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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน กลุม

ตัวอยาง คือ ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทของหางสรรพสินคามาบุญครอง จํานวน 400 คน โดยใช

วิธีการสํารวจกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวนและการทดสอบโดยใชสถิติแกมมา 

ผลการวิจัยพบวา  

พฤติกรรมการการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูใชกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง โดยมีรายรับตอเดือนอยูในชวง 2 ,001-3,000 บาท สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท 

และนักเรียน นักศึกษาตามลําดับ นิยมใชโทรศัพทไอโฟน รุน 3G  มีเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเลือกซ้ือ

เนื่องจากดีไซนของตัวเคร่ืองและฟงกช่ันตางๆ  โดยท่ีตนเองมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ  

ผูซ้ือรูจักหรือทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไอโฟนจากการโฆษณาทางโทรทัศนและทาง

อินเตอรเน็ต โดยท่ีโฆษณานั้นมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

โทรศัพทมือถือไอโฟนของกลุมตัวอยาง โดยรวมแลวมีผลมากเม่ือแยกพิจารณารายปจจัย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย และ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร                         ปการศึกษา 2552 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จไดดวยดี ขอขอบพระคุณอาจารยประพล เปรมทองสุข 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหความอนุเคราะหในการใหความรู  คําปรึกษา คําแนะนํา และขอคิดเห็ น

ตลอดจนตรวจทานและแกไขเปนอยางดียิ่งจนการศึกษาคร้ังนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณเหลาคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ท่ีใหความรูในแขนงวิชา

ตางๆ ใหผูวิจัยในระหวางการศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ คือ  ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ประธาน

คณะกรรมการสอบ และ อาจารยสิริชัย ดีเลิศ กรรมการสอบ  ท่ีชวยใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนตอ

การวิจัยอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีชวยสงเสริม และสนับสนุนดานทุนทรัพย และคอยให

กําลังใจตลอดมา รวมถึงเพื่อนๆทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจและชวยเหลือในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปจจุบันนั้นเทคโนโลยีไดเขามาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  รวมถึงเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีอัตราการ

ขยายตัวอยางรวดเร็ว  สงผลใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนในการครองสวนแบงทางการตลาด 

ซ่ึงในปจจุบันนี้กระแสของโทรศัพทเปนท่ีนิยมท่ีสุดในขณะนี้คือ โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของ

บริษัทแอปเปล ซ่ึงเปนโทรศัพทท่ีสรางความโดงดังไปท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย ซ่ึงในขณะนี้

ทางบริษัททรู ไดสิทธ์ิในการนําเขามาจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยเพียงรายเดียว 

หลังจากท่ีบริษัทแอปเปลเปดตัวสินคาอยางสมบูรณแบบนั้นก็ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ดวย

รูปแบบของตัวเคร่ืองท่ีมีความทันสมัยและฟงกชันตางๆมากมายท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกอยางครบ

ครันไวในโทรศัพทเคล่ือนท่ีเคร่ืองเล็กๆเพียงเคร่ืองเดียว มหาวิทยาลัยช่ือดังของญ่ีปุนในกรุงโตเกียว

สามารถนําเอาเทคโนโลยี จากโทรศัพทมือถือไอโฟน มายกระดับการเรียนการสอนดวยการสราง

เครือขายขอมูลระหวาง อาจารยและนักศึกษา ซ่ึงจะทําใหท้ัง 2 ฝายสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และใกลชิดกันมากข้ึน ขณะเดียวกันก็จะอํานวยความสะดวกใหไมตองเสียเวลาลงบันทึกการเขา

เรียนของนักศึกษาในกระดาษอีกตอไป และยังชวยแกปญหานักศึกษาหนีเรียน โดยอาศัยระบบจีพี

เอสติดตาม  จากคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทมือถือไอโฟน  นั้นทําใหไดรับความสนใจจาก

ผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศอยางมาก   ท้ังท่ีมีราคาท่ีคอนขางแพง  จึงเปนประเด็นท่ีนา

จับตามองของบุคคลท่ัวไปและนักการตลาด 

 ความนิยมของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอโฟน เปนท่ีตองการของผูบริโภคอยาง มากในหลาย

ประเทศ ตัวอยาง เชน ญ่ี ปุน  ไดรับกระแสตอบรับและสนับสนุนอยางดีมาก ท่ีรานคาใจกลาง

กรุงโตเกียว ซ่ึงเชนเดียวกับอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศ อังกฤษมีรายงานวาบริษัทจําหนาย

อุปกรณส่ือสารช่ือดังถึงกับรองรับยอดส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ตไมไหว  มียอดส่ังซ้ือไอโฟน  ทรีจี  

ผานทางระบบออนไลนมากถึง 13,000 รายตอวินาที สงผลใหเว็บไซตขัดของช่ัวครา ว ทําให

นักวิเคราะหมองวา แอปเปลอาจขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ทรีจี ไดมากถึง 2 ลานเคร่ือง ดวยการ

มีคุณสมบัติท่ีโดดเดนจากโทรศัพทท่ัวไป  (ดวงกมล โชตะนา 2551)  
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จากรายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของป 2008 พบวา บริษัท แอปเปล  มี

กระแสตอบรับท่ีดีมากในตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือ ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากยอดจําหนาย 

ไอโฟน ทรีจีไดกวา 1.7 ลานเคร่ืองภายในไตรมาสแรก  จนทําให บริษัท แอปเปล สามารถข้ึนไป

ครองอยูในอันดับท่ีสามของโลกในตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือไดสําเร็จ  โดยในชวงไตรมาสแรกท่ี

ผานมา ตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึน โดยสูงข้ึน 29 เปอรเซ็นต เม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2007  (ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ 2551)  แตคูแขงรายอ่ืนๆนั้นกลับ

มองวาเปนโอกาส ดีท่ีไอโฟนจะเขามาชวยกระตุนความตองการในตลาดโดยรวมใหมีความคึกคัก 

โดยเฉพาะในตลาดโทรศัพทมือถือระดับบนท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ซ่ึงอาจชวยกระตุนยอดขาย

ใหกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือรายอ่ืนๆ ในกลุมผลิตภัณฑใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงทําใหธุรกิจ

โทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หอตางๆนั้นพยายามคนหาความตองการของผูบริโภคและตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด  เพื่อตอสูกับสภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงในปจจุบัน  จึงเปน

เหตุผลใหผูศึกษาสนใจพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน   จากการสํารวจพบวาศูนยรวม

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีและเปนแหลงรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ คือ 

หางสรรพสินคามาบุญครอง ผูศึกษาจึงเลือกผูใชท่ีเปนผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง   

 

วตัถุประสงค์ของวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของผูท่ีใชบริการศูนยรวม

โทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง 

2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลในการเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน ของผูท่ีใช

บริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง  

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑของ

โทรศัพทมือถือไอโฟน 

2. รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา

ของโทรศัพทมือถือไอโฟน 
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ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน ของประชากรท่ีใช

บริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญครอง  โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในการเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย เวลาในการตัดสินใจซ้ือ 

สาเหตุในการซ้ือ และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ( Product) ราคา 

(Price) ชองทางการจัดจําหนาย ( Place) และการสงเสริมทางการตลาด ( Promotion) ท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง 

ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูท่ีใชบริการศูนยรวม

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญครอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน โดยระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน

กุมภาพันธ   พ.ศ. 2553 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของประชากรท่ีใชบริการ

ศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.ทําใหทราบถึงระดับปจจัยท่ีสงผลในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของผูท่ี

ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง 

3.เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน โดย

สามารถนําขอมูลทางการตลาด และรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไปใชในการปรับปรุง

และกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในอนาคต

และการพัฒนาผลิตภัณฑ 

4. เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ

เปนแนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลทางการตลาดของการดําเนินธุรกิจ ในการจําหนาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 
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นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

พฤติกรรมการซ้ือ       หมายถึง    การกระทําของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการ

ซ้ือโทรศัพทไอโฟน ทรีจี  ไดแก เหตุผลท่ีทําใหซ้ือ  แหลงท่ีซ้ือ และโอกาสท่ีซ้ือ 

โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน     หมายถึง      โทรศัพท เคล่ือนท่ี ท่ีมีความสามารถใชงาน

อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถ

ใชงานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี สงSMS ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี คนหา

แผนท่ี ฟงเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมีอุปกรณหลักประกอบดวย Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ 

2.0 และกลองถายภาพ 

ตัดสินใจ   หมายถึง  กระบวนการประมวลความรูสึกนึกคิดจากขอมูลท่ีมีอยู เพื่อเลือก

ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

ผู้บริโภค     หมายถึง      ผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามา

บุญครอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร          
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เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน  กรณีศึกษา ศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญครอง” โดย

กําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไอโฟน 

3. ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของ 

- พฤติกรรมของผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

- โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

- กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

- ทฤษฎีสวนประสมการตลาด 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัโทรศัพท์เคลือ่นที ่

โทรศัพทมือถือ หรือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนอุปกรณส่ือสารอิเลคทรอนิคสลักษณะ

เดียวกับโทรศัพทบานแตไมตองการสายโทรศัพทจึงทําใหสามารถพกพาได โทรศัพทเคล่ือนท่ีใช

คล่ืนวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยผานสถานีฐานโดยเครือขายขอ ง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแตละผูใหบริการจะเช่ือมตอกับเครือขายของโทรศัพทบานและเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใหบริการอ่ืนๆ 
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการส่ือสารทางเสียงแลวยังมี

ความสามารถอ่ืนอีกเชนสนับสนุนการส่ือสารดวยขอความ เชน SMS ,การเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต , 

การส่ือสารดวยแบบ Multimedia เชน MMS, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, นาฬิกาจับเวลา, ปฏิทิน, ตาราง

นัดหมาย, แผนท่ี, โปรแกรมประมวลผลคํา , รวมไปถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชัน

ของจาวาเชน เกมสตางๆได 

ววิฒันาการของโทรศัพท์เคลือ่นที ่

- 1G ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ analog ระบบท่ีจัดอยูในยุคนี้เชน NMT, AMPS, 

DataTac 

- 2G ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ digital ระบบท่ีจัดอยูในยุคนี้เชน GSM, cdmaOne, 

PDC 

- 2.5G ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ digital ท่ีเร่ิมนําระบบ packet switching มาใช 

ระบบท่ีจัดอยูใน  ยุคนี้เชน GPRS 

- 2.75G ระบบท่ีจัดอยูในยุคนี้เชน CDMA2000 1xRTT, EDGE 

- 3G ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ digital ท่ีมีความสามารถครบท้ังการส่ือสารดวยเสียง

และขอมูลรวมถึงวีดิโอ ระบบท่ีจัดอยูในยุคนี้เชน W-CDMA, TD-SCDMA 

- 3.5G ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ digital ท่ีมีความเร็วในการสงขอมูลสูงข้ึนกวา 3G 

เชน HSDPA ใน W-CDMA 

- 4G     ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีกําลังอยูระหวางการพัฒนาและทดสอบ เช่ือกันวา

โทรศัพทมือถือในยุคนี้จะสามารถสนับสนุน แอปพลิเคชันท่ีตองการแบนดวิธสูงเชน ความจริง

เสมือน 3 มิติ (3D virtual reality) หรือ ระบบวิดีโอท่ีโตตอบได (interactive video) เปนตน 

 

ระบบปฏิบัติการเคลือ่นที ่

- ซิมเบียน (Simbian) ซ่ึงสวนใหญจะใชในคายโนเกีย 

- วินโดวสโมบาย (Windows Mobile) จะใชกับโทรศัพทมือถือท่ีเปน PDA  

- ไอโฟน โอเอส (Iphone Os) ใชเฉพาะใน ไอโฟน และ ไอพอดทัช 
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ผู้ผลติโทรศัพท์เคลือ่นที ่

1. ซัมซุง  2. ซาเจม  3.ซีเมนส  

4.  เซ็นโด  5. โซนี่ อิริคสัน 6. โนเกีย  

7. พานาโซนิค 8. ฟลลิปส  9. มิโซ   

10. มิตซูบิชิ  11. โมโตโรลา 12. อัลคาเทล  

13. เอ็นอีซี  14. แอลจ ี  15. ไอโมบาย     

กกกกกกกก16. แอปเปล 17. โฟนวัน  18.  จีเน็ท  

19.ทีดับบลิวแซด  

 

ประวตัิบริษัทแอปเปิล 

แอปเปล (Apple Inc.) หรือในช่ือเดิม แอปเปลคอมพิวเตอร (Apple Computer Inc.) เปน

บริษัทในซิลิคอนวัลเลย ทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แอปเปลปฏิวัติคอมพิวเตอรตั้งโตะในยุค 70 

ดวยเคร่ืองแอปเปลทู (Apple II) และแมคอินทอช (Macintosh) ในยุค 80 ปจจุบันแอปเปลมีช่ือเสียง

ดานฮารดแวร เชน ไอแมค ไอพอด ไอโฟน และ รานขายเพลงออนไลนไอทูนส 

บริษัท Apple Computer Inc. ไดเกิดข้ึนจากการรวมกันกอตั้งของ สตีฟ จ็อบส และ 

สตีฟ วอซเนียก ทําการปฏิวัติธุรกิจคอมพิวเตอรตั้งโตะในยุค 70 โดยการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร

เคร่ืองแรกท่ีประดิษฐจากโรงรถออกมาขาย ในช่ือ Apple I ท่ีราคาจําหนาย 666.66 เหรียญ ใน

จํานวนและระยะเวลาจํากัด ภายในปถัดมาก็ไดผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทํายอดจําหนายสูงสุด

ใหกับบริษัท ณ ขณะนั้นคือ Apple II ซ่ึงเปนการเปดศักราชใหมแหงวงการไมโครคอมพิวเตอร และ

เปนการสรางมาตรฐานใหกับไมโครคอมพิวเตอรท่ีเกิดมาตามหลังท้ังหมด (อยางไรก็ดี ในชวงเวลา

ดังกลาว ทางบริษัทจะมุงเนนการขายระบบปฏิบัติการมากกวาท่ีจะขายผลิตภัณฑ

ไมโครคอมพิวเตอร เนื่องจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากบริษัท Intel และ IBM ทํางานได

ดีกวา) 

ตอมาในยุค 80 Apple Inc. ไดพัฒนาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สงผล

ถึงยอดจําหนายท่ีสูงข้ึนตามลําดับ ภายใตช่ือผลิตภัณฑ Macintosh ซ่ึงยังสงผลให Apple ยังคงมี
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ช่ือเสียงในดานผลิตภัณฑมาจนถึงปจจุบัน ดวยมาตรฐานและเอกลักษณทางการตลาดท่ีสอดคลอง

กับปณิธานองคกรท่ีวา “คิดอยางแตกตาง (Think Different)” 

ผลิตภัณฑท่ีมักไดรับการกลาวถึงและเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน อาจแบงได

เปน 3 กลุมดวยกัน ไดแก 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร ท้ังท่ีเปนคอมพิวเตอรขนาดพกพา ( MacBook, MacBook Pro, 

MacBook Air) และคอมพิวเตอรสวนบุคคล (iMac, Mac Pro, PowerMac) 

2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไดแก Mac OSX (แมคโอเอสเท็น) 

3. อุปกรณฟงเพลงขนาดพกพา ไดแก สายผลิตภัณฑ iPod และ iPhone 

4. อุปกรณเสริมตางๆ เชน iSight, AirPort ฯลฯ 

5. โปรแกรมและบริการเสริมตางๆ อาทิ iTunes เปนตน (วิกิพีเดีย สารานุกรม 2552) 

 

ประวตัิโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

โทรศัพทไอโฟน (อังกฤษ : iPhone) เปนโทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถใชงาน

อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถ

ใชงานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี สงเอสเอมเอส ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี 

คนหาแผนท่ี ฟงเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมีอุปกรณหลักประกอบดวย Wi-Fi (802.11b/g) บลู

ทูธ 2.0 และกลองถายภาพ 2.0-megapixel ไอโฟนรุนแรกมีลักษณะ 2.5G quad band GSM และ 

EDGE และรุนท่ีสองใช UMTS และ HSDPA 

แอปเปลไดเปดเผยไอโฟนรุนแรกโดย สตีฟ จอบส ในงานแม็คเวิลด วันท่ี 9 มกราคม 

พ.ศ. 2550 และวางจําหนายคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไอโฟนไดช่ือวา

เปนส่ิงประดิษฐยอดเยี่ยมประจําปจากนิตยสารไทม ประจําป 2550 ไอโฟนทรีจี (3G) เปดตัวเม่ือ

วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติในการสนับสนุนการใชขอมูล 3G ท่ีมากข้ึนและทําให

ความเร็วเร่ิมตนในการเปดใช GPS เพิ่มข้ึน 

แอปเปลเปดตัว ไอโฟน 3G S เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในงานดับเบิลยูดับเบิลยูดี

ซี  การทํางานของโทรศัพทไอโฟนนี้จะแตกตางจากโทรศัพท เคล่ือนท่ี อ่ืน โดย โทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนจะไมมีปุมสําหรับกดหมายเลขโทรศัพท โดยการทํางานท้ังหมดจะทํางานผานหนาจอโดย

การสัมผัสมัลติทัชผานคําส่ังตางๆ โดยมีระบบปฏิบัติการหลักแมคโอเอสเท็น และมีระบบเซ็นเซอร

ในการรับรูสภาพของเคร่ืองเพื่อกําหนดการแสดงผลของจอภาพ เชนหากวางเคร่ืองในแนวตั้งระบบ

ก็จะปรับใหแสดงผลในแนวต้ัง หากวางในแนวนอนระบบก็จะแสดงผลในแนวนอน (วิกิพีเดีย 

สารานุกรม 2552) 
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โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน  คอือะไร 

โทรศัพทมือถือท่ีพัฒนาโดยบริษัท Apple เจาของคอมพิวเตอร Mcintosh หรือท่ีเรามัก

เรียกวา MAC Computer  นอกเหนือจาก iPhone แลว กอนหนาท่ีก็มีอุปกรณท่ีความสามารถ

ใกลเคียงกับ iPhone มากๆ ก็คือ iPod ซ่ึงมีอีกหลากหลายรุน เชน iPod Shuffle (ไมมีหนาจอ), iPod 

Nano (มีหนาจอขนาดเล็ก), iPod Classic (มีหนาจอ) และ iPod Touch (มีหนาจอ) ซ่ึง iPod Touch นี้

ดูจะคลายกับ iPhone มากท่ีสุดแตแตกตางตรงท่ีไมสามารถใชงานเปนโทรศัพทได 

 

คุณสมบัติของโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

- ใชระบบปฺฏิบัติการ MAC OS X 

- ขนาดหนาจอ 3.5 นิ้ง (widescreen) หนาจอสัมผัส 

- ความละเอียดหนาจอ 480 x 320 ฟกเซล 

- รองรับการใชงานหลากหลายภาษา 

- รองรับไฟลระบบเสียง AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 

3, and 4), Apple Lossless, AIFF, and WAV 

- รองรับไฟลวีดีโอ .m4v, mp4, mov (quicktime format) ขนาด 640x480 ฟกเซล และ 

30 เฟรมตอวินาที 

- กลอง 2 ลานฟกเซล ถายไดท้ังภาพและวีดีโอ 

- ความจุมี 2 รุนคือ 8GB (ตัวเคร่ืองสีดํา) และ 16 GB (ตัวเคร่ืองมีสีขาวกับดํา) 

- รองรับการเช่ือมตอไรสาย 

- UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)  

- GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  

- Wi-Fi (802.11b/g) 

- Bluetooth 2.0 + EDR 

  

  ส่วนประกอบของโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน  

- ลําโพงในตัว พรอมไมโครโฟน 

- มีชองตออุปกรณภายนอก เชน ลําโฟง สายชารจไฟ เปนตน 

- ชองใสซิมการด  

- ชองเสียงหูฟง  
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- ชองเปด-ปดเสียงอยูทางดานขางซายมือ 

- ชองเพิ่ม-ลดเสียงอยูดานขาง ซายมือ 

การใชงานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน จะมีปุมอยูปุมเดียวนั่นคือ ปุม Home ซ่ึงคุณ

สามารถกดปุม Home ไดตลอดเวลา ซ่ึงจะกลับมาท่ีหนาแรกเสมอ 

 

จุดเด่นของ โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

- รูปรางและขนาดของตัวเคร่ืองท่ีมีดีไซนท่ีทันสมัยและมีความหรูหรา 

- ระบบหนาจอสัมผัส หรือ Touch Screen ซ่ึงมีความแตกตางจากการใชระบบหนาจอ

สัมผัสจากคายอ่ืนๆ สามารถใชงานมากกวา 1 นิ้วไดในคราวเดียวกัน 

- เนื่องจาก Mac เปนบริษัทคอมพิวเตอรดวย ดังนั้นโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ซ่ึงใช

ระบบ Mac OS X จึงรองรับการใชงานโปรแกรมอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะกับโปรแกรมเกมส

ตางๆ 

- ความงายในการบริหารจัดการเคร่ือง การเช่ือมตอและการโอนยายขอมูล สามารถทํา

การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานโปรแกรม iTunes ไดอยางงายๆสามารถ download โปรแกรมมาใช

งานไดฟรีจากเว็บไซตของบริษัทแอ็ปเปล 

 

การวางจําหน่าย 

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน เร่ิมมีวางจําหนายคร้ังแรกเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 29 

มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยรวมมือกับเครือขายเอทีแอนดทีไวรเลสส (ในขณะนั้นในช่ือ ซิงกิวลารไวร

เลสส) โดยกอนวันจําหนายรานแอปเปลไดปดรานในชวง 14 นาฬิกาเพื่อเตรียมตัวขายโทรศัพท

ไอโฟนในเวลา 18 นาฬิกาตามเวลาทองถ่ิน ซ่ึงมีผูใชรอคิวเขาซ้ือเปนจํานวนมาก โดยทางแอปเปล

ขายโทรศัพทไอโฟนได 270,000 เคร่ือง ในชวง 30 ช่ัวโมงแรกท่ีเปดจําหนาย โดยในปจจุบัน

ไอโฟนรุนแรกมีวางจําหนายใน 6 ประเทศไดแก ไอรแลนด สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เยอรมนี 

ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา 

โดยในวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โทรศัพทไอโฟนรุนใหม หรือท่ีรูจักในช่ือ 

ไอโฟน ทรีจี  จะมีการวางจําหนายใน 22 ประเทศ ซ่ึงรวมถึง 6 ประเทศท่ีมีวางจําหนายแลว และ

หลังจากนั้นจะมีวางจําหนายเพิ่มข้ึนอีกใน 48 ประเทศท่ัวโลก รวมเปนท้ังหมด 70 ประเทศ โดยใน

อาเชียนจะมีประเทศสิงคโปร และฟลิปปนสท่ีมีการจําหนายไอโฟนอยางเปนทางการ  โดยใน

สหรัฐอเมริกานั้นผูซ้ือไอโฟนรุนใหมจําเปนตองจดสัญญากับเอทีแอนดทีเปนระยะเวลา 2 ป 
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ประเทศไทยเร่ิมมีการวางจําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ทรีจี  ในวันท่ี 16 มกราคม 

พ.ศ. 2552 โดยทรูมูฟ เปนผูถือลิขสิทธ์ิการจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และมีงานเปดตัว

ระหวางวันท่ี 16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน (วิกิพีเดีย 

สารานุกรม 2552) 

 

แนวคดิและทฤษฎ ี

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูซ้ือ ( Buyer Behavior) คือ กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล

ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา นักการตลาดจําเปนตอง

ศึกษาและวิเคราะหถึงพฤติกรรมการซ้ือดวยเหตุผลหลายประการคือ 

1. เนื่องจากวิธีการท่ีผูซ้ือกระทําหรือแสดงออกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจจะมีผ ล

ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จอยางยิ่ง 

2. จากแนวความคิดทางการตลาดท่ีวาธุรกิจจะตองสรางสวนผสมทางการตลาดท่ีทําให

ลูกคาพอใจเพื่อเพิ่มความเขาใจวาอะไรท่ีทําใหผูบริโภคพอใจ นักการตลาดจึงตองพิจารณาถึงปจจัย

หลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภควาเขาจะซ้ือหรือไมซ้ือ  ซ้ืออะไร  ซ้ือท่ีไหน  ซ้ือเม่ือไร

และซ้ืออยางไร 

3. เม่ือนักการตลาดไดเขาใจถึงปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูซ้ือดีข้ึน ทําให

นักการตลาดเปนผูท่ีอยูในสถานะท่ีดีข้ึนกวาเดิมในการคาดคะเนถึงการตอบสนองของผูซ้ือท่ีมีตอ

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจได  

เพราะฉะนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูซ้ือจะเนนเฉพาะพฤติกรรมผูบริโภคเปนหลัก  ซ่ึง

จะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือและปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ 2534 : 54) 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเปนสําคัญ  

ดังนั้น  แนวความคิดตางๆ ท่ีผูวิจัยนํามาใชจึงเกี่ยวของกับการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย  ซ่ึงเปน

ท่ีมาของทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตามหลักการตลาดในปจจุบัน    

 

 

 



 

12 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ( Analying consumer behavior) เปนการคนควาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร 

เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด 

หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ  

คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 

Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os   ซ่ึง

ประกอบดวย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations 

โดยสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน (1) ประชากรศาสตร  ( 2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา

หรือจิตวิเคราะห (4) พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร  (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงส่ิงท่ี

ผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือ

องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 

(Competitive  differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง     

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของเขาท้ัง

ทางดานรางกายและดานจิตวิทยาซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ 

(1)ปจจัยทางวัฒนธรรม ( 2) ปจจัยดานสังคม ( 3) ปจจัยดานจิตวิทยา ( 4) ปจจัยสวนบุคคล ( 5) ปจจัย

ดานสถานการณ (6) ปจจัยดานเทคโนโลยี 

4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย (1) ผูริเร่ิม  (2) 

ผูมีอิทธิพล  (3) ผูตัดสินใจซ้ือ  (4) ผูซ้ือ  (5) ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงโอกาส

ในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน 

ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 
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6. ผูบริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงชองทาง

หรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา 

บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร  เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงข้ันตอน

ในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย ( 1) การรับรูปญหา ( 2) การคนหาขอมูล ( 3)การ

ประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

ภาพท่ี 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค   ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ 2541 : 60 

ส่ิงทีก่ระตุ้นภายนอก (Stimulus=S) 

 ส่ิงที่กระตุ้นทางการตลาด 

(Marketing stimulus) 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด 

 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

กฎหมาย 

และทางการเมือง 

วัฒนธรรม 

 

 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Response=R) 

การเลือก

ผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา

สินคา 

การเลือกผูขาย 

การเลือกเวลา- 

ในการซ้ือ 

 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) 

2. ปจจัยดานสังคม (Social factors) 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors) 

4. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) 

5. ปจจัยดานสถานการณ (Situational factors) 

6. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s decision process) 

1. การรับรูปญหา (Problem recognition) 

2. การคนหาขอมูล (Information search) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alternatives) 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase 

behavior) 

กล่องดาํหรือ

ความรู้สึกนึก

คดิของผู้ซ้ือ  

(Buyer’s black 

box) 

ส่ิงที่กระตุ้นอืน่ ๆ

(Other stimulus) 

การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase) 

1. การทดลอง (Trial) 

 ื้ ้   

 พฤตกิรรมภายหลงัการ

ซ้ือ (Post purchase 

behavior) 
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทํา

ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน ( Stimulus) ท่ีทําใหเกิด

ความตองการ ส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s black box) ซ่ึง

เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับ

อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการตอบสนองของผูซ้ือ ( Buyer’s response) หรือ

การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buy’s purchase decision) 

จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน ( Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวจึงทํา

ใหเกิดการตอบสนอง (Response) โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี 

ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย ( Inside stimulus) 

และภายนอกรางกาย ( Outside stimulus) ซ่ึงนักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก 

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ  ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา 

(Buying motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือ ดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุน

ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด ( Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด [Marketing mix 

(4Ps)] ประกอบดวย 

  1.1.1  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ ( Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให

สวยงาม เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

  1.1.2  ส่ิงกระตุนดานราคา (Price)  เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะกับ

ผลิตภัณฑ หรือ ลอใจกลุมเปาหมาย 

  1.1.3  ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย ( Distribution หรือ Place)  

เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซ่ึงถือเปนการกระตุนความ

ตองการซ้ือของผูบริโภค 

  1.1.4  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด  ( Promotion)  เชน การโฆษณา

อยางสมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม และการสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 
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 1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ( Other stimulus) เปนส่ิงท่ีกระตุนความตองการซ้ือของ

ผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคกรซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

  1.2.1  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

  1.2.2  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี ( Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน

การฝาก -ถอนเงิน อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคาร

มากข้ึน 

  1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฏหมายและการเมือง ( Legal and political) เชน 

กฏหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของ

ผูบริโภค 

  1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม ( Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยในเทศกาลตางๆจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s black box)  ความรูสึกนึกคิดของผู

ซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ( Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ดังนี้ 

 2.1  ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือไดรับอิทธิพลมา

จากปจจัยตางๆ ดังนี้ (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (2) ปจจัยดานสังคม (3) ปจจัยดานจิตวิทยา (4) ปจจัย

สวนบุคคล ( 5) ปจจัยดานสถานการณ ( 6) ปจจัยดานเทคโนโลยี  ซ่ึงแตละรายละเอียดในแตละ

ลักษณะจะไดกลาวถึงตอไปในหัวขอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค 

 2.2  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย 5 

ข้ันตอน คือ ( 1) การรับรูปญหา ( 2) การคนหาขอมูล ( 3)การประเมินผลทางเลือก ( 4) การตัดสินใจ

ซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  ซ่ึงรายละเอียดในแตละกระบวนการจะไดกลาวถึงตอในหัวขอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือผู

ซ้ือ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา 

ผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 

 3.2  การเลือกตราผลิตภัณฑ ( Brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกซ้ือนมสด

กลอง จะเลือกยี่หอใด เชน โฟรโมสต หนองโพ มะลิ เปนตน 
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 3.3  การเลือกผูขาย ( Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกซ้ือจาก

หางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด 

 3.4  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือ

หนึ่งกลอง คร่ึงโหล หรือหนึ่งโหล 

 

ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคานิยม ( Values) 

ความคิดและทัศนคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน

วัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยนักการตลาดในการจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย (1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (2) วัฒนธรรม

ยอย (3) ช้ันสังคม ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังนี้ 

 1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสัญลักษณหรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยเปนท่ี

ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใด

สังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-3) 

 1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรมพื้นฐาน ( Kerin, 

Hartley and Rudelius. 2004 : 115) ซ่ึงแสดงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะจําแนก

ออกจากกลุมอ่ืนภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ( Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-12) วัฒนธรรม

ยอย ประกอบดวย  (1) กลุมเช้ือชาติ (Nationality groups)  (2) กลุมศาสนา (Religious groups)  (3) 

กลุมสีผิว ( Racial groups)  ( 4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร ( Geographical areas)  ( 5) กลุมอาชีพ 

(Occupational)  (6) กลุมยอยดานอายุ (Age)  (7) กลุมยอยดานเพศ (Sex) 

 1.3 ช้ันสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ

ฐานะท่ีแตกตางกัน โดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกท่ีอยูในช้ัน

สังคมท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ( Schiffman and Kanuk. 2004 : G-10) การแบงช้ัน

สังคมโดยท่ัวไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะท่ีอยูอาศัย ช้ันสังคมเปนอีก

ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยแตละช้ันสังคมจะมีลักษณะคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย รูปแบบการพูด การพักผอนยอนใจ 

ความชอบ และลักษณะอ่ืนๆ โดยท่ัวไปช้ันสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และ

กลุมยอยได 6 ระดับ ดังนี้ 
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  1.3.1  ชนช้ันสูง (Upper class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

  (1) กลุมชนช้ันสูงสวนบน ( Upper-upper class) เปนกลุม “ ผูดีเกา ” (Old 

family) ท่ีมีฐานะม่ันค่ังอันเนื่องมาจากมรดกตกทอด เปนกลุมท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 

ชอบซ้ือและชอบใชสินคาท่ีมีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีอํานาจซ้ือเพียงพอ สินคาท่ีมี

เปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน เพชร รถยนต และบานราคาแพง ผูบริโภคกลุมนี้จะมี

การวางแผนการซ้ือผลิตภัณฑและมีความรูเร่ืองผลิตภัณฑท่ีดี มีลักษณะแบบอนุรักษนิยม คือ มักจะ

ซ้ือสินคาชนิดเดิม ไมนิยมซ้ือสินคาชนิดใหม และมีรสนิยมสูงแบบคลาสสิก กิจกรรมสงเสริมการ

ขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะมีอิทธิพลตอผูบริโภคกลุมนี้นอยมาก การโฆษณาท่ีใชจะตองมี

ความประณีต มีคุณภาพ และมีรสนิยม ซ่ึงส่ือท่ีจะเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ไดคือ นิตยสารเฉพาะ 

  (2) กลุมชนช้ันสูงสวนลาง ( Lower-upper class) เปนกลุมท่ีเรียกวา “ เศรษฐี

ใหม ” (New rich) แมจะรํ่ารวยแตก็ไมไดรับการยอมรับใหอยูในกลุมท่ีหนึ่ง ไดแก เศรษฐี พวก

เจาของกิจการขนาดใหญ ผูบริหารระดับสูง อาชีพท่ีรํ่ารวย เชน แพทย ทนายความ เปนตน 

พฤติกรรมการซ้ือและการเลือกผลิตภัณฑและรานคาตลอดจนสินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้จะคลาย

กับกลุมแรก แตแตกตางกันท่ีลักษณะความตองการดานจิตวิทยาและสังคม กลุมนี้จะตองการการ

ยอมรับและการยกยอง จึงนิยมใชสินคาท่ีบงบอกถึงสถานะความรํ่ารวยมากกวากลุมแรก เพราะกลุม

ชนช้ันสูงสวนบนเปนกลุมท่ีมีฐานะดีและคนทราบดีอยูแลว สวนกลุมชนช้ันสูงสวนลางจะเปน

เศรษฐีใหมจึงมีความตองการใหคนรูจักมากกวา 

1.3.2 กลุมชนช้ันกลาง (Middle class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

  (1) กลุมชนช้ันกลางสวนบน ( Upper-middle class) เปนกลุมผูประสบ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือไดรับความสําเร็จทางดานอาชีพพอสมควร เปนเจาของ

กิจการขนาดกลาง มีการศึกษาดี มีความเปนอยูดี และมีแรงผลักดันท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงความสําเร็จ 

กลุมนี้จะมีพฤติกรรมคลายกับกลุมชนช้ันสูงสวนลาง กลาวคือ เลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี รานคา

ท่ีมีบรรยากาศดี ตองการชีวิตความเปนอยูท่ีดีและมีความตองการท่ีจะไดรับการยอมรับและการยก

ยองอยางมาก กลุมนี้จึงมีลักษณะการซ้ือสินคาท่ีแสดงออกซ่ึงสถานะและความสําเร็จมากกวากลุม

ชนช้ันสูงท้ังสองท่ีกลาวมา ส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายนี้คือ โทรทัศน วิทยุ รวมท้ังนิตยสาร 

หนังสือพิมพ โดยใชการโฆษณาท่ีมีการจูงใจดานเหตุผลและดานจิตวิทยา สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุม

นี้ ไดแก บาน เส้ือผา รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน สินคาตามความนิยมหรือแฟช่ัน 

(2) กลุมชนช้ันกลางสวนลาง (Lower-middle class) เปนกลุมท่ีแสวงหาการ

ยอมรับนับถือ มีบานอยูอาศัย มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาของบุตร ไดแก กลุมทํางานในสํานักงาน 
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(White-collar) พนักงานขาย ครู ชางเทคนิค และเจาของกิจการขนาดเล็ก พนักงานระดับปฏิบัติงาน 

และขาราชการระดับปฏิบัติงาน กลุมนี้ตองการความสําเร็จและการยอมรับจากสังคม แตอํานาจใน

การซ้ือคอนขางนอย พฤติกรรมการซ้ือจึงคํานึงถึงราคาประหยัดและความคงทน การโฆษณาจึงตอง

เนนความคุมคา เม่ือเทียบกับราคาและการจูงใจดานเหตุผล การจัดกิจกรรมการขายจะตอง

สมเหตุสมผลและมีมูลคาในสายตาของเขา จึงจะมีผลในการกระตุนพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค

กลุมนี้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมประเภทสงเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะใชไดผลกับ

ผูบริโภคกลุมนี้ สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้คือ สินคาท่ีมีราคาปานกลาง สินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

เปนตน 

1.3.3 กลุมชนช้ันกลาง (Lower class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ  

  (1) กลุมชนช้ันลางสวนบน ( Upper-lower class) เปนพวกท่ีแสดงหาความ

ม่ังคงในงานท่ีทํา และตองการจะพัฒนาสถานะทางสังคมใหดีข้ึน ไดแก ผูใชแรงงาน ( Blue-collar) 

ท่ีทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ พวกแรงงานกึ่งฝมือ ( Semiskilled) กลุมผูใชแรงงานท่ีม

ทักษะพอสมควร สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก สินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพและราคา

ประหยัด กลุมนี้จะซ้ือสินคาท่ีตอบสนองความตองการของรางกายและจําเปนแกการครองชีพ 

เนื่องจากมีรายไดจํากัด การซ้ือสินคาจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความประหยัดเปนสําคัญ 

(2) กลุมชนช้ันลางสวนลาง ( Lower-lower class) ไดแก ผูใชแรงงานท่ีมี

รายไดต่ํา กลุมคนวางงาน กลุมคนในชุมชนแออัด และกลุมคนท่ีตองใหรัฐชวยเหลือ ซ่ึงกลุมคน

ประเภทนี้เปนกลุมคนท่ีมีการศึกษาต่ํา รายไดนอย ยากจน ถูกมองวาเปนพวกเกียจคราน ใชชีวิตอยู

ไปวันๆและมักมีลักษณะการซ้ือท่ีขาดการพิจารณาท่ีดี สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้จะมีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมชนช้ันลางสวนบน พฤติกรรมการซ้ือของคนกลุมนี้จะไดรับอิทธิพลจากส่ิง

กระตุนเปนสวนใหญ เชน การลด แลก แจก แถม ชิงโชค สินคาขนาดเล็กหรือขนาดประหยัดเปนท่ี

ตองการของกลุมนี้ คนกลุมนี้จะไมมีการวางแผนการซ้ือไวลวงหนา แตจะมีการใชเงินแบบหมดไป

วันๆ 

จากการวิจัยพบวา ช้ันสังคมมีความสําคัญตอการตลาด ดังนี้ ( 1) ระบบช้ันสังคมยังคง

ปรากฎใหเห็นในสังคมและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในแต

ละช้ันสังคม ( 2) คนในแตละช้ันสังคมจะมีความคิดท่ีแตกตางกัน จึงทําใหมีการตอบสนองตางกัน

สําหรับโปรแกรมการตลาดอยางเดียวกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการโฆษณา (3) สําหรับสินคาหลาย

ชนิด พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลจะข้ึนอยูกับช้ันสังคมท่ีเขาสังกัดอยูมากกวารายไดท่ีเขาไดรับ 
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2. ปจจัยดานสังคม ( Social factors)  เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี

อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท

และสถานะของผูซ้ือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  กลุมอางอิง ( Reference group) เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย ไดแก 

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ  ซ่ึงจะมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอทัศนคติ  ความคิดเห็น 

และคานิยมของบุคคล ผูบริโภคจะมีกลุมอางอิงหลายกลุม นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร ระดับอิทธิพลของกลุมอางอิงจะมีความสัมพันธกับ

ผลิตภัณฑและยี่หอดวย กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกยี่หอสินคา เชน รถยนต 

เฟอรนิเจอร เส้ือผา เปนตน 

 2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน 

หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง  ครอบครัวถือเปน

กลุมปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ซ่ึงเหลานี้มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว โดยผูผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของ

ครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุน หรือยุโรป ซ่ึงจะมีลักษณะการบริโภคท่ีแตกตางกัน 

 2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันใน

แตละกลุม ผูบริโภคมักจะเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 

เชน ประธานบริษัทมักจะขับเบนซ ใสสูทราคาแพง และดื่มไวน ซ่ึงนักการตลาดจําเปนจะตอง

ตระหนักถึงศักยภาพของสินคาและตราสินคาท่ีจะใชเปนสัญลักษณแทนบทบาทดวย 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปน

ปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย ( 1) 

แรงจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเช่ือ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดท่ีมี

ตอตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 แรงจูงใจ ( Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ีผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล แรงจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระตุน

จากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ช้ันสังคม หรือจากเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนักการตลาดใช

กระตุนความตองการของผูบริโภค 

 3.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลเลือกสรร ( Selects) จัด

ระเบียบ ( Organizes) และตีความ ( Interprets) เกี่ยวกับส่ิงกระตุน ( Stimulus) โดยอาศัยประสาท
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สัมผัสท้ังหา เพื่อสรางภาพท่ีมีความหมายออกมา ซ่ึงข้ันตอนในการรับรูสามารถแบงออกไดเปน 4 

ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนในการรับรู (Perception process)   

ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ 2541 : 73 

 3.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

การเรียนรูและประสบการณ หรือหมายถึง ข้ันตอนท่ีบุคคลนําความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซ้ือสินคาในอนาคต 

 3.4 ความเช่ือ (Beliefs) เปนความคิดท่ีบุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง

เปนผลมาจากประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 3.5 ทัศนคติ (Attitudes) เปนแนวโนมของการเรียนรูท่ีตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ดวยความพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเช่ือถือ 

 3.6 บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ีแตกตางกันของ

บุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกัน หรือหมายถึง พฤติกรรมเฉพาะ

ของแตละบุคคลท่ีตอบสนองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา เพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล 

4. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ

รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective explosure) 

2. การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective attention) 

3. ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร(Selective comprehension) หรือการบิดเบือน

ขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective distortion) 

4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective retention) 
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 4.1 อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี

แตกตางกัน การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุ ประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 

35-49 ป, 50-64 ป, และ 65 ปข้ึนไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบ

สินคาประเภทแฟช่ัน สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน 

 4.2 วงจรชีวิตครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของ

บุคคล ซ่ึงการดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม

ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน  โดยมี

ความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล 

 4.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ

ตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน เกษตรกรหรือชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครอง

ชีพและสินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตางๆสวนใหญ จะ

ซ้ือสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เปนตน 

 4.4 รายได ( Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstances) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ สถานภาพ

เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ

ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซ้ือ คนท่ีมี

รายไดต่ําจะมุงซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูง

จะมุงซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนท่ีภาพพจนตราสินคาเปนหลัก 

 4.5 การศึกษา ( Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูง

กวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 

 4.6 คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต [Value and lifestyle (VALs)] คานิยมหรือ

คุณคา( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สวน

รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซ่ึงบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา

กิจกรรม ( Activities)  โดยพิจารณาส่ิงท่ีเขาสนใจ ( Interest) และความคิดเห็น ( Opinions) ตอส่ิง

ตางๆท่ีอยูรอบตัวเขา รูปแบบการดํารงชีวิตมีประโยชนในการแบงสวนตลาดและการกําหนด

เปาหมายสําหรับผลิตภัณฑ 

5. ปจจัยดานสถานการณ ( Situational factors) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และอารมณ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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 5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( Physical surroundings) เปนปจจัยท่ีชวยกระตุน

ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา ซ่ึงถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการเลือกชม

สินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วข้ึน ดังนั้นผูคาจึงตองพยายามใหผูบริโภคเกิด

ประสบการณในการเลือกซ้ือสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง สี เสียง 

บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกล่ิน ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคใช

เวลามากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคาและตัดสินใจซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนดวย 

 5.2 เวลา (Time) เปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในชวงของการตัดสินใจซ้ือ การคนหา

ขอมูลและการประเมินทางเลือกข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไปก็

อาจจะเกิดความกดดันเร่ืองเวลาและอาจจะเล่ือนการซ้ือออกไป 

 5.3 อารมณ (Mood) อารมณตางๆนั้นจะเกิดจากการกระตุนท่ีนักการตลาดจัดให

และเกิดจากอารมณสวนตัวของผูบริโภคเอง ตัวอยาง ผูบริโภคจะอยูในอารมณท่ีดีเม่ือพนักงานขาย

ใหความสนใจจึงยินดีท่ีจะซ้ือสินคาเม่ือเขาไปในราน อารมณนั้นอาจจะเปนอารมณพอใจหรือไม

พอใจก็ได จากการวิจัยระบุวา  ผูบริโภคจะเกิดอารมณท่ีดีจากการโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมี

ความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาท่ีเคยเห็นมากอน 

6. ปจจัยดานเทคโนโลยี ( Technological factors) ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค นอกเหนือจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม 

จิตวิทยา ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสถานการณ นักการตลาดจึงตองใหความสําคัญกับปจจัย

ดานเทคโนโลยีดวย โดยพัฒนาแผนการตลาดใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ซ่ึงจะชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ใหกับบริษัท โดยปจจัยดานเทคโนโลยีประกอบดวย 

 6.1 การเขาใชเว็บ ( Web access) ทําใหผูบริโภครับรูถึงความตองการของตนเอง

(Problem recognition) จากการสํารวจพบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซดทางอินเทอรเน็ตเพื่อ

ซ้ือสินคาหรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นการทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขา

ไปใชก็จะเปนโอกาสท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

อินเทอรเน็ตยังชวยใหผูบริโภคเขาไปหาขอมูลสินคาและบริการไดท่ัวโลก  และจากการท่ีผูบริโภค

คนหาขอมูลก็จะนําไปสูการรับรูความตองการของตนเอง 

 6.2 ขีดความสามารถในการคนหา ( Search capabilities) ในเว็บไซดตางๆจะตอง

พยายามเพิ่มขีดความสามารถใหลูกคาไดรับรู  ปจจัยสําคัญก็คือ โปรแกรมการคนหาขอมูล 

(Browsers) ซ่ึงในการวิจัยไดระบุวา ผูหญิงชอบท่ีจะเปนผูแสวงหา และซ้ือผลิตภัณฑผาน

อินเทอรเน็ต เว็บไซดบราวเซอรท่ีนิยมใชในการคนหาขอมูลของตางๆ ไดแก google.com และ 
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yahoo.com บางเว็บไซดไดใหขอมูลท่ีนาสนใจกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการรวบรวมขอมูลตัดสินใจซ้ือ ตัวอยางเชน amazon.com ซ่ึงไดเสนอแนะและใหขอมูล

เพื่อดึงดูดและกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือหนังสือท่ีนาสนใจสําหรับลูกคา 

 6.3 ขีดความสามารถในการประเมินผล ( Evaluation capabilities) เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการประเมินเพื่อเล่ียงไมใหผูบริโภคเล่ือนการซ้ือออกไป  จํานวนเว็บไซดตางๆท่ี

เรียกวา Shopbots ไดเกิดข้ึน เว็บไซดนี้จะชวยใหผูบริโภคประเมินทางเลือกไดงายข้ึน ตัวอยางเชน 

dealtime.com, shopper.com, และ mysimon.com จะชวยผูบริโภคเปรียบเทียบลักษณะของสินคา

อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอุปโภคบริโภค อัญมณี เส้ือผา และหนังสือ ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตจะชวย

จัดหาขอมูลใหกับผูบริโภค ตลอดจนชวยจัดระเบียบขอมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบราคา 

คุณภาพ และลักษณะตางๆของสินคาและบริการดวย 

 6.4 ทางเลือกในการซ้ือ ( Purchase options) บริษัทดอทคอมท้ังหลายจะมุงท่ีการ

เปล่ียนผูบริโภคท่ีคนหาขอมูลใหเปนลูกคาใหได   ผูบริโภคจํานวนมากมีการตัดสินใจซ้ือผาน

อินเทอรเน็ตมากข้ึนเร่ือยๆ การซ้ือผานอินเทอรเน็ตไดกลายเปนทางเลือกท่ีจูงใจผูบริโภคไดเปน

อยางดี ยิ่งกวานั้นอินเทอรเน็ตยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูซ้ือทําใหการซ้ืองายข้ึน เนื่องจากผู

ซ้ือสามารถคนหาขอมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจซ้ือในชวงเวลาอันส้ัน ซ่ึงการซ้ือสินคาใน

ลักษณะนี้ผูบริโภคจะทราบคาใชจายในการขนสงและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถ

เปรียบเทียบราคากับการซ้ือท่ีรานได ส่ิงสําคัญคือ นักการตลาดจะตองสรางความเช่ือม่ันให

ผูบริโภครูสึกปลอดภัยและม่ันใจในการซ้ือสินคา 

 6.5 การปอนกลับภายหลังการซ้ือ ( Post purchase feedback) เว็บไซดกลายเปน

เคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางมากในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการปอนกลับภายหลังการซ้ือ  ผูบริโภค

สามารถใชอีเมล ( e-mail) สงปญหาและขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตางๆท่ีเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการของบริษัทไดทันทีผานทางเว็บไซด นักการตลาดจึงตองใหความสนใจในการประเมินผล

ปอนกลับจากการใชผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีคุณภาพและตรงตามความ

ตองการของลูกคา 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

ประกอบดวย  5  ข้ันตอน  คือ 

1. การยอมรับปญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะท่ีผูบริโภครูและประจักษ

ชัดวา ความปรารถนาของเขากับความเปนจริงท่ีดํารงอยู ยังมีขอแตกตางกันท้ังระดับความเปนจริงท่ี

ดํารงอยูนั้นยังต่ํากวาระดับความปรารถนาเสียอีกดวย เชน ผูบริโภคท่ีเปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง 
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ยอมมีความปรารถนาจะใหเคร่ืองยนตทํางานทุกคร้ังท่ีทําการติดเคร่ืองในเวลาเชา  เพื่อขับข่ีออกไป

ทํางาน แตถาปรากฏวาในหนึ่งสัปดาหตองทําการเข็นเพื่อใหเคร่ืองยนตทํางานถึงหาวัน ผูบริโภคคน

นั้นยอมรูประจักษชัดวา  มีความแตกตางเกิดข้ึนระหวางระดับของความปรารถนากับระดับของ

ความเปนจริง  นั่นคือการยอมรับปญหานั่นเองเม่ือผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหา ยอม

หมายความวาเขาจะตองดําเนินการตามข้ันตอนตอไป คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธี

แกปญหา 

2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแกปญหาท่ี

ผูบริโภคเสาะแสวงหาก็คือสวนประสมการตลาดท่ีนักการตลาดจํานวนมากมายจากหลายบริษัท

พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง สวนประสมการตลาดเหลานี้ผูบริโภคจะไปแสวงหามาจากส่ีแหลง

ดวยกันคือ 

 - แหลงบุคคล (Personal source) 

 - แหลงการคา (Commercial source) 

 - แหลงสาธารณะ (Public source) 

 - แหลงประสบการณ (Experience source) 

ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ  จะทําใหผูบริโภคไดรับสวนประสมการตลาดมา

จํานวนหนึ่ง  สวนประสมการตลาดเหลานี้จะถูกวิเคราะหและพัฒนาข้ึนเปนทางเลือกสําหรับ

ผูบริโภคนั้น ๆ แลวจึงประเมินทางเลือกตอไป 

3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) เม่ือถึงข้ันตอนนี้ ผูบริโภคจะกําหนด

เกณฑตาง ๆ ข้ึนมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของสวนประสมการตลาดท่ีจัดเก็บรวบรวมมานั้น 

เกณฑเหลานี้ไดแกรายละเอียดของสวนประสมการตลาดท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงคนั่นเอง 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในข้ันตอนการประเมินผลทางเลือกท่ีแลวมา 

ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตาง ๆ ไวแลว ความตั้งใจซ้ือก็เกิดข้ึนแลว พอมาถึงการ

ตัดสินใจซ้ือ จะเปนการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยท่ัวไปผูบริโภค

จะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตราท่ีผานเกณฑมาดวยคะแนนดีท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังจากการท่ีไดซ้ือผลิตภัณฑมา 

และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม สรางความ

พอใจใหมากนอยเพียงใดเม่ือลูกคาไดรับความพอใจหรือพอใจมากจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ 

ลูกคามักจะ 

  - ซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทมากข้ึน มีความภักดียาวนาน 

 - ซ้ือผลิตภัณฑซํ้าอีกเม่ือบริษัทออกผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม 
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 - กลาวถึงผลิตภัณฑและบริษัทไปในทางบวก 

 - สนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง มีความไวตอการเปล่ียนแปลงราคา 

 - เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหบริษัททราบ 

 - เปนลูกคาประจําของบริษัท 

ในกรณีผูบริโภคไดรับความไมพอใจจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ   ผูบริโภคอาจเก็บงํา

ความรูสึกไมพอใจนั้นเอาไวเงียบๆก็ได หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโตก็ได เปาหมายของการตอบโต

อาจเปนตัวผลิตภัณฑหรือผูขายก็ได   (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2551) 

6. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือ

ผูซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 

                     6.1 การเลือกผลิตภัณฑ  (Product Choice) 

 6.2 การเลือกตราสินคา  (Brand Choice) 

 6.3 การเลือกผูขาย  (Dealer Choice) 

 6.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ  (Purchase Timing) 

 6.5 การเลือกปริมาณในการซ้ือ(Purchase Amount)  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน 2534: 45)                                                               
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ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ท่ีมีการควบคุมได ซ่ึงธุรกิจ

สามารถใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน 

ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงแนวคิดสวนประสมการตลาด 

ท่ีมา : Philip Kotler, Principles of Marketing (United States: PEARSON Prentice Hall, 2003), 98.     

 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความจําเปนและความตองการ

ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได   ซ่ึงจะ

ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี กิจกรรม องคการ หรือบุคคล ในการกําหนดกลยุทธ

ดานผลิตภัณฑจะประกอบดวย 

 1.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขัน  หมายถึง การดําเนินการในเร่ืองของ

การออกแบบชุดความแตกตางท่ีมีความหมายใหการเสนอของบริษัทมีความโดดเดนแตกตางจาก

การเสนอของคูแขงขัน 

 1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและ

ภาพลักษณของบริษัท   เพื่อเขาครอบครองตําแหนงทางการแขงขันโดดเดนและมีมูลคา/คุณคาให

อยูในจิตใจของลูกคาและกลุมเปาหมาย 

 1.3 กลยุทธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีมี

ลักษณะท่ีดีเดนและแปลกใหมของผลิตภัณฑ รวมท้ังเปนลักษณะท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

สวนประสมการตลาด 

ผลติภัณฑ์ 

- ความหลากหลาย 

- คุณภาพ 

- คุณลักษณะ 

- การออกแบบตราสินคา 

- บรรจุภัณฑ 

- ขนาด 

- การบริการ 

  

  

ราคา 

- ราคาขายปลีก 

- สวนลด 

- รายการชําระเงิน 

- เงื่อนไขเครดิต 

 

 

ตลาด

 การส่งเสริมการตลาด 

- การสงเสริมการขาย 

- การโฆษณา 

- ทีมขาย 

- การประชาสัมพันธ 

 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 

- ชองทาง 

- การควบคุมพื้นท่ี 

- การเลือกสรรสถานท่ี 

- คลังสินคา 

- การขนสง 
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และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงองคประกอบของ

ผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในระดับตาง ๆ กัน ซ่ึงไดแก 

  1.3.1 ผลิตภัณฑประโยชนพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑท่ีลูกคาจะไดรับจากการ

ซ้ือสินคาโดยตรง 

  1.3.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ  ลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคาสามารถสัมผัสหรือ

รับรูไดอันประกอบดวย คุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ฯลฯ 

  1.3.3 ผลิตภัณฑควบ ผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติมท่ีลูกคาไดรับหลังจาก

การซ้ือสินคานั้น 

1.3.4 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 

1.3.5 ส่ิงท่ีลูกคาคาดวาจะไดรับจาก การซ้ือ และการใชผลิตภัณฑ 

1.3.6  ศักยภาพผลิตภัณฑ  มีลักษณะริเร่ิมท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได 

2. ราคา (Price)  หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑท่ีแสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน

ของลูกคา ดังนั้นผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของผลิตภัณฑกับราคา หากมูลคาของ   

ผลิตภัณฑมีสูงกวาราคา ก็จะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้น เพราะฉะนั้นในการกําหนดกลยุทธดานราคา

จะตองคํานึงถึง 

 2.1 การยอมรับของลูกคา  โดยตองสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงกวาราคา

ผลิตภัณฑนั้น 

 2.2 ตนทุนของสินคา รวมถึงคาใชจายและกําไรของผูผลิต 

 2.3 ลักษณะการแขงขัน 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางการจัดจําหนายใช

เพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดการจัดจําหนาย ประกอบดวย 

 3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนไปยังตลาดใน

ระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค 

 3.2 การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัว

ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคา

คงเหลือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงานใหเกิดตนทุนใน การจัดจําหนายต่ําสุด โดย

มีระดับการใหบริการลูกคาท่ีเหมาะสมและมุงหวังกําไร ในการกระจายตัวสินคา ซ่ึงสามารถสรุป

หนาท่ีไดดังนี้ 
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3.2.1 การคาดคะเนยอดขาย เปนการประมาณยอดขายท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลา

หนึ่งเพราะยอดขายท่ีเกิดข้ึนจะเกี่ยวของกับการเตรียมสินคาคงเหลือใหเหมาะสม 

3.2.2 การวางแผนการจัดจําหนาย เปนการเตรียมงานแตละงานท่ีจะปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกระจายตัวสินคา 

3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ  เปนการจัดการใหมีผลิตภัณฑขายในตลาด

โดยไมขาดแคลนและมีในปริมาณท่ีเหมาะสม 

3.2.4 การดําเนินงานเกี่ยวกับการส่ังซ้ือ เปนข้ันตอนในการจัดการตามใบส่ัง

ซ้ือของลูกคา 

3.2.5 การบรรจุภัณฑ เพื่อรักษาและคุมครองสินคาใหอยูในสภาพท่ีดี 

3.2.6 การคลังสินคา เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการจัดทิศทางการเคล่ือนไหว

ของสินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย 

3.2.7 การจัดการวัสดุ เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการเลือกใชอุปกรณ เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เพื่อใหการเคล่ือนยายเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 

3.2.8 การขนสง เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสินคาวาจะใชวิธีไหน และ

อยางไรจึงเหมาะสมและประหยัดท่ีสุด 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซ้ือ ซ่ึงสามารถแบงได 5 ประเภท คือ 

 4.1 การโฆษณา เปนเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด สําหรับการสรางรูปแบบของการ

ติดตอส่ือสารท่ีไมใชบุคคลท่ีตองจายเงินโดยผูอุปถัมภ เพื่อนําเสนอ และสงเสริมความคิดของสินคา

หรือบริการ 

 4.2  การสงเสริมการขาย  เปนเคร่ืองมือระยะส้ันเพื่อสงเสริมใหมีการติดตามหรือ

ซ้ือ ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น เชน คูปอง การประกวด การใหของแจก เปนตน โดยบริษัทจะใช

เคร่ืองมือการสงเสริมการขายเพื่อสรางการตอบสนองท่ีเร็วใหกับขอเสนอของผลิตภัณฑ  และเพื่อ

กระตุนยอดขาย 

 4.3 การประชาสัมพันธ  เปนแผนการท่ีกําหนดข้ึนมาเพื่อสงเสริมหรือสราง

ภาพพจนของบริษัท เนื่องจากการประชาสัมพันธจะมีความนาเช่ือถือสูง เพราะขอมูล ขาวสารตาง ๆ 

ท่ีไดรับจะมีความเปนจริงตอลูกคามาก 

 4.4   การขายโดยใชพนักงานขาย จะเปนการติดตอส่ือสารท่ีเกิดข้ึนโดยตรง เปน

ลักษณะของการเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคา โดยพนักงานขายสามารถ นําเสนอสินคา และ

ตอบ    ขอซักถามใหกับลูกคาจนเกิดความตองการและเกิดการตัดสินใจซ้ือไดมากท่ีสุด 
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 4.5 การตลาดทางตรง  เปนรูปแบบการตลาดท่ีมีการใชส่ือหลายรูปแบบเขามา

เกี่ยวของ เชน โทรศัพท จดหมาย เปนตน ซ่ึงลักษณะขาวสารท่ีสงไปสามารถเจาะใหกับผูรับแตละ

คนได 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กกศรัทธา วิญญหัตถกิจ และศมจรรย ชัยสิงหประสาท ( 2545)  ศึกษางานวิจัยเร่ือง 

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภค  จํานวน 400  ตัวอยาง โดยสํารวจกลุมตัวอยางใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบงเปนเพศชายและหญิงอยางละเทาๆกันรอยละ 50  มี

ชวงอายุระหวาง 20-25 ป มากท่ีสุดรอยละ 21.50 และรอยละ 20.25 มีอายุระหวาง 26- 30 ป  มี

รายไดต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 22.80 สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน และกําลังศึกษาอยู

รอยละ 36.40 และ  29.40 ตามลําดับ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนใหญ

ใชโทรศัพทมาแลวเปนเวลา  ระหวาง 1-3 ปไมเคยเปล่ียนเลย และเคยเปล่ียนแลว 2-3  คร้ังรองลงมา 

เคร่ืองโทรศัพทท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดเปนยี่หอ โนเกีย ( Nokia )  สูงสุดรอยละ 61.10 รองลงมา

เปนยี่หอ ซีเมนต ( Siemens) รอยละ 15.40 เปนท่ีนาสังเกตวามีความถ่ีในการเปล่ียนเคร่ือง อัน

เนื่องมาจากเคร่ืองโทรศัพทมือถือสูญหายมากท่ีสุดรอยละ 41.70 รองลงมานานกวา  1 ป จึงเปล่ียน

รอยละ 33.40 สาเหตุการเลือกซ้ือเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตัวเลือกท่ีสําคัญคือ เมนูใชงานงายมาก

ท่ีสุดรอยละ 54.10 ถัดมาเปนรูปทรงภายนอกสวยงาม และฟงคช่ันการใชงานหลากหลาย ลูกเลน

เยอะมากเทากันคือ รอยละ 40.00 

ธรรศกล โกมลวรรธนะ ( 2544) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

คือ 1) กลุมผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบัน และ 2) กลุมท่ีมีแนวโนมท่ีจะเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในอนาคต สามารถสรุปปจจัยหลักในการตัดสินใจได คือ ดานความเช่ือม่ันใน

คุณภาพของยี่หอ ดานการบริการหลังการขาย ดานรายการสงเสริมการขาย ดานการบริการเสริมและ

ดานสถานท่ีในการเลือกซ้ือ โดยนําปจจัยเหลานี้มาเปนฐานขอมูลในการออกแบบสอบถามของวิจัย

คร้ังนี้ 

พรเพ็ญ ลีสมบัติไพบูรณ ( 2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติและความพึงพอใจของ

ผูบริโภคท่ีมีตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน ศึกษาเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอประเภทของโทรศัพทท่ีใชงานอยู สําหรับปจจัยท่ีทํา

ใหเกิดความพึงพอใจในการใชงานมากท่ีสุด คือ เร่ืองความสะดวกในการซ้ือบัตรเติมเงิน สวนปจจัย
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ท่ีมีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เร่ืองคาใชบริการตอนาที และพบวาสวนใหญมี

ความคิดท่ีจะใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินตอไป จะเห็นไดวาการศึกษาทัศนคติและความพึง

พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน โดยผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเพราะความ

สะดวกและงายตอการเติมเงิน และวิจัยนี้เปนขอมูลสําคัญท่ีจะนํามาใชเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสม

การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) 

วรนุช เจตนา ( 2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ Prepaid ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

ใชงานท่ัวไปของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ Prepaid สวนใหญเร่ิมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ 

Prepaid เนื่องจากผูบริโภคมีความพึงพอใจท่ีจะใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ Prepaid การศึกษางานวิจัย

นี้ทําใหรูถึงปญหาท่ีผูใชเห็นวามีความสําคัญ ไดแก ปญหาในเร่ืองของการใหบริการเสริม คุณภาพ

การใหบริการ และควรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับผูใหบริการ ซ่ึงเปนประโยชน

สําหรับการพัฒนาคุณภาพการขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดมากกวาคูแขงขัน งานวิจัยนี้จึงนําขอมูล

เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบ Prepaid นํามา

ประยุกตใชกับงานวิจัยไดหลายสวน ท้ังดานคุณภาพและการบริการท่ีทําใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมี

ความพึงพอใจตอธุรกิจโทรศัพทนั้นๆ 

ยุทธนา ลีลาสวัฒนกุล ( 2542) ไดมีการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2543-2540 สามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

อุปสงคของโทรศัพทเคล่ือนท่ีในแตละระบบ ไดแก ราคาเฉล่ียของโทรศัพทเคล่ือนท่ี และการ

สงเสริมการขายสําหรับจํานวนธุรกิจท่ีจดทะเบียนใหม สรุปไดวาธุรกิจท่ีตั้งข้ึนใหมหรือจดทะเบียน

ใหมยังไมเห็นความจําเปนท่ีจะตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี แตยังไมดําเนินกิจการ สวนปจจัย

รายไดโดยเฉล่ียของประชาชนท่ัวประเทศรายเดือนคอนขางคงท่ี กลุมท่ีมีความตองการซ้ือท่ีแทจริง

เปนกลุมท่ีมีรายไดในระดับคอนขางสูง สําหรับการสงเสริมการขาย และการโฆษณามีความสําพันธ

ในทิศทางเดียวกับความตองการโทรศัพทเคล่ือนท่ี และยังพบวาสินคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนสินคา

ฟุมเฟอย และสามารถทดแทนกันไดอยางดี 

พัชรี ศรีสุข ( 2542) ไดทําวิจัยเร่ือง ความคาดหวังในการบริการของผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความสะดวก ดานการบริการเสริม ดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีศูนยขอมูล และดานการชําระคาบริการ โดยศึกษาจากผูใชบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1800 และระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม จํานวน 400 คน จากผลการวิจัย

พบวา อายุ และการศึกษาท่ีแตกตาง มีผลตอความคาหวังในการบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ระดับ . 05  สวนเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพไมมีความแตกตางกัน ยังพบวาผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมีความคาดหวังในการบริการดานความสะดวก ดานบริการเสริม สูงกวาผลการ

บริการ แตความคาดหวังในการบริการไมมีความสัมพันธกับผลการบริการ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน  ของ

ประชากรท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคล่ือนท่ี ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึง

ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การสรางและการพัฒนา

เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  ผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคล่ือนท่ีของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนและใช บริการศูนย

รวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง   จํานวน 400  คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยาง  ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงมี

รายละเอียดของสูตรดังนี้ 

  

2

2e
p)z-p(1n =  

 

  เม่ือ n     แทน        จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 

p    แทน      สัดสวนของประชากรท่ีผูทําวิจัยกําหนดจะสุม โดยท่ัวไปจะ

          นิยมกําหนดสัดสวนประชากรท่ีคาดวาจะสุมประมาณ 

         รอยละ 50   

z     มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%    

e    แทน    ความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
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2

2(0.05)
0.5)1.96-0.5(1n =แทนคาสูตร  

 

= 384.16  
  จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง 384 คน 

 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) โดยกลุมตัวอยาง คือ 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญ

ครอง ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด มีระยะเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามตั้งแตเดือนกันยายน 52 - เดือนพฤศจิกายน 52 โดยกระจายการแจกครอบคลุมทุก

ชวงเวลา เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ  

   

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามเปน  4 

ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1     แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ อาชีพ

การศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอ

คําถามจํานวน 7 ขอ 

ตอนที ่2     แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟน ไดแก 

รุนท่ีซ้ือ เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ ประโยชนท่ีไดรับ  แหลงท่ีซ้ือ ผูมีอิทธิพลในการซ้ือ  ระยะเวลาท่ีใชใน

การตัดสินใจ ซ้ือ และแหลงขอมูลขาวสาร  เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึน  มีขอคําถาม

จํานวน 9 ขอ 

ตอนที ่3       แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

คือ 

มากท่ีสุด    หมายถึง   ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

  ไอโฟนมากท่ีสุด 

มาก           หมายถึง    ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

  ไอโฟนมาก 
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ปานกลาง หมายถึง   ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

    ปานกลาง 

นอย          หมายถึง     ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

   ไอโฟนนอย 

นอยท่ีสุด   หมายถึง    ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

   ไอโฟนนอยท่ีสุด 

    

 การให้คะแนนในส่วนที ่ 3 

ระดับความสําคญั                                          คะแนน 

มากท่ีสุด                                                             5 

มาก                                                                     4 

ปานกลาง                                                            3 

นอย                                                                     2 

นอยท่ีสุด                                                             1 

กกกกกกกก  

นําขอมูลท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย เพื่อแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ( Punpinji 1990 : 46 , 

อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 155) ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการ

กําหนดเกณฑการแบงระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้ 

 คะแนนเฉลีย่   ระดับความคดิเห็น  

คะแนนระหวาง 4.51 – 5.00  หมายถึ ง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด                            

คะแนนระหวาง 3.51 – 4.50  หมายถึง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจมาก  

คะแนนระหวาง 2.51 – 3.50   หมายถึง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

คะแนนระหวาง 1.51 – 2.50  หมายถึง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจนอย  

คะแนนระหวาง 1.00 – 1.50  หมายถึง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด         

กกกกกกกกกกก 

การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่012 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับโทรศัพทมือถือไอโฟน เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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ขั้นที ่2   นําทฤษฎี แนวคิด และขอมูลตางๆ ท่ีศึกษา มาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน  ของประชากรท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นที1่33 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา  ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถามใหตรงกับเร่ืองท่ีตองการจะวัด

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม 

ขั้นที่ 44 นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการวิจัย   ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับผูท่ี

ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จํานวน  30  คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม 

เปนการหาความเช่ือม่ันและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเช่ือม่ันแบบสอบถาม

สวนท่ีเปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, อาง

ถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.87 

แสดงวาเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูล

ได 

ขั้นที1่53ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข   เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงใหกับลูกคาท่ีใชบริการศูนยรวม

โทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง จํานวน  400 คน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

การกระจายแบบสอบถาม และช้ีแจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถาม

กลับคืนดวยตนเอง แลวนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม บันทึก

ผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลท้ังหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหทางสถิติดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 

Sciences) และมีการคํานวณหาคาสถิติท่ีใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซ่ึงประกอบดวย

การวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถ่ี 

คาเฉล่ีย คารอยละ 

2. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน โดย

นําเสนอขอมูล ในรูปของคาเฉล่ียและไดจัดแบงความสําคัญของปจจัยเปน 5 ระดับ โดยใชหลักการวัด 

คือ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดยการใชมาตราการวัดแบบ  Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด 

2535:100) 

3. นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในการทดสอบ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการเลือก

ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ของ ผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญ

ครอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 3 

ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี  1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูใชโดยใชความถ่ี และคารอยละ 

ตอนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน โดยใช

ความถ่ี และคารอยละ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่1  แสดงความถ่ีและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 154 38.50 

หญิง 246 61.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 61.50 และเปนเพศ

ชาย รอยละ 38.50 
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ตารางที ่2 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 18 22 5.50 

18-25 ป 115 28.60 

26-33  ป 193 48.30 

34-41 ป 55 13.80 

42-49 ป 12 3.00 

50 ป ข้ึนไป 3 0.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 2  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ  26-33 ป รอยละ 48.30 รองลงมา

ไดแก อายุ 18-22 ป รอยละ 28.60 และชวงอายุ 34-41 ป รอยละ 13.80 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่3 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 85 21.3 

วางงาน/แมบาน 2 0.5 

รัฐวิสาหกิจ 11 2.7 

นักเรียน/นักศึกษา 122 30.5 

พนักงานบริษัท/องกรคเอกชน 146 36.5 

รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 34 8.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัท/อง คกรเอกชน

จํานวน  146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมาไดแก อาชีพนักเรียน /นักศึกษา จํานวน 122 คน คิด

เปนรอยละ 30.50 และอาชีพคาขาย/ธุรกิจ คิดเปนรอยละ 21.30 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 246 61.50 

สมรส 137 34.30 

อยาราง 13 3.30 

หมาย 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 246 คน คิดเปน

รอยละ 61.50 รองลงมาไดแก สถานภาพสมรส จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.30 และ

สถานภาพอยาราง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่5 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน  272 

คน คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาไดแก ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช. จํานวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 14.00 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 

ตามลําดับ 

 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 3 0.70 

มัธยมศึกษาตอนตน 5 1.30 

มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช. 56 14.00 

อนุปริญญา/ปวส. 12 3.00 

ปริญญาตรี 272 68.00 

สูงกวาปริญญาตรี 52 13.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่  6  แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 15 3.80 

5,001-10,000 บาท 59 14.80 

10,001-20,000 บาท 89 22.30 

20,001-30,000 บาท 112 28.00 

30,001-40,000 บาท 87 21.80 

40,000 บาทข้ึนไป 38 9.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี รายไดเฉล่ียตอเดือน อยูในชวง  20,001-

30,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาไดแก มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 

10,001-20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน อยูในชวง 

30,001-40,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.80 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่ 7  แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี  7 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมี คาใชจายเฉล่ียตอเดือน อยูในชวง  

10,001-20,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 รองลงมาไดแก มีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน

อยูในชวง 5,001-10,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนอยู

ในชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.30 ตามลําดับ 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 50 12.50 

5,001-10,000 บาท 94 23.50 

10,001-20,000 บาท 126 31.50 

20,001-30,000 บาท 81 20.30 

30,001-40,000 บาท 37 9.30 

40,000 บาทข้ึนไป 12 3.00 

รวม 400 100.00 
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2. ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

ตารางที ่8 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการเปล่ียนโทรศัพท 

 

 

 

 

ก 

 

 

จากตารางท่ี 8  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะการเปล่ียนโทรศัพท 1 ป - 2 ป 

จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมาไดแก คร่ึงป - 1ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 

35.80 และมากกวา 2 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่9  แสดงความถ่ี และรอยละของผูซ้ือ จําแนกตามรุนของโทรศัพทมือถือไอโฟน 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 9  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนรุน 3G 

จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมาไดแก 3Gs  จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 

และ 2G  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการเปลีย่นโทรศัพท์ จํานวน ร้อยละ 

นอยกวาคร่ึงป 38 9.50 

คร่ึงป - 1ป 143 35.80 

1 ป - 2 ป 165 41.20 

มากกวา 2 ป 54 13.50 

รวม 400 100.00 

รุ่นของโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน จํานวน ร้อยละ 

2 G 25 6.30 

3 G 221 55.20 

3 Gs 154 38.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่ 10 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเลือกซ้ือ 

                   โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที่ไอโฟน จํานวน ร้อยละ 

ดีไซน 322 80.50 

เช่ือม่ันในตราสินคา 183 45.80 

ฟงกช่ันตางๆ 217 54.30 

ความนิยมของสังคม 179 44.80 

ราคาเหมาะสม 93 23.30 

ขนาดและน้ําหนัก 52 13.00 

รายการสงเสริมการขาย 77 19.30 

อ่ืนๆ 2 0.50 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

จากตารางท่ี  10   พบวา  กลุมตัวอยางมีเหตุผลท่ีสําคัญท่ีเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนมากท่ีสุด ไดแก ดีไซน รอยละ 80.50 รองลงมา ไดแก ฟงกช่ันตางๆ รอยละ 54.30 มีความ

เช่ือม่ันในตราสินคา รอยละ 45.80  ความนิยมของสังคม  รอยละ 44.80 ราคาเหมาะสม   รอยละ 

23.30  รายการสงเสริมการขาย รอยละ 19.30 ขนาดและน้ําหนัก 13.00 และเหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ความ 

ทันสมัยของมัลติมีเดีย รอยละ 0.50 ตามลําดับ  

ตารางที ่11 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประโยชนท่ีไดรับจากการใช              

                  โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ จํานวน ร้อยละ 

ติดตอส่ือสารท่ัวไป 335 83.80 

ใชบริการรับสง E-mail 130 32.50 

ติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 160 40.00 

ใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 276 69.00 

การยอมรับและยกยองจากสังคม 173 43.30 

อ่ืนๆ 36 9.00 
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จากตารางท่ี 11 พบวา ผูซ้ือกลุมตัวอยางไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากการใชติดตอส่ือสาร

ท่ัวไป รอยละ 83.80 รองลงมา ไดแก บริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต รอยละ 69.00 ไดรับการยอมรับ

และยกยองจากสังคม รอยละ 43.30 ใชติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  รอยละ 40.00 ใชรับสง E-mail รอย

ละ 32.50 และเหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ดูหนัง ฟงเพลง และเลนเกมสรอยละ 9.00 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่12 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

                   ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

  

 

กกกก กกกก 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากตนเอง รอยละ 52.30 

รองลงมา ไดแก เพื่อน รอยละ 24.00 และพอแม/ผูปกครอง รอยละ 14.30 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่13 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับ 

                โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท เคล่ือนท่ี

ไอโฟนจากโฆษณาทางโทรทัศน รอยละ 66.00 รองลงมา ไดแก โฆษณาทางอินเตอรเน็ต รอยละ 

62.00  ปายโฆษณา  รอยละ 23.50 โฆษณาทางวิทยุ รอยละ 18.50  และอ่ืนๆ ไดแก เพื่อนแนะนํา  

รอยละ 3.50  ตามลําดับ  

บุคคลทีมี่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

ตนเอง 209 52.30 

เพื่อน 96 24.00 

ดารา 30 7.50 

พอแม/ผูปกครอง 57 14.30 

ญาติพี่นอง 8 2.00 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน จํานวน ร้อยละ 

โฆษณาทางโทรทัศน 264 66.00 

ปายโฆษณา 94 23.50 

โฆษณาทางวิทย ุ 74 18.50 

อินเตอรเน็ต 248 62.00 

อ่ืนๆ 14 3.50 
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ตารางที ่14 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามโฆษณาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

                  โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 

 

กก 

 

 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับอิทธิพลจากการโฆษณาปานกลาง 

คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมา ไดแก ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณามาก คิดเปนรอยละ 41.00  และ

ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณานอยมาก คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่15 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีเลือกซ้ือ  

                โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 

 

 

กก กก

กก 

 

 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจาก

ศูนยรวมโทรศัพทหางสรรพสินคามาบุญครอง  คิดเปนรอยละ 64.30 รองลงมา ไดแก ศูนยบริการ

ทรู คอเปอรเรชั่น คิดเปนรอยละ 15.50  และตางประเทศ คิดเปนรอยละ 10.30 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

โฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

มาก 164 41.00 

ปานกลาง 165 41.30 

นอยมาก 50 12.50 

ไมมีเลย 21 5.30 

สถานทีเ่ลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที่ไอโฟน จํานวน ร้อยละ 

ศูนยรวมโทรศัพทมือถือหางสรรพสินคามาบุญครอง 257 64.30 

ศูนยบริการทรู คอเปอรเรช่ัน 62 15.50 

หางสรรพสินคาท่ัวไป 40 10.00 

ตางประเทศ 41 10.20 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่16 แสดงความถ่ี และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 

                โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 

ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ จํานวน ร้อยละ 

1 อาทิตย 36 9.00 

2 อาทิตย 89 22.30 

3 อาทิตย 102 25.50 

4 อาทิตย 137 34.20 

1 เดือนข้ึนไป 36 9.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 4 อาทิตย  คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมา ไดแก 3 อาทิตย คิดเปนรอยละ 

25.50  และ 2 อาทิตย คิดเปนรอยละ 22.30 ตามลําดับ  

 

3. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

ตารางที ่17  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยรวมท่ีมี 

                    ผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพท 

                    เคล่ือนท่ี หางสรรพสินคามาบุญครอง  

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 

4.51- 5.00 = มากท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  S.D ระดับความสําคญั 

ดานราคา 3.88 0.81 มาก 

ดานผลิตภัณฑ 4.09 0.77 มาก 

ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 3.70 0.88 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย 3.46 1.08 ปานกลาง 

x



 

46 

จากตารางท่ี 17 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑระดับมากท่ีสุด ปจจัยดานร าคาและปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ระดับมาก สวนปจจัย

ดานการสงเสริมการขาย  มีความสําคัญระดับปานกลาง 

ตารางที ่18  แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                    ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูใชบริการศูนย 

                    รวมโทรศัพทมือถือหางสรรพสินคามาบุญครอง 

 

 

 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

 

รวม 

 

 

x  

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1. ภาพลักษณ

ของตราสินคา 

159 

(39.8) 

174 

(43.5) 

66 

(16.5) 

- 1 

(0.3) 

400 

(100) 

4.23 0.73 มาก 

2. ดีไซน  151 

(37.8) 

176 

(44.0) 

68 

(17.0) 

4 

(1.0) 

1 

(0.3) 

400 

(100) 

4.18 0.76 มาก 

3. ขนาดและ

นํ้าหนัก 

102 

(25.5) 

164 

(41.0) 

126 

(31.5) 

5 

(1.3) 

3 

(0.8) 

400 

(100) 

3.89 0.82 มาก 

4. ฟงกช่ันตางๆ 124 

(31.0) 

206 

(51.5) 

66 

(16.5) 

3 

(0.8) 

1 

(0.3) 

400 

(100) 

4.12 0.72 มาก 

5. คุณภาพและ

ความคงทน 

112 

(28.0) 

184 

(46.0) 

92 

(23.0) 

11 

(2.8) 

1 

(0.3) 

400 

(100) 

3.99 0.80 มาก 



 

47 

ตารางที ่18 (ต่อ) 

 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 

4.51- 5.00 = มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด  

ทางดานผลิตภัณฑ โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานภาพลักษณของตราสินคา  มีผลมาก (4.23) 

ดีไซน มีผลมาก ( 4.18) ขนาดและน้ําหนัก มีผลมาก ( 3.89) ฟงกช่ันตางๆ มีผลมาก ( 4.12) คุณภาพ

และความคงทน มีผลมาก (3.99) และประโยชนของการใชงาน มีผลมาก (4.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการให้ความสําคญั  

 

รวม 

 

 

x  

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั

ความ 

สําคญั 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

6. ประโยชน

ของการใชงาน 

118 

(29.5) 

210 

(52.5) 

69 

(17.3) 

2 

(0.5) 

1 

(0.3) 

400 

(100) 

4.11 0.71 มาก 

                                                        รวม 4.09 0.76 มาก 
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ตารางที ่19  แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                   ดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูใชบริการศูนยรวม  

                   โทรศัพทเคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญครอง 

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 

4.51- 5.00 = มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 19  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด  

ทางดานราคา โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานราคาของแตละยี่หอ มีผลมาก ( 3.73)  ราคา

เหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา มีผลมาก (3.90)  และราคาเหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับ มีผล

มาก (3.99)   

 

 

ด้านราคา 

ระดบัการให้ความสําคญั  

 

รวม 

 

 

x  

 

 

S.D. 

 

ระดบัความ 

สําคญั 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1. ราคาของ

แตละยี่หอ 

82 

(20.5) 

149 

(37.3) 

151 

(37.8) 

15 

(3.8) 

3 

(0.8) 

400 

(100) 

3.73   0.85 มาก 

2. ราคา

เหมาะสม

กับ

ภาพลักษณ

ของตรา

สินคา 

 104 

(26.0) 

160 

(40.0) 

128 

(32.0) 

8 

(2.0) 

- 400 

(100) 

3.90 0.81 มาก 

3. ราคา

เหมาะสม

กับคุณภาพ

ที่ไดรับ 

109 

(27.3) 

183 

(45.8) 

105 

(26.3) 

3 

(0.8) 

- 400 

(100) 

3.99 0.75 มาก 

                                                     รวม 3.87 0.80 มาก 



 

49 

ตารางที ่20  แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                    ดานสถานท่ีจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ 

                   ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญครอง  

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 

4.51- 5.00 = มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 20  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด  

ทางดานสถานท่ีจัดจําหนาย โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานความสะดวกในการเลือกซ้ือ (มี

ตัวแทนจําหนายมาก) มีผลมาก ( 3.68 )  ความสะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ  มีผลมาก ( 3.76) 

การบริการของพนักงานขาย  มีผลมาก (3.76)  และการตกแตงรานคา  มีผลมาก (3.60) 

 

 

 

ด้านสถานทีจ่ัด

จําหน่าย 

ระดบัการให้ความสําคญั  

 

รวม 

 

 

x  

 

 

S.D. 

 

ระดบัความ 

สําคญั 

มา
กท

ีสุ่ด
 

 มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1. ความสะดวก

ในการเลือกซื้อ 

(มีตัวแทน

จําหนายมาก) 

70 

(17.5) 

167 

(41.8) 

131 

(32.8) 

30 

(7.5) 

2 

(0.5) 

400 

(100) 

3.68 0.86 มาก 

2. ความสะดวก

ในการติดตอศูนย

ใหบริการ 

   87 

(21.8) 

154 

(35.8) 

137 

(34.3) 

20 

(5.0) 

2 

(0.5) 

400 

(100) 

3.76 0.86 มาก 

3. การบริการของ

พนักงานขาย 

92 

(23.0) 

143 

(35.8) 

143 

(35.8) 

- 22 

(5.5) 

400 

(100) 

  

3.76 

0.87 มาก 

4. การตกแตง

รานคา 

64 

(16.0) 

168 

(42.0) 

118 

(29.5) 

46 

(11.5 

4 

(1.0) 

400 

(100) 

3.60 0.92 มาก 

                                                       รวม 3.70 0.88 มาก 
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ตารางที ่21  แสดงคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

                    ดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ 

      ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญครอง  

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยท่ีสุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 

4.51- 5.00 = มากท่ีสุด 

 

 

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด 

ระดบัการให้ความสําคญั  

 

รวม 

 

 

x  

 

 

S.D. 

 

ระดบัความ 

สําคญั 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

1. การลดราคา 69 

(17.3) 

113 

(28.3) 

116 

(29.0) 

91 

(22.8) 

11 

(2.8) 

400 

(100) 

3.35 1.09 ปานกลาง 

2. ของแถม 

(อุปกรณเสริม

อื่นๆ) 

   74 

(18.5) 

132 

(33.0) 

123 

(30.8) 

69 

(17.3) 

2 

(0.5) 

400 

(100) 

3.52 0.99 มาก 

3. การบริการ

หลังการขาย 

72 

(18.0) 

99 

(24.8) 

137 

(34.3) 

83 

(20.8) 

9 

(2.3) 

400 

(100) 

3.36 1.07 ปานกลาง 

4. การ

รับประกัน

สินคา 

71 

(17.8) 

103 

(25.8) 

115 

(28.8) 

87 

(21.8 

24 

(6.0) 

400 

(100) 

3.28 1.16 ปานกลาง 

5. การโฆษณา

ตางๆ 

110 

(27.5) 

153 

(38.3) 

99 

(24.8) 

35 

(8.8) 

3 

(0.8) 

400 

(100) 

3.83 0.96 มาก 

                                รวม  3.47    1.05   ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 21  พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด  

ทางดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง โดยดานการลดราคา มีผลมาก 

(3.35 )  ของแถม (อุปกรณเสริมอ่ืนๆ) มีผลมาก ( 3.52) การบริการหลังการขาย  มีผลปานกลาง 

(3.36)  การรับประกันสินคา มีผลปานกลาง (3.28) และการโฆษณา มีผลมาก (3.83) 

 

5. การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1   อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

H0 : อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกัน 

กกกกกกกกH1 : อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแกมมา ( Gamma) ในการทดสอบ พบวามีคาสถิติ = 

0.144 และคา P-value =  0.007  ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  

กลาวไดวา อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันท่ีนัยสําคัญ 

α = 0.05 

สมมติฐานที ่ 2   รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดดานราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

H0 : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกัน 

H1 : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแกมมา ( Gamma) ในการทดสอบ พบวามีคาสถิติ = 

0.031 และคา P-value = 0.566 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0  กลาวไดวา 

รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกันท่ีนัยสําคัญ α = 0.05 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน  ของผู ท่ีใชบริการศูนยรวม

โทรศัพท เคล่ือนท่ี ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน ของ ผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยบทนี้จะกลาวสรุปผลการศึกษา การ

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูใชโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน  ของผูท่ีใชบริการศูนยรวม

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ผูใชกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากท่ีสุด  มีอายุ 26-33  ป  สวนใหญ

จบระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทแ ละองกรคเอกชน  และรายไดเฉล่ียตอเดือน

อยูในชวง 20,001-30,000 บาท เปนจํานวนมากท่ีสุด 

2. พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน ของ ผู ท่ีใชบริการศูนยรว ม

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผูซ้ือกลุมตัวอยางเลือกซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟนรุน 3G เปนจํานวนมากท่ีสุด โดยท่ี

ตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ  มีเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟนรุน 3G 

เพราะถูกใจดีไซนของตัวเคร่ือง  ฟงกช่ันตางๆ  และผูใชไดรับประโยชนจากโทรศัพท เคล่ือนท่ี

ไอโฟนมากท่ีสุด 
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ในดานการใชติดตอส่ือสารท่ัวไป รองลงมาคือ การใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต  

สถานท่ีท่ีผูใชกลุมตัวอยางเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟนมากท่ีสุด คือ ศูนยรวมโทรศัพท เคล่ือนท่ี

หางสรรพสินคามาบุญครอง ผูใชกลุมตัวอยางรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟ

นจากโฆษณาทางโทรทัศน มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต ซ่ึงการโฆษณาเกี่ยวกับ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนนั้นมีผลในการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง โดยผูใชกลุมตัวอยางสวน

ใหญใชระยะเวลาในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟนกอนตัดสินใจซ้ือ 4 

อาทิตย 

3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟน 

ของผูท่ีใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีของหางสรรพสินคามาบุญครอง  

ผลการศึกษาพบวา  ผูใชกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟน โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปาน

กลาง สรุปไดดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียในระดับ

มาก เรียงตามลําดับ ไดแก ภาพลักษณของตราสินคา   ดีไซน  ขนาดและน้ําหนัก  ฟงกช่ันตางๆ  

คุณภาพและความคงทน และประโยชนของการใชงาน มีผลอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียในระดับมาก 

เรียงตามลําดับ ไดแก  ราคาของแตละยี่หอ  ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา และราคา

เหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับ 

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ียใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก  ความสะดวกในการเลือกซ้ือ (มีตัวแทนจําหนายมาก)  ความ

สะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ  การบริการของพนักงานขาย  และการตกแตงรานคา มีผลอยูใน

ระดับมาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยมีปจจัยยอยท่ีมีผลเฉล่ีย

ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก   ของแถม (อุปกรณเสริมอ่ืนๆ)   และการโฆษณาตางๆ  สวนการ

ลดราคา  การบริการหลังการขาย  และการรับประกันสินคา มีผลอยูในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะห  ตามการประยุกตใช 7 Os ของกลุมเปาหมาย

และคําถามท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค  เพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใช

โทรศัพทมือถือไอโฟน รวมถึงทฤษฏีแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model)  

โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน ซ่ึงในท่ีนี้ศึกษาถึงส่ิงกระตุนสวนผสมทางการตลาด 4 ปจจัย 

คือ ผลิตภัณฑ ( Product) ราคา ( Price)  ชองทางการจัดจําหนาย ( Distribution หรือ Place)  การ

สงเสริมการตลาด   (Promotion)  ท่ีจะทําใหเกิดความตองการและส่ิงกระตุนนั้นผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดําท่ีมีอิทธิพลหลายลักษณะตอผูซ้ือ จะทําใหเกิดการ

ตอบสนองของผูซ้ือข้ันสุดทาย 

1. การประยุกต์ใช้ 7 Os ของกลุ่มเป้าหมายและคาํถามทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

เพือ่การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทีใ่ช้โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน 

 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย  (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบ

ถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย( Occupants) ซ่ึงกลุมเปาหมายของผูใชโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน 

ประกอบดวย กลุมนักเรียน นักศึกษา วัยรุน กลุมคนทํางาน นักธุรกิจ ท่ีมีรายไดปานกลางข้ึนไป 

กกกกกกกก 2.  ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงส่ิงท่ี

ผูบริโภคตองการซ้ือ( Objects) ซ่ึงก็คือผลประโยชนท่ีผูบริโภคตองการจากโทรศัพท เคล่ือนท่ี

ไอโฟน คือ (1) ใชติดตอส่ือสารท่ัวไป ( 2) ใชบริการรับสง E-mail  (3) ใชติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  

(4) ใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต  (5)การยอมรับและยกยองจากสังคมจากการท่ีผูบริโภคมี

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใช 

กกกกกกกก 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

วัตถุประสงค (Objectives) และเหตุจูงใจในการใชโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟน ดังนี้ ( 1) เพื่อความ

สะดวกในการติดตอธุรกิจ ( 2) เพื่อใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิค ( 3) เพื่อใชในการ

ติดตอส่ือสารท่ัวไป (4) เพื่อเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต (5) เพื่อตอบสนองความตองการดานการ

ยอมรับและยกยองจากสังคม  เปนตน 

กกกกกกกก 4.  ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อ

ทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการใชโทรศัพท เคล่ือนท่ี คือ ตนเอง 

ผูปกครอง เพื่อน นักแสดง ซ่ึงถือวาเปนผูมีอิทธิพล ( Influencer) โดยใชกลุมอิทธิพลเปนผูแสดง 

(Presenter) ในการโฆษณา เพื่อจูงใจกลุมลูกคาเปาหมายใหซ้ือสินคา 

กกกกกกกก 5.  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) โดยท่ัวไปผูบริโภคสามารถซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ีไดในทุกโอกาส



 
 

55 

 

หรือผูบริโภคมีแนวโนวท่ีจะเปล่ียนโทรศัพทมือถือเคร่ืองใหมปละคร้ัง ผูบริโภคบางคนอาจเปล่ียน

ทุกๆ 3 เดือนเปนตน 

กกกกกกกก 6.  ผูบริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคจะไปซ้ือสินคา ในกรณีโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญ

ผูซ้ือจะไปหาซ้ือท่ีศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนท่ีหางสรรพสินคามาบุญครอง เปนตน 

กกกกกกกก 7.  ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ในกรณีท่ีบริษัทจะเสนอโทรศัพท เคล่ือนท่ี รุนใหมเขาสู

ตลาดจําเปนตองศึกษาถึงข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ กลาวคือ  ( 1) การรับรูปญหา ( Problem 

recognition) คือ การรับรูถึงความตองการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน การโฆษณาเพื่อช้ีใหเห็นถึงขอดี

และความแตกตางของโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟนจากโทรศัพท เคล่ือนท่ี ท่ัวไป (2) การคนหาขอมูล 

(Information search) วามีโทรศัพท เคล่ือนท่ียี่หอใดบาง บริษัทผูจําหนายโทรศัพท เคล่ือนท่ีตองมี

การโฆษณาผานส่ือตางๆ เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท เคล่ือนท่ีแกลูกคา (3) การประเมินผล

ทางเลือก (Evaluation of alternatives) โดยจะพิจารณาวาโทรศัพท เคล่ือนท่ีแบบใดท่ีเหมาะสมกับ

ตน ในข้ันนี้การกําหนดคุณสมบัติและบริการตางๆ ท่ีจะมอบใหกับลูกคาตองมีจุดเดนพอท่ีจะทําให

ลูกคาตัดสินใจซ้ือ (4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decisions) ซ่ึงอาจเปนเพราะการสงเสริมการขาย

ตางๆ เชน ไมมีคาบริการรายเดือน คิดคาโทรในอัตราพิเศษ สงขอความส้ัน ( SMS) ฟรี 1 ป หรือ

โปรแกรมอัตราคาบริการแบบเหมาจายเปนรายเดือน  เปนตน ( 5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ื อ

(Postpurchasebehavior) ถาผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชโทรศัพท เคล่ือนท่ีแลวเกิดความพึง

พอใจก็จะใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้นตอไป 

2. ส่ิงกระตุนจากปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

 2.1 ดานผลิตภัณฑ ( Product) จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือใหความสําคัญตอ

ภาพลักษณของตราสินคา  ดีไซน ขนาดและน้ําหนัก  ฟงกช่ันตางๆ  คุณภาพและความคงทน  และ

ประโยชนของการใชงาน อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยการเลือก

ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ผูใชใหความสําคัญในเร่ืองของความ

เช่ือม่ันในคุณภาพของยี่หอมากท่ีสุด รองลงมาเปนฟงช่ันตางๆ และดีไซน มีอัตราท่ีเทากัน 

 2.2 ดานราคา ( Price) จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

ราคา อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี ไอโฟน ไดแก ราคาของแตละยี่หอ  

ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับ  ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ผูใชให

ความสําคัญในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมอยางมาก 

 2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ( Place) จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือใหความสําคัญ

ตอปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท เคล่ือนท่ี

ไอโฟน ไดแก  ความสะดวกในการเลือกซ้ือ (มีตัวแทนจําหนายมาก)  ความสะดวกในการติดตอ

ศูนยใหบริการ  การตกแตงรานคา  และการบริการของพนักงานขาย 

 2.4 ดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือให

ความสําคัญตอปจจัยทางดานการสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ไดแก  การโฆษณาทางโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ อินเตอรเน็ต  และการ

มีของแถม (อุปกรณเสริมตางๆ) สวนการลดราคา การบริการหลังการขาย และมีการรับประกัน

สินคา ผูใชใหความสําคัญเพียงปานกลาง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยการ

เลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา  ผูใชใหความสําคัญกับการรับประกัน

สินคามากท่ีสุด สวนการสงเสริมการขายอ่ืนๆมีความสําคัญรองลงมา 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่ 1   อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑของโทรศัพทมือถือไอโฟน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยการเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา อายุมีความสัมพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ   เนื่องจาก  บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี

แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  เชนกลุมวัยรุนจะใหความสําคัญในดานของดีไซน

และความทันสมัย สวนวัยผูใหญจะใหความสําคัญในดานของประโยชนของการใชงานและคุณภาพ

ความคงทนของสินคา 

สมมติฐานที ่2    รายไดมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา

ของโทรศัพทมือถือไอโฟน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ราคาไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคของ
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย  พบวา กลุมท่ีมีความตองการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีแทจริงเปน

กลุมท่ีมีรายไดในระดับคอนขางสูง สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากผูใชสวนใหญนั้นอยูในชวงวัยรุน

จึงยังไมมีรายไดมากนัก แตมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือไดงายและใชจายเงินตามกระแสแฟช่ัน

ตางๆ ซ่ึงอาจจะมีฐานะทางบานท่ีดีรวมถึงในปจจุบันนั้นมีการใหสินเช่ือตางๆโดยการสามารถผอน

ชําระได จึงทําใหมีอํานาจในการซ้ือสินคาราคาแพงไดโดยไมตองจายเงินกอน ซ่ึงเปนการเพิ่ม

ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือสินคาไดมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามของผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ใหความสําคัญในเร่ืองของดีไซนและประโยชน

ของการใชงาน  ซ่ึงบริษัทแอปเปลสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดอยาง

ตรงจุด เนื่องจากบริษัทแอปเปลไดใหความสําคัญในเร่ืองของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ

สรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพออกสูตลาด ท้ังยังเปนผูนําทางความคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑท่ี

มีความแปลกใหม นอกจากนี้บริษัทแอปเปลควรจะสงเสริมผลิตภัณฑของตนเองใหเกิดการทํางาน

รวมกันกับอุปกรณของยี่หออ่ืนมากข้ึน เพื่อใหผูใชเกิดการตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน  รวมถึงควรจะมี

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพื่อตอบสนองลูกคากลุมอ่ืนๆดวย เพื่อเปนการขยายสวนแบงตลาด 

ข้อเสนอในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง

เดียว ซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี

อ่ืนๆดวย เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหไดผลงานวิจัยท่ีสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

2.  เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชโทรศัพท เคล่ือนท่ีไอโฟน ท่ีใชบริการศูนย

รวมโทรศัพท เคล่ือนท่ี ของหางสรรพสินคามาบุญครอง ซ่ึงอาจจะมีพฤติกรรมการซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีความแตกตางจากผูใชจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ดังนั้นในการนําผลการศึกษาไป

ใชเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด จึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหแผนการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กก 

 

 



การศึกษาพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน

กรณศึีกษา : ศูนย์รวมโทรศัพท์เคลือ่นทีห้่างสรรพสินค้ามาบุญครอง

ผูวิจัย: นางสาวจิรนันท เพียรอุสาหะ



วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของผูที่ใช

บริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง 

2. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยที่สงผลในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 

ของผูที่ใชบริการศนูยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ ของหางสรรพสินคา     

มาบุญครอง 



บทนํา

ในปจจุบันนี้กระแสของโทรศัพทเปนที่ไดรับความสนใจอยางมาก คือ

โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของบริษัทแอปเปล ซึ่งเปนโทรศัพทที่สรางความโดงดัง

ไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย จากคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทเคลื่อนที่

ไอโฟนนัน้ทําใหไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ

อยางมาก ทั้งที่มีราคาคอนขางแพง  จึงเปนประเดน็ทีน่าจับตามองของบุคคลทั่วไป

และนักการตลาด ดังนั้นจึงทําใหธุรกจิโทรศัพทเคลื่อนที่ยีห่อตางๆนัน้พยายามคนหา

ความตองการของผูบริโภคและตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  

เพื่อตอสูกับสภาวการณแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน  จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยสนใจ

ศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน



สมมติฐานของงานวิจัย

1. อายุมคีวามสัมพันธกับระดบัปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภณัฑในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนมคีวามสัมพันธกบัระดบัปจจัยสวนผสม

ทางการตลาดดานราคาในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน



ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูใชบริการศูนยรวม
โทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง

 โดยคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตร                       ไดจํานวน  384  
ชุด และเพ่ือปองกันความผิดพลาดผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางให
เปนจํานวนเต็มคือ 400 ชุด

 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

2

2e
p)z-p(1n =



เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบง
แบบสอบถามเปน  4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1     แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

 ตอนที่ 2     แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

 ตอนที่ 3      แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
          ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม



การวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เกบ็รวบรวมได โดยการแจก
แจงความถี่ คารอยละ

2. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟน โดยนําเสนอขอมูลในรูปของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3. ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ



สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล



ส่วนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ จํานวน ร้อยละ

ชาย 154 38.50

หญิง 246 61.50

รวม 400 100.00

ตารางที ่1  แสดงความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที ่2    แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ

ตํ่ากวา 18 22 5.50

18-25 ป 115 28.80

26-33  ป 193 48.30

34-41 ป 55 13.80

42-49 ป 12 3.00

50 ป ขึ้นไป 3 0.80

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที ่3 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 85 21.3

วางงาน/แมบาน 2 0.5

รัฐวิสาหกิจ 11 2.8

นักเรียน/นักศึกษา 122 30.5

พนักงานบริษัท/องกรคเอกชน 146 36.5

รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ 34 8.5

รวม 400 100



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

  ตารางที ่4 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ

โสด 246 61.50

สมรส 137 34.30

อยาราง 13 3.30

หมาย 4 1.00

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที ่5 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 3 0.80

มัธยมศกึษาตอนตน 5 1.30

มัธยมศกึษาตอยปลาย/ปวช. 56 14.00

อนุปริญญา/ปวส. 12 3.00

ปริญญาตรี 272 68.00

สูงกวาปริญญาตรี 52 13.00

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที ่6  แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวน ร้อยละ

ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 15 3.80

5,001-10,000 บาท 59 14.80

10,001-20,000 บาท 89 22.30

20,001-30,000 บาท 112 28.00

30,001-40,000 บาท 87 21.80

40,000 บาทขึ้นไป 38 9.50

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวน ร้อยละ

ตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 50 12.50

5,001-10,000 บาท 94 23.50

10,001-20,000 บาท 126 31.50

20,001-30,000 บาท 81 20.30

30,001-40,000 บาท 37 9.30

40,000 บาทขึ้นไป 12 3.00

รวม 400 100.00

                       

ตารางที ่ 7 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจาย

                   เฉลี่ยตอเดือน



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่8 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

    ระยะเวลาการเปลี่ยนโทรศัพท

ระยะเวลาการเปลีย่นโทรศัพท์ จํานวน ร้อยละ

นอยกวาคร่ึงป 38 9.50

คร่ึงป - 1ป 143 35.80

1 ป - 2 ป 165 41.20

มากกวา 2 ป 54 13.50

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่9  แสดงความถี่ และรอยละของผูซ้ือ จําแนกตามรุนของ  

          โทรศัพทมือถือไอโฟน

รุ่นของโทรศัพท์เคลือ่นที่

ไอโฟน จาํนวน ร้อยละ

2 G 25 6.30

3 G 221 55.20

3 Gs 154 38.50

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

      ตารางที ่ 10 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

             เหตุผลสําคัญที่ทําใหเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน จาํนวน ร้อยละ

ดีไซน 322 80.50

เชื่อมั่นในตราสินคา 183 45.80

ฟงกชั่นตางๆ 217 54.30

ความนิยมของสงัคม 179 44.80

ราคาเหมาะสม 93 23.30

ขนาดและน้ําหนัก 52 13.00

รายการสงเสริมการขาย 77 19.30

อื่นๆ 2 0.50



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่11 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประโยชน

     ที่ไดรับจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ จาํนวน ร้อยละ

ติดตอสื่อสารทั่วไป 335 83.80

ใชบริการรับสง E-mail 130 32.50

ติดตอสื่อสารทางธรุกิจ 160 40.00

ใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 276 69.00

การยอมรับและยกยองจากสงัคม 173 43.30

อื่นๆ 36 9.00



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

       ตารางที ่12   แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

             บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จาํนวน ร้อยละ

ตนเอง 209 52.30

เพื่อน 96 24.00

ดารา 30 7.50

พอแม/ผูปกครอง 57 14.30

ญาติพี่นอง 8 2.00



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่13  แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

             แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัโทรศัพท์เคลื่อนที่

ไอโฟน จํานวน ร้อยละ

โฆษณาทางโทรทัศน 264 66.00

ปายโฆษณา 94 23.50

โฆษณาทางวิทยุ 74 18.50

อินเตอรเน็ต 248 62.00

อื่นๆ 14 3.50



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่14  แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

      โฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

โฆษณามผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ จาํนวน ร้อยละ

มาก 164 41.00

ปานกลาง 165 41.30

นอยมาก 50 12.50

ไมมีเลย 21 5.30



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่15   แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

       สถานที่เลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

สถานทีเ่ลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน จาํนวน ร้อยละ

ศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนทีห่างสรรพสินคามาบุญครอง 257 64.30

ศูนยบริการทรู คอเปอรเรชั่น 62 15.50

หางสรรพสินคาทัว่ไป 40 10.00

ตางประเทศ 41 10.20

รวม 400 100.00



ส่วนที่ 2 ขอมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที ่16  แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

             ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ จาํนวน ร้อยละ

1 อาทิตย 36 9.00

2 อาทิตย 89 22.30

3 อาทิตย 102 25.50

4 อาทิตย 137 34.20

1 เดือนข้ึนไป 36 9.00

รวม 400 100.00



ส่วนที ่3  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือ

  โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน

x

ตารางที ่17 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด

    โดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนของผูใชบริการ

     ศูนยรวมโทรศัพทเคล่ือนทีห่างสรรพสินคามาบุญครอง 

x

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด S.D ระดบัความสําคญั

ด้านราคา 3.88 0.81 มาก

ด้านผลติภณัฑ์ 4.09 0.77 มาก

ด้านสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 3.70 0.88 มาก

ด้านการส่งเสริมการขาย 3.46 1.08 ปานกลาง

x



ส่วนที ่3  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือ

โทรศัพท์เคลือ่นทีไ่อโฟน
ตารางที ่18

ด้านผลติภณัฑ์ ระดบัการให้ความสําคญั รวม S.D. ระดบัความ

สําคญัมาก

ทีสุ่ด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ทีสุ่ด

1. ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินค้า

159

(39.8)

174

(43.5)

66

(16.5)

- 1

(0.3)

400

(100)

4.23 0.73 มาก

2. ดไีซน์ 151

(37.8)

176

(44.0)

68

(17.0)

4

(1.0)

1

(0.3)

400

(100)

4.18 0.76 มาก

3. ขนาดและนํา้หนัก 102

(25.5)

164

(41.0)

126

(31.5)

5

(1.3)

3

(0.8)

400

(100)

3.89 0.82 มาก

4. ฟังก์ช่ันต่างๆ 124

(31.0)

206

(51.5)

66

(16.5)

3

(0.8)

1

(0.3)

400

(100)

4.12 0.72 มาก

5. คุณภาพและความ

คงทน

112

(28.0)

184

(46.0)

92

(23.0)

11

(2.8)

1

(0.3)

400

(100)

3.99 0.80 มาก

6. ประโยชน์ของการ

ใช้งาน

118

(29.5)

210

(52.5)

69

(17.3)

2

(0.5)

1

(0.3)

400

(100)

4.11 0.71 มาก

                                                        รวม 4.09 0.76 มาก

x



ส่วนที ่3  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์

เคลือ่นทีไ่อโฟน

ตารางที ่19

x

ด้านราคา ระดับการใหความสําคัญ รวม S.D. ระดบัความ

สําคญั
มาก

ทีสุ่ด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ทีสุ่ด

1. ราคาของแต่

ละยีห้่อ

82

(20.5)

149

(37.3)

151

(37.8)

15

(3.8)

3

(0.8)

400

(100)

3.73 0.85 มาก

2. ราคา

เหมาะสมกบั

ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินค้า

104

(26.0)

160

(40.0)

128

(32.0)

8

(2.0)

- 400

(100)

3.90 0.81 มาก

3. ราคา

เหมาะสมกบั

คุณภาพทีไ่ด้รับ

109

(27.3)

183

(45.8)

105

(26.3)

3

(0.8)

- 400

(100)

3.99 0.75 มาก

 รวม 3.87 0.80 มาก

x



ส่วนที ่3  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์

เคลือ่นทีไ่อโฟน

ตารางที2่0

xด้านสถานทีจั่ด

จําหน่าย

ระดับการให้ความสําคญั รวม S.D. ระดับความ

สําคญั
มาก

ทีสุ่ด

มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด

1. ความสะดวกใน

การเลอืกซ้ือ (มี

ตัวแทนจําหน่าย

มาก)

70

(17.5)

167

(41.8)

131

(32.8)

30

(7.5)

2

(0.5)

400

(100)

3.68 0.86 มาก

2. ความสะดวกใน

การติดต่อศูนย์

ให้บริการ

87

(21.8)

154

(35.8)

137

(34.3)

20

(5.0)

2

(0.5)

400

(100)

3.76 0.86 มาก

3. การบริการของ

พนักงานขาย

92

(23.0)

143

(35.8)

143

(35.8)

- 22

(5.5)

400

(100)

3.76 0.87 มาก

4. การตกแต่งร้านค้า 64

(16.0)

168

(42.0)

118

(29.5)

46

(11.5

4

(1.0)

400

(100)

3.60 0.92       มาก

                                                       รวม 3.70 0.88       มาก

x



ส่วนที ่3  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์

เคลือ่นทีไ่อโฟน
ตารางที ่21

xด้านการส่งเสริม

การตลาด

ระดับการให้ความสําคญั รวม S.D. ระดับความ

สําคญั
มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ทีสุ่ด

1. การลดราคา 69

(17.3)

113

(28.3)

116

(29.0)

91

(22.8)

11

(2.8)

400

(100)

3.35 1.09 ปานกลาง

2. ของแถม 

(อุปกรณ์เสริมอืน่ๆ)

74

(18.5)

132

(33.0)

123

(30.8)

69

(17.3

2

(0.5)

400

(100)

3.52 0.99 มาก

3. การบริการหลงัการ

ขาย

72

(18.0)

99

(24.8)

137

(34.3)

83

(20.8)

9

(2.3)

400

(100)

3.36 1.07 ปานกลาง

4. การรับประกนัสินค้า 71

(17.8)

103

(25.8)

115

(28.8)

87

(21.8

24

(6.0)

400

(100)

3.28 1.16 ปานกลาง

5. การโฆษณาต่างๆ 110

(27.5)

153

(38.3)

99

(24.8)

35

(8.8)

3

(0.8)

400

(100)

3.83 0.96 มาก

                                รวม 3.47   1.05  ปานกลาง

x



การทดสอบสมมติฐาน

สมมตฐิานที ่1 อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาด            
           ดานผลิตภัณฑในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน

Hₒ:  อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกัน

H1: อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน

ผลการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติแกมมา (Gamma) ในการทดสอบ พบวามี
คาสถิติ = 0.144 และคา P-value =  0.007  ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0  กลาวไดวา อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันที่นัยสําคัญ α = 0.05



การทดสอบสมมติฐาน

สมมตฐิานที ่2 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดดานราคาในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน

Hₒ : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมคีวามสัมพันธกัน

H1 : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกัน

ผลการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติแกมมา (Gamma) ในการทดสอบ พบวามี

คาสถิติ = 0.031 และคา P-value = 0.566 ซ่ึงมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก H0  กลาวไดวา รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมี

ความสัมพันธกันที่นัยสําคัญ α = 0.05



ผลการทดสอบสมมติฐาน

 สมมตฐิานที ่1 อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

สมมตฐิานที ่2   รายไดมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ดานราคาของโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน



การอภิปรายผลการวจิัย

ด้านผลติภณัฑ์ (Product)

ด้านราคา (Price)

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place)

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)



ขอเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย

1. บริษัทแอปเปลควรจะสงเสริมผลิตภัณฑของตนเองใหเกดิการ
ทํางานรวมกันกับอุปกรณของยี่หออ่ืนมากขึ้น เพ่ือใหผูใชเกดิการ
ตดัสินใจซื้อไดงายขึ้น 

 

2. ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพ่ือตอบสนองลูกคากลุม
อ่ืนๆดวย เพ่ือเปนการขยายสวนแบงตลาด



ขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังต่อไป

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพ่ิมเตมิดังนี้

1. ในดานเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. ในดานของประชากร



 

คําถามและขอเสนอแนะ
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ชุดท่ี......................  

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน 

(กรณีศึกษา:ศูนยรวมโทรศัพทของหางสรรพสินคามาบุญครอง) 

 

คาํช้ีแจงแบบสอบถาม  

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย ในหัวขอ 

“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน  กรณีศึกษา:  ศูนยรวมโทรศัพทของ

หางสรรพสินคามาบุญครอง ” จึงขอความรวมมือใหประชาชนตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ โดย

ทานไมตองเขียนช่ือลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความ

เปนจริงของทานมากท่ีสุด โดยคําตอบของทานผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆ 

ตอทานและครอบครัวท้ังส้ิน 

2. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน 

    สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ 

                ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน 

  สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 

 หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูท่ีแจก

แบบสอบถามทาน และเม่ือทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจก

แบบสอบถามใหแกทาน 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทาน

ในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาถึงพฤติกรรมการเลอืกซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน  

กรณศึีกษา ศูนย์รวมโทรศัพท์ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง 

 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

ส่วนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

         ชาย     หญิง 

2. อายุ  

 อายุ ต่ํากวา 18 ป    อายุ 26-33 ป    อายุ 42-49 ป  

 อายุ 18-25 ป    อายุ 34-41 ป    อายุ 50 ป ข้ึนไป 

3. อาชีพ 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว     พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน 

  วางงาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ   รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 

  รัฐวิสาหกิจ      ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ระบุ......................... 

  นักเรียน/นักศึกษา 

4. สถานภาพ  

 โสด   สมรส หยาราง  หมาย 

5. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา    อนุปริญญา / ปวส. 

 มัธยมศึกษาตอนตน     ปริญญาตรี   

  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.    สูงกวาปริญญาตรี   

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน  

 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   20,001-30,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

        10,001-20,000 บาท    40,000 บาทข้ึนไป 

7. คาใชจายเฉล่ียตอเดือน  

 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   20,001-30,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

        10,001-20,000 บาท    40,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน 

8. ทานเปล่ียนโทรศัพทบอยแคไหน 

 นอยกวาคร่ึงป  คร่ึงป-1ป     1ป-2ป    มากกวา2ป  

9. ทานเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน รุนใด 

 2.5 G  3G   3Gs  

10. เหตุผลท่ีเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ดีไซน    ราคาเหมาะสม 

  เช่ือม่ันในตราสินคา   ขนาดและน้ําหนัก 

  ฟงกช่ันตางๆ   รายการสงเสริมการขาย 

  ความนิยมของสังคม   อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

11. ทานคิดวาประโยชนท่ีไดรับจากการใชโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ใชติดตอส่ือสารท่ัวไป  ใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

  ใชบริการการรับสง E-mail  การยอมรับและยกยองจากสังคม 

  ใชติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

12. ทานคิดวาบุคคลใดมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทไอโฟน 

 ตนเอง    พอและแม/ผูปกครอง 

  เพื่อน    ญาติพี่นอง 

  ดารา    อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

13. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 โฆษณาทางโทรทัศน    โฆษณาทางวิทยุ 

  ปายโฆษณา     อินเตอรเน็ต 

  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

14. โฆษณาท่ีเกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเพียงใด 

  มาก   ปานกลาง        นอยมาก      ไมมีเลย 

15. สถานท่ีท่ีทานเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ศูนยรวมโทรศัพทหางสรรพสินคามาบุญครอง 

  ศูนยบริการทรู คอเปอรเรช่ัน 

  หางสรรพสินคาท่ัวไป 

  ตางประเทศ 

  อ่ืนๆ ระบุ................................................ 
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16. ทานใชระยะเวลาในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนนานเทาใดกอนการ

ตัดสินใจซ้ือ 

  1 อาทิตย   2 อาทิตย    3 อาทิตย  

  4 อาทิตย   1 เดือนข้ึนไป 

 

ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพท์ไอโฟน 

คาํช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับคําตอบของทานมากท่ีสุด โดยท่ีปจจัยในแตละ

ขอมีผลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทไอโฟนมากนอยเพียงใด 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ด้านผลติภัณฑ์           

1. ภาพลักษณของตราสินคา           

2. ดีไซน           

3. ขนาดและนํ้าหนัก           

4. ฟงกช่ันตางๆ      

5. คุณภาพและความคงทน           

6. ประโยชนของการใชงาน      

ด้านราคา           

7. ราคาของแตละยี่หอ      

8. ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา           

9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ      

ด้านสถานทีจ่ัดจําหน่าย      

10. ความสะดวกในการเลือกซื้อ (มีตัวแทนจําหนายมาก)      

11. ความสะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ      

12. การบริการของพนักงานขาย      

13. การตกแตงรานคา      
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือ 

มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ด้านการส่งเสริมการขาย      

14. การลดราคา      

15. ของแถม (อุปกรณเสริมอื่นๆ)      

16. การบริการหลังการขาย      

17. การรับประกันสินคา      

18. การโฆษณาตางๆ      

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

ผู้ทาํวจัิยขอขอบคุณทีใ่ห้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวจิรนันท เพียรอุสาหะ 

ท่ีอยู 389/101 หมู 3 ซอย เพชรเกษม 62/1 บางแค  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีวัด

อัปสรสวรรค 

พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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