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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทเีอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING ON IPHONE PURCHASING OF BTS 

MESSENGER IN BANGKOK 

อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ 1  ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2   

----------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 กา รศึ ก ษ า วิจัย น้ี  มี ว ัต ถุ ป ระ ส งค์ เพื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

iPhone ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

การเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ iPhone จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล  

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test 

และ Multiple Regression Analysis (MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ไวท่ี้ระดบั 0.05 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ และอาชีพมีความแตกต่างต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้าน

แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือ, ดา้นซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด และ

ความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone 

คําสําคัญ : โทรศพัทมื์อถือ iPhone 

 

Abstract 

 The objective of the study is to examine the decision making behavior 

on purchasing iPhone of BTS messenger in Bangkok in order to be one of 

guidance for creating the appropriate the marketing plan in the future. The 

samples of the study are 400 BTS messenger in Bangkok also are using iPhone 

The instrument of the study is the questionnaires technique analyzing by using 

SPSS program to analyze both statistic and descriptive to describe percentage 

standard deviation and chi-square with significance of statistic at 0.05 level.  

 The result of the study found that the individual factor like age 

occupation, consumer behavior, source of information, point of time to make a 

decision, frequency of changing mobile and marketing mix factor (product 

price and place), these are all affecting to decision making on iPhone 

purchasing of BTS messenger in Bangkok. 

KEY WORDS : iPhone 

1. บทนํา 

 เน่ืองดว้ยคนในยุคปัจจุบนัให้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอยา่ง

มาก ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดย ั้ง โดยเฉพาะ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

เทคโนโลยีด้านการส่ือสารท่ี มีการพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเ น่ือง 

โทรศพัทมื์อถือจึงถูกพฒันาปรับปรุงให้มีคุณสมบติัท่ีสูงมากข้ึนเปรียบเสมือนมี

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ อยู่ในมือ ซ่ึงใช้ในการรับส่งสัญญาณผ่านคล่ืนความถ่ี

แทนการรับส่งสัญญาณผา่นสายตวันาํ ทาํใหส้ามารถนาํไปใชง้านในท่ีต่างๆ ท่ีอยู่

ในเขตพื้ นท่ีการให้บริการของเครือข่ายท่ีครอบคลุมถึง จึงทําให้ เค ร่ือง

โทรศพัทมื์อถือไม่จาํเป็นจะตอ้งสร้างให้มีกาํลงัส่งสูงๆ อีกต่อไป ส่งผลให้ขนาด

ของเคร่ืองโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง โทรศัพท์มือถือ

ประกอบดว้ยสองส่วน  

ส่วนแรกเป็นส่วนเครือข่ายหรือระบบสัญญาณ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของ

โทรศพัทมื์อถือ โดยทั้งสองส่วนน้ีจะตอ้งใชป้ระกอบกนัจึงจะสามารถใชง้านได้

อย่างสมบูรณ์ รูปแบบการให้บริการของโทรศัพท์มือถือสามารถแบ่งเป็น 2 

รูปแบบหลกัๆ คือ 1. การพูดคุยระหวา่งกนั หรือ Voice Service 2. การบริการ

อ่ืนๆ ท่ีเรียกว่า Non-Voice Service ซ่ึงปัจจุบนับริการในรูปแบบหลงัน้ีมีการ

เติบโตในสัดส่วนท่ีสูงมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการต่างหยิบกลยุทธ์ทางการตลาด

ออกมาใช้ และต่างแข่งขนักนัพฒันาเทคโนโลยี คุณลกัษณะและการออกแบบ

ฟังค์ชั่นต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ รวมถึงนํานวตักรรมใหม่ๆ ออกมาเสนอ

เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางท่ีตอ้งการกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่ง

ไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงในปัจจุบนัโทรศพัท์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก คือ โทรศพัท์

ประเภท smart phone เน่ืองจากมีความสามารถสูงกว่าโทรศพัท์ทัว่ไป และ

สามารถเลือกใช้ application ต่างๆ ได้ โทรศพัท์ประเภท smart phone ถูก

ออกแบบมาให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยมีรูปแบบใกล้เคียงกับการใช้งานบน

จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยมีระบบปฏิบัติการคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนั้นผูป้ระกอบการยงัมีการพฒันาระบบปฏิบติัการ และโปรแกรมต่างๆ 

เพื่อรองรับโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเติบโตของ “Smart 

Phone” ทาํให้บริการทุกอยา่งท่ีตอ้งการการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยม

สูงมากข้ึน และยงัทาํให้จาํนวนผูใ้ช้ “Mobile Internet” ทั้งผ่านเครือข่าย 2G 
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(EDGE/GPRS) และ 3G เติบโตสูงตามไปดว้ย ต่อไปโทรศพัท ์“Smart Phone” 

จะกลายเป็น “Multimedia Integrated Devices” หรืออุปกรณ์ท่ีรวมความบนัเทิง 

iPhone เป็นโทรศพัทมื์อถือท่ีเขา้มาปฏิวติัระบบโมบายอินเทอร์เน็ตอย่างเห็นได้

ชดั ดว้ยระบบอินเตอร์เฟซท่ีใชง้านง่าย มีแอพพลิเคชัน่ใชง้านท่ีหลากหลาย จึงทาํ

ให้การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตผ่าน iPhone มีมากกว่าการใช้งานโมบาย

อินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีธรรมดาถึง 10 เท่า บริษทั Apple ยงัเป็นบริษทั

รายแรกๆ ท่ีจุดกระแสดา้นระบบมลัติทชั ซ่ึงเป็น software ท่ีผสานการทาํงานกบั

ระบบมลัติทชัไดอ้ยา่งลงตวั 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที เอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีที

เอสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัองค์กรและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหรือ

ปรับปรุง   กลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง

สินคา้เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคให้

เหมาะสมยิง่ข้ึน 

3.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการนาํขอ้มูลน้ีไปใช้สําหรับเป็น

แนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไป 
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สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที เอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

Product Price Place Promotion มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

. 

 

 

 

2. แนวคิด 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ   อาย ุ สถานภาพ 

-  ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

-  รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

-  สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

-  แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบั            

โทรศพัทมื์อถือ 

-  ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด 

-  ความถ่ีในการเปล่ียน

โทรศพัทมื์อถือ 

- บุคคลท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัท ์

   มือถือดว้ย 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ iPhone 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-  ผลิตภณัฑ์  

-  ราคา 

-  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-  การส่งเสริมการตลาด 
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ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ โดยสรุปแนวคิดใน

การศึกษาดงัน้ี 

 แนวคิดของทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีกล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อ

ตอบสนองความจาํเป็น และความตอ้งการของตลาดในการวางแผน ส่วนประสม

ทางการตลาดเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดผลิตภณัฑ์ โดยถือว่าลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ี

นาํเสนอ 3 ประการ (1) รูปลกัษณะและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (2) ส่วนประสม 

บริการและคุณภาพบริการ (3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์

คุณค่าของผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภฑั์ตลอดจนรูปร่าง ตรายี่ห้อ หีบห่อ และส่ิง

ท่ีบรรจุให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมายทั้ งน้ีเพื่อให้พฒันาส่วน

ประสมทางการตลาดก็ตามแต่เป็นตวัสาํคญัท่ีจะพิจารณาอนัดบัแรก 

ดา้นราคา (Price) ท่ีกล่าวไวว้า่ ราคาเป็นส่ิงกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ในรูปของเงินตรา ราคาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด ราคา

สินคา้ชนิดหน่ืงเม่ือคูณกบัปริมาณขายสินคา้ชนิดนั้น จะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการ

ขาย ราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายไดจ้ากการขาย และนาํไปสู่การสร้างกาํไรใน

ท่ีสุด แมว้า่ผลิตภณัฑจ์ะถูกพฒันาอยา่งถูกตอ้งตามเป้าหมายทางการตลาด การจดั

จาํหน่าย ในสถานท่ีและเวลาท่ีถูกตอ้ง การส่งเสริมการตลาดท่ีถูกตอ้ง แต่ไม่ได้

หมายความวา่ผลิตภณัฑจ์ะขายไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ราคาเป็นตวักลไกท่ีสําคญั

ท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับในผลิตภณัฑ์หรือไม่ การกาํหนดราคานั้นจะตอ้ง

ให้ถูกตอ้งและยุติธรรม ในการกาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน ลกัษณะการ

แข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การเพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆ 

ควบคู่กนั เพราะหากลูกคา้ไม่ยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด แผนงานต่างๆท่ีกาํหนด

ไวจ้ะเสียหายและนาํไปปฎิบติัไม่ได ้แมร้าคาจะเป็นส่วนหน่ึงในส่วนประสมทาง

การตลาดแต่เป็นตวัตดัสินท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริหารการตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เพราะถา้ราคาท่ีกาํหนดไวเ้หมาะสมจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑ์ดีๆ ให้ออกสู่

ตลาด หรือความตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 จากการทาํรายงานวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone 

ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร” จดัทาํโดยใช้ลกัษณะ

งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ การวิจยัท่ีใช้แบบสอบถามมา

เป็นเคร่ืองมือในการวดัเป็นหลกัโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิด (Close – ended Questionnaire) ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ และ

คาํถามแบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจซ้ือ มีจํานวน 400 คน ดังนั้ น เม่ืออ้างอิงตารางของ Taro 

Yamane โดยเลือกท่ีความเช่ือมัน่ 95% 

     การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และ

อธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 

โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรด้าน

ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ iPhone โดยใช้ค่าสถิติ 

ANOVA 

3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนประสม

ทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone โดยใชค้่า Chi-Square 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.098                   / 

อาย ุ .047*              /   

สถานภาพ 0.237                   / 

ระดบัการศึกษา 0.822                   / 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.582                   / 

อาชีพ .004*              /   

สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 0.202                   / 

แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบั

โทรศพัทมื์อถือ 
.001*              /   

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือใด .001*              /   

ความถ่ีในการเปล่ียน

โทรศพัทมื์อถือ 
.019*              /   

บุคคลท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ดว้ย 
0.775                   / 

ดา้นผลิตภณัฑ์ .003*              /  

ดา้นราคา .030*              /  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย .028*              /  

ดา้นส่งเสริมการตลาด .975                  / 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศชาย จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

2. อาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา คือ อายุ 31-35 ปี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 31 คน มีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.8 

3. สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด

มากท่ีสุด จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส 

จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 

4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมา คือ 

กลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

และกลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 5 คน มีจาํนวนน้อย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีมีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.0 และกลุ่มประชากรท่ีมีรายได ้25,001 – 30,000 บาท จาํนวน 46 

คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.5 

6. อาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ี

เป็นนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และกลุ่มประชากรท่ี

วา่งงาน / ยงัไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 3 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลอืกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 

1. สาเหตุท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่

ซ้ือโทรศพัทมื์อถือเพื่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร จาํนวน 259 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.8 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีซ้ือเพื่อเล่นอินเทอร์เน็ต จาํนวน 61 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และกลุ่มประชากรท่ีซ้ือมาเพื่อการยอมรับและยกยอ่งทาง

สังคม จาํนวน 24 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

2. แหล่งข้อมูลท่ีทราบเ ก่ียวกับโทรศัพท์มือถือ ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี

ทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือจากอินเทอร์เน็ต 

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีทราบขอ้มูล

เก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือจากเพื่อน / คนรู้จกั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

และกลุ่มประชากรท่ีทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือจากวิทยุ จาํนวน 1 คน มี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 

3. ซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือใด กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือเม่ือโทรศพัท์เคร่ืองเก่าเสีย, หาย จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.2 รองลงมา คือ กลุ่มประชากรท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือเม่ือมีรุ่นใหม่ออกมา 

จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และกลุ่มประชากรท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือเม่ือมี

โปรโมชัน่พิเศษ จาํนวน 39 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.8 

4. ความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัท์มือถือ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือไม่แน่นอน จาํนวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีความถ่ีในการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือ 

1 ปีข้ึนไป จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และกลุ่มประชากรท่ีมีความถ่ีใน

การเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือนอ้ยกวา่ 6 เดือน จาํนวน 8 คน มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 2.0 

5. บุคคลท่ีท่านไปเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือด้วย ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี

ทาํการศึกษา ส่วนใหญ่ไปเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือกบัเพื่อน จาํนวน 121 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา คือ ประชากรท่ีไปเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือคนเดียว 

จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และกลุ่มประชากรท่ีไปเลือกซ้ือ

โทรศพัท์มือถือกบัครอบครัว / ญาติ จาํนวน 78 คน มีจาํนวนน้อยท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 19.5 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ สินคา้ท่ีมีความสะดวก / ง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
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9.04 รองลงมา คือ มีระบบปฏิบติั (Operation System) 8.95 และน้อยท่ีสุด คือ 

ยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.05 เท่านั้น 

2. ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย

ท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ราคาโทรศพัท์มือถือเหมาะสมกบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 9.00 

รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 8.93 และนอ้ยท่ีสุด คือ ราคา 

Application มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.94 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ีย

เห็นดว้ยมาก จาํหน่าย ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือของตวัแทน

จาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย  8.82 รองลงมา คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการเดินทาง 

มีค่าเฉล่ีย 8.14 และนอ้ยท่ีสุด คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสวยงาม สะดุดตา มีค่าเฉล่ีย 

7.37 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษามีค่าเฉล่ียเห็น

ด้วยมาก ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ การรับประกันสินค้า มีค่าเฉล่ีย 9.24 

รองลงมา คือ การบริการหลงัการขาย มีค่าเฉล่ีย 8.97 และน้อยท่ีสุด คือ การ

โฆษณาสินคา้ผา่นส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 7.85 

5. อภิปรายผลการวจัิย  

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา เจริญ

วุฒิขจร (2551) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ์มี

ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะให้

ความสําคญัในเร่ืองของยี่ห้อ, รูปทรงและขนาด, วสัดุและงานประกอบ, ความ

แข็งแรงทนทาน, ฟังก์ชั่นการใช้งาน และเน่ืองจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ความสามารถของ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงสามารถใชท้ดแทนอุปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ และสอดคลอ้งกบั
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แนวคิดของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ท่ีกล่าว

ไวว้่า ผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อตอบสนองความจาํเป็น และความตอ้งการ

ของตลาดในการวางแผน ส่วนประสมทางการตลาดเร่ิมต้นด้วยการกาํหนด

ผลิตภณัฑ์ โดยถือว่าลูกคา้จะพิจารณาส่ิงท่ีนาํเสนอ 3 ประการ (1) รูปลกัษณะ

และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (2) ส่วนประสม บริการและคุณภาพบริการ (3) 

ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าของผลิตภณัฑ์ การพฒันา

ผลิตภฑัต์ลอดจนรูปร่าง ตรายีห่อ้ หีบห่อ และส่ิงท่ีบรรจุใหต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายทั้งน้ีเพื่อให้พฒันาส่วนประสมทางการตลาดก็ตามแต่เป็นตวั

สาํคญัท่ีจะพิจารณาอนัดบัแรก 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา เจริญวุฒิ

ขจร (2551) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นราคามีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็ต่อเม่ือเห็นวา่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นราคา (Price) ท่ีกล่าวไวว้่า 

ราคาเป็นส่ิงกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา ราคาเป็นเคร่ืองมือ

หน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด ราคาสินคา้ชนิดหน่ืงเม่ือคูณกบัปริมาณขาย

สินคา้ชนิดนั้น จะทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขาย ราคาจึงเป็นตวัสร้างให้เกิดรายได้

จากการขาย และนาํไปสู่การสร้างกาํไรในท่ีสุด แมว้า่ผลิตภณัฑ์จะถูกพฒันาอยา่ง

ถูกตอ้งตามเป้าหมายทางการตลาด การจดัจาํหน่าย ในสถานท่ีและเวลาท่ีถูกตอ้ง 

การส่งเสริมการตลาดท่ีถูกตอ้ง แต่ไม่ไดห้มายความว่าผลิตภณัฑ์จะขายไดต้าม

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ราคาเป็นตวักลไกท่ีสําคญัท่ีจะให้ลูกคา้สนใจและยอมรับใน

ผลิตภณัฑ์หรือไม่ การกาํหนดราคานั้นจะตอ้งให้ถูกตอ้งและยุติธรรม ในการ

กาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุน ลกัษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย การ

เพิ่มหรือลดราคาตลอดจนเง่ือนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั เพราะหากลูกคา้ไม่

ยอมรับในเร่ืองราคาเม่ือใด แผนงานต่างๆท่ีกาํหนดไวจ้ะเสียหายและนาํไปปฎิบติั
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ไม่ได ้แมร้าคาจะเป็นส่วนหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดแต่เป็นตวัตดัสินท่ี

สําคญัท่ีผูบ้ริหารการตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถ้าราคาท่ีกาํหนดไว้

เหมาะสมจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑ์ดีๆ ให้ออกสู่ตลาด หรือความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายไดดี้ดว้ย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า

บีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฤษฎา เจริญวุฒิ

ขจร (2551) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีความน่า

เช่ือ ตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้เพราะมีท่ีจอดรถสะดวก มีร้านคา้ให้เลือกหลายร้าน 

มีหลายยีห่อ้ใหเ้ลือกพิจารณา 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

           1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 

iPhone ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้เสนอแนะใน

การทาํวิจยัคร้ังต่อไป อาจจะศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์มือถือ 

iPhone 

 2.  ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และสังคม, ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เป็น

ตน้ 
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อติพร ก่อเกียรติพงศ์. (2547) การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน

วยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจผา่นอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลยั

รังสิต 

การใชอิ้นเตอร์เน็ตจากโทรศพัท ์ “Smart Phone” และโทรศพัทท์ัว่ไปการเติบโต

ของอินเตอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือรายงานยอดขาย “Smart Phone” ทัว่

โลกสถิติผูใ้ช ้“Smart Phone” เพื่อเขา้ถึงบริการ “เครือข่ายสังคออนไลน์” 

 http://www.worawisut.com/2 0 1 0 / 0 2 / 1 5 / mobile-internet-boom-by-

smartphone/ 
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