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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังน้ีในหัวขอเร่ือง ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 1) 
เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
ผูบริโภคท่ีเคยซื้อ Application ของแทจากราน Apple ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปและมีที่อยู
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทน
ของผูบริโภค และใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

____________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  
20-30 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,000 บาท มี
วุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด  เปนผูสนใจในการเลือกซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการสมมติฐานพบวา ลักษณะดานประชากรศาสตรดานอาชีพมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple และสวนประสมทางการตลาด
ทั้ง 6 ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการขาย Brand Image และ Brand 

Royalty พบวามีเพียงผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , Application , Apple 

 

Abstract 

The objective of this study is to study factors that influence consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple Applications from Apple stores in Bangkok. 

 1) To study different demographic factors that effect to consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple applications from Apple stores in Bangkok. 

 2) To study the relationship of marketing mixes that effect to consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple applications from Apple stores in Bangkok. 

 Quantitative questionnaire is used to gather statistics with 400 samples. 

Focusing on a target group who are above 18 year old and used to purchase genuine 

Apple applications and live in Bangkok. Percentage, mean, and standard deviation 

are used to describe the data and t-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple 

Regression Analysis (MRA) are used to test the hypothesis. 

 The study shows that the samples mostly are female; have age range 

between 20-30 years; graduated in bachelor’s degree; have range of monthly income 
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35,000 baht; are single; are the most who purchase genuine apple applications in 

Bangkok. 

 Outcome of hypothesis testing shows the most demographic factor which 

effect to consumers’ decision in buying genuine Apple applications is their current 

job positions. And the other marketing mixes are products, price, locations, brand 

image and brand royalty. The study found that the product factor has influence on 

consumers’ purchase decisions of genuine apple applications with the efficiency at 

significant level of 0.05.   

KEYWORDS : MARKETING MIX , DECISION , APPLICATION, APPLE  

1. บทนํา 
โลกในยุคปจจุบันมีความกาวหนาล้ําสมัยในทุกๆดาน โดยเฉพาะการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยียิ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็วมากกวาในศตวรรษท่ีผานมา และหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเหลาน้ัน เทคโนโลยีทางดานการส่ือสารเปนอีกหน่ึงการพัฒนา
ที่ทรงประสิทธิภาพ ดวยเพราะการติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วฉับไวและสะดวกจะนํามา
ซึ่งขอมูลทําใหการบริหารงานหรือการรับทราบขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
เหมือนดังยอโลกทั้งใบไวในโทรศัพทเพียงเคร่ืองเดียว 

โทรศัพทที่ล้ําสมัยและเปนที่รูจักอยางแพรหลายเนื่องดวยสรรพประโยชนอัน
ครบครันที่สามารถตอบสนองความตองการหรือรูปแบบการใชชีวิตของประชาคม
โลกในปจจุบัน  คงหนีไมพน  iPhone ซึ่ งนับวา เปนนวัตกรรมของธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่บริษัท Apple เปนตัวแทนจําหนาย และสาเหตุที่ iPhone เปน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีประโยชนหลากหลายก็เปนเพราะ iPhone มี Application  ที่
หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถดาวนโหลดผานอินเตอรเน็ต หรือซื้อไดโดยตรงจาก
ราน Apple และน่ันคือสิ่งเล็กนอยที่เปลี่ยนโฉมโทรศัพทเคลื่อนท่ีธรรมดาใหเปน
มากกวาอุปกรณสื่อสารทั่วไป 

ถึงแม Apple จะเปนอันดับหน่ึงในเร่ืองของ Application ก็ตาม แตอยางไรก็ดี 
ก็ยังมีคูแขงอยาง  Google ที่ครองตลาดแอนดรอยดอยูในขณะน้ี นอกจากน้ี 
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Application ในแอนดรอยดยังมีมากกวา 140,000 Application แลว อีกทั้งการพัฒนา
แอนดรอยดก็ไมตองเสียคาใชจายอีกดวย ทําให Google ถือวาเปนคูแขงท่ีนากลัว
สําหรับ Apple ในขณะน้ี 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวาธุรกิจเก่ียวกับ Application ของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone กําลังถูก Application ของโทรศัพทแอนดรอยดเขามามี
สวนแบงทางการตลาดและไมแนในอนาคตอาจจะครองตลาดแทน Apple ก็เปนได 
ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone เลือกท่ีจะซื้อ
ของแทจากราน Apple และจะไดนําไปสูการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อให
สามารถยังครองการเปนอันดับหนึ่งในเร่ืองของ Application รวมท้ังยังสามารถเปน
งานวิจัยเพ่ือการคนควาสําหรับผูที่ตองการแสวงหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจ Application 

หรือผูที่ตองการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชนิดตางๆ 
ไวศึกษาเพ่ิมเติมอีกดวย 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย อ่ืนๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อไดทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

ในเขตกรุงเทพมหานครและไดรูถึงความตองการของผูบริโภค 

2. เพื่อไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานครและนํามาปรับแผนการตลาดเพ่ือสนอง
ความตองการผูบริโภคใหถูกจุด 



5

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

3. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจ Application 

ของ Apple สําหรับโทรศัพท iPhone และการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ
และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง สงเสริมพัฒนาของผูประกอบการ เพื่อ
สรางกลยุทธตัวผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

สมมติฐานของการวิจัย  

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ 
ราคา  สถานท่ี  และการสงเสริมการขายท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple  

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวยภาพลักษณของสินคา ความภักดีตอ
สินคาท่ีมีผลกับการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพศ หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมของกลุมตัวอยางของผู.ใช Application 

ของแทจากราน Apple  

อายุ  หมายถึง ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ หมายถึง ลักษณะการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  
รายได หมายถึง รายไดที่ไดมาจากการทํางานเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา หมายถึง  ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาของผูตอบ 
แบบสอบถาม  

สถานภาพ  หมายถึง  สถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง Application ของแทจากราน Apple  

ราคา (Price) หมายถึง ราคาจําหนายของ Application ของแทจากราน Apple  
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สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่จําหนาย Application ของแทจากราน 
Apple  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสงเสริมการจําหนาย 
Application ของแทจากราน Apple โดยกระบวนการทางดานการติดตอสื่อสารทาง
การตลาดระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูที่เกี่ยวของในกระบวนการซ้ือ เพื่อเปนการให
ขอมูล การชักจูงใจ หรือตอกย้ําเก่ียวกับ Application ของแทจากราน Apple  

ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งเปนผูบริโภคที่เคยซื้อ Application ของแทจากราน Apple ที่มีตอ 
Application ของแทยี่หอใดย่ีหอหนึ่ง 

ความภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) หมายถึง การท่ีผูบริโภคที่เคยซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทัศคติที่ดีตอตราสินคา
ของ Application ของแทจากราน Apple ไมวาจะเกิดจากความเชื่อม่ัน การนึกถึง หรือ
ตรงใจผูบริโภค Application ของแทจากราน Apple และเกิดการซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple ซ้ําอยางตอเน่ืองตลอดมา 

Application ของ Apple หมายถึง ชุดคําสั่งสําเร็จรูปของโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เชน โปรแกรมใชงานสรางเอกสาร ทําบัญชี ทําฐานขอมูล ตัดตอภาพยนตร เกมส 
หนังสือ เปนตน ซึ่งมีทั้งไมเสียคาใชจายในการดาวนโหลด และมีเสียคาใชจายในการ
ดาวนโหลด ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะ Application ของ Apple ที่มีจําหนายในราน 
Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ 

การตัดสินใจซื้อ Application 
ของแทจากราน Apple ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

กรอบแนวความคิด        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
-    ผลิตภัณฑ
-    ราคา
-    สถานท่ี
-    การสงเสริมการขาย 

ปจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณของสินคา
- ความภักดีตอสินคา 
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2. แนวคิดและทฤษฎี 

บรรยงค โตจินดา (2548: หนา 178) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การท่ี
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การ
วินิจฉัยสั่งการ หรือการตัดสินใจเปนเร่ืองที่มีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการ
จะเปนการเลือกทางเลือกดําเนินการท่ีดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆทาง 

การตัดสินใจ หมายถึง ผูบริโภคมีรูปแบบและข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
สินคาหรือบริการแตละประเภทท่ีแตกตางหันสําหรับสินคาบางประเภท บางคร้ัง
ผูบริโภคอาจตองใชเวลาในการตัดสินใจนานและตองการขอมูลมากสําหรับสินคาบาง
ประเภทกลับใชเวลาสั้นไมตองการขอมูลมากนักในการตัดสินใจ หรือบางคร้ัง
ผูบริโภคอาจจะตัดสินใจในทันทีโดยไมตองพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม ในบางคร้ัง
ผูบริโภคตองยอมรับความเสี่ยงในสิ่งท่ีเขาไมพึงปรารถนาจากการตัดสินใจซื้อสินคา
นั้นๆดวย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดไดจากสาเหตุตางๆ ดังน้ี 

1. หนาท่ีของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงท่ีผลิตภัณฑจะไมทําหนาท่ีตามที่ผู
คาดหวัง เชน  

2. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ เปนความเส่ียงจากรูปลักษณภายนอกของ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคปรารถนา เชน  

3. ราคา เปนความเสี่ยงจากคุณภาพของสินคาและบริการท่ีไดรับตํ่ากวามูลคา
ของจํานวนเงินท่ีจาย โดยปกติผูซื้อจะคาดหวังวาจะตองไดรับคุณภาพของ
สินคาหรือบริการคุมคากับจํานวนเงินที่ไดจายไป หรือความเสี่ยงท่ีจะจายเงิน
ซื้อแพงกวาซื้อจากที่อื่น 

4. การยอมรับของสังคม เปนความม่ันใจในการยอมรับจากสังคม ผูบริโภคจะมี
ความคาดหวังท่ีจะใหสินคาหรือบริการท่ีตนเลือกนั้น สะทอนถึงความเปน
ตัวตนใหสังคมและเกิดการยอมรับ 

5. จิตวิทยา ความรูสึกภายในจิตใจหรือความซื้อของบุคคลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อและใชผลิตภัณฑนั้น 
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6. เวลา ทั้งเวลาในการคนหาขอมูลและเวลาในการรอคอย เนื่องจากสินคาบาง
ชนิดเปนสินคาท่ีหายาก อาจจะตองเสียเวลาในการคนหาสินคาท่ีเกี่ยวของ 

การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะ
ตองการขอมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตาง
กัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ
นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการขอมูล หรือระยะเวลาในการตัดสินใจ
นานนัก (ฉัตราพร เสมอใจ, 2550: 53) 

พฤติกรรมผูบริโภค  “ผูบริโภค” หมายถึง บุคคลตางๆท่ีมีความสามารถใน
การซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งถามองในแงของเศรษฐกิจท่ีใชเงินเปนสื่อกลางก็คือทุกคนที่มี
เงิน นอกจากนั้นทัศนะของนักการตลาด ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ 
(Willingness to Buy) สินคาหรือบริการดวยลักษณะอ่ืนๆ ของผูบริโภค ก็คือผูบริโภค
บางคนซื้อสินคาไปเพื่อประโยชนสวนตัว ในขณะเดียวกันก็ยังมีผูบริโภคอีกหลายรอย
พันคนซื้อไปเพื่อขายตอหรือเพ่ือการผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑ หรือบริการท่ี
ผลิตได (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539: 7) 

Schiffman and Kanuk (1994: 5) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึ ง  พฤติกรรม ท่ีผู บ ริโภค น้ันไดทํ าการคนหา  (Searching) ทํ าการซื้ อ 

(Purchasing) ประเมินผล (Evaluating) ทําการใชสอยผลิตภัณฑ และใชการบริการ 

(Disposing) เพื่อที่จะสนองความตองการของผูบริโภคเอง   
ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) แนวความคิดในเร่ืองของภาพลักษณ

ตราสินคาพัฒนาขึ้นโดย David Ogilvy ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 1960 เน่ืองจากการโฆษณาท่ียึด
หลักทฤษฎีการเสนอขายท่ีเปนเอกลักษณ (Unique Selling Proposition หรือ USP) นั้น 
เร่ิมทําใหผูบริโภคเกิดความเบ่ือหนาย ประกอบกับสินคาลอกเลียนแบบมีมาก เปนผล
ทําใหจุดเดนทีเห็นไดชัดของผลิตภัณฑเร่ิมหมดไป ผลิตภัณฑตางๆ ตางก็มีคุณสมบัติ
ที่คลายคลึงกัน นักโฆษณาจึงหันมาใหความสนใจกับการสรางภาพลักษณตราสินคา
มากข้ึน ซึ่งเปนการสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนทางจิตวิทยาใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค โดย
การสรางบุคลิกพิเศษใหแกสินคา หรือการสรางจุดเดนทางจิตวิทยาน่ันเอง ความคิด



10

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ในเร่ืองนี้ถือวาเปนการลงทุนระยะยาว ซึ่งถาสินคามีภาพลักษณที่ดี ก็จะทําให
ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคา ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความชอบ และความ
ภักดีตอตราสินคาในท่ีสุด(สุวิมล แมนจริง, 2545: 132) 

Kotler, Philip (2003: 16) กลาวไววาสวนประสมทางการตลาด Marketing 

Mix เปนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชดําเนินงานในตลาดเปาหมายใหบรรลุ
วัตถุประสงค โดยจําแนกเคร่ืองมือเปน 4 กลุมใหญ เรียกวา 4’Ps ของการตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

สวนประกอบของสวนประสมทางการตลาดทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และ
เทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะวางกลยุทธโดยเนนนํ้าหนักท่ี P ใดมากกวากัน
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (Etzel, and others, 

2001: G9) 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาคนควาจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัย    ที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีตัวแปรคือ 

ตัวแปรอิสระ  
1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัด   จําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

3. ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย Brand Image และ Brand Royalty 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขต
กรุงเทพมหานครประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูที่ซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากรที่นับไมไดจึงอางอิงจากสูตร 
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                                           สูตร  n    =    p ( 1 - p ) ( z ) ² 
 

จากการคํานวณพบวา ตองเก็บกลุมตัวอยางท้ังหมด 384 ตัวอยาง ดังน้ันผูวิจัย
จึงเก็บสํารองเปนจํานวนทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง 

โดยสถิติที่ใชในการอางอิงคือ 

สถิติพรรณนา : 
Frequency   :   เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
Descriptive :   พนักงาน ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การโฆษณาและ
การสงเสริมทางการขาย  กระบวนการใหบริการ  องคประกอบทางกายภาพ 
ภาพลักษณสินคา ความภัคดีตอสินคา ความไววางใจ  และ การตัดสินใจ 

สถิติอนุมาน :  
 ANOVA  ( T-test , F-test ) 
 Regression Analysis  

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

1. เพศ พบวากลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีสวนใหญเปนเพศหญิงมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 54  สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 46 

2. อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมอายุ 20 - 30  ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.0 รองลงมาคือ กลุมอายุ 31-40  ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 33.0 และ
ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 
15.0 

3. รายได พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับรายไดอยูที่มากกวา 35,000 
บาท คิดเปน   รอยละ 26.0 รองลงมา คือ 25,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
16.0  และ นอยที่สุด คือ 30,001-35,000 บาทและ20,001-25,000 บาท  คิด
เปนรอยละ 10.0 

e²
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4. การศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 63.0 รองลงมาจบการศึกษา สูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
22.0 และ นอยที่สุด คือ ต่ํากวาระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ  15.0 

5. สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนสวนใหญมีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 
67.0 รองลงมาคือ สมรส คิดเปนรอยละ 20.0 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมาย 
หรือ หยาราง คิด เปนรอยละ 13.0 

6. อาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ เอกชน โดยคิดเปนรอยละ 34.0 
รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา และขาราชการ รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 
19.0 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ีทางรานมี 
Application ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

2. ปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการต้ังราคาไมเกินกําลัง
จะซื้อไดมากท่ีสุด 

3. ปจจัยดานสถานท่ีการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ี
รานมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมากท่ีสุด  

4. ปจจัยดานชองทางการการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับการท่ีรานมีการแจงขาวสารทางแผนพับเกี่ยวกับสินคามากท่ีสุด 

ปจจัยอื่นๆ และการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง 

1. ปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
การที่สินคาปรากฏอยูในส่ือตางๆอยางสมํ่าเสมอมากท่ีสุด  

2. ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา พบวา กลุมตัวอยางมีความม่ันใจอยางย่ิงใน
การติดตอขอคําแนะนํามากท่ีสุด 

การตัดสินใจของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับในภาพรวม 
Application ของ Apple มากท่ีสุด 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัย คานัยสําคัญ 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

เพศ 0.419  x 

อายุ 0.158  x 

รายได 0.054  x 

การศึกษา 0.619  x 

สถานภาพ 0.063  x 

อาชีพ 0.002 x  

ผลิตภัณฑ 0.036 x  

ราคา 0.149  x 

ชองทางการจัดจําหนาย 0.719  x 

การสงเสริมการขาย 0.071   

ภาพลักษณของตราสินคา 0.396  x 

ความภักดีตอตราสินคา 0.551  x 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

5. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ดังตอไปน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล  ของกลุมตัวอยางในการตัดสินใจซื้อ Application ของแท
จากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลสรุปขางตน เห็นไดวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
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เฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพ
โสด เปนผูสนใจในการเลือกซื้อ Application ของแทจากราน Apple มากท่ีสุด 

ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ย/เดือน และสถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยในเร่ือง
อาชีพเทาน้ันที่มีความแตกตางกันตอการตดัสินใจซื้อ 

 เมื่อพิจารณาถึงดานอาชีพพบวา มีความแตกตางกันตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงโรจน เลิศวรธรรม 
(2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองชวย
ดิจิทัลสวนตัวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนมาก
ที่สุด และงานวิจัยของ เกษรา โพธิ์นิล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ระหวางย่ีหอ Sony กับ Toshiba 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางพบวากลุมผูบริโภคสวนใหญ
เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 

Application ของแทจากราน Apple จากผลการวิจัยพบวา  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในการตัดสินใจ Application ของแทจาก

ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในเร่ือง
ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑมีใหเลือก
หลากหลายและมีคูมือการใชงานท่ีอธิบายการใชงานอยางละเอียด  จากการทดสอบ
สมมติฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นดาน
ผลิตภัณฑและราคาท่ีแตกตางกันจะมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ที่แตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาถึงดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา มีความแตกตางกันตอการ

ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ 
สูงกิจบูลย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโย
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เกิรตดัชช่ีและโยเกิรตโฟรโสตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มากท่ีสุด และงานวิจัยของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน (2541: 34 - 36) ที่กลาววาคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่มีกี่ใสคุณคา
เพิ่มข้ึน เชน คุณประโยชนหลัก การบรรจุภัณฑ ชื่อตราสินคา จะเปนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาตามระดับมูลคาท่ีลูกคาคาดหวังและตองการไดเปนอยางยิ่ง 

ปจจัยดานราคา (Price) ในการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน 
Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญ
กับราคาไมเกินกําลังจะซื้อไดในระดับมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีหลายราคาให
เลือก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสาํคัญกับมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ในระดับที่มากท่ีสุด และท่ี
ใหความสําคัญในเร่ืองรองลงมาคือ มีความสะดวกในการหาสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion) ในการตัดสินใจซื้อ 

Application ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับ การมีการแจงขาวสารทางแผนพับเกี่ยวกับสินคา 
เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับที่มากท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัด
สงเสริมการขายโดยใหสวนลดและของแถมและการมีปายโฆษณาตามท่ีตางๆ 

ปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณสินคา (Brand Image) ปจจัยดานความ
ภักดีตอสินคา (Brand Loyalty) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple พบวา 

ปจจัยดานภาพลักษณสินคา (Brand Image) ในการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสําคัญกับ การที่สินคาปรากฏอยูในสื่อตางๆอยางสมํ่าเสมอในระดับท่ีมาก
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ที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณสินคามีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับและมีความประทับใจใน
การใหบริการ 

ปจจัยดานความภักดีตอสินคา(Brand Loyalty) ในการตัดสินใจซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญกับการท่ีมีความม่ันใจอยางย่ิงในการติดตอขอคําแนะนําในระดับท่ีมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อยากแนะนําคนอื่นใหใชสินคา   
 จากการทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวากลุม
ตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นดานภาพลักษณของสินคา  ความภักดีตอสินคาไมมี
ความสมัพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple  
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถเปนแนวทางสําหรับผูจําหนายผลิตภัณฑ Apple 

นําขอมูลไปพัฒนารูปแบบการใหบริการใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน  โดยทางผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 30 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย /เดือน มากกวา 35,000 บาท และ
สถานภาพโสด เพ่ือนําไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธ กลุมเปาหมายทาง
การตลาด และนําไปวางแผนในอนาคต 
 2. จากการวิจัยทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีและดานการสงเสริมการขาย แมวาจะมีเพียงสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑเพียงดานเดียวท่ีผูบริโภคใหความคิดเห็นแตกตางกัน แตผูผลิตควรเนนทุก
ดาน ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือ สรางความแตกตางให
ผูบริโภคเห็น ใหผูบริโภคเชื่อมั่นในตราสินคา ควรเลือกการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสม และไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคทราบถึง
ความแตกตางของสินคา และรูปแบบการสงเสริมการตลาด 
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ขอเสนอแนะสําหรับทําการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. เนื่องจากขอบเขตดานประชากรท่ีทําการศึกษาคร้ังน้ี  มีการกระจายไปยัง
ศูนยจัดจําหนาย Application ของ Apple ยังไมทั่วถึงท้ังหมด ซึ่งพฤติกรรมของ
ประชากรในแตละศูนยจัดจําหนายคอนขางแตกตางกันออกไปตามพื้นท่ี ดังน้ันการทํา
วิจัยคร้ังตอไปทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหผูจัดทําควรแยกการศึกษาออกมาเปน
สวนยอยและศึกษาศูนยการจัดจําหนายตามเขตตางๆของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหได
ขอมูลพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเชิงลึก และนํา
ขอมูลมาปรับปรุงรูปแบบตางๆ ในการใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอไป  
 2. ควรศึกษาขอมูลทางสวนผสมทางการตลาดเพิ่มเพ่ือเปนการใหขอมูลท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การถามเก่ียวกับความสามารถในการใหขอมูลของพนักงาน ความ
เช่ียวชาญในตัวผลิตภัณฑของพนักงานท่ีจะสงผลใหแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ Application แทจากราน Apple เพิ่มมากข้ึน 
   3. เนื่องจาก Application แทจากราน Apple เปนสินคา IT ที่มีลักษณะวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑสั้น (PLC) ทั้งมีประสิทธิภาพยังคงใชงานได ดังน้ันควรมีการศึกษา
ความถี่ ระยะเวลาท่ีผูบริโภคซื้อ Application แทจากราน Apple ตอคร้ัง 
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