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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน กลุม
ตัวอยาง คือ ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทของหางสรรพสินคามาบุญครอง จํานวน 400 คน โดยใช
วิธีการสํารวจกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวนและการทดสอบโดยใชสถิติแกมมา
ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของผูใชกลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง โดยมีรายรับตอเดือนอยูในชวง 2 ,001-3,000 บาท สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท
และนักเรียน นักศึกษาตามลําดับ นิยมใชโทรศัพทไอโฟน รุน 3G มีเหตุผลสําคัญที่ทําใหเลือกซื้อ
เนื่องจากดีไซนของตัวเครื่องและฟงกชั่นตางๆ โดยที่ตนเองมีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
ผูซื้อรูจักหรือทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไอโฟนจากการโฆษณาทางโทรทัศนและทาง
อินเตอรเน็ต โดยที่โฆษณานั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือไอโฟนของกลุมตัวอยาง โดยรวมแลวมีผลมากเมื่อแยกพิจารณารายปจจัย ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ

______________________________________________________________________________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา ………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา ………………………………….
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี ขอขอบพระคุณอาจารยประพล เปรมทองสุข
อาจารยที่ปรึกษาที่ใหความอนุเคราะหในการใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และขอคิดเห็
น
ตลอดจนตรวจทานและแกไขเปนอยางดียิ่งจนการศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี
ขอขอบพระคุณเหลาคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ที่ใหความรูในแขนงวิชา
ตางๆ ใหผูวิจัยในระหวางการศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ คือ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ประธาน
คณะกรรมการสอบ และ อาจารยสิริชัย ดีเลิศ กรรมการสอบ ที่ชวยใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอ
การวิจัยอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ชวยสงเสริม และสนับสนุนดานทุนทรัพย และคอยให
กําลังใจตลอดมา รวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือในการทําวิจัยในครั้งนี้
สุดทายนี้ขอขอบคุ ณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปจจุบันนั้นเทคโนโลยีไดเขามาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีอัตราการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในการครองสวนแบงทางการตลาด
ซึ่งในปจจุบันนี้กระแสของโทรศัพทเปนที่นิยมที่สุดในขณะนี้คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของ
บริษัทแอปเปล ซึ่งเปนโทรศัพทที่สรางความโดงดังไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้
ทางบริษัททรู ไดสิทธิ์ในการนําเขามาจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยเพียงรายเดียว
หลังจากที่บริษัทแอปเปลเปดตัวสินคาอยางสมบูรณแบบนั้นก็ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ดวย
รูปแบบของตัวเครื่องที่มีความทันสมัยและฟงกชันตางๆมากมายที่เอื้ออํานวยความสะดวกอยางครบ
ครันไวในโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องเล็กๆเพียงเครื่องเดียว มหาวิทยาลัยชื่อดังของญี่ปุนในกรุงโตเกียว
สามารถนําเอาเทคโนโลยี จากโทรศัพทมือถือไอโฟน มายกระดับการเรียนการสอนดวยการสราง
เครือขายขอมูลระหวาง อาจารยและนักศึกษา ซึ่งจะทําใหทั้ง 2 ฝายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และใกลชิดกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะอํานวยความสะดวกใหไมตองเสียเวลาลงบันทึกการเขา
เรียนของนักศึกษาในกระดาษอีกตอไป และยังชวยแกปญหานักศึกษาหนีเรียน โดยอาศัยระบบจีพี
เอสติดตาม จากคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทมือถือไอโฟน นั้นทําใหไดรับความสนใจจาก
ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศอยางมาก ทั้งที่มีราคาที่คอนขางแพง จึงเปนประเด็นที่นา
จับตามองของบุคคลทั่วไปและนักการตลาด
ความนิยมของโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟน เปนที่ตองการของผูบริโภคอยางมากในหลาย
ประเทศ ตัว อยาง เชน ญี่ ปุน ไดรับกระแสตอบรับและสนับสนุนอยางดีมาก

ที่รานคาใจกลาง

กรุงโตเกียว ซึ่งเชนเดียวกับอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศ อังกฤษมีรายงานวาบริษัทจําหนาย
อุปกรณสื่อสารชื่อดังถึงกับรองรับยอดสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ตไมไหว มียอดสั่งซื้อไอโฟน
ผานทางระบบออนไลนมากถึง 13,000 รายตอวินาที สงผลใหเว็บไซตขัดของชั่วครา

ทรีจี
ว ทําให

นักวิเคราะหมองวา แอปเปลอาจขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ทรีจี ไดมากถึง 2 ลานเครื่อง ดวยการ
มีคุณสมบัติที่โดดเดนจากโทรศัพททั่วไป (ดวงกมล โชตะนา 2551)
1
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จากรายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของป 2008 พบวา บริษัท แอปเปล มี
กระแสตอบรับที่ดีมากในตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือ ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากยอดจําหนาย
ไอโฟน ทรีจี ไดกวา 1.7 ลานเครื่องภายในไตรมาสแรก จนทําให บริษัท แอปเปล สามารถขึ้นไป
ครองอยูในอันดับที่สามของโลกในตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือไดสําเร็จ โดยในชวงไตรมาสแรกที่
ผานมา ตลาดธุรกิจโทรศัพทมือถือมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น โดยสูงขึ้น 29 เปอรเซ็นต เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2007 (ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ 2551) แตคูแขงรายอื่นๆนั้นกลับ
มองวาเปนโอกาส ดีที่ไอโฟนจะเขามาชวยกระตุนความตองการในตลาดโดยรวมใหมีความคึกคัก
โดยเฉพาะในตลาดโทรศัพทมือถือระดับบนที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ซึ่งอาจชวยกระตุนยอดขาย
ใหกับบริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือรายอื่นๆ ในกลุมผลิตภัณฑใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงทําใหธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอตางๆนั้นพยายามคนหาความตองการของผูบริโภคและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด เพื่อตอสูกับสภาวการณแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน จึงเปน
เหตุผลใหผูศึกษาสนใจพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน จากการสํารวจพบวาศูนยรวม
ขอมูลที่เกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่และเปนแหลงรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใหญที่สุดในประเทศ คือ
หางสรรพสินคามาบุญครอง ผูศึกษาจึงเลือกผูใชที่เปนผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง
วัตถุประสงค์ ของวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของผูที่ใชบริการศูนยรวม
โทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง
2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลในการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน ของผูที่ใช
บริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง
สมมติฐานการวิจัย
1. อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑของ
โทรศัพทมือถือไอโฟน
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา
ของโทรศัพทมือถือไอโฟน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน ของประชากรที่ใช
บริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูขาย เวลาในการตัดสินใจซื้อ
สาเหตุในการซื้อ และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ( Product) ราคา
(Price) ชองทางการจัดจําหนาย ( Place) และการสงเสริมทางการตลาด ( Promotion) ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง
ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่ใชบริการศูนยรวม
โทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน โดยระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1.ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของประชากรที่ใชบริการ
ศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.ทําใหทราบถึงระดับปจจัยที่สงผลในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของผูที่
ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง
3.เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน โดย
สามารถนําขอมูลทางการตลาด และรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคไปใชในการปรับปรุง
และกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในอนาคต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ
4. เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
เปนแนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลทางการตลาดของการดําเนินธุรกิจ ในการจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
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นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ซื้อโทรศัพทไอโฟน ทรีจี ไดแก เหตุผลที่ทําใหซื้อ แหลงที่ซื้อ และโอกาสที่ซื้อ
โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน หมายถึง โทรศัพท เคลื่อนที่ ที่มีความสามารถใชงาน
อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถ
ใชงานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สงSMS ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี คนหา
แผนที่ ฟงเพลง และความสามารถอื่น โดยมีอุปกรณหลักประกอบดวย Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ
2.0 และกลองถายภาพ
ตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการประมวลความรูสึกนึกคิดจากขอมูลที่มีอยู เพื่อเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ผู้บริโภค หมายถึง ผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามา
บุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง
“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน กรณีศึกษา ศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคามาบุญครอง” โดย
กําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ
2. ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือไอโฟน
3. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของ
- พฤติกรรมของผูบริโภคและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
- โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
- กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
- ทฤษฎีสวนประสมการตลาด
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
โทรศัพทมือถือ หรือ โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิคสลักษณะ
เดียวกับโทรศัพทบานแตไมตองการสายโทรศัพทจึงทําใหสามารถพกพาได โทรศัพทเคลื่อนที่ใช
คลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยผานสถานีฐานโดยเครือขายขอ
ง
โทรศัพทเคลื่อนที่แตละผูใหบริการจะเชื่อมตอกับเครือขายของโทรศัพทบานและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูใหบริการอื่นๆ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสารทางเสียงแลวยังมี
ความสามารถอื่นอีกเชนสนับสนุนการสื่อสารดวยขอความ เชน SMS ,การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ,
การสื่อสารดวยแบบ Multimedia เชน MMS, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก , นาฬิกาจับเวลา, ปฏิทิน, ตาราง
นัดหมาย, แผนที่, โปรแกรมประมวลผลคํา , รวมไปถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชัน
ของจาวาเชน เกมสตางๆได
วิวฒ
ั นาการของโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
- 1G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ analog ระบบที่จัดอยูในยุคนี้เชน NMT, AMPS,
DataTac
- 2G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ digital ระบบที่จัดอยูในยุคนี้เชน GSM, cdmaOne,
PDC
- 2.5G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ digital ที่เริ่มนําระบบ packet switching มาใช
ระบบที่จัดอยูใน ยุคนี้เชน GPRS
- 2.75G ระบบที่จัดอยูในยุคนี้เชน CDMA2000 1xRTT, EDGE
- 3G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ digital ที่มีความสามารถครบทั้งการสื่อสารดวยเสียง
และขอมูลรวมถึงวีดิโอ ระบบที่จัดอยูในยุคนี้เชน W-CDMA, TD-SCDMA
- 3.5G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ digital ที่มีความเร็วในการสงขอมูลสูงขึ้นกวา 3G
เชน HSDPA ใน W-CDMA
- 4G ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่กําลังอยูระหวางการพัฒนาและทดสอบ เชื่อกันวา
โทรศัพทมือถือในยุคนี้จะสามารถสนับสนุน แอปพลิเคชันที่ตองการแบนดวิธสูงเชน ความจริง
เสมือน 3 มิติ (3D virtual reality) หรือ ระบบวิดีโอที่โตตอบได (interactive video) เปนตน
ระบบปฏิบัติการเคลือ่ นที่
- ซิมเบียน (Simbian) ซึ่งสวนใหญจะใชในคายโนเกีย
- วินโดวสโมบาย (Windows Mobile) จะใชกับโทรศัพทมือถือที่เปน PDA
- ไอโฟน โอเอส (Iphone Os) ใชเฉพาะใน ไอโฟน และ ไอพอดทัช
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ผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
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. แอลจี

15. ไอโมบาย

17. โฟนวัน

18. จีเน็ท

กกกกกกกก16. แอปเปล
19.ทีดับบลิวแซด

ประวัติบริษัทแอปเปิ ล
แอปเปล (Apple Inc.) หรือในชื่อเดิม แอปเปลคอมพิวเตอร (Apple Computer Inc.) เปน
บริษัทในซิลิคอนวัลเลย ทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แอปเปลปฏิวัติคอมพิวเตอรตั้งโตะในยุค 70
ดวยเครื่องแอปเปลทู (Apple II) และแมคอินทอช (Macintosh) ในยุค 80 ปจจุบันแอปเปลมีชื่อเสียง
ดานฮารดแวร เชน ไอแมค ไอพอด ไอโฟน และ รานขายเพลงออนไลนไอทูนส
บริษัท Apple Computer Inc. ไดเกิดขึ้นจากการรวมกันกอตั้งของ สตีฟ จ็อบส และ
สตีฟ วอซเนียก ทําการปฏิวัติธุรกิจคอมพิวเตอรตั้งโตะในยุค 70 โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องแรกที่ประดิษฐจากโรงรถออกมาขาย ในชื่อ Apple I ที่ราคาจําหนาย 666.66 เหรียญ ใน
จํานวนและระยะเวลาจํากัด ภายในปถัดมาก็ไดผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํายอดจําหนายสูงสุด
ใหกับบริษัท ณ ขณะนั้นคือ Apple II ซึ่งเปนการเปดศักราชใหมแหงวงการไมโครคอมพิวเตอร และ
เปนการสรางมาตรฐานใหกับไมโครคอมพิวเตอรที่เกิดมาตามหลังทั้งหมด (อยางไรก็ดี ในชวงเวลา
ดังกลาว ทางบริษัทจะมุงเนนการขายระบบปฏิบัติการมากกวาที่จะขายผลิตภัณฑ
ไมโครคอมพิวเตอร เนื่องจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑจากบริษัท Intel และ IBM ทํางานได
ดีกวา)
ตอมาในยุค 80 Apple Inc. ไดพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สงผล
ถึงยอดจําหนายที่สูงขึ้นตามลําดับ ภายใตชื่อผลิตภัณฑ Macintosh ซึ่งยังสงผลให Apple ยังคงมี
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ชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑมาจนถึงปจจุบัน ดวยมาตรฐานและเอกลักษณทางการตลาดที่สอดคลอง
กับปณิธานองคกรที่วา “คิดอยางแตกตาง (Think Different)”
ผลิตภัณฑที่มักไดรับการกลาวถึงและเปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน อาจแบงได
เปน 3 กลุมดวยกัน ไดแก
1. เครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่เปนคอมพิวเตอรขนาดพกพา ( 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)
ประวัติโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
โทรศัพทไอโฟน (อังกฤษ : iPhone) เปนโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถใชงาน
อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถ
ใชงานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สงเอสเอมเอส ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวรซาฟารี
คนหาแผนที่ ฟงเพลง และความสามารถอื่น โดยมีอุปกรณหลักประกอบดวย Wi-Fi (802.11b/g) บลู
ทูธ 2.0 และกลองถายภาพ 2.0-megapixel ไอโฟนรุนแรกมีลักษณะ 2.5G quad band GSM และ
EDGE และรุนที่สองใช UMTS และ HSDPA
แอปเปลไดเปดเผยไอโฟนรุนแรกโดย สตีฟ จอบส ในงานแม็คเวิลด วันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2550 และวางจําหนายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไอโฟนไดชื่อวา
เปนสิ่งประดิษฐยอดเยี่ยมประจําปจากนิตยสารไทม ประจําป 2550 ไอโฟนทรีจี (3G) เปดตัวเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติในการสนับสนุนการใชขอมูล 3G ที่มากขึ้นและทําให
ความเร็วเริ่มตนในการเปดใช GPS เพิ่มขึ้น
แอปเปลเปดตัว ไอโฟน 3G S เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในงานดับเบิลยูดับเบิลยูดี
ซี การทํางานของโทรศัพทไอโฟนนี้จะแตกตางจากโทรศัพท เคลื่อนที่ อื่น โดยโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนจะไมมีปุมสําหรับกดหมายเลขโทรศัพท โดยการทํางานทั้งหมดจะทํางานผานหนาจอโดย
การสัมผัสมัลติทัชผานคําสั่งตางๆ โดยมีระบบปฏิบัติการหลักแมคโอเอสเท็น และมีระบบเซ็นเซอร
ในการรับรูสภาพของเครื่องเพื่อกําหนดการแสดงผลของจอภาพ เชนหากวางเครื่องในแนวตั้งระบบ
ก็จะปรับใหแสดงผลในแนวตั้ง หากวางในแนวนอนระบบก็จะแสดงผลในแนวนอน (วิกิพีเดีย
สารานุกรม 2552)
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โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน คืออะไร
โทรศัพทมือถือที่พัฒนาโดยบริษัท Apple เจาของคอมพิวเตอร Mcintosh หรือที่เรามัก
เรียกวา MAC Computer นอกเหนือจาก iPhone แลว กอนหนาที่ก็มีอุปกรณที่ความสามารถ
ใกลเคียงกับ iPhone มากๆ ก็คือ iPod ซึ่งมีอีกหลากหลายรุน เชน iPod Shuffle (ไมมีหนาจอ), iPod
Nano (มีหนาจอขนาดเล็ก), iPod Classic (มีหนาจอ) และ iPod Touch (มีหนาจอ) ซึ่ง iPod Touch นี้
ดูจะคลายกับ iPhone มากที่สุดแตแตกตางตรงที่ไมสามารถใชงานเปนโทรศัพทได
คุณสมบัติของโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
- 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 ถายไดทั้งภาพและวีดีโอ
- ความจุมี 2 รุนคือ 8GB (ตัวเครื่องสีดํา) และ 16 GB (ตัวเครื่องมีสีขาวกับดํา)
- รองรับการเชื่อมตอไรสาย
- UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)
- GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Wi-Fi (802.11b/g)
- Bluetooth 2.0 + EDR
ส่ วนประกอบของโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
- ลําโพงในตัว พรอมไมโครโฟน
- มีชองตออุปกรณภายนอก เชน ลําโฟง สายชารจไฟ เปนตน
- ชองใสซิมการด
- ชองเสียงหูฟง
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- ชองเปด-ปดเสียงอยูทางดานขางซายมือ
- ชองเพิ่ม-ลดเสียงอยูดานขาง ซายมือ
การใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน จะมีปุมอยูปุมเดียวนั่นคือ ปุม
สามารถกดปุม Home ไดตลอดเวลา ซึ่งจะกลับมาที่หนาแรกเสมอ

Home

ซึ่งคุณ

จุดเด่ นของ โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
- รูปรางและขนาดของตัวเครื่องที่มีดีไซนที่ทันสมัยและมีความหรูหรา
- ระบบหนาจอสัมผัส หรือ Touch Screen ซึ่งมีความแตกตางจากการใชระบบหนาจอ
สัมผัสจากคายอื่นๆ สามารถใชงานมากกวา 1 นิ้วไดในคราวเดียวกัน
- เนื่องจาก Mac เปนบริษัทคอมพิวเตอรดวย ดังนั้นโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ซึ่งใช
ระบบ Mac OS X จึงรองรับการใชงานโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะกับโปรแกรมเกมส
ตางๆ
- ความงายในการบริหารจัดการเครื่อง การเชื่อมตอและการโอนยายขอมูล สามารถทํา
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานโปรแกรม iTunes ไดอยางงายๆสามารถ download โปรแกรมมาใช
งานไดฟรีจากเว็บไซตของบริษัทแอ็ปเปล
การวางจําหน่ าย
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน เริ่มมีวางจําหนายครั้งแรกเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยรวมมือกับเครือขายเอทีแอนดทีไวรเลสส (ในขณะนั้นในชื่อ ซิงกิวลารไวร
เลสส) โดยกอนวันจําหนายรานแอปเปลไดปดรานในชวง 14 นาฬิกาเพื่อเตรียมตัวขายโทรศัพท
ไอโฟนในเวลา 18 นาฬิกาตามเวลาทองถิ่น ซึ่งมีผูใชรอคิวเขาซื้อเปนจํานวนมาก โดยทางแอปเปล
ขายโทรศัพทไอโฟนได 270,000 เครื่อง ในชวง 30 ชั่วโมงแรกที่เปดจําหนาย โดยในปจจุบัน
ไอโฟนรุนแรกมีวางจําหนายใน 6 ประเทศไดแก ไอรแลนด สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี
ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา
โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โทรศัพทไอโฟนรุนใหม หรือที่รูจักในชื่อ
ไอโฟน ทรีจี จะมีการวางจําหนายใน 22 ประเทศ ซึ่งรวมถึง 6 ประเทศที่มีวางจําหนายแลว และ
หลังจากนั้นจะมีวางจําหนายเพิ่มขึ้นอีกใน 48 ประเทศทั่วโลก รวมเปนทั้งหมด 70 ประเทศ โดยใน
อาเชียนจะมีประเทศสิงคโปร และฟลิปปนสที่มีการจําหนายไอโฟนอยางเปนทางการ โดยใน
สหรัฐอเมริกานั้นผูซื้อไอโฟนรุนใหมจําเปนตองจดสัญญากับเอทีแอนดทีเปนระยะเวลา 2 ป

11
ประเทศไทยเริ่มมีการวางจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ทรีจี ในวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2552 โดยทรูมูฟ เปนผูถือลิขสิทธิ์การจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และมีงานเปดตัว
ระหวางวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน (วิกิพีเดีย
สารานุกรม 2552)
แนวคิดและทฤษฎี
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูซื้อ ( Buyer Behavior) คือ กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา นักการตลาดจําเปนตอง
ศึกษาและวิเคราะหถึงพฤติกรรมการซื้อดวยเหตุผลหลายประการคือ
1. เนื่องจากวิธีการที่ผูซื้อกระทําหรือแสดงออกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจจะมีผ ล
ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จอยางยิ่ง
2. จากแนวความคิดทางการตลาดที่วาธุรกิจจะตองสรางสวนผสมทางการตลาดที่ทําให
ลูกคาพอใจเพื่อเพิ่มความเขาใจวาอะไรที่ทําใหผูบริโภคพอใจ นักการตลาดจึงตองพิจารณาถึงปจจัย
หลักที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภควาเขาจะซื้อหรือไมซื้อ ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร
และซื้ออยางไร
3. เมื่อนักการตลาดไดเขาใจถึงปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูซื้อดีขึ้น ทําให
นักการตลาดเปนผูที่อยูในสถานะที่ดีขึ้นกวาเดิมในการคาดคะเนถึงการตอบสนองของผูซื้อที่มีตอ
กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจได
เพราะฉะนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูซื้อจะเนนเฉพาะพฤติกรรมผูบริโภคเปนหลัก ซึ่ง
จะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อและปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2534 : 54)
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปนสําคัญ
ดังนั้น แนวความคิดตางๆ ที่ผูวิจัยนํามาใชจึงเกี่ยวของกับการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งเปน
ที่มาของทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตามหลักการตลาดในปจจุบัน
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ( Analying consumer behavior) เปนการคนควาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด
หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ
คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย
Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซึ่ง
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. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน
(Competitive differentiation)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของเขาทั้ง
ทางดานรางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ
(1)ปจจัยทางวัฒนธรรม ( 2) ปจจัยดานสังคม (3) ปจจัยดานจิตวิทยา (4) ปจจัยสวนบุคคล (5) ปจจัย
ดานสถานการณ (6) ปจจัยดานเทคโนโลยี
4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย (1) ผูริเริ่ม (2)
ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซื้อ (5) ผูใช
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ
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6. ผูบริโภคซื้อที่ใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงชองทาง
หรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา
บางลําพู พาหุรัด สยามสแควร เปนตน
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย ( 1) การรับรูปญหา ( 2) การคนหาขอมูล ( 3)การ
ประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
สิ่ งทีก่ ระตุ้นภายนอก (Stimulus=S)
สิ่ งที่กระตุ้นทางการตลาด

สิ่ งที่กระตุ้นอืน่ ๆ

(Marketing stimulus)

(Other stimulus)

ผลิตภัณฑ

เศรษฐกิจ

ราคา

เทคโนโลยี

การจัดจําหนาย

กฎหมาย

การสงเสริมการตลาด

การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response=R)

กล่ องดําหรือ

การเลือก

ความรู้ สึกนึก

ผลิตภัณฑ

คิดของผู้ซื้อ

การเลือกตรา

(Buyer’s black
box)

และทางการเมือง

ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors)
ปจจัยดานสังคม (Social factors)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)
ปจจัยดานสถานการณ (Situational factors)
ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors)

(Purchase)

สินคา

1. การทดลอง (Trial)

การเลือกผูขาย

ื้ ้
พฤติกรรมภายหลังการ

การเลือกเวลา-

ซื้อ (Post purchase

ในการซื้อ

วัฒนธรรม

การตัดสิ นใจซื้อ

behavior)

กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(Buyer’s decision process)
1.
2.
3.
4.
5.

การรับรูปญหา (Problem recognition)
การคนหาขอมูล (Information search)
การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation
of
alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase
behavior)

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2541 : 60
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน ( Stimulus) ที่ทําใหเกิด
ความตองการ สิ่งกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ( Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ ( Buyer’s response) หรือ
การตัดสินใจของผูซื้อ (Buy’s purchase decision)
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวจึงทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี้
กกกกกกกก1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย ( Inside stimulus)
และภายนอกรางกาย ( Outside stimulus) ซึ่งนักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา
(Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อ ดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด [Marketing mix
(4Ps)] ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ( Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงาม เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ หรือ ลอใจกลุมเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย ( Distribution หรือ Place)
เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซึ่งถือเปนการกระตุนความ
ตองการซื้อของผูบริโภค
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) เชน การโฆษณา
อยางสม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม และการสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
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1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ ( Other stimulus) เปนสิ่งที่กระตุนความตองการซื้อของ
ผูบริโภคที่อยูภายนอกองคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี ( Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน
การฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคาร
มากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฏหมายและการเมือง ( Legal and political) เชน
กฏหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของ
ผูบริโภค
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม ( Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลตางๆจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ( Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ( Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ดังนี้
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลมา
จากปจจัยตางๆ ดังนี้ (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม (2) ปจจัยดานสังคม (3) ปจจัยดานจิตวิทยา (4) ปจจัย
สวนบุคคล ( 5) ปจจัยดานสถานการณ ( 6) ปจจัยดานเทคโนโลยี ซึ่งแตละรายละเอียดในแตละ
ลักษณะจะไดกลาวถึงตอไปในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย 5
ขั้นตอน คือ ( 1) การรับรูปญหา ( 2) การคนหาขอมูล ( 3)การประเมินผลทางเลือก ( 4) การตัดสินใจ
ซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งรายละเอียดในแตละกระบวนการจะไดกลาวถึงตอในหัวขอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผู
ซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา
ผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน
3.2 การเลือกตราผลิตภัณฑ (Brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกซื้อนมสด
กลอง จะเลือกยี่หอใด เชน โฟรโมสต หนองโพ มะลิ เปนตน
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3.3
การเลือกผูขาย ( Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกซื้อจาก
หางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด
3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ
หนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ( Cultural factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคานิยม ( Values)
ความคิดและทัศนคติ ที่เกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน
วัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยนักการตลาดในการจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย (1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (2) วัฒนธรรม
ยอย (3) ชั้นสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสัญลักษณหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนที่
ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ซึ่งเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใด
สังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-3)
1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรมพื้นฐาน ( Kerin,
Hartley and Rudelius. 2004 : 115) ซึ่งแสดงรูปแบบของพฤติกรรมที่ชัดเจนเพียงพอที่จะจําแนก
ออกจากกลุมอื่นภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ( Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-12) วัฒนธรรม
ยอย ประกอบดวย (1) กลุมเชื้อชาติ (Nationality groups) (2) กลุมศาสนา (Religious groups) (3)
กลุมสีผิว ( Racial groups) (4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร ( Geographical areas) ( 5) กลุมอาชีพ
(Occupational) (6) กลุมยอยดานอายุ (Age) (7) กลุมยอยดานเพศ (Sex)
1.3 ชั้นสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกที่อยูในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ( Schiffman and Kanuk. 2004 : G-10) การแบงชั้น
สังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย ชั้นสังคมเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยแตละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย รูปแบบการพูด การพักผอนยอนใจ
ความชอบ และลักษณะอื่นๆ โดยทั่วไปชั้นสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และ
กลุมยอยได 6 ระดับ ดังนี้
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1.3.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ
(1) กลุมชนชั้นสูงสวนบน (
Upper-upper class) เปนกลุม “ ผูดีเกา ” (Old
family) ที่มีฐานะมั่นคั่งอันเนื่องมาจากมรดกตกทอด เปนกลุมที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม
ชอบซื้อและชอบใชสินคาที่มีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีอํานาจซื้อเพียงพอ สินคาที่มี
เปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน เพชร รถยนต และบานราคาแพง ผูบริโภคกลุมนี้จะมี
การวางแผนการซื้อผลิตภัณฑและมีความรูเรื่องผลิตภัณฑที่ดี มีลักษณะแบบอนุรักษนิยม คือ มักจะ
ซื้อสินคาชนิดเดิม ไมนิยมซื้อสินคาชนิดใหม และมีรสนิยมสูงแบบคลาสสิก กิจกรรมสงเสริมการ
ขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะมีอิทธิพลตอผูบริโภคกลุมนี้นอยมาก การโฆษณาที่ใชจะตองมี
ความประณีต มีคุณภาพ และมีรสนิยม ซึ่งสื่อที่จะเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ไดคือ นิตยสารเฉพาะ
(2) กลุมชนชั้นสูงสวนลาง (
Lower-upper class) เปนกลุมที่เรียกวา “ เศรษฐี
ใหม ” (New rich) แมจะร่ํารวยแตก็ไมไดรับการยอมรับใหอยูในกลุมที่หนึ่ง ไดแก เศรษฐี พวก
เจาของกิจการขนาดใหญ ผูบริหารระดับสูง อาชีพที่ร่ํารวย เชน แพทย ทนายความ เปนตน
พฤติกรรมการซื้อและการเลือกผลิตภัณฑและรานคาตลอดจนสินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้จะคลาย
กับกลุมแรก แตแตกตางกันที่ลักษณะความตองการดานจิตวิทยาและสังคม กลุมนี้จะตองการการ
ยอมรับและการยกยอง จึงนิยมใชสินคาที่บงบอกถึงสถานะความร่ํารวยมากกวากลุมแรก เพราะกลุม
ชนชั้นสูงสวนบนเปนกลุมที่มีฐานะดีและคนทราบดีอยูแลว สวนกลุมชนชั้นสูงสวนลางจะเปน
เศรษฐีใหมจึงมีความตองการใหคนรูจักมากกวา
1.3.2 กลุมชนชั้นกลาง (Middle class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ
(1) กลุมชนชั้นกลางสวนบน (
Upper-middle class) เปนกลุมผูประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือไดรับความสําเร็จทางดานอาชีพพอสมควร เปนเจาของ
กิจการขนาดกลาง มีการศึกษาดี มีความเปนอยูดี และมีแรงผลักดันที่จะทําใหไดมาซึ่งความสําเร็จ
กลุมนี้จะมีพฤติกรรมคลายกับกลุมชนชั้นสูงสวนลาง กลาวคือ เลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี รานคา
ที่มีบรรยากาศดี ตองการชีวิตความเปนอยูที่ดีและมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับและการยก
ยองอยางมาก กลุมนี้จึงมีลักษณะการซื้อสินคาที่แสดงออกซึ่งสถานะและความสําเร็จมากกวากลุม
ชนชั้นสูงทั้งสองที่กลาวมา สื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายนี้คือ โทรทัศน วิทยุ รวมทั้งนิตยสาร
หนังสือพิมพ โดยใชการโฆษณาที่มีการจูงใจดานเหตุผลและดานจิตวิทยา สินคาที่มีเปาหมายที่กลุม
นี้ ไดแก บาน เสื้อผา รถยนตที่ประหยัดน้ํามัน สินคาตามความนิยมหรือแฟชั่น
(2) กลุมชนชั้นกลางสวนลาง (Lower-middle class) เปนกลุมที่แสวงหาการ
ยอมรับนับถือ มีบานอยูอาศัย มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาของบุตร ไดแก กลุมทํางานในสํานักงาน
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(White-collar) พนักงานขาย ครู ชางเทคนิค และเจาของกิจการขนาดเล็ก พนักงานระดับปฏิบัติงาน
และขาราชการระดับปฏิบัติงาน กลุมนี้ตองการความสําเร็จและการยอมรับจากสังคม แตอํานาจใน
การซื้อคอนขางนอย พฤติกรรมการซื้อจึงคํานึงถึงราคาประหยัดและความคงทน การโฆษณาจึงตอง
เนนความคุมคา เมื่อเทียบกับราคาและการจูงใจดานเหตุผล การจัดกิจกรรมการขายจะตอง
สมเหตุสมผลและมีมูลคาในสายตาของเขา จึงจะมีผลในการกระตุนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
กลุมนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทสงเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะใชไดผลกับ
ผูบริโภคกลุมนี้ สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้คือ สินคาที่มีราคาปานกลาง สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เปนตน
1.3.3 กลุมชนชั้นกลาง (Lower class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ
(1) กลุมชนชั้นลางสวนบน (
Upper-lower class) เปนพวกที่แสดงหาความ
มั่งคงในงานที่ทํา และตองการจะพัฒนาสถานะทางสังคมใหดีขึ้น ไดแก ผูใชแรงงาน ( Blue-collar)
ที่ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ พวกแรงงานกึ่งฝมือ ( Semiskilled) กลุมผูใชแรงงานที่ม
ทักษะพอสมควร สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก สินคาที่จําเปนแกการครองชีพและราคา
ประหยัด กลุมนี้จะซื้อสินคาที่ตอบสนองความตองการของรางกายและจําเปนแกการครองชีพ
เนื่องจากมีรายไดจํากัด การซื้อสินคาจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความประหยัดเปนสําคัญ
(2) กลุมชนชั้นลางสวนลาง ( Lower-lower class) ไดแก ผูใชแรงงานที่มี
รายไดต่ํา กลุมคนวางงาน กลุมคนในชุมชนแออัด และกลุมคนที่ตองใหรัฐชวยเหลือ ซึ่งกลุมคน
ประเภทนี้เปนกลุมคนที่มีการศึกษาต่ํา รายไดนอย ยากจน ถูกมองวาเปนพวกเกียจคราน ใชชีวิตอยู
ไปวันๆและมักมีลักษณะการซื้อที่ขาดการพิจารณาที่ดี สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้จะมีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมชนชั้นลางสวนบน พฤติกรรมการซื้อของคนกลุมนี้จะไดรับอิทธิพลจากสิ่ง
กระตุนเปนสวนใหญ เชน การลด แลก แจก แถม ชิงโชค สินคาขนาดเล็กหรือขนาดประหยัดเปนที่
ตองการของกลุมนี้ คนกลุมนี้จะไมมีการวางแผนการซื้อไวลวงหนา แตจะมีการใชเงินแบบหมดไป
วันๆ
จากการวิจัยพบวา ชั้นสังคมมีความสําคัญตอการตลาด ดังนี้ ( 1) ระบบชั้นสังคมยังคง
ปรากฎใหเห็นในสังคมและพฤติกรรมการซื้อของบุคคลจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในแต
ละชั้นสังคม ( 2) คนในแตละชั้นสังคมจะมีความคิดที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการตอบสนองตางกัน
สําหรับโปรแกรมการตลาดอยางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณา (3) สําหรับสินคาหลาย
ชนิด พฤติกรรมการซื้อของบุคคลจะขึ้นอยูกับชั้นสังคมที่เขาสังกัดอยูมากกวารายไดที่เขาไดรับ

19
2. ปจจัยดานสังคม ( Social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท
และสถานะของผูซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุมอางอิง (Reference group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย ไดแก
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ ซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น
และคานิยมของบุคคล ผูบริโภคจะมีกลุมอางอิงหลายกลุม นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร ระดับอิทธิพลของกลุมอางอิงจะมีความสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑและยี่หอดวย กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกยี่หอสินคา เชน รถยนต
เฟอรนิเจอร เสื้อผา เปนตน
2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซึ่งเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน
หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง ครอบครัวถือเปน
กลุมปฐมภูมิที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ซึ่งเหลานี้มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว โดยผูผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของ
ครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะการบริโภคที่แตกตางกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน
ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันใน
แตละกลุม ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม
เชน ประธานบริษัทมักจะขับเบนซ ใสสูทราคาแพง และดื่มไวน ซึ่งนักการตลาดจําเปนจะตอง
ตระหนักถึงศักยภาพของสินคาและตราสินคาที่จะใชเปนสัญลักษณแทนบทบาทดวย
3. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย ( 1)
แรงจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดที่มี
ตอตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แรงจูงใจ ( Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในที่ผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล แรงจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระตุน
จากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นสังคม หรือจากเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช
กระตุนความตองการของผูบริโภค
3.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร ( Selects) จัด
ระเบียบ ( Organizes) และตีความ ( Interprets) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน ( Stimulus) โดยอาศัยประสาท
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สัมผัสทั้งหา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา ซึ่งขั้นตอนในการรับรูสามารถแบงออกไดเปน 4
ขั้นตอน ดังภาพที่ 2
1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective explosure)

2. การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective attention)
3. ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร(Selective comprehension) หรือการบิดเบือน
ขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective distortion)
4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective retention)
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนในการรับรู (Perception process)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2541 : 73
3.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
การเรียนรูและประสบการณ หรือหมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลนําความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อสินคาในอนาคต
3.4 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3.5 ทัศนคติ (Attitudes) เปนแนวโนมของการเรียนรูที่ตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยความพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเชื่อถือ
3.6 บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของ
บุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่สอดคลองกัน หรือหมายถึง พฤติกรรมเฉพาะ
ของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคา เพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล
4. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ
รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1 อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่
แตกตางกัน การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุ ประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป,
35-49 ป, 50-64 ป, และ 65 ปขึ้นไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบ
สินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน
4.2 วงจรชีวิตครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคล ซึ่งการดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม
ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยมี
ความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล
4.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกรหรือชาวนาก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครอง
ชีพและสินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตางๆสวนใหญ จะ
ซื้อสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เปนตน
4.4 รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstances)
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ สถานภาพ
เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซื้อ คนที่มี
รายไดต่ําจะมุงซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูง
จะมุงซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก
4.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากกวา
4.6 คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต [Value and lifestyle (VALs)] คานิยมหรือ
คุณคา( Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สวน
รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซึ่งบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา
กิจกรรม ( Activities) โดยพิจารณาสิ่งที่เขาสนใจ ( Interest) และความคิดเห็น ( Opinions) ตอสิ่ง
ตางๆที่อยูรอบตัวเขา รูปแบบการดํารงชีวิตมีประโยชนในการแบงสวนตลาดและการกําหนด
เปาหมายสําหรับผลิตภัณฑ
5. ปจจัยดานสถานการณ ( Situational factors) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และอารมณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( Physical surroundings) เปนปจจัยที่ชวยกระตุน
ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา ซึ่งถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการเลือกชม
สินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วขึ้น ดังนั้นผูคาจึงตองพยายามใหผูบริโภคเกิด
ประสบการณในการเลือกซื้อสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง สี เสียง
บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกลิ่น ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซึ่งจะทําใหผูบริโภคใช
เวลามากขึ้นในการเลือกซื้อสินคาและตัดสินใจซื้อสินคาเพิ่มขึ้นดวย
5.2 เวลา (Time) เปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในชวงของการตัดสินใจซื้อ การคนหา
ขอมูลและการประเมินทางเลือกขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไปก็
อาจจะเกิดความกดดันเรื่องเวลาและอาจจะเลื่อนการซื้อออกไป
5.3 อารมณ (Mood) อารมณตางๆนั้นจะเกิดจากการกระตุนที่นักการตลาดจัดให
และเกิดจากอารมณสวนตัวของผูบริโภคเอง ตัวอยาง ผูบริโภคจะอยูในอารมณที่ดีเมื่อพนักงานขาย
ใหความสนใจจึงยินดีที่จะซื้อสินคาเมื่อเขาไปในราน อารมณนั้นอาจจะเปนอารมณพอใจหรือไม
พอใจก็ได จากการวิจัยระบุวา ผูบริโภคจะเกิดอารมณที่ดีจากการโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมี
ความรูสึกที่ดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาที่เคยเห็นมากอน
6. ปจจัยดานเทคโนโลยี ( Technological factors) ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนปจจัยที่มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค นอกเหนือจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม
จิตวิทยา ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสถานการณ นักการตลาดจึงตองใหความสําคัญกับปจจัย
ดานเทคโนโลยีดวย โดยพัฒนาแผนการตลาดใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งจะชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับบริษัท โดยปจจัยดานเทคโนโลยีประกอบดวย
6.1 การเขาใชเว็บ (Web access) ทําใหผูบริโภครับรูถึงความตองการของตนเอง
(Problem recognition) จากการสํารวจพบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซดทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ซื้อสินคาหรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขา
ไปใชก็จะเปนโอกาสที่จะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและนําไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด
อินเทอรเน็ตยังชวยใหผูบริโภคเขาไปหาขอมูลสินคาและบริการไดทั่วโลก และจากการที่ผูบริโภค
คนหาขอมูลก็จะนําไปสูการรับรูความตองการของตนเอง
6.2 ขีดความสามารถในการคนหา ( Search capabilities) ในเว็บไซดตางๆจะตอง
พยายามเพิ่มขีดความสามารถใหลูกคาไดรับรู ปจจัยสําคัญก็คือ โปรแกรมการคนหาขอมูล
(Browsers) ซึ่งในการวิจัยไดระบุวา ผูหญิงชอบที่จะเปนผูแสวงหา และซื้อผลิตภัณฑผาน
อินเทอรเน็ต เว็บไซดบราวเซอรที่นิยมใชในการคนหาขอมูลของตางๆ ไดแก google.com และ
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yahoo.com บางเว็บไซดไดใหขอมูลที่นาสนใจกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการรวบรวมขอมูลตัดสินใจซื้อ ตัวอยางเชน amazon.com ซึ่งไดเสนอแนะและใหขอมูล
เพื่อดึงดูดและกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อหนังสือที่นาสนใจสําหรับลูกคา
6.3 ขีดความสามารถในการประเมินผล ( Evaluation capabilities) เปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประเมินเพื่อเลี่ยงไมใหผูบริโภคเลื่อนการซื้อออกไป จํานวนเว็บไซดตางๆที่
เรียกวา Shopbots ไดเกิดขึ้น เว็บไซดนี้จะชวยใหผูบริโภคประเมินทางเลือกไดงายขึ้น ตัวอยางเชน
dealtime.com, shopper.com, และ mysimon.com จะชวยผูบริโภคเปรียบเทียบลักษณะของสินคา
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอุปโภคบริโภค อัญมณี เสื้อผา และหนังสือ ซึ่งการใชอินเทอรเน็ตจะชวย
จัดหาขอมูลใหกับผูบริโภค ตลอดจนชวยจัดระเบียบขอมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบราคา
คุณภาพ และลักษณะตางๆของสินคาและบริการดวย
6.4 ทางเลือกในการซื้อ ( Purchase options) บริษัทดอทคอมทั้งหลายจะมุงที่การ
เปลี่ยนผูบริโภคที่คนหาขอมูลใหเปนลูกคาใหได ผูบริโภคจํานวนมากมีการตัดสินใจซื้อผาน
อินเทอรเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ การซื้อผานอินเทอรเน็ตไดกลายเปนทางเลือกที่จูงใจผูบริโภคไดเปน
อยางดี ยิ่งกวานั้นอินเทอรเน็ตยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูซื้อทําใหการซื้องายขึ้น เนื่องจากผู
ซื้อสามารถคนหาขอมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจซื้อในชวงเวลาอันสั้น ซึ่งการซื้อสินคาใน
ลักษณะนี้ผูบริโภคจะทราบคาใชจายในการขนสงและคาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถ
เปรียบเทียบราคากับการซื้อที่รานได สิ่งสําคัญคือ นักการตลาดจะตองสรางความเชื่อมั่นให
ผูบริโภครูสึกปลอดภัยและมั่นใจในการซื้อสินคา
6.5 การปอนกลับภายหลังการซื้อ ( Post purchase feedback) เว็บไซดกลายเปน
เครื่องมือที่สําคัญอยางมากในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการปอนกลับภายหลังการซื้อ ผูบริโภค
สามารถใชอีเมล ( e-mail) สงปญหาและขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการของบริษัทไดทันทีผานทางเว็บไซด นักการตลาดจึงตองใหความสนใจในการประเมินผล
ปอนกลับจากการใชผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของลูกคา
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
1. การยอมรับปญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผูบริโภครูและประจักษ
ชัดวา ความปรารถนาของเขากับความเปนจริงที่ดํารงอยู ยังมีขอแตกตางกันทั้งระดับความเปนจริงที่
ดํารงอยูนั้นยังต่ํากวาระดับความปรารถนาเสียอีกดวย เชน ผูบริโภคที่เปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง
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ยอมมีความปรารถนาจะใหเครื่องยนตทํางานทุกครั้งที่ทําการติดเครื่องในเวลาเชา เพื่อขับขี่ออกไป
ทํางาน แตถาปรากฏวาในหนึ่งสัปดาหตองทําการเข็นเพื่อใหเครื่องยนตทํางานถึงหาวัน ผูบริโภคคน
นั้นยอมรูประจักษชัดวา มีความแตกตางเกิดขึ้นระหวางระดับของความปรารถนากับระดับของ
ความเปนจริง นั่นคือการยอมรับปญหานั่นเองเมื่อผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหา ยอม
หมายความวาเขาจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไป คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธี
แกปญหา
2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแกปญหาที่
ผูบริโภคเสาะแสวงหาก็คือสวนประสมการตลาดที่นักการตลาดจํานวนมากมายจากหลายบริษัท
พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง สวนประสมการตลาดเหลานี้ผูบริโภคจะไปแสวงหามาจากสี่แหลง
ดวยกันคือ
- แหลงบุคคล (Personal source)
- แหลงการคา (Commercial source)
- แหลงสาธารณะ (Public source)
- แหลงประสบการณ (Experience source)
ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําใหผูบริโภคไดรับสวนประสมการตลาดมา
จํานวนหนึ่ง สวนประสมการตลาดเหลานี้จะถูกวิเคราะหและพัฒนาขึ้นเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคนั้น ๆ แลวจึงประเมินทางเลือกตอไป
3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ผูบริโภคจะกําหนด
เกณฑตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของสวนประสมการตลาดที่จัดเก็บรวบรวมมานั้น
เกณฑเหลานี้ไดแกรายละเอียดของสวนประสมการตลาดที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคนั่นเอง
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกที่แลวมา
ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตาง ๆ ไวแลว ความตั้งใจซื้อก็เกิดขึ้นแลว พอมาถึงการ
ตัดสินใจซื้อ จะเปนการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทั่วไปผูบริโภค
จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตราที่ผานเกณฑมาดวยคะแนนดีที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการที่ไดซื้อผลิตภัณฑมา
และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม สรางความ
พอใจใหมากนอยเพียงใดเมื่อลูกคาไดรับความพอใจหรือพอใจมากจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ
ลูกคามักจะ
- ซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทมากขึ้น มีความภักดียาวนาน
- ซื้อผลิตภัณฑซ้ําอีกเมื่อบริษัทออกผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม
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- กลาวถึงผลิตภัณฑและบริษัทไปในทางบวก
- สนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงราคา
- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหบริษัททราบ
- เปนลูกคาประจําของบริษัท
ในกรณีผูบริโภคไดรับความไมพอใจจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ ผูบริโภคอาจเก็บงํา
ความรูสึกไมพอใจนั้นเอาไวเงียบๆก็ได หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโตก็ได เปาหมายของการตอบโต
อาจเปนตัวผลิตภัณฑหรือผูขายก็ได (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2551)
6. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
6.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
6.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
6.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
6.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
6.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase Amount) (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2534: 45)
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ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด ที่มีการควบคุมได ซึ่งธุรกิจ
สามารถใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 4 สวน
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
สวนประสมการตลาด
ตลาด
ผลิตภัณฑ์

ราคา

- ความหลากหลาย

- ราคาขายปลีก

- คุณภาพ

- สวนลด

- คุณลักษณะ

- รายการชําระเงิน

- การออกแบบตราสินคา

- เงื่อนไขเครดิต

- บรรจุภัณฑ

ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
- ชองทาง

การส่ งเสริมการตลาด
- การสงเสริมการขาย

- การควบคุมพื้นที่

- การโฆษณา

- การเลือกสรรสถานที่

- ทีมขาย

- คลังสินคา

- การประชาสัมพันธ

- การขนสง

- ขนาด
- การบริการ

ภาพที่ 3 แสดงแนวคิดสวนประสมการตลาด
ที่มา : Philip Kotler, Principles of Marketing (United States: PEARSON Prentice Hall, 2003), 98.
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจําเปนและความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ซึ่งจะ
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ กิจกรรม องคการ หรือบุคคล ในการกําหนดกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑจะประกอบดวย
1.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขัน หมายถึง การดําเนินการในเรื่องของ
การออกแบบชุดความแตกตางที่มีความหมายใหการเสนอของบริษัทมีความโดดเดนแตกตางจาก
การเสนอของคูแขงขัน
1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและ
ภาพลักษณของบริษัท เพื่อเขาครอบครองตําแหนงทางการแขงขันโดดเดนและมีมูลคา/คุณคาให
อยูในจิตใจของลูกคาและกลุมเปาหมาย
1.3 กลยุทธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มี
ลักษณะที่ดีเดนและแปลกใหมของผลิตภัณฑ รวมทั้งเปนลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการ
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และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงองคประกอบของ
ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในระดับตาง ๆ กัน ซึ่งไดแก
1.3.1 ผลิตภัณฑประโยชนพื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ลูกคาจะไดรับจากการ
ซื้อสินคาโดยตรง
1.3.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสามารถสัมผัสหรือ
รับรูไดอันประกอบดวย คุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ฯลฯ
1.3.3 ผลิตภัณฑควบ ผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติมที่ลูกคาไดรับหลังจาก
การซื้อสินคานั้น
1.3.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
1.3.5 สิ่งที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจาก การซื้อ และการใชผลิตภัณฑ
1.3.6 ศักยภาพผลิตภัณฑ มีลักษณะริเริ่มที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน
ของลูกคา ดังนั้นผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของผลิตภัณฑกับราคา หากมูลคาของ
ผลิตภัณฑมีสูงกวาราคา ก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้น เพราะฉะนั้นในการกําหนดกลยุทธดานราคา
จะตองคํานึงถึง
2.1 การยอมรับของลูกคา โดยตองสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงกวาราคา
ผลิตภัณฑนั้น
2.2 ตนทุนของสินคา รวมถึงคาใชจายและกําไรของผูผลิต
2.3 ลักษณะการแขงขัน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางการจัดจําหนายใช
เพื่อ เคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดการจัดจําหนาย ประกอบดวย
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนไปยังตลาดใน
ระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค
3.2 การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัว
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคา
คงเหลือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการประสานงานใหเกิดตนทุนใน การจัดจําหนายต่ําสุด โดย
มีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสมและมุงหวังกําไร ในการกระจายตัวสินคา ซึ่งสามารถสรุป
หนาที่ไดดังนี้
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3.2.1 การคาดคะเนยอดขาย เปนการประมาณยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
หนึ่งเพราะยอดขายที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับการเตรียมสินคาคงเหลือใหเหมาะสม
3.2.2 การวางแผนการจัดจําหนาย เปนการเตรียมงานแตละงานที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกระจายตัวสินคา
3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ เปนการจัดการใหมีผลิตภัณฑขายในตลาด
โดยไมขาดแคลนและมีในปริมาณที่เหมาะสม
3.2.4 การดําเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เปนขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่ง
ซื้อของลูกคา
3.2.5 การบรรจุภัณฑ เพื่อรักษาและคุมครองสินคาใหอยูในสภาพที่ดี
3.2.6 การคลังสินคา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดทิศทางการเคลื่อนไหว
ของสินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย
3.2.7 การจัดการวัสดุ เปนงานที่เกี่ยวของกับการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือที่
เหมาะสม เพื่อใหการเคลื่อนยายเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
3.2.8 การขนสง เปนงานที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาวาจะใชวิธีไหน และ
อยางไรจึงเหมาะสมและประหยัดที่สุด
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซื้อ ซึ่งสามารถแบงได 5 ประเภท คือ
4.1
การโฆษณา เปนเครื่องมือที่ดีที่สุด สําหรับการสรางรูปแบบของการ
ติดตอสื่อสารที่ไมใชบุคคลที่ตองจายเงินโดยผูอุปถัมภ เพื่อนําเสนอ และสงเสริมความคิดของสินคา
หรือบริการ
4.2 การสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อสงเสริมใหมีการติดตามหรือ
ซื้อ ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น เชน คูปอง การประกวด การใหของแจก เปนตน โดยบริษัทจะใช
เครื่องมือการสงเสริมการขายเพื่อสรางการตอบสนองที่เร็วใหกับขอเสนอของผลิตภัณฑ และเพื่อ
กระตุนยอดขาย
4.3 การประชาสัมพันธ เปนแผนการที่กําหนดขึ้นมาเพื่อสงเสริมหรือสราง
ภาพพจนของบริษัท เนื่องจากการประชาสัมพันธจะมีความนาเชื่อถือสูง เพราะขอมูล ขาวสารตาง ๆ
ที่ไดรับจะมีความเปนจริงตอลูกคามาก
4.4 การขายโดยใชพนักงานขาย จะเปนการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยตรง เปน
ลักษณะของการเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคา โดยพนักงานขายสามารถ นําเสนอสินคา และ
ตอบ ขอซักถามใหกับลูกคาจนเกิดความตองการและเกิดการตัดสินใจซื้อไดมากที่สุด
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4.5 การตลาดทางตรง เปนรูปแบบการตลาดที่มีการใชสื่อหลายรูปแบบเขามา
เกี่ยวของ เชน โทรศัพท จดหมาย เปนตน ซึ่งลักษณะขาวสารที่สงไปสามารถเจาะใหกับผูรับแตละ
คนได
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกศรัทธา วิญญหัตถกิจ และศมจรรย ชัยสิงหประสาท ( 2545) ศึกษางานวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค จํานวน 400 ตัวอยาง โดยสํารวจกลุมตัวอยางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบงเปนเพศชายและหญิงอยางละเทาๆกันรอยละ 50 มี
ชวงอายุระหวาง 20-25 ป มากที่สุดรอยละ 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 ปไมเคยเปลี่ยนเลย และเคยเปลี่ยนแลว 2-3 ครั้งรองลงมา
เครื่องโทรศัพทที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเปนยี่หอ โนเกีย ( Nokia ) สูงสุดรอยละ 61.10 รองลงมา
เปนยี่หอ ซีเมนต ( Siemens) รอยละ 15.40 เปนที่นาสังเกตวามีความถี่ในการเปลี่ยนเครื่อง อัน
เนื่องมาจากเครื่องโทรศัพทมือถือสูญหายมากที่สุดรอยละ 41.70 รองลงมานานกวา 1 ป จึงเปลี่ยน
รอยละ 33.40 สาเหตุการเลือกซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่มีตัวเลือกที่สําคัญคือ เมนูใชงานงายมาก
ที่สุดรอยละ 54.10 ถัดมาเปนรูปทรงภายนอกสวยงาม และฟงคชั่นการใชงานหลากหลาย ลูกเลน
เยอะมากเทากันคือ รอยละ 40.00
ธรรศกล โกมลวรรธนะ ( 2544) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
คือ 1) กลุมผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน และ
2) กลุมที่มีแนวโนมที่จะเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในอนาคต สามารถสรุปปจจัยหลักในการตัดสินใจได คือ ดานความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของยี่หอ ดานการบริการหลังการขาย ดานรายการสงเสริมการขาย ดานการบริการเสริมและ
ดานสถานที่ในการเลือกซื้อ โดยนําปจจัยเหลานี้มาเปนฐานขอมูลในการออกแบบสอบถามของวิจัย
ครั้งนี้
พรเพ็ญ ลีสมบัติไพบูรณ ( 2544) ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงิน ศึกษาเฉพาะผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอประเภทของโทรศัพทที่ใชงานอยู สําหรับปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจในการใชงานมากที่สุด คือ เรื่องความสะดวกในการซื้อบัตรเติมเงิน สวนปจจัย
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ที่มีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องคาใชบริการตอนาที และพบวาสวนใหญมี
ความคิดที่จะใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินตอไป จะเห็นไดวาการศึกษาทัศนคติและความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเพราะความ
สะดวกและงายตอการเติมเงิน และวิจัยนี้เปนขอมูลสําคัญที่จะนํามาใชเกี่ยวกับทฤษฎีสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
วรนุช เจตนา ( 2544) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
ใชงานทั่วไปของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid สวนใหญเริ่มใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
Prepaid เนื่องจากผูบริโภคมีความพึงพอใจที่จะใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid การศึกษางานวิจัย
นี้ทําใหรูถึงปญหาที่ผูใชเห็นวามีความสําคัญ ไดแก ปญหาในเรื่องของการใหบริการเสริม คุณภาพ
การใหบริการ และควรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับผูใหบริการ ซึ่งเปนประโยชน
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมากกวาคูแขงขัน งานวิจัยนี้จึงนําขอมูล
เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Prepaid นํามา
ประยุกตใชกับงานวิจัยไดหลายสวน ทั้งดานคุณภาพและการบริการที่ทําใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มี
ความพึงพอใจตอธุรกิจโทรศัพทนั้นๆ
ยุทธนา ลีลาสวัฒนกุล ( 2542) ไดมีการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่กําหนดอุปสงคของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2543-2540 สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
อุปสงคของโทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละระบบ ไดแก ราคาเฉลี่ยของโทรศัพทเคลื่อนที่ และการ
สงเสริมการขายสําหรับจํานวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม สรุปไดวาธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหมหรือจดทะเบียน
ใหมยังไมเห็นความจําเปนที่จะตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ แตยังไมดําเนินกิจการ สวนปจจัย
รายไดโดยเฉลี่ยของประชาชนทั่วประเทศรายเดือนคอนขางคงที่ กลุมที่มีความตองการซื้อที่แทจริง
เปนกลุมที่มีรายไดในระดับคอนขางสูง สําหรับการสงเสริมการขาย และการโฆษณามีความสําพันธ
ในทิศทางเดียวกับความตองการโทรศัพทเคลื่อนที่ และยังพบวาสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสินคา
ฟุมเฟอย และสามารถทดแทนกันไดอยางดี
พัชรี ศรีสุข ( 2542)
ไดทําวิจัยเรื่อง ความคาดหวังในการบริการของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความสะดวก ดานการบริการเสริม ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ศูนยขอมูล และดานการชําระคาบริการ โดยศึกษาจากผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1800 และระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม จํานวน 400 คน จากผลการวิจัย
พบวา อายุ และการศึกษาที่แตกตาง มีผลตอความคาหวังในการบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ระดับ . 05 สวนเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพไมมีความแตกตางกัน ยังพบวาผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่มีความคาดหวังในการบริการดานความสะดวก ดานบริการเสริม สูงกวาผลการ
บริการ แตความคาดหวังในการบริการไมมีความสัมพันธกับผลการบริการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท
เคลื่อนที่ ไอโฟน ของ
ประชากรที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคลื่อนที่ ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและการพัฒนา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคลื่อนที่ ของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนและใช บริการศูนย
รวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งมี
รายละเอียดของสูตรดังนี้
n=

เมื่อ

p(1 - p)z 2
e2

n แทน

จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง

p แทน สัดสวนของประชากรที่ผูทําวิจัยกําหนดจะสุม โดยทั่วไปจะ
นิยมกําหนดสัดสวนประชากรที่คาดวาจะสุมประมาณ
รอยละ 50

z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
e แทน ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้นได
32
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แทนคาสูตร

0.5(1 - 0.5)1.96
n=
(0.05) 2

2

= 384.16
จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง

384 คน

วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) โดยกลุมตัวอยาง คือ
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญ
ครอง ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด มีระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามตั้งแตเดือนกันยายน 52 - เดือนพฤศจิกายน 52 โดยกระจายการแจกครอบคลุมทุก
ชวงเวลา เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยตองการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามเปน
4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ อาชีพ
การศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอ
คําถามจํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ไดแก
รุนที่ซื้อ เหตุผลที่เลือกซื้อ ประโยชนที่ไดรับ แหลงที่ซื้อ ผูมีอิทธิพลในการซื้อ ระยะเวลาที่ใชใน
การตัดสินใจ ซื้อ และแหลงขอมูลขาวสาร เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น มีขอคําถาม
จํานวน 9 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ไอโฟน ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ
คือ
มากที่สุด หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนมากที่สุด
มาก
หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนมาก
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ปานกลาง หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ปานกลาง
นอย
หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนนอย
นอยที่สุด หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนนอยที่สุด
การให้ คะแนนในส่ วนที่ 3
ระดับความสํ าคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
กกกกกกกก
นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย เพื่อแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ( Punpinji 1990 : 46 ,
อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 155) ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการ
กําหนดเกณฑการแบงระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
คะแนนระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึ ง อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
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 อยูในระดับมีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
กกกกกกกกกกก
การสร้ างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่012 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโทรศัพทมือถือไอโฟน เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
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ขั้นที่ 2 นําทฤษฎี แนวคิด และขอมูลตางๆ ที่ศึกษา มาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน ของประชากรที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขั้นที1่ 33 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหตรงกับเรื่องที่ตองการจะวัด
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปทดสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม
ขั้นที่ 44 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับผูที่
ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาที่ใชสอบถาม
เปนการหาความเชื่อมั่นและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
สวนที่เปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, อาง
ถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
แสดงวาเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูล
ได
ขั้นที1่ 53ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงใหกับลูกคาที่ใชบริการศูนยรวม
โทรศัพทมือถือของหางสรรพสินคามาบุญครอง จํานวน 400 คน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การกระจายแบบสอบถาม และชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามและรับแบบสอบถาม
กลับคืนดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม บันทึก
ผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลทั้งหมดแลว ไดนําขอมูลมาลงรหัส แลวบันทึกขอมูล และนําไปวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social
Sciences) และมีการคํานวณหาคาสถิติที่ใชทดสอบหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบดวย
การวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถี่
คาเฉลี่ย คารอยละ
2. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน โดย
นําเสนอขอมูล ในรูปของคาเฉลี่ยและไดจัดแบงความสําคัญของปจจัยเปน 5 ระดับ โดยใชหลักการวัด
คือ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย โดยการใชมาตราการวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรีสะอาด
2535:100)
3.
นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธในการทดสอบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของ ผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพท เคลื่อนที่ หางสรรพสินคามาบุญ
ครอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 3
ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใชโดยใชความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน โดยใช
ความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย

154

38.50

หญิง

246

61.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 61.50 และเปนเพศ
ชาย รอยละ 38.50
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ตารางที่ 2 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ต่ํากวา 18
22
18-25 ป
115
26-33 ป
193
34-41 ป
55
42-49 ป
12
50 ป ขึ้นไป
3
รวม
400

ร้ อยละ
5.50
28.60
48.30
13.80
3.00
0.80
100.00

จากตารางที่ 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
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน

ร้ อยละ

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/เจาหนาที่ของรัฐ

34

8.5

รวม

400

100

จากตารางที่ 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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ตารางที่ 4 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จํานวน
โสด
246
สมรส
137
อยาราง
13
หมาย
4
รวม
400

ร้ อยละ
61.50
34.30
3.30
1.00
100.00

จากตารางที่ 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
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
3
5
56
12
272
52
400

ร้ อยละ
0.70
1.30
14.00
3.00
68.00
13.00
100.00

จากตารางที่ 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
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ตารางที่ 6 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จํานวน
ร้ อยละ
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 บาทขึ้นไป
38
9.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 20,00130,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาไดแก มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง
10,001-20,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และมี รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง
30,001-40,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
50
94
126
81
37
12
400

ร้ อยละ
12.50
23.50
31.50
20.30
9.30
3.00
100.00

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง
10,001-20,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 รองลงมาไดแก มี คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
อยูในชวง 5,001-10,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนอยู
ในชวง 20,001-30,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.30 ตามลําดับ
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2. ข้ อมูลพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 8 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการเปลี่ยนโทรศัพท

ก

ระยะเวลาการเปลีย่ นโทรศัพท์
นอยกวาครึ่งป
ครึ่งป - 1ป
1 ป - 2 ป
มากกวา 2 ป
รวม

จํานวน
38
143
165
54
400

ร้ อยละ
9.50
35.80
41.20
13.50
100.00

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะการเปลี่ยนโทรศัพท 1 ป - 2 ป
จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมาไดแก ครึ่งป - 1ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ
35.80 และมากกวา 2 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงความถี่ และรอยละของผูซื้อ จําแนกตามรุนของโทรศัพทมือถือไอโฟน
รุ่ นของโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
2G
3G
3 Gs
รวม

จํานวน
25
221
154
400

ร้ อยละ
6.30
55.20
38.50
100.00

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนรุน 3G
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมาไดแก 3Gs จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50
และ 2G จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลสําคัญที่ทําใหเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ไอโฟน
ดีไซน
เชื่อมั่นในตราสินคา
ฟงกชั่นตางๆ
ความนิยมของสังคม
ราคาเหมาะสม
ขนาดและน้ําหนัก
รายการสงเสริมการขาย
อื่นๆ
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน
322
183
217
179
93
52
77
2

ร้ อยละ
80.50
45.80
54.30
44.80
23.30
13.00
19.30
0.50

จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่สําคัญที่เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนมากที่สุด ไดแก ดีไซน รอยละ 80.50 รองลงมา ไดแก ฟงกชั่นตางๆ รอยละ 54.30 มีความ
เชื่อมั่นในตราสินคา รอยละ 45.80 ความนิยมของสังคม รอยละ 44.80 ราคาเหมาะสม รอยละ
23.30 รายการสงเสริมการขาย รอยละ 19.30 ขนาดและน้ําหนัก 13.00 และเหตุผลอื่นๆ ไดแก ความ
ทันสมัยของมัลติมีเดีย รอยละ 0.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประโยชนที่ไดรับจากการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ติดตอสื่อสารทั่วไป
ใชบริการรับสง E-mail
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
ใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
การยอมรับและยกยองจากสังคม
อื่นๆ
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน
335
130
160
276
173
36

ร้ อยละ
83.80
32.50
40.00
69.00
43.30
9.00
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จากตารางที่ 11 พบวา ผูซื้อกลุมตัวอยางไดรับประโยชนมากที่สุดจากการใชติดตอสื่อสาร
ทั่วไป รอยละ 83.80 รองลงมา ไดแก บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต รอยละ 69.00 ไดรับการยอมรับ
และยกยองจากสังคม รอยละ 43.30 ใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจ รอยละ 40.00 ใชรับสง E-mail รอย
ละ 32.50 และเหตุผลอื่นๆ ไดแก ดูหนัง ฟงเพลง และเลนเกมสรอยละ 9.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

กกกก

บุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ตนเอง
เพื่อน
ดารา
พอแม/ผูปกครอง
ญาติพี่นอง

จํานวน
209
96
30
57
8

ร้ อยละ
52.30
24.00
7.50
14.30
2.00

กกกก

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากตนเอง รอยละ 52.30
รองลงมา ไดแก เพื่อน รอยละ 24.00 และพอแม/ผูปกครอง รอยละ 14.30 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
โฆษณาทางโทรทัศน
ปายโฆษณา
โฆษณาทางวิทยุ
อินเตอรเน็ต
อื่นๆ

จํานวน
264
94
74
248
14

ร้ อยละ
66.00
23.50
18.50
62.00
3.50

จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท เคลื่อนที่
ไอโฟนจากโฆษณาทางโทรทัศน รอยละ 66.00 รองลงมา ไดแก โฆษณาทางอินเตอรเน็ต รอยละ
62.00 ปายโฆษณา รอยละ 23.50 โฆษณาทางวิทยุ รอยละ 18.50 และอื่นๆ ไดแก เพื่อนแนะนํา
รอยละ 3.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

กก

โฆษณามีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก
ปานกลาง
นอยมาก
ไมมีเลย

จํานวน
164
165
50
21

ร้ อยละ
41.00
41.30
12.50
5.30

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับอิทธิพลจากการโฆษณาปานกลาง
คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมา ไดแก ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณามาก คิดเปนรอยละ 41.00 และ
ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณานอยมาก คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่เลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

กก
กก

สถานทีเ่ ลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ไอโฟน

จํานวน

ร้ อยละ

ศูนยรวมโทรศัพทมือถือหางสรรพสินคามาบุญครอง

257

64.30

ศูนยบริการทรู คอเปอรเรชั่น

62

15.50

หางสรรพสินคาทั่วไป

40

10.00

ตางประเทศ

41

10.20

รวม

400

100.00

กก

จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนจาก
ศูนยรวมโทรศัพทหางสรรพสินคามาบุญครอง คิดเปนรอยละ 64.30 รองลงมา ไดแก ศูนยบริการ
ทรู คอเปอรเรชั่น คิดเปนรอยละ 15.50 และตางประเทศ คิดเปนรอยละ 10.30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้อ
1 อาทิตย
2 อาทิตย
3 อาทิตย
4 อาทิตย
1 เดือนขึ้นไป
รวม

จํานวน
36
89
102
137
36
400

ร้ อยละ
9.00
22.30
25.50
34.20
9.00
100.00

จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 4 อาทิตย คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมา ไดแก 3 อาทิตย คิดเปนรอยละ
25.50 และ 2 อาทิตย คิดเปนรอยละ 22.30 ตามลําดับ
3. ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยรวมที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพท
เคลื่อนที่ หางสรรพสินคามาบุญครอง
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด

x

S.D

ระดับความสํ าคัญ

ดานราคา

3.88

0.81

มาก

ดานผลิตภัณฑ

4.09

0.77

มาก

ดานสถานที่จัดจําหนาย

3.70

0.88

มาก

ดานการสงเสริมการขาย

3.46

1.08

ปานกลาง

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก
4.51- 5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ระดับมากที่สุด ปจจัยดานร าคาและปจจัย ดานสถานที่จัดจําหนาย ระดับมาก สวนปจจัย
ดานการสงเสริมการขาย มีความสําคัญระดับปานกลาง
ตารางที่ 18 แสดงคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของผูใชบริการศูนย
รวมโทรศัพทมือถือหางสรรพสินคามาบุญครอง
ระดับการให้ ความสํ าคัญ
ระดับ

น้ําหนัก
4. ฟงกชั่นตางๆ

5. คุณภาพและ
ความคงทน

มาก

(0.3)

(100)
4.18 0.76

มาก

3.89 0.82

มาก

4.12 0.72

มาก

3.99 0.80

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด

3. ขนาดและ

4.23 0.73

น้ อย

2. ดีไซน

400

ปานกลาง

ของตราสินคา

x S.D.

มาก

1. ภาพลักษณ

ความ

รวม
มากทีส่ ุ ด

ด้ านผลิตภัณฑ์

159

174

66

-

1

(39.8)

(43.5)

(16.5)

151

176

68

4

1

400

(37.8)

(44.0)

(17.0)

(1.0)

(0.3)

(100)

102

164

126

5

3

400

(25.5)

(41.0)

(31.5)

(1.3)

(0.8)

(100)

124

206

66

3

1

400

(31.0)

(51.5)

(16.5)

(0.8)

(0.3)

(100)

112

184

92

11

1

400

(28.0)

(46.0)

(23.0)

(2.8)

(0.3)

(100)

สํ าคัญ

47
ตารางที่ 18 (ต่ อ)
ระดับการให้ ความสํ าคัญ
ระดับ

4.09 0.76

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

ของการใชงาน

4.11 0.71

ปานกลาง

ประโยชน

x S.D.

มาก

6.

118

210

69

2

1

400

(29.5)

(52.5)

(17.3)

(0.5)

(0.3)

(100)

รวม

ความ

รวม
มากทีส่ ุ ด

ด้ านผลิตภัณฑ์

สํ าคัญ

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก
4.51- 5.00 = มากที่สุด
จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ทางดานผลิตภัณฑ โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานภาพลักษณของตราสินคา มีผลมาก (4.23)
ดีไซน มีผลมาก ( 4.18) ขนาดและน้ําหนัก มีผลมาก ( 3.89) ฟงกชั่นตางๆ มีผลมาก ( 4.12) คุณภาพ
และความคงทน มีผลมาก (3.99) และประโยชนของการใชงาน มีผลมาก (4.11)

48
ตารางที่ 19 แสดงคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของผูใชบริการศูนยรวม
โทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคามาบุญครอง

ปานกลาง

82

149

151

(20.5)

(37.3)

(37.8)

104

160

(26.0)

แตละยี่หอ
2. ราคา
เหมาะสม
กับ

น้ อยทีส่ ุ ด

มาก

1. ราคาของ

ระดับความ

น้ อย

ด้ านราคา

มากทีส่ ุ ด

ระดับการให้ ความสํ าคัญ
รวม

x

S.D.

สํ าคัญ

15

3

400

3.73

0.85

มาก

(3.8)

(0.8)

(100)

128

8

-

400

3.90

0.81

มาก

(40.0)

(32.0)

(2.0)

109

183

105

3

3.99

0.75

มาก

(27.3)

(45.8)

3.87

0.80

(100)

ภาพลักษณ
ของตรา
สินคา
3.

ราคา

เหมาะสม
กับคุณภาพ

(26.3) (0.8)

-

400
(100)

ที่ไดรับ
รวม

มาก

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก
4.51- 5.00 = มากที่สุด
จากตารางที่ 19

พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ทางดานราคา โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานราคาของแตละยี่หอ มีผลมาก (

3.73) ราคา

เหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา มีผลมาก (3.90) และราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ มีผล
มาก (3.99)

49
ตารางที่ 20 แสดงคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานสถานที่จัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของ
ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนทีห่ างสรรพสินคามาบุญครอง
ระดับการให้ ความสํ าคัญ

70

167

ในการเลือกซื้อ
(มีตัวแทน

น้ อยทีส่ ุ ด

มาก

1. ความสะดวก

รวม

น้ อย

จําหน่ าย

มากทีส่ ุ ด

ด้ านสถานทีจ่ ัด

ปานกลาง

ระดับความ

131

30

2

400

(7.5)

(0.5)

(100)

20

2

400

(5.0)

(0.5)

(100)

-

22

400

(5.5)

(100)

4

400

(1.0)

(100)

(17.5) (41.8) (32.8)

x S.D.

สํ าคัญ

3.68 0.86

มาก

3.76 0.86

มาก

0.87

มาก

3.60 0.92

มาก

จําหนายมาก)
2. ความสะดวก
ในการติดตอศูนย
ใหบริการ
3. การบริการของ
พนักงานขาย
4.

การตกแตง

รานคา

87

154

137

(21.8) (35.8) (34.3)
92

143

143

(23.0) (35.8) (35.8)
64

168

118

46

(16.0) (42.0) (29.5) (11.5
รวม

3.76

3.70 0.88

มาก

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก
4.51- 5.00 = มากที่สุด
จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ทางดานสถานที่จัดจําหนาย โดยรวมแลวอยูในระดับมาก โดยดานความสะดวกในการเลือกซื้อ (มี
ตัวแทนจําหนายมาก) มีผลมาก ( 3.68 ) ความสะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ มีผลมาก ( 3.76)
การบริการของพนักงานขาย มีผลมาก (3.76) และการตกแตงรานคา มีผลมาก (3.60)

50
ตารางที่ 21 แสดงคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของ
ผูใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคามาบุญครอง
ระดับการให้ ความสํ าคัญ
ระดับความ
รวม

x S.D.

สํ าคัญ

400

3.35 1.09

ปานกลาง

(2.8)

(100)

2

400

3.52 0.99

มาก

(0.5)

(100)

9

400

3.36 1.07

ปานกลาง

(2.3)

(100)

87

24

400

3.28 1.16

ปานกลาง

(21.8

(6.0)

(100)

35

3

400

3.83 0.96

มาก

(8.8)

(0.8)

(100)

ด้ านการ
การตลาด

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ส่ งเสริม
1. การลดราคา

69

113

116

91

11

(17.3) (28.3) (29.0) (22.8)
2. ของแถม
(อุปกรณเสริม
อื่นๆ)
3. การบริการ
หลังการขาย
4. การ
รับประกัน
สินคา
5. การโฆษณา
ตางๆ

74

132

123

69

(18.5) (33.0) (30.8) (17.3)
72

99

137

83

(18.0) (24.8) (34.3) (20.8)
71

103

115

(17.8) (25.8) (28.8)
110

153

99

(27.5) (38.3) (24.8)
รวม

3.47 1.05 ปานกลาง

หมายเหตุ : 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 1.51 – 2.50 = นอย 2.51 - 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก
4.51- 5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 21

พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด

ทางดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง โดยดานการลดราคา มีผลมาก
(3.35 ) ของแถม (อุปกรณเสริมอื่นๆ) มีผลมาก ( 3.52) การบริการหลังการขาย มีผลปานกลาง
(3.36) การรับประกันสินคา มีผลปานกลาง (3.28) และการโฆษณา มีผลมาก (3.83)
5. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1

อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑของโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
H0 : อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกัน
กกกกกกกกH1 : อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแกมมา ( Gamma) ในการทดสอบ พบวามีคาสถิติ =
0.144 และคา P-value = 0.007 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0
กลาวไดวา อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันที่นัยสําคัญ
α = 0.05
สมมติฐานที่ 2
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดดานราคาของโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
H0 : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกัน
H1 : รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกัน
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแกมมา ( Gamma) ในการทดสอบ พบวามีคาสถิติ =
0.031 และคา P-value = 0.566 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 กลาวไดวา
รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกันที่นัยสําคัญ α = 0.05

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ของผู ที่ใชบริการศูนยรวม
โทรศัพท เคลื่อนที่ ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ของ ผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทมือถือของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยบทนี้จะกลาวสรุปผลการศึกษา การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
สรุ ปผลการศึกษา
1.

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ของผูที่ใชบริการศูนยรวม

โทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบวา ผูใชกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุด มีอายุ 26-33 ป สวนใหญ
จบระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทแ ละองกรคเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
อยูในชวง 20,001-30,000 บาท เปนจํานวนมากที่สุด
2.

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ของ ผู ที่ใชบริการศูนยรว ม

โทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูซื้อกลุมตัวอยางเลือกซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ไอโฟนรุน 3G เปนจํานวนมากที่สุด โดยที่
ตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ มีเหตุผลสําคัญที่ทําใหเลือกซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟนรุน 3G
เพราะถูกใจดีไซนของตัวเครื่อง ฟงกชั่นตางๆ และผูใชไดรับประโยชนจากโทรศัพท เคลื่อนที่
ไอโฟนมากที่สุด

52
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ในดานการใชติดตอสื่อสารทั่วไป รองลงมาคือ การใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
สถานที่ที่ผูใชกลุมตัวอยางเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟนมากที่สุด คือ ศูนยรวมโทรศัพท
เคลื่อนที่
หางสรรพสินคามาบุญครอง ผูใชกลุมตัวอยางรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟ
นจากโฆษณาทางโทรทัศน มากที่สุด รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต ซึ่งการโฆษณาเกี่ยวกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนนั้นมีผลในการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง โดยผูใชกลุมตัวอยางสวน
ใหญใชระยะเวลาในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟนกอนตัดสินใจซื้อ 4
อาทิตย
3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน
ของผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง
ผลการศึกษาพบวา ผูใชกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปาน
กลาง สรุปไดดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ยในระดับ
มาก เรียงตามลําดับ ไดแก ภาพลักษณของตราสินคา ดีไซน ขนาดและน้ําหนัก ฟงกชั่นตางๆ
คุณภาพและความคงทน และประโยชนของการใชงาน มีผลอยูในระดับมาก
ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ยในระดับมาก
เรียงตามลําดับ ไดแก ราคาของแตละยี่หอ ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ
ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ยใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ความสะดวกในการเลือกซื้อ (มีตัวแทนจําหนายมาก) ความ
สะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ การบริการของพนักงานขาย และการตกแตงรานคา มีผลอยูใน
ระดับมาก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีปจจัยยอยที่มีผลเฉลี่ย
ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ของแถม (อุปกรณเสริมอื่นๆ) และการโฆษณาตางๆ สวนการ
ลดราคา การบริการหลังการขาย และการรับประกันสินคา มีผลอยูในระดับปานกลาง
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อภิปรายผลการศึกษา
จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห ตามการประยุกตใช 7 Os ของกลุมเปาหมาย
และคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค
เพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่ใช
โทรศัพทมือถือไอโฟน รวมถึงทฤษฏีแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model)
โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน ซึ่งในที่นี้ศึกษาถึงสิ่งกระตุนสวนผสมทางการตลาด 4 ปจจัย
คือ ผลิตภัณฑ ( Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย ( Distribution หรือ Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ที่จะทําใหเกิดความตองการและสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ เปรียบเสมือนกลองดําที่มีอิทธิพลหลายลักษณะตอผูซื้อ จะทําใหเกิดการ
ตอบสนองของผูซื้อขั้นสุดทาย
1. การประยุกต์ ใช้ 7 Os ของกลุ่มเป้าหมายและคําถามทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
เพือ่ การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคทีใ่ ช้ โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบ
ถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย( Occupants) ซึ่งกลุมเปาหมายของผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน
ประกอบดวย กลุมนักเรียน นักศึกษา วัยรุน กลุมคนทํางาน นักธุรกิจ ที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป
กกกกกกกก 2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ( Objects) ซึ่งก็คือผลประโยชนที่ผูบริโภคตองการจากโทรศัพท เคลื่อนที่
ไอโฟน คือ (1) ใชติดตอสื่อสารทั่วไป ( 2) ใชบริการรับสง E-mail (3) ใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
(4) ใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
(5)การยอมรับและยกยองจากสังคมจากการที่ผูบริโภคมี
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนใช
กกกกกกกก 3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงค (Objectives) และเหตุจูงใจในการใชโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ดังนี้ ( 1) เพื่อความ
สะดวกในการติดตอธุรกิจ ( 2)
เพื่อใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิค ( 3) เพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสารทั่วไป (4) เพื่อเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต (5) เพื่อตอบสนองความตองการดานการ
ยอมรับและยกยองจากสังคม เปนตน
กกกกกกกก 4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลตอการใชโทรศัพท เคลื่อนที่ คือ ตนเอง
ผูปกครอง เพื่อน นักแสดง ซึ่งถือวาเปนผูมีอิทธิพล ( Influencer) โดยใชกลุมอิทธิพลเปนผูแสดง
(Presenter) ในการโฆษณา เพื่อจูงใจกลุมลูกคาเปาหมายใหซื้อสินคา
กกกกกกกก 5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
โอกาสในการซื้อ (Occasions) โดยทั่วไปผูบริโภคสามารถซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไดในทุกโอกาส
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หรือผูบริโภคมีแนวโนวที่จะเปลี่ยนโทรศัพทมือถือเครื่องใหมปละครั้ง ผูบริโภคบางคนอาจเปลี่ยน
ทุกๆ 3 เดือนเปนตน
กกกกกกกก 6. ผูบริโภคซื้อที่ใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคจะไปซื้อสินคา ในกรณีโทรศัพท เคลื่อนที่ไอโฟนสวนใหญ
ผูซื้อจะไปหาซื้อที่ศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่หางสรรพสินคามาบุญครอง เปนตน
กกกกกกกก 7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ในกรณีที่บริษัทจะเสนอโทรศัพท เคลื่อนที่ รุนใหมเขาสู
ตลาดจําเปนตองศึกษาถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ กลาวคือ (
1) การรับรูปญหา ( Problem
recognition) คือ การรับรูถึงความตองการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน การโฆษณาเพื่อชี้ใหเห็นถึงขอดี
และความแตกตางของโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟนจากโทรศัพท เคลื่อนที่ ทั่วไป (2) การคนหาขอมูล
(Information search) วามีโทรศัพท เคลื่อนที่ ยี่หอใดบาง บริษัทผูจําหนายโทรศัพท เคลื่อนที่ ตองมี
การโฆษณาผานสื่อตางๆ เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท เคลื่อนที่แกลูกคา (3) การประเมินผล
ทางเลือก (Evaluation of alternatives) โดยจะพิจารณาวาโทรศัพท เคลื่อนที่ แบบใดที่เหมาะสมกับ
ตน ในขั้นนี้การกําหนดคุณสมบัติและบริการตางๆ ที่จะมอบใหกับลูกคาตองมีจุดเดนพอที่จะทําให
ลูกคาตัดสินใจซื้อ (4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decisions) ซึ่งอาจเปนเพราะการสงเสริมการขาย
ตางๆ เชน ไมมีคาบริการรายเดือน คิดคาโทรในอัตราพิเศษ สงขอความสั้น ( SMS) ฟรี 1 ป หรือ
โปรแกรมอัตราคาบริการแบบเหมาจายเปนรายเดือน
เปนตน ( 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
(Postpurchasebehavior) ถาผูบริโภคไดรับประโยชนจากการใชโทรศัพท เคลื่อนที่ แลวเกิดความพึง
พอใจก็จะใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นตอไป
2. สิ่งกระตุนจากปจจัยสวนผสมทางการตลาด
2.1
ดานผลิตภัณฑ ( Product) จากการศึกษาพบวา ผูซื้อใหความสําคัญตอ
ภาพลักษณของตราสินคา ดีไซน ขนาดและน้ําหนัก ฟงกชั่นตางๆ คุณภาพและความคงทน และ
ประโยชนของการใชงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยการเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ผูใชใหความสําคัญในเรื่องของความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของยี่หอมากที่สุด รองลงมาเปนฟงชั่นตางๆ และดีไซน มีอัตราที่เทากัน
2.2 ดานราคา (Price) จากการศึกษาพบวา ผูซื้อใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน
ราคา อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ไดแก ราคาของแตละยี่หอ
ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซื้อ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ผูใชให
ความสําคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสมอยางมาก
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ( Place) จากการศึกษาพบวา ผูซื้อใหความสําคัญ
ตอปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท เคลื่อนที่
ไอโฟน ไดแก ความสะดวกในการเลือกซื้อ (มีตัวแทนจําหนายมาก) ความสะดวกในการติดตอ
ศูนยใหบริการ การตกแตงรานคา และการบริการของพนักงานขาย
2.4
ดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) จากการศึกษาพบวา ผูซื้อให
ความสําคัญตอปจจัยทางดานการสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมากตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ไดแก การโฆษณาทางโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ อินเตอรเน็ต และการ
มีของแถม (อุปกรณเสริมตางๆ) สวนการลดราคา การบริการหลังการขาย และมีการรับประกัน
สินคา ผูใชใหความสําคัญเพียงปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยการ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา ผูใชใหความสําคัญกับการรับประกัน
สินคามากที่สุด สวนการสงเสริมการขายอื่นๆมีความสําคัญรองลงมา
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑของโทรศัพทมือถือไอโฟน
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสํารวจพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา อายุมีความสัมพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
เนื่องจาก บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่
แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) เชนกลุมวัยรุนจะใหความสําคัญในดานของดีไซน
และความทันสมัย สวนวัยผูใหญจะใหความสําคัญในดานของประโยชนของการใชงานและคุณภาพ
ความคงทนของสินคา
สมมติฐานที่ 2 รายไดมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา
ของโทรศัพทมือถือไอโฟน
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ราคาไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องปจจัยที่กําหนดอุปสงคของ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย พบวา กลุมที่มีความตองการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ที่แทจริงเปน
กลุมที่มีรายไดในระดับคอนขางสูง สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากผูใชสวนใหญนั้นอยูในชวงวัยรุน
จึงยังไมมีรายไดมากนัก แตมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไดงายและใชจายเงินตามกระแสแฟชั่น
ตางๆ ซึ่งอาจจะมีฐานะทางบานที่ดีรวมถึงในปจจุบันนั้นมีการใหสินเชื่อตางๆโดยการสามารถผอน
ชําระได จึงทําใหมีอํานาจในการซื้อสินคาราคาแพงไดโดยไมตองจายเงินกอน ซึ่งเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินคาไดมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามของผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ใหความสําคัญในเรื่องของดีไซนและประโยชน
ของการใชงาน ซึ่งบริษัทแอปเปลสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดอยาง
ตรงจุด เนื่องจากบริษัทแอปเปลไดใหความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพออกสูตลาด ทั้งยังเปนผูนําทางความคิดในการนําเสนอผลิตภัณฑที่
มีความแปลกใหม นอกจากนี้บริษัทแอปเปลควรจะสงเสริมผลิตภัณฑของตนเองใหเกิดการทํางาน
รวมกันกับอุปกรณของยี่หออื่นมากขึ้น เพื่อใหผูใชเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น รวมถึงควรจะมี
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพื่อตอบสนองลูกคากลุมอื่นๆดวย เพื่อเปนการขยายสวนแบงตลาด
ข้ อเสนอในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง
เดียว ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี
อื่นๆดวย เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟน ที่ใชบริการศูนย
รวมโทรศัพท เคลื่อนที่ ของหางสรรพสินคามาบุญครอง ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพท เคลื่อนที่ ไอโฟนที่มีความแตกตางจากผูใชจากพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นในการนําผลการศึกษาไป
ใชเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด จึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะทําใหแผนการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กก

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
กรณีศึกษา : ศูนย์ รวมโทรศัพท์ เคลือ่ นทีห่ ้ างสรรพสิ นค้ ามาบุญครอง

ผูวิจัย: นางสาวจิรนันท เพียรอุสาหะ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของผูที่ใช
บริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง
2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ของผูที่ใชบริการศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนที่ ของหางสรรพสินคา
มาบุญครอง

บทนํา
ในปจจุบันนี้กระแสของโทรศัพทเปนที่ไดรับความสนใจอยางมาก คือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ของบริษัทแอปเปล ซึ่งเปนโทรศัพทที่สรางความโดงดัง
ไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย จากคุณสมบัติมากมายของโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟนนัน้ ทําใหไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางมาก ทั้งที่มีราคาคอนขางแพง จึงเปนประเด็นทีน่ าจับตามองของบุคคลทั่วไป
และนักการตลาด ดังนั้นจึงทําใหธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ยหี่ อตางๆนัน้ พยายามคนหา
ความตองการของผูบริโภคและตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด
เพื่อตอสูกับสภาวการณแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

สมมติฐานของงานวิจัย
1. อายุมคี วามสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกบั ระดับปจจัยสวนผสม
ทางการตลาดดานราคาในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้

ได แ ก ผู ใ ช บ ริ ก ารศู น ย ร วม
โทรศัพทเคลื่อนที่ของหางสรรพสินคามาบุญครอง

p(1 - p)z
n=
 โดยคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตร
e2

2

ไดจํานวน 384
ชุด และเพื่อปองกันความผิดพลาดผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางให
เปนจํานวนเต็มคือ 400 ชุด

 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบง
แบบสอบถามเปน 4 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
 ตอนที่ 2

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

 ตอนที่ 3

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

 ตอนที่ 4

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
1.

การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยการแจก
แจงความถี่ คารอยละ

2.

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
ไอโฟน โดยนําเสนอขอมูลในรูปของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ

สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

154

38.50

246

61.50

400

100.00

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 18
18-25 ป
26-33 ป
34-41 ป
42-49 ป
50 ป ขึ้นไป
รวม

จํานวน
22
115
193
55
12
3
400

ร้ อยละ
5.50
28.80
48.30
13.80
3.00
0.80
100.00

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
วางงาน/แมบาน
รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท/องกรคเอกชน
รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
รวม

จํานวน
85
2
11
122
146
34
400

ร้ อยละ
21.3
0.5
2.8
30.5
36.5
8.5
100

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
อยาราง
หมาย
รวม

จํานวน
246
137
13
4
400

ร้ อยละ
61.50
34.30
3.30
1.00
100.00

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอยปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
3
5
56
12
272
52
400

ร้ อยละ
0.80
1.30
14.00
3.00
68.00
13.00
100.00

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 6 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
15
59
89
112
87
38
400

ร้ อยละ
3.80
14.80
22.30
28.00
21.80
9.50
100.00

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 7 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือน
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
50
94
126
81
37
12
400

ร้ อยละ
12.50
23.50
31.50
20.30
9.30
3.00
100.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 8 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ระยะเวลาการเปลี่ยนโทรศัพท
ระยะเวลาการเปลีย่ นโทรศัพท์
นอยกวาครึ่งป
ครึ่งป - 1ป
1 ป - 2 ป
มากกวา 2 ป
รวม

จํานวน
38
143
165
54
400

ร้ อยละ
9.50
35.80
41.20
13.50
100.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 9 แสดงความถี่ และรอยละของผูซื้อ จําแนกตามรุนของ
โทรศัพทมือถือไอโฟน
รุ่นของโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ไอโฟน
2G
3G
3 Gs
รวม

จํานวน
25
221
154
400

ร้ อยละ
6.30
55.20
38.50
100.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 10 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
เหตุผลสําคัญที่ทําใหเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ดีไซน
เชื่อมั่นในตราสินคา
ฟงกชั่นตางๆ
ความนิยมของสังคม
ราคาเหมาะสม
ขนาดและน้ําหนัก
รายการสงเสริมการขาย
อื่นๆ

จํานวน
322
183
217
179
93
52
77
2

ร้ อยละ
80.50
45.80
54.30
44.80
23.30
13.00
19.30
0.50

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 11 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประโยชน
ที่ไดรับจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

จํานวน

ร้ อยละ

ติดตอสื่อสารทั่วไป

335

83.80

ใชบริการรับสง E-mail

130

32.50

ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ

160

40.00

ใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

276

69.00

การยอมรับและยกยองจากสังคม

173

43.30

อื่นๆ

36

9.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 12 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
บุคคลทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

ตนเอง
เพื่อน
ดารา
พอแม/ผูปกครอง
ญาติพี่นอง

209
96
30
57
8

52.30
24.00
7.50
14.30
2.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 13 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
แหล่ งข้ อมูลเกีย่ วกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ไอโฟน
โฆษณาทางโทรทัศน
ปายโฆษณา
โฆษณาทางวิทยุ
อินเตอรเน็ต
อื่นๆ

จํานวน
264
94
74
248
14

ร้ อยละ
66.00
23.50
18.50
62.00
3.50

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 14 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
โฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
โฆษณามีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

มาก

164

41.00

ปานกลาง

165

41.30

นอยมาก

50

12.50

ไมมีเลย

21

5.30

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ตารางที่ 15 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
สถานที่เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
สถานทีเ่ ลือกซื้อโทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน

จํานวน

ร้ อยละ

ศูนยรวมโทรศัพทเคลื่อนทีห่ างสรรพสินคามาบุญครอง

257

64.30

ศูนยบริการทรู คอเปอรเรชั่น

62

15.50

หางสรรพสินคาทัว่ ไป

40

10.00

ตางประเทศ

41

10.20

รวม

400

100.00

ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

ตารางที่ 16 แสดงความถี่ และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้อ

จํานวน

ร้ อยละ

1 อาทิตย

36

9.00

2 อาทิตย

89

22.30

3 อาทิตย

102

25.50

4 อาทิตย

137

34.20

1 เดือนขึ้นไป

36

9.00

รวม

400

100.00

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนผสมทางการตลาด
โดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของผูใชบริการ
ศูนยรวมโทรศัพทเคลือ่ นทีห่ างสรรพสินคามาบุญครอง
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด

xx

S.D

ระดับความสํ าคัญ

ด้ านราคา

3.88x

0.81

มาก

ด้ านผลิตภัณฑ์

4.09

0.77

มาก

ด้ านสถานทีจ่ ดั จําหน่ าย

3.70

0.88

มาก

ด้ านการส่ งเสริมการขาย

3.46

1.08

ปานกลาง

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
โทรศัพท์ เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 18
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับการให้ ความสํ าคัญ

รวม

x

S.D.

ระดับความ
สํ าคัญ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1. ภาพลักษณ์ ของ
ตราสิ นค้ า

159
(39.8)

174
(43.5)

66
(16.5)

-

1
(0.3)

400
(100)

4.23

0.73

มาก

2. ดีไซน์

151
(37.8)

176
(44.0)

68
(17.0)

4
(1.0)

1
(0.3)

400
(100)

4.18

0.76

มาก

3. ขนาดและนํา้ หนัก

102
(25.5)

164
(41.0)

126
(31.5)

5
(1.3)

3
(0.8)

400
(100)

3.89

0.82

มาก

4. ฟังก์ ชั่นต่ างๆ

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. ประโยชน์ ของการ
ใช้ งาน

118
(29.5)

210
(52.5)

69
(17.3)

2
(0.5)

1
(0.3)

4.11

0.71

มาก

4.09

0.76

มาก

รวม

400
(100)

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 19
ด้ านราคา

รวม

ระดับการใหความสําคัญ

x

S.D.

ระดับความ
สํ าคัญ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1. ราคาของแต่
ละยีห่ ้ อ

82
(20.5)

149
(37.3)

151
(37.8)

15
(3.8)

3
(0.8)

400
(100)

3.73

0.85

มาก

2. ราคา
เหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์ ของ
ตราสิ นค้ า

104
(26.0)

160
(40.0)

128
(32.0)

8
(2.0)

-

400
(100)

3.90

0.81

มาก

3. ราคา
เหมาะสมกับ
คุณภาพทีไ่ ด้ รับ

109
(27.3)

183
(45.8)

105
(26.3)

3
(0.8)

-

400
(100)

3.99

0.75

มาก

รวม

x

3.87

0.80

มาก

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที2่ 0
ด้ านสถานทีจ่ ัด
จําหน่ าย

ระดับการให้ ความสํ าคัญ

รวม

x x S.D.

ระดับความ
สํ าคัญ

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1. ความสะดวกใน
การเลือกซื้อ (มี
ตัวแทนจําหน่ าย
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
การติดต่ อศูนย์
ให้ บริการ

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. การตกแต่ งร้ านค้ า

64
(16.0)

168
(42.0)

118
(29.5)

46
(11.5

4
(1.0)

400
(100)

3.60

0.92

มาก

3.70

0.88

มาก

รวม

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ อโฟน
ตารางที่ 21
ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

ระดับการให้ ความสํ าคัญ

รวม x

x

S.D.

ระดับความ
สํ าคัญ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

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
(อุปกรณ์ เสริมอืน่ ๆ)

74
(18.5)

132
(33.0)

123
(30.8)

69
(17.3

2
(0.5)

400
(100)

3.52

0.99

มาก

3. การบริการหลังการ
ขาย

72
(18.0)

99
(24.8)

137
(34.3)

83
(20.8)

9
(2.3)

400
(100)

3.36

1.07

ปานกลาง

4. การรับประกันสิ นค้ า

71
(17.8)

103
(25.8)

115
(28.8)

87
(21.8

24
(6.0)

400
(100)

3.28

1.16

ปานกลาง

5. การโฆษณาต่ างๆ

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

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
: อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกัน
H : อายุกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกัน
Hₒ
1

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

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดดานราคาในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
Hₒ
H1

: รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมคี วามสัมพันธกัน
: รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกัน
ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแกมมา (Gamma) ในการทดสอบ พบวามี
คาสถิติ = 0.031 และคา P-value = 0.566 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 กลาวไดวา รายไดกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคาไมมี
ความสัมพันธกันที่นัยสําคัญ α = 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 อายุมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน
สมมติฐานที่ 2 รายไดมีความสัมพันธกับระดับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ดานราคาของโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน

การอภิปรายผลการวิจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้ านราคา (Price)
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)

ขอเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. บริษัทแอปเปลควรจะสงเสริมผลิตภัณฑของตนเองใหเกิดการ
ทํางานรวมกันกับอุปกรณของยี่หออืน่ มากขึ้น เพื่อใหผูใชเกิดการ
ตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
2. ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพื่อตอบสนองลูกคากลุม
อืน่ ๆดวย เพื่อเปนการขยายสวนแบงตลาด

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1.

ในดานเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

2.

ในดานของประชากร

คําถามและขอเสนอแนะ
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แบบสอบถาม

ชุดที่......................

เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน
(กรณีศึกษา:ศูนยรวมโทรศัพทของหางสรรพสินคามาบุญครอง)
คําชี้แจงแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย
ในหัวขอ
“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน กรณีศึกษา:
ศูนยรวมโทรศัพทของ
หางสรรพสินคามาบุญครอง ” จึงขอความรวมมือใหประชาชนตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ โดย
ทานไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความ
เปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทานผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆ
ตอทานและครอบครัวทั้งสิ้น
2. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่
1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน
สวนที่ 4
ขอเสนอแนะ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูที่แจก
แบบสอบถามทาน และเมื่อทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจก
แบบสอบถามใหแกทาน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทาน
ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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แบบสอบถาม
การศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ ไอโฟน
กรณีศึกษา ศูนย์ รวมโทรศัพท์ ห้างสรรพสิ นค้ ามาบุญครอง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ส่ วนที่ 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 ขึ้นไป
3. อาชีพ
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน
 วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ
 รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ
 ประกอบอาชีพอื่นๆ ระบุ.........................
 นักเรียน/นักศึกษา
4. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
หยาราง
หมาย
5. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 อนุปริญญา / ปวส.
 มัธยมศึกษาตอนตน
 ปริญญาตรี
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 สูงกวาปริญญาตรี
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 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 บาทขึ้นไป
7. คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
 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 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน
8. ทานเปลี่ยนโทรศัพทบอยแคไหน
 นอยกวาครึ่งป
 ครึ่งป-1ป  1ป-2ป  มากกวา2ป
9. ทานเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน รุนใด
 2.5 G
 3G
 3Gs
10. เหตุผลที่เลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ดีไซน
 ราคาเหมาะสม
 เชื่อมั่นในตราสินคา
 ขนาดและน้ําหนัก
 ฟงกชั่นตางๆ
 รายการสงเสริมการขาย
 ความนิยมของสังคม
 อื่นๆ ระบุ..........................................
11. ทานคิดวาประโยชนที่ไดรับจากการใชโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใชติดตอสื่อสารทั่วไป
 ใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
 ใชบริการการรับสง E-mail  การยอมรับและยกยองจากสังคม
 ใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจ  อื่นๆ ระบุ..........................................
12. ทานคิดวาบุคคลใดมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทไอโฟน
 ตนเอง
 พอและแม/ผูปกครอง
 เพื่อน
 ญาติพี่นอง
 ดารา
 อื่นๆ ระบุ..........................................
13. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 โฆษณาทางโทรทัศน
 โฆษณาทางวิทยุ
 ปายโฆษณา
 อินเตอรเน็ต
 อื่นๆ ระบุ..........................................
14. โฆษณาที่เกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนมีผลตอการตัดสินใจซื้อเพียงใด
 มาก
 ปานกลาง
 นอยมาก
 ไมมีเลย
15. สถานที่ที่ทานเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ศูนยรวมโทรศัพทหางสรรพสินคามาบุญครอง
 ศูนยบริการทรู คอเปอรเรชั่น
 หางสรรพสินคาทั่วไป
 ตางประเทศ
 อื่นๆ ระบุ................................................
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16. ทานใชระยะเวลาในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทไอโฟนนานเทาใดกอนการ
ตัดสินใจซื้อ
 1 อาทิตย
 2 อาทิตย
 3 อาทิตย
 4 อาทิตย
 1 เดือนขึ้นไป
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโทรศัพท์ ไอโฟน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด โดยที่ปจจัยในแตละ
ขอมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟนมากนอยเพียงใด

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ า
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ภาพลักษณของตราสินคา
2. ดีไซน
3. ขนาดและน้ําหนัก
4. ฟงกชั่นตางๆ
5. คุณภาพและความคงทน
6. ประโยชนของการใชงาน
ด้ านราคา
7. ราคาของแตละยี่หอ
8. ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา
9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ
ด้ านสถานทีจ่ ัดจําหน่ าย
10. ความสะดวกในการเลือกซื้อ (มีตัวแทนจําหนายมาก)
11. ความสะดวกในการติดตอศูนยใหบริการ
12. การบริการของพนักงานขาย
13. การตกแตงรานคา

ระดับทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ปาน
มากที่สุด มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ า

ระดับทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ปาน
มากที่สุด มาก
นอย
กลาง

ด้ านการส่ งเสริมการขาย
14. การลดราคา
15. ของแถม (อุปกรณเสริมอื่นๆ)
16. การบริการหลังการขาย
17. การรับประกันสินคา
18. การโฆษณาตางๆ

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผู้ทาํ วิจัยขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม

นอย
ที่สุด

64
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

นางสาวจิรนันท เพียรอุสาหะ
389/101 หมู 3 ซอย เพชรเกษม 62/1 บางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจัดการ
ธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

65

