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พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Marketing Mix that Influence the Decision Making 

in Buying iPhone of Customers in Bangkok Metropolitanx 
กรกมล  มลธุรัช1  ดร. ณกมล  จันทรสม2   

............................................................................................. 
บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศ
อายุระดับการศึกษาสูงสุดรายไดเฉลี่ยตอเดือนสถานภาพสมรสและอาชีพ และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคา 

iPhone  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือประชากรท่ีเคยซื้อและใชสินคา i-Phone จํานวน 400 ชุด
สวนการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลนั้น ไดใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
ชวยในการประมวลผล โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – Test,  F – Test และ Multiple Regression Analysis 
ในการวิเคราะห 
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ผลการศึกษาพบวา 
1.  ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาiPhone พบวา โดยภาพรวมแลวมีอิทธิผลในการ
ตัดสินใจในระดับมาก สําหรับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา iPhone ของผูบริโภคพบวา ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยูในระดับ
มากท่ีสุดรองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาดดานราคาและดานชองทางการจัด
จําหนายตามลําดับ 
 2.  พฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ  20,001 – 25,000 บาท    มีความช่ืนชอบในรุน 
iPhone 4G  มากท่ีสุด สวนใหญตัดสินใจซื้อเพราะการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ ดานการ
ใชงาน  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชดูภาพยนตร  ใชดูภาพถาย  ใชฟง
เพลง  ใชบันทึกขอมูล ตามลําดับ สวนใหญซื้อ iPhone ที่ศูนยการคาท่ัวไป  เหตุผลใน
การซื้อสินคา  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อสินคา  iPhone  
เพราะมีการลดราคา ณ จุดซื้อรองลงมาคือ ตามแฟช่ัน 

 3. จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา ในภาพรวม 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกันมีการตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวา อายุที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

 ปจจัยสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาด  มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสนิคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :ไอโฟน, iPhone 
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Abstract 
The purpose of this independent study is the  correlation between 

purchasing behavior and the Marketing Mix that take influence towards decision 

making to buy iPhone of consumers  in Bangkok Metropolitan area. 

By giving questionnaires to iPhone users to ask about their decision making 

to users of different age groups, income, education and sex. The result found that 

the income had little to do with the decision making. The Marketing Mix were more 

influenced than income. The most important was the product itself that attracted the 

interest of consumers then came the marketing promotions and followed by the 

distribution networks. 

The study also showed that buyers were of the income bracket of 20,000 – 
25,000 mostly. 

Age groups showed different effect more than income. 

Conclusion: The Mix Market: product quality, price, promotional programs 

and network distribution have most influence in decision making. 

KEY WORD: iPhone 

 

1.  บทนํา 
 ในช วง ยุคปจจุบันนี้ เปนชวง ท่ีผู บ ริโภคไดมีการตัดสินใจเลือกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่กันเปนจํานวนมากอันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่
ลําสมัยไรขีดจํากัดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพอยางรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึนกวาเดิม
โดยการสรางรูปลักษณของโทรศัพทที่แปลกแตกตางกันออกไปซึ่งการออกแบบนั้น
จะตองเนนในเร่ืองของขนาดความกะทัดรัดความคงทนสามารถพกติดตัวสะดวกราคา
ถูกจึงเปนจุดสําคัญอยางหน่ึงท่ีผูบริโภคเกิดความตองการที่จะครอบครองเปนเจาของ
ทําใหมีรานคาเปดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่หลายแหงท่ัวประเทศดังน้ันการท่ีกลุม
ผูบริโภคสวนใหญมักจะไดรับกระแสความนิยมเก่ียวกับโทรศัพทมาจากการโฆษณา
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หรือสื่อสิ่งพิมพทั้งหลายเพ่ือเปนการเนนจุดขายท่ีมีอิทธิพลตอกลุมบุคคลเหลาน้ีตางก็
มุงเนนความสนใจในการเลือกซื้อโทรศัพทกันอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนกลุมของ
วัยรุนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไปก็ตามแตสาเหตุดังกลาวท่ีกลุมผูผลิต
ควรคํานึงถึงก็คือการวิเคราะหขอมูลวามีแนวโนมการเจาะกลุมเปาหมายของ
ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจอยางไรในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้นเปนสิ่งสําคัญ
เพราะฉะน้ันโทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงเปนอุปกรณสําหรับใชติดตอสื่อสารกันตามสถานท่ี
ตางๆมักจะนําไปใชประโยชนเกี่ยวกับเร่ืองของหนาท่ีการงานเร่ืองสวนตัวหรือเร่ือง
เหตุฉุกเฉินซึ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทุกคนนอกจากน้ี
โทรศัพทเคลื่อนที่ยังสามารถรับสงขอมูลขาวสารตางๆไดอยางรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ใช โทรศัพทเคลื่อนที่นี้ อีกดวยแตเ ม่ือ
เปรียบเทียบกับในชวงยุคอดีตแลวทานสามารถเห็นขอแตกตางไดอยางชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาวไมคอยมีกลุม
ผูบริโภคใดนิยมหันมาใชประโยชนทางเทคโนโลยีกันมากนักดวยเหตุนี้ทําใหราคาสูง
และมีรานคาท่ีเปดจําหนายโทรศัพทจึงมีจํานวนนอยราย 

เน่ืองจากมีวิวัฒนาการล้ําหนาในดานวิทยาการและเทคโนโลยีทําใหสินคา
ตาง ๆ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  แมแตโทรศัพทมือถือ นอกจากจะใชในการ
ติดตอสื่อสาร ยังสามารถใชเปนอุปกรณสําหรับพักผอนหยอนใจเชนเลนเกมสฟงวิทยุ
ฟงเพลงถายภาพน่ิงหรือวีดีโอการสงขอความสั้น ๆ  (SMS) การสงขอความภาพ 

(MMS) การเปดดูขอมูลตาง ๆในอินเทอรเน็ตผานบริการ  WAP โทรศัพทมือถือ
หนาจอสัมผัส หรือ ทัชโฟน  นับวาเปนนวัตกรรมของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน 
โทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัสมีฟงกชั่นต้ังแตการใชงานพ้ืนฐาน ถึงการใชงานดาน
มัลติมีเดียและการเช่ือมตออินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการทุก
ไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคเครือขายสังคม (Social Networking) นอกจากนี้
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีนิยมใชโทรศัพทมือถือเพ่ือใชเครือขายสังคมเขาเ ว็บไซตตาง ๆ 
และการใชทัชโฟน ถือเปนกระแสแฟช่ันอยางหน่ึงดวยอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว
ของตลาดโทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัส ทําใหผูผลิตโทรศัพทมือถือทั่วไปหลายราย 
ตางใหความสนใจในตลาดดังกลาวโดยผลิตและจําหนายโทรศัพทมือถือหนาจอ



205

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

สัมผัสรุนตาง ๆ ออกสูตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีไลฟสไตล
ตางกัน 

 ไอโฟน เปนโทรศัพทมือถือที่ออกมาในแบบ PDA ที่ผลิตข้ึนมาเพ่ือแขงขัน
และสนองตอความตองการของผูบริโภคซึ่งผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล
คอมพิวเตอรจํากัด (Apple, Inc.) เปนรายหลักจากกระแสการผลิตผลิตภัณฑใหมๆที่
โดดเดนของบริษัทฯโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานของและอุปกรณตางๆท่ี
ไมหยุดน่ิงเพ่ือสรางความแตกตางและความแปลกใหมจากคูแขงและพบวาปจจุบัน
คูแขงไดหันมาใชกลยุทธดึงดูดผูบริโภคในดานราคาท่ีต่ํากวาเพ่ือเนนตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคในทุกระดับมากข้ึนรวมท้ังผลกระทบของความนิยมของ
ผูบริโภคตอยี่หอผลิตภัณฑภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันตลอดจนความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งถือเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
การบริโภคสินคาของผูบริโภคที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งสิ้นจึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคโดยจะศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและมีความหลากหลายของ
ผูบริโภคเพื่อเปนขอมูลตอผูผลิตในการวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาดและ
กําหนดกลยุทธตางๆของบริษัทฯในการเพ่ิมยอดจําหนายการขยายตลาดและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดความรับพอใจสูงสุดรวมถึงผูที่สนใจใน
ธุรกิจนี้เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต อการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษาสูงสุฟดรายไดเฉลี่ยตอเดือนสถานภาพ
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สมรสและอาชีพและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตรไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สถานภาพสมรสและอาชีพ และความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญทางดานสวน
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริโภคสินคา
ของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัด จํานวน 400 คน  โดยวิธีการเลือกตัวอยางได
จากวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือก
หางสรรพสินคาและศูนยไอทีในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 10 แหง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.  เพื่อเปนแนวทางใหแกผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่ง
เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายพัฒนาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
ตางๆท่ีผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของการซื้อสินคาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 

   - ดานผลิตภัณฑ (Product) 

   - ดานราคา (Price) 

   - ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) 

   - ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 

   - ดานผลิตภัณฑ (Product) 

   - ดานราคา (Price) 

   - ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) 

   - ดานการสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซื้อสินคา 
iPhone ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.  เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถนําผลวิจัยไปวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคระดับกวางท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนประโยชนทางการศึกษาแกผูสนใจตองการ
ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

2.  แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมหลักการ และทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของไดตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคมีจุดเร่ิมตนจากการที่ผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนทํา
ใหเกิดความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิดผูบริโภคแตละรายมีความรูสึกนึกคิด
ที่ไดรับอิทธิพลจาก   คุณลักษณะตาง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจะ
สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือทําใหเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑหรือบริการ  
 พฤติกรรมผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากปจจัยหรือสิ่งกระตุนที่เปนเหตุจูงใจ
ใหเกิดการเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการอาจเกิดจากเหตุจูงใจดานเหตุผล หรือ
ดานจิตวิทยาก็ได สําหรับ  ผูประกอบธุรกิจ ปจจัยดังกลาวประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1.  ปจจัยที่ผูประกอบธุรกิจสามารถควบคุมไดไดแกปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางการตลาดตัวอยางเชนกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมเปาหมาย
หาแหลงจําหนายและใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาจัดรายการสงเสริม
การตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดการตองการซ้ือ 

 2.  ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกของผูประกอบธุรกิจ
ที่ไมสามารถทําการควบคุมไดแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 
   2 . 1   ปจจั ยทางวัฒนธรรมเปนลักษณะ พ้ืนฐานของ
พฤติกรรมที่บุคคลในแตละสังคมเปนผูสรางข้ึนและเปนที่ยอมรับจากบุคคลรุนหน่ึง
ไปสูอีกรุนหนึ่งคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกันจะสงผลถึงพฤติกรรมผูบริโภคใน
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แตละสังคมที่แตกตางกันดังนั ้นการกําหนดกลยุทธการตลาดตอง พิจารณาให
สอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรมของสังคมกลุมน้ัน 

2.2  ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ  

2.3  ปจจัยสวนบุคคลเปนคุณสมบัติสวนบุคคลทางดานตางๆท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 
 -  อายุความแตกตางกันของอายุมีผลตอความตองการผลิตภัณฑแตกตาง
กันดังน้ัน นักการตลาดอาจใชอายุผูบริโภคเปนเกณฑการแบงกลุมเปาหมายได 

      -  วงจรชีวิตครอบครัวในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิตแตละคนจะม
คานิยมและทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันตัวอยางเชนพฤติกรรมการเลือก
ซื้อของเลนในวัยเด็กจะตางจากพฤติกรรมการเลือกของเลนในวัยหนุมสาว 

      -  อาชีพอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
ของผลิตภัณฑ และบริการที่แตกตางกัน 

2 . 4   ปจ จัยท า งจิต วิท ย า เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียน ความเชื่อม่ัน 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ  และแนวความคิดของตนเอง 

 2.  ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

ปจจัยนําเขาของโมเดลการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายนอก 
เชน ขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ  คุณคา  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑ  สวนสําคัญของปจจัยนําเขา คือ สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix 

activities) ที่บริษัทพยายามสื่อสารคุณประโยชนของผลิตภัณฑและบริการไปยัง
ผูบริโภค และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Environment) ซึ่งท้ัง 2 

สวนน้ีเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
1)  ปจจัยนําเขาดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing inputs) เปน

กิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขาถึง  แจงขาวสาร  และชักจูงผูบริโภคใหซื้อและใช
ผลิตภัณฑ  เรียกวา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด  ซึ่งประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ  ดานการโฆษณา  การตลาดทางตรง  การขายโดยใชพนักงานขาย  และการ
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สงเสริมการตลาดอ่ืนๆ  รวมถึงการเลือกชองทางในการจัดจําหนาย  เพื่อใหผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค 

2)  ปจจัยนําเขาดานสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural inputs) เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเชนเดียวกัน  และเปนปจจัยที่ไมใชธุรกิจ เชน 
ความคิดเห็นของเพื่อน  ความเห็นของบรรณาธิการในหนังสือพิมพ  การใชผลิตภัณฑ
ของสมาชิกในครอบครัว   และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง
อินเตอรเน็ต  เปนตน  สวนปจจัยดานช้ันสังคม  วัฒนธรรม  และวัฒนธรรมกลุมยอย  
แมจะจับตองไมไดแตก็เปนปจจัยภายในท่ีสําคัญและมีผลตอการประเมินทางเลือก
ของผูบริโภควาจะตอบรับ หรือปฏิเสธผลิตภัณฑเชนกันนอกจากน้ันก็ยังมีปจจัยดาน
อายุ  วงจรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  และการศึกษา  ที่มีผลเชนกัน 

3.  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมการตลาดเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาดหมายถึง
การสนองความตองการเปนตัวแปรท่ีสามารถควบคุมและสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ 

 ผลิตภัณฑ (Product) การบริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจบริการซึ่งครอบคลุม
ทุกอยางของสินคาและทุกสิ่งทุกอยางท่ีจัดเตรียมไวบริการแกผูมารับบริการเน่ืองจาก
ผูมารับบริการไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทาน้ันแตยังตองการประโยชน
หรือคุณคาอ่ืนที่ไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย  

 ราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ
ลูกคาผูบริโภคจึงเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ถาคุณคาสูงกวา
ราคาผูมารับบริการจะเกิดการตัดสินใจซื้อ  

 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรกคือการ
เลือกทําเลที่ตั้ง (Location)การเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการมีความสํา คัญมาก
โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีที่ผู
บริการจัดใหเพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามารับ
บริการดังน้ันสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ในการใหบริการ
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กลุมเปาหมายไดมากท่ีสุดและคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงดวยโดยความสําคัญของ
ทําเลที่ตั้งจะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ  

 การสงเสริมการตลาด (Promotion )เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูล
ระหวางผูซื้อกับผูขายเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขายและติดตอสื่อสารโดยไมใชคนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร
มีหลายประเภทซึ่งอาจใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือไมวาจะเปนการโฆษณา การออก
ขาวเผยแพร การขายโดยบุคคลและการสงเสริมการขายหลักการเลือกใชเคร่ืองมือ
สื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและการสงเสริม
การตลาดที่มีประสิทธิภาพจะชวยสื่อสารใหผูมารับบริการเปาหมายตระหนักถึง
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตองการเสนอขาย  นอกจากนี้ การตลาดโดยตรง ( Direct 

marketing) เปนการสื่อสารการตลาดใหมที่ เขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ขอมูลโทรศัพทมือถือ iPhone 

 ไอโฟนเปนโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและ
มัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใช
งานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สง เอสเอ็มเอส ทองอินเทอรเน็ตผานทาง
ซอฟตแวรซาฟารี คนหาแผนท่ี ฟงเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมีอุปกรณหลัก
ประกอบดวย  Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ  2.0 และกลองถายภาพ 2.0-megapixel 

ไอโฟนรุนแรกมีลักษณะ  2.5G quad band GSM และEDGE และรุนที่สอง
ใช UMTS และ HSDPA 

แอปเปลไดเปดเผยไอโฟนรุนแรกโดย สตีฟจอบส ในงานแม็คเวิลด วันที่ 9 

มกราคม พ.ศ. 2550 และวางจําหนายคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ไอโฟนไดชื่อวาเปนสิ่งประดิษฐยอดเย่ียมประจําปจากนิตยสารไทม ประจําป 
2550 โดยมีรุนถัดมาคือ ไอโฟน3G และ ไอโฟน3GS และรุนลาสุด ไอโฟน4 ได
เปดตัวในวันที ่7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ณัฐวิทย วยากรณ (2542)ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา
โทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอโนเกียไดรับการนึกถึงมากที่สุดในขณะท่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ยี่หออิริคสันเปนที่รูจักมากท่ีสุดคนสวนใหญซื้อเพื่อใชเร่ืองสวนตัวและเร่ืองงานโดย
มีเหตุผลการเลือกซื้อเพราะชอบรูปทรงคุณสมบัติและการใชงานโดยซื้อจากราน
จําหนายของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือตัวแทนจําหนายของแตละย่ีหอคน
สวนใหญไดรับอิทธิพลการตัดสินใจซื้อจากเพื่อนมากท่ีสุดสิ่งท่ีทําใหเกิดความชอบ
และไมชอบโทรศัพทเคร่ืองปจจุบันไดแกขนาดและคุณสมบัติการใชงานกรณีที่
จะตองเปลี่ยนเคร่ืองใหมสวนใหญจะเลือกซื้อยี่หอเดิมมากกวาย่ีหอใหมสําหรับกลุม
ลูกคาท่ีเปลี่ยนยี่หอใหมเลือกเปลี่ยนเปนย่ีหอโนเกียมากท่ีสุดและกลุมท่ีใชโนเกียจะมี
ความภักดีในตราสินคามากท่ีสุดในการหาความสัมพันธพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะขนาดและรูปรางของโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดตอไป 

 ชนธวัช  เพชรดี(2545) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหมจากการศึกษาพบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายและ
มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 มากท่ีสุดรองลงมาคือชั้นปที่ 3, 2 และ 4 

ตามลําดับอาชีพของผูปกครองของนักศึกษาท่ีใชโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นจะเปนอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุดรองลงมาคือรับราชการรายไดตอเดือนของนักศึกษา
นั้นจะมาจากผูปกครองมากท่ีสุดสวนใหญจะอยูระหวาง 3,001–4,000 บาทรองลงมา
คือระดับตํ่ากวา 3,000 บาทเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นสวนมากจะเปน
เพื่อใชในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอกับญาติพี่นองพอแมผูปกครองเหตุผลรองลงมาคือ
จําเปนตองใชติดตอเรงดวนและเกิดความอยากไดเนื่องจากอิทธิพลจากสื่อตามลําดับ
โดยสวนมากแลวนักศึกษากลุมตัวอยางจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากตัวแทน
จําหนายท่ีตั้งรานอยูในหางสรรพสินคารองลงมาคือซื้อจากรานขายโทรศัพทเคลื่อนที่
มือสองอันเนื่องมาจากเหตุผลดานราคาเปนหลัก 
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 บัญชา   รั ศ มี  ( 2 5 4 8 )   ไดทํ าการ ศึกษา เ ร่ืองป จจั ย ในการ เลือกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี อาชีพขาราชการ และรายได 5,001 – 10,000 บาท ปจจัยในการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาดานรายได พบวา ใน
การเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ มีระดับมาก เปนอันดับแรก คือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมตลาด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ที่แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมตัวอยางท่ี
มี เพศ  อา ยุ  อา ชีพ  และ อัตรา เ งิน เดือน  แตกต า ง กัน  มีป จจั ยก าร เลื อกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไมแตกตางกัน 

 วิกรม  เสนาทอง (2551)  ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการ
เลือกซื้อโทรศัพทมือถือของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  ผล
การศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) และดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ในระดับมาก และเม่ือจัดลําดับความสําคัญ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานสถานท่ี (Place) 

และดานราคา (Price) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับ จํานวน
โทรศัพทมือถือที่ใช บุคคลและสื่อที่มีสวนในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ 
ขึ้นตอนการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ และระบบการชําระเงินคาโทรศัพทมือถือ 
ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
โทรศัพทมือถือเลย ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และการศึกษา มีความสัมพันธกับย่ีหอ
โทรศัพทมือถือที่จะซื้อใหม นอกจากนี้พบวา อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได มี
ความสัม พันธกั บ เหตุผลในการ เ ลือกซื้ อโทรศัพทมื อถือ  และการใช ง าน
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โทรศัพทมือถือ ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาและอาชีพ มีความสัมพันธกับแหลง
ซื้อโทรศัพทมือถือ สวนดานการศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได มี
ความสัมพันธกับเครือขายท่ีใช ดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได มี
ความสัมพันธกับยี่หอโทรศัพทมือถือ และปจจัยสวนบุคคลดานรายได เพียงดานเดียว
เทาน้ัน ที่มีความสัมพันธกับปจจัยในการเลือกระบบการชําระเงินคาโทรศัพทมือถือ 
ในขณะที่ดานอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูบริโภคท่ีมี
การศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ และดานราคา แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน ตลอดจนผูที่มี
การศึกษาและรายไดตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน ในขณะท่ีดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

3.  วิธีการดําเนินการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดดําเนินการเปน
ขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดดังน้ี 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 ใชแบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

การวิเคราะหขอมูล 
 เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติ
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชสถิติ t-test, F- test, และคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
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 4.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหแบงเปนการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม (Anova Analysis) 
เพื่อทดสอบหาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ  และการวิเคราะหเชิง
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งชวยใหพยากรณมีความ
ถูกตองมากข้ึน  
 ผลจากการศึกษาพบวาผูบริโภคทั้งหมดจํานวน 400 คนสวนใหญเปนเพศ
หญิง  มีอายุ  31-40  ป  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 64.0  รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ มีรายได  
30,001 – 40,000 บาท   
 พฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ  20,001 – 25,000 บาท    มีความช่ืนชอบในรุน 
i-phone 4G  มากท่ีสุด สวนใหญตัดสินใจซื้อเพราะการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ ดานการ
ใชงาน  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชดูภาพยนตร  ใชดูภาพถาย  ใชฟง
เพลง  ใชบันทึกขอมูล ตามลําดับ สวนใหญซื้อ iPhone ที่ศูนยการคาท่ัวไป  เหตุผลใน
การซื้อสินคา  iPhoneพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อสินคา  iPhone  
เพราะมีการลดราคา ณ จุดซื้อรองลงมาคือ ตามแฟช่ัน 

 ปจจัยสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone โดยภาพรวมแลวมีอิทธิผลในการตัดสินใจใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ7.31) สวนดานอ่ืนๆจัดอยูในระดับอิทธิพลมาก
คือดานการสงเสริมการตลาด(มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.27)ดานราคา (มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 7.24) และดานชองทางการจัดจําหนาย(มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.24) ตามลําดับ 
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 ผลการทดสอบสมม ติฐาน  พบว า  ในภาพรวม  ลั กษณะทางด าน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากคา Sig. มีคามากกวา 0.05 จึงทําใหปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุที่แตกตางกันมีมีการตัดสินใจทางดานสวนประสม
ทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดแตกตางกัน คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และ ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนายและดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อ
เปนแนวทางใหแกผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่งเปนบริษัทผูผลิต
และจําหนาย iPhone พัฒนาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดดานตางๆท่ี
ผู บ ริโภคให อิทธิพลตอพฤติกรรมของการซื้ อสินค าของ ผู บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตอไป 
สรุปผลการวิจัย 
 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา  ในภาพรวมปจจัยสวนบุคคล ไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone เม่ือพิจารณารายดาน มีเพียงอายุที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ดานสงเสริมการตลาด และพบวาความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยปจจัยทางดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone สูงท่ีสุด ใน
ระดับ 37.4% ซึ่ง R2  = 0.374 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลกระทบตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคา iPhone ต่ําท่ีสุด ในระดับ 23.6% R2  = 0.236 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลแก
ผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่งเปนบริษัทผูผลิตและจําหนายพัฒนา
และวางแผนกลยุทธเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดดานตางๆท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของการซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนะไวดังน้ี 

 1) ดานผลิตภัณฑจากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑจัดอยูในปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัย
ดานอ่ืนๆทั้งน้ีผูบริโภคใหอิทธิพลตอเร่ืองสินคาของ นั้นไดมาตรฐานมากท่ีสุดดังน้ัน
บริษัทฯจึงควรใหความสําคัญกับความสามารถในการใชงานของสินคาท่ีหลากหลาย
มากข้ึนมีคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชงานของสินคา 

iPhone อยางตอเน่ืองใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคา
กันมากข้ึน 
 2) ดานการสงเสริมการตลาดจากผลการศึกษาพบวาการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ 
เชน แผนพับ  โทรทัศนและอินเตอรเน็ตมีอิทธิพลมากท่ีสุด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคามากท่ีสุดดังน้ันบริษัทผูผลิตจึงควรมีการจัดรายการสงเสริมการ
ขายอยางตอเนื่องเพื่อเปนการสื่อสารไปยังผูบริโภคใหไดรับทราบขอมูลใหมๆของ
บริษัททั้งน้ีควรมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธไปยังกลุมผูบริโภคใหหลาย
หลายมากข้ึนนอกจากชองทางในปจจุบันคืออินเตอรเน็ตเชนการโฆษณาโดยใชปาย
โฆษณาหรือทางใบปลิงแผนพับตางๆหรือการบริการดาวนโหลดเพลงท่ีถูกกฎหมาย
ใหกับผูบริโภครายใหมๆเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจใหซื้อสินคามากข้ึน 

 3) ดานชองทางการจําหนายจากผลการศึกษาพบวาการจัดแสดงในชั้นวาง
สินคามีความหลากหลายในราน iStudio เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคามากที่สุดดังน้ันบริษัทฯผูผลิตจึงควรสงเสริมใหมีการแสดงสินคาในทุกรุนให
ผูบริโภคไดรับรูขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือก
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ซื้อสินคาอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดรับรู
มากข้ึน 

 4) ดานราคาจากผลการศึกษาพบวาราสามารถผอนชําระไดเปนงวด เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคามากท่ีสุดรองลงมาคือการมีราคาให
ผูบริโภคไดเลือกในหลากหลายระดับราคาซึ่งจะเห็นไดผูบริโภคสินคาสวนใหญจะ
เปนผูที่มีความสามารถในการซื้อสินคาท่ีดีดังน้ันบริษัทฯผูผลิตจึงควรเนนพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆใหมีความคุมคากับราคาซึ่งจะมีราคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
โทรศัพทมือถือยี่หออ่ืนๆเพื่อใหผูบริโภคใหเกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคามากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเทาน้ันจึงควรจะมีการศึกษากลุมตัวอยางในพ้ืนที่อ่ืนๆเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีเพื่อทราบถึงทัศนคติพฤติกรรม
และปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีมีสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกัน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสินคากับโทรศัพทมือถือยี่หอ
อ่ืนๆเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน 
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