนOPPOร้อยละ3% 
Xiaomiร้อยละ2%สมาร์ตโฟนอ่ืน ๆ7%  ถือเป็นคร้ังแรกท่ีมียอดขายสูงเป็นอนัดบั 5 ของสมาร์ต
โฟนระดบัพรีเม่ียมทัว่ของโลก  เห็นไดว้า่ไม่วา่จะสถานการณ์ COVID-19 ระบาดเพียงใด ไอโฟนก็
ยงัคงเป็นผูน้ าเร่ืองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด เพราะเหตุผลน่ีเองท าให้ผูว้ิจยัสนใจว่าท าไม
ผูบ้ริโภคทัว่โลกและในประเทศไทยท่ีเลือกซ้ือและใชโ้ทรศพัทไ์อโฟน 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้มีจุดน่าสนใจว่าเหตุใดผูบ้ริโภคถึงให้ความสนใจและ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ตโฟนของไอโฟน ทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีราคาสูงกว่าตราสินคา้อ่ืนมาก ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดั
จ  าหน่ายทั้งท่ีเป็นตราสินคา้ของไอโฟนเองและตราสินคา้อ่ืน  ในแง่ของผูผ้ลิตและจ าหน่ายไอโฟน
จะสามารถน าผลท่ีวิจยัใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือปรับปรุงกลยุทธ์
เสริมจุดแขง็ในการใหบ้ริการและการพฒันาผลิตภณัฑข์องไอโฟน  ในแง่ของตราสินคา้อ่ืนสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนเองให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากข้ึนและสามารถแข่งขนักบัไอโฟนได ้
 
วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือโทรศพัท์สมาร์ต
โฟนไอโฟน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ตโฟนไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ต
โฟนไอโฟนของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัทส์มาร์ตโฟนไอโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ีจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน
มกราคมพ.ศ.2564 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1.เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย ไอโฟน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับกลยุทธ์และการพัฒนาทางการตลาด ของผู ้จ ัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.สามารถน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเสริมจุดแขง็
ในการให้บริการและการพฒันาผลิตภณัฑ์ของไอโฟน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
และบริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 สมมติฐำนที่1 ปัจจยัดา้นประชากร ในเร่ือง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนแตกต่างกนั 
 
 สมมติฐำนที่ 2 ปัจจยัดา้นประชากร ในเร่ือง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนท่ี
แตกต่างกนั 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Hoyer and MacInnis (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นผล
สะทอ้น ของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการไดรั้บมาการบริโภค
และ การจ ากดั อนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการเวลาและความคิด โดยหน่วยตดัสินใจซ้ือ(คน) ในช่วง
เวลาใด เวลาหน่ึง 

วัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภำวนำ สวนพลู (2552 : 241) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้
หรือ บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
Kotler & Armstrong (1997, 1994) อธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคไวว้า่ พฤติกรรมจะเกิดข้ึน
ไดต้อ้งมีส่ิงเร้าท าให้เกิดข้ึน และจากส่ิงเร้าจะกลายเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมดงักล่าวเพื่อ
ตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ อีกนยัคือเป็นการประยุกต ์“S-R Theory” ท่ีเป็นทฤษฎีจิตวิทยาดั้งเดิม เป็น
ตัวต้นแบบแสดงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคส่ิงเร้าทางการตลาดประกอบด้วย “4P’s” คือ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไดส่้วนส่ิงเร้าอ่ืน 
ๆ ได้แก่ ปัจจยัตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบตวั ผูบ้ริโภคอนัมีอิทธิพล
ผลกัดนัต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม 
ส่ิงเร้าใจทั้งหมดเหล่าน้ีจะเป็นตวัน าเขา้ (Input) เขา้สู่กล่องด า (สมอง) ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีเกิดข้ึนภายในสมองหรือกล่องด าซ่ึงมองไม่เห็นและจะปรากฏ แสดงผลออกมา (Output) อนัเป็น
พฤติกรรมตอบสนองท่ีมองเห็นได ้คือ การตดัสินใจซ้ือ เลือกผลิตภณัฑ์ เลือกตรา เลือกผูจ้  าหน่าย 
เลือกเวลาซ้ือและจ านวนซ้ือส่ิงเร้าต่าง ๆ สามารถแปรเปล่ียนเป็นพฤติกรรมตอบสนองเกิดข้ึน
ภายในกล่องด าของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร ค าตอบก็คือ เกิดจากองคป์ระกอบ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ เกิด
จากลกัษณะของปัจจยัอิทธิพลท่ีมีต่อการรับรู้ และปฏิกิริยา ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของผูบ้ริโภค อนั
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ได้แก่ ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม สังคม บุคคล และจิตวิทยา ส่วนท่ีสอง เกิดจากกระบวนการ
ตัด สินใจของผู ้ ซ้ื อ เอง  (Buyer’s Decision Process) ท่ี มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู ้ซ้ื อ 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

1. รับรู้ความจ าเป็น (Need Recognition) 
2. แสวงหาขอ้มูล (Information Search) 
3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
4. ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
ท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลและวฒันธรรม สังคม จิตวิทยา และปัจจยัส่วนบุคคล จากนั้นจึงแสดง

พฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าในรูปแบบของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ จุดเร่ิมตน้ของตวัแบบ
พฤติกรรมการซ้ือของฟิลลิป อยูท่ี่การมีส่ิงเร้าท าให้เกิดความตอ้งการก่อนจึงเกิดการตอบสนองดว้ย
การซ้ือ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler, 1997, 92 ส่วนประสมทางการตลาด (The marketing mix) เป็นแนวคิดท่ีส าคัญอย่างทาง
การตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาทส าคญัทางการตลาด 
เพราะเป็นการรวม การตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจ
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดเป้าหมายเราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 Ps ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้ง7 กลุ่มน้ี จะท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผูรั้บสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้
และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบั
พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้
และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีเคยซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนในเขต
กรุงเทพมหานครเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ดงันั้นจึงก าหนดขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากสูตรของ W.G Cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบั
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมี
ขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีในการเก็บแบบสอบถาม และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนเพื่อป้องกนั
ความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถาม ดงันั้นผูว้จิยัจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 15 คน รวมจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในงำนวจัิย 
 1.ตวัแปรท่ีใช้วิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ตวัแปรตาม 

2.ตัวแปรท่ีใช้วิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ตัวแปรตาม ประกอบด้วยพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพท์ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นต่อปัจจัยในการซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บน Google form ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
กระบวนการศึกษา หาความรู้จากขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วน
ท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ  และ
รายไดต่้อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยในส่วนท่ี 3 ของ
ค าถามนั้น ผูท้  าการวจิยัไดมี้การแบ่งระดบัการใหค้ะแนน ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด =5  เห็นดว้ยมาก=
4  เห็นดว้ยปานกลาง=3  เห็นดว้ยนอ้ย=2  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด=1 คะแนน 
ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน ผูว้ิจยัจะใช้หลกัการแบ่งช่วงแบบอนัตรภาคชั้นจะมีค่าเท่ากบั 0.8 
โดยสามารถแปลค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 ระดบัความเห็นมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20ระดบัความเห็น
มาก ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 ระดบัความเห็นปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 ระดบัความเห็นนอ้ย ค่าเฉล่ีย 

1.00 - 1.80 ระดบัความเห็นนอ้ยท่ีสุด (Best , John W. 1983: 181 –184) 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
1. น ำแบบสอบถำม ท่ีสร้ำงข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชำญ เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำ (Content 
Validity) มำใหค้ะแนนผลกำรประเมินจำกผูเ้ช่ียวชำญทั้ง 3 ท่ำนนั้นมีค่ำ IOC เท่ำกบั 0.996 แสดงวำ่
ขอ้ค ำถำมนั้นวดัไดต้รงจุดประสงคส์ำมำรถน ำไปเก็บขอ้มูลได ้

2. กำรหำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสอบถำมจ ำนวน 30 ชุด ท ำกำร
ทดสอบ (Pre-Test) โดยท ำกำรประเมินควำมเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค้่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.794 ซ่ึงถือวำ่แบบสอบถำมมีควำม
น่ำเช่ือถือไดแ้ละสำมำรถน ำไปใชก้บักลุ่มตวัอยำ่งได ้
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ผา่นทาง Google Form  จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในช่วงเดือนธนัวาคม 2563ถึง มกราคม 2564 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติ t-test 
ในการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพและดา้นรายได ้หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปตรวจสอบหาความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มดว้ย Test Homogeneity of 
Variances หากพบวา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มเท่ากนัจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ 
LSD แต่หากพบวา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่มไม่เท่ากนัจะน าไปทดสอบซ ้ าวา่ค่าเฉล่ียระหวา่ง
กลุ่มต่างกนัจริงหรือไม่ โดยท าการทดสอบความแขง็แกร่งซ ้ าดว้ย Brown Forsythe หากพบวา่ค่า
ระหวา่งกลุ่มแตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ Dunnett T3 และใชส้ถิติไค-
สแควร์ (Chi – square) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1.วจิยัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ส าหรับการอธิบายผลดว้ยการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.1 ขอ้มูลส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยจะใชก้ารหาค่าร้อย

ละ (Percentage)และค่าความถ่ี (Frequency) เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ  ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1.2 ขอ้มูลส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจะใชก้ารวิเคราะห์โดยการจะใชก้ารหาค่าร้อยละ (Percentage)และค่าความถ่ี 
(Frequency) 
2. สถิติเชิงอนุมานส าหรับการอธิบายผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1 ใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชท้ดสอบคือ สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล โดย
ใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 
สรุปผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดงัน้ี 

 1.สรุปผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลขอ้มูลทัว่ไป ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพและรายได ้ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีอายุระหวา่ง 20 – 30 

ปี จ  านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.5 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และมีรายไดต่้อ

เดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 
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 2.ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนคือ

ใชใ้นการท างาน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 มี มีโทรศพัทไ์อโฟนก่ีเคร่ืองในปัจจุบนั 

จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 บุคคลท่ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์

ไอโฟน   ตนเอง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนเม่ือใด เม่ือ

เคร่ืองเก่าเสียหรือหาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ตวัแทนจ าหน่ายท่ีชอบเดินทางไป

ซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน แอปเปิลสโตร์ จ  านวน 145 คิดเป็นร้อยละ 36.6  วธีิการช าระเงิน ใชเ้งินสด 

จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 

 3.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

โทรศพัท์ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สูงสุด คือ ดา้น

ผลิตภัณฑ์  อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 รองลงมาด้าน

กระบวนการ  อยู่ในระดับให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ด้านลักษณะทาง

กายภาพ  อยูใ่นระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้นราคา อยูใ่นระดบัให้

ความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับให้

ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบัใหค้วามส าคญั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และดา้นการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 

 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอำยุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนข
องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัใน ดา้นวตัถุประสงค์หลกัในการซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟน ด้านการมีโทรศัพท์ไอโฟนในปัจจุบันก่ีเคร่ือง ด้านใครมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
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โทรศพัท์ไอโฟน ด้านการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนเม่ือใด และด้านวิธีการช าระเงินท่ี
เลือกใชเ้ป็นส่วนมาก แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนขอ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 
ดา้นการมีโทรศพัทไ์อโฟนในปัจจุบนัก่ีเคร่ือง ดา้นใครมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน
ดา้นการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนเม่ือใด ดา้นตวัแทนจ าหน่ายท่ีชอบเดินทางไปซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนและดา้นวธีิการช าระเงินท่ีเลือกใชเ้ป็นส่วนมาก  แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนขอ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน 
ดา้นการมีโทรศพัทไ์อโฟนในปัจจุบนัก่ีเคร่ือง ดา้นใครมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน
ดา้นการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนเม่ือใด ดา้นตวัแทนจ าหน่ายท่ีชอบเดินทางไปซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนและดา้นวธีิการช าระเงินท่ีเลือกใชเ้ป็นส่วนมาก แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนขอผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัในดา้นวตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟน ดา้นการมีโทรศพัทไ์อโฟนในปัจจุบนัก่ีเคร่ือง ดา้นใครมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทไ์อโฟนดา้นการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนเม่ือใด และดา้นวธีิการช าระเงินท่ีเลือกใช้
เป็นส่วนมาก แตกต่างกนั 

5. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอำยุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นกำรศึกษำท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอำชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรำยได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนั 
 
อภิปรำยผล 

ผลการวิจัย  ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ีสามารถสรุปผลอภิปรายไดด้งัน้ี ไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง20 – 30 
ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 
บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ณฐัภูมิ จงวริิยะเจริญชยั (2558) จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของธนัยมล งามเศรษฐมาศ (2558) ศึกษาเร่ืองทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ
ของไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอาย ุ 21 – 30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รายได ้10,001 – 20,000 บาท 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก พฤติกรรมและกระบวนการ

ทางจิตใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงจะครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่
การตระหนกัถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตดัสินใจซ้ือจะ
เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ไอโฟนและ
วตัถุประสงคห์ลกัในการใชโ้ทรศพัทไ์อโฟน 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดบัให้ความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือด้านผลิตภัณฑ์  
รองลงมาด้านกระบวนการด้านลักษณะทางกายภาด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้าน
บุคลากรผูใ้หบ้ริการและดา้นการส่งเสริมการขาย สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 



13 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุดด้านผลิตภัณฑ์โดยให้
ความส าคัญกับ ความน่าเช่ือถือของตราสินค้าและระบบปฏิบัติการ IOS ท่ีเป็นเอกลักษณ์  ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิศวเวศ ก่ิงวงศา  (2560) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ตโฟนซ ้ าโดยเปรียบเทียบระหวา่ง iPhone กบั Samsung กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานครพบวา่
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัภายนอกในดา้น ส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้และคุณภาพ
มาตรฐานของ Application ระบบปฏิบติัการท่ีมีความปลอดภยัรวดเร็วเสถียร และยงัยอดสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิไลลกัษณ์ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ตโฟนในเขต
กรุงเทพมหานครผลวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสมาร์ตโฟนของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั 

4. ผลการวิเคราะห์ความพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนข
องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการซ้ือโทรศพัท์ไอโฟ
นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นการศึกษา 
ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดว้่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัภูมิ จงวริิยะเจริญ
ชยั(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ยีห่อ้ 
iPhone 6s ของผู ้บริโภคในเขตบางแคกรุงเทพมหานครจากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้มีผลท าให้การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผูผ้ลิตไอโฟนควรมุ่งเน้นไปในเร่ืองเก่ียวกบัประชากรศาสตร์เพราะ
ส่วนใหญ่ในการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟน มีผลต่อการซ้ือควรวิเคราะห์และเจาะตลาดในดา้นน้ีมากยิ่งข
เพราะควรพฒันา Application ให้มีความสามารถและคุณภาพท่ีแตกต่างไปจากตราสินคา้อ่ืนเพื่อ
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ไม่ให้โทรศพัทส์มาร์ตโฟนยี่ห้ออ่ืนมาเจาะตลาดคนกลุ่มน้ีแลว้จะท าให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ในอนาคตและควรรักษากลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ20-30 ปีเพราะคนกลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูงและส่วน
ใหญ่เป็นนกัศึกษาปริญญาตรี 
2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ี
ลูกคา้ให้ความส าคญัมากสุดในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ควรเน้นท าการตลาดดา้นน้ี
มากท่ีสุดโฆษณาให้มากเพราะช่วงน้ีไม่ค่อยเห็นท าการตลาดในการโฆษณาซ่ึงต่างจากคู่แข่งท่ีมีการ
ท าการตลาดดา้นน้ีอยา่งต่อเน่ืองจากระบบปฏิบติัการ IOS ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และฟังก์ชัน่การใช้งาน
ใชง้านง่ายและสะดวก ควรเพิ่มฟังกช์ัน่เขา้ไปอีกเพราะผลวิจยัออกมาแลว้วา่รองลงมาคือการใชง้าน
ฟังก์ชัน่ค่อยขา้งใช้งานง่ายท าให้ผูบ้ริโภคไม่เบ่ือกบัการเล่นหรือการใช้งานโทรศพัท์และดา้นท่ียงั
เป็นจุดดอ้ยของไอโฟน คือ ของแถมนอ้ยหรือบางคร้ังไม่มีเลยท าให้ไดค้่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
ตอ้งปรับปรุงจากท่ีสอบถามหรือใชง้านในปัจจุบนัคือตอ้งซ้ือสายชาร์จและหูฟังเองซ่ึงการส่งเสริม
การขายของไอโฟนเป็นจุดด้อยมากถ้าเทียบกบัเจา้อ่ืนท่ีท าการส่งเสริมการค่อนขา้งดีดงันั้นควร
พฒันาหรือคิดกลยทุธ์ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำในคร้ังต่อไป 

1.ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัอยากมีขอ้แนะน าในการท าวิจยัใน
คร้ังต่อไปคือ ควรจะศึกษาผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัหรือตาม
ภูมิภาคท่ีเป็นหัวเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากและมีก าลังเงินซ้ือค่อนข้างสูงเช่น เช่น ภาคเหนือ
เชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ภาคตะวนัออก ชลบุรี ภาคกลาง พระนครศรีอยธุยา 
ภาคตะวนัตก ราชบุรี ภาคใต้ ภูเก็ต เป็นต้น เพราะสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างอาจมีผลต่อการซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนแต่ละภูมิภาค จะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและ
น่าเช่ือถือมาวางแผนกลยทุธ์และการตลาดใหอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 

2.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการเปรียบเทียบโทรศพัท์สมาร์ตโฟนยี่ห้ออ่ืนๆท่ีมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีใกลเ้คียงโทรศพัทไ์อโฟนมากท่ีสุดมาท าการวิเคราะห์เพื่อจะให้ไดท้ราบผลท่ีแน่ชดั
วา่ในส่วนขอ้ดีและขอ้เสียมีอะไรบา้ง จึงน าไปปรับปรุงหรือพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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