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    การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จํานวน 400 ราย โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค-สแควร 
    ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 - 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ไมมีคูครอง อาชีพลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 
บาท มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากศูนย AIS Dtac Truemove 
เพราะมีประโยชนมากที่สุดในดานการใชงาน Social Network เชน Facebook Twitter Freespace 
etc.) 
    ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 
     1. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ มีความสัมพันธกับ 
อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานราคา (Price) ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) และดาน
โฆษณา (Advertising) 
     2. พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับ  
มีความสัมพันธกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
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 The purpose of this research is to study factors affecting behavior of customers in 
Bangkok toward the purchase of Apple‘s iPhone. The samples are 400 customers who 
have used Apple iPhone. Questionnaires were used as the instruments to collect data. The 
statistical methods of frequencies, percentage, mean, standard deviations, and, Chi-square 
test were used in the data analyses and hypotheses testing. 
 The results revealed that most of the respondents were women, aged between 21 
and 30 years old, held a Bachelor’s degree, have no spouse, worked as employees and, 
earn average monthly income between 20,001 and 30,000 baht. Their behavior was to buy 
Apple’s iPhone from service center (AIS, Dtac, Truemove). Their reason to buy was best 
advantage on the use of the social network.  
 Results of the hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as 
follows: 

 1. The Buying Behavior toward Apple’s iPhone in terms of place of purchase is 
related with age, occupation, average income, Price, Place and Advertising. 

 2. The Buying Behavior toward Apple’s iPhone in terms of benefit seeking is 
related with gender, age, education, occupation and average income.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  ในยุคเริ่มตนของการนําโทรศัพทมือถือเขามาจําหนายในประเทศไทยนั้นก็เพ่ือใชเปน

อุปกรณชวยในการติดตอสื่อสารเรื่องธุรกิจเพียงเทานั้น ในชวงแรกจึงไมสนใจในเรื่องของขนาดและ
รูปรางของโทรศัพท แตในปจจุบันโทรศัพทมือถือมีการใชงานกันอยางแพรหลาย โดยมีบริษัท
โทรศัพทมือถือแหงหน่ึงยอมใหมีการใชซิมการดกับเครื่องใดก็ไดและเครื่องโทรศัพทมาจากที่ใดก็ได 
ตามดวยการใชบัตรเติมเงิน การคิดเงินแบบเหมาจาย ความสะดวกในการใชงานขามเขต การขยาย
เหมาเวลาโทรศัพทดวยบัตร จึงเกิดการแขงขันแยงกันเสนอเงื่อนไขแหงความสะดวกและราคาที่   
ลดต่ําลงมามากแกผูบริโภค จนปจจุบันคนที่มีเงินเพียงแค 1,000 บาท สามารถซื้อโทรศัพทมือถือมา
ใชงานได (บุญยง ชัยชูสอน,2552) 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) ไดสรุปผลสํารวจการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในครัวเรือน
ของประชาชนในป 2553 โดยสุมตัวอยางจํานวน 79,560ราย เพ่ือเปรียบเทียบการใชโทรศัพทมือถือ
ระหวางป 47-53 พบวา ผูใชโทรศัพทมือถือเพ่ิมขึ้น 61.8% หรือจํานวน 38.2 ลานคน จากเดิมที่ 
28.2% หรือจํานวน 16.6 ลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 21.6 ลานคน หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปละ 3.6 ลานคน 
ทั้งน้ีพบวาประชากรในกรุงเทพฯ ใชโทรศัพทมือถือ 77.3% มากกวาภาคอื่น โดยกิจกรรมสวนใหญที่
ประชากรใชโทรศัพทมือถือ คือ ใชเพ่ือรับ-สงขอมูลขาวสาร 41.2% และใชเพ่ือรับ-สงขอความ โหลด
เพลง รูปภาพ เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส 30.2%. และบริษัทซีเมนต (Siemens) ไดทําวิจัยสํารวจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเอเชีย-แปซิฟก ตอการใชโทรศัพทมือถือทั้ง 9 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย พบวา โทรศัพทมือถือกําลังเพิ่มอิทธิพลตอวิถีชีวิตมากขึ้นอยางแยกไมออกในประเทศ
ไทย คนไทยกวา 50% ยอมรับวาชีวิตน้ีขาดโทรศัพทมือถือไมไดพรอมกับย้ําดวยวาโทรศัพทมือถือ
เปนเครื่องมือสะทอนบุคลิกภาพของตัวเอง โดยหญิงไทยมีโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีที่บงชี้ความเปนตัวตนหรือสะทอนบุคลิกภาพ และ 47% ของคนไทยเมื่อลืโทรศัพทมือถือ
ไวที่บานจะตองกลับไปเอาทันที สําหรับผูชายไทย 37% มีการวางแผนกิจกรรมทางสังคมตางๆ ผาน
โทรศัพทมือถือ และกวา 50% ของคนไทยจะไมปฏิเสธการรับโทรศัพทมือถือไมวาจะอยูที่ไหนหรือ
กําลังทําอะไร และมักจะตรวจขอความเสมอหากไมมีโทรศัพทเขามาเปนเวลานาน นอกจากนี้
โทรศัพทมือถือยังชวยเติมเต็มความรักได เพราะผูชายไทยสวนใหญมักตามใจคูรัก โดย 17% จะ
โทรศัพทหรือสงขอความฝากความรักเปนประจํา (เดลินิวส, 2554. ออนไลน) 

  ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดวิเคราะหแนวโนมตลาดเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยแบบมัลติมีเดียโฟนที่มีความโดดเดนจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แนวโนมความตองการเครื่องลูกขายที่
มีฟงกชั่นการใชงานเพื่อความบันเทิงและมัลติมีเดียจะไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
ออนไลน, 2551) ดวยกระแสความแรงของโทรศัพทมือถือ iPhone อัจฉริยะจากคายแอปเปล 
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(Apple) ที่ผนวกคุณสมบัติเครื่องเลนเพลงดิจิตอลไอพอต และความสามารถในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต กําลังจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนโฉมหนาตลาดโทรศัพทมือถือทั่วโลก ดังน้ัน 
ตลาดของแอปเปล (Apple) จึงเปนอีกหนึ่งชองวางที่หลายคายมองไมเห็นมากอน เพราะภายหลัง
จากเปดตัวในวันที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 iPhone ไดชื่อวาเปนสิ่งประดิษฐยอดเย่ียมประจําป 
โดยนิตยสารไทม ประจําป 2550 ตอมาบริษัทแอปเปล (Apple) ไดเปดตัวไอโฟนทรีจี (I Phone 3G) 
ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยที่ไอโฟนทรีจี มีหนวยความจําที่เพ่ิมขึ้น เปน 8 และ 16 GB และ
มีสีโทรศัพทใหเลือก คือสีดําและสีขาว โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติในการสนับสนุนการใชขอมูลการ
สื่อสารไรสายยุคใหมหรือทรีจี (3G) รวมถึงการใชระบบดาวเทียมคนหาตําแหนง (GPS) เพ่ือ
ตอบสนองไลฟสไตลการใชชีวิตและใหมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และ
เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทแอปเปล (Apple) เปดตัวไอโฟนทรีจีเอส (I Phone 3Gs) ใน
งานดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูดีซี (WWDC) มีหนวยความจําเพิ่มขึ้นอีกระดับหน่ึงจาก 16 และ 32 GB และมี
สีใหเลือก คือสีดําและสีขาว กลองดิจิตอล 3 ลานพิกเซล และหนาจอเคลือบ Oleophobic ปองกัน
รอยน้ิวมือและรอยขีดขวนในตัวเครื่อง 

  iPhone มีการทํางานที่แตกตางจากโทรศัพทมือถืออ่ืนๆ โดย iPhone จะไมมีปุมสําหรับกด
หมายเลขโทรศัพท โดยการทํางานทั้งหมดผานทางหนาจอ และใชระบบสัมผัส Multi Touch ผาน
คําสั่งตางๆ มีระบบปฏิบัติการหลักแมคโอเอสเท็น มีระบบเซ็นเซอรในการรับรูสภาพของเครื่องเพ่ือ
กําหนดการแสดงผลของจอภาพ เชน เครื่องในแนวตั้งระบบจะปรับใหแสดงผลในแนวตั้ง เครื่องใน
แนวนอนระบบก็จะแสดงผลในแนวนอน มีหนาจอภาพและวัสดุตัวเครื่องที่ทนทาน การทํางานของ
ซีพียู ในตัวเครื่องสามารถตอบสนองการสัมผัสของตัวหนาจอไดอยางไหลลื่น  สวนใหญ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ iPhone จะเนนไปที่กลุมลูกคาที่มีความสามารถในการเลือกซื้อที่สูงกวาและเนน
ในเรื่องของฟงกชั่นการใชงานที่ครบถวนภายในเครื่องเดียว ( http://www.atshop.com) การวาง
จําหนายในยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกายังไมถึงป ทางแอปเปล (Apple) อางตัวเลขวาสามารถทํา
ยอดขายไดแลวถึง 2 ลานเครื่อง รวมถึงในประเทศไทยมีการประเมินวายอดขายเครื่องหนีภาษีของ
เครื่อง iPhone ที่รานคาบนหางสรรพสินคา MBK สามารถทําตัวเลขไดถึง 55,000 เครื่อง ดวย
คุณสมบัติที่โดดเดน ความงายในการใชงานเชื่อวา iPhone จะกระตุนผูบริโภคหันมาใช iPhone มาก
ขึ้น ดังน้ัน ประเด็นหลักๆ คงหนีไมพนเรื่องการตั้งราคา ในการทําตลาดขณะนี้มี iPhone เครื่องหนี
ภาษีเขามาขายบนหางสรรพสินคา MBK รวม 50,000 เครื่อง โดยถอดซิมการดของ AT&T  
ออก แลวขายเฉพาะเครื่อเปลา 20,000 บาทตอเครื่อง ลูกคาสวนใหญของ iPhone ที่ขายไดสวน
ใหญเปนผูที่เคยซื้อไอพอด (ฐานเศรษฐกิจ, 2554. ออนไลน) 

   ในปจจุบันน้ีผูประกอบการธุรกิจโทรศัพทมือถือยี่หอตางๆ ที่มีฟงกชั่นคลายคลึง หรือมี
ความสามารถเทียบเทา iPhone แตจําหนายในราคาที่ต่ํากวานั้น มีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหเกิดการ
แขงขันที่รุนแรงทางการตลาด และอาจทําให iPhone สูญเสียความสามารถในการแขงขัน เพราะมี
ตนทุนการผลิตที่สูงกวาคูแขง อีกทั้งยังมีจํานวนคูแขงที่เพ่ิมมากขึ้นในตลาด อาจเปนสาเหตุทําให
ผูประกอบการเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือบางราย ใชวิธีทุจริต โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ มีการดัดแปลงชื่อ
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ของสินคา รูปลักษณและฟงกชั่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันและมาจําหนายในราคาที่ถูกกวา ซึ่งปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนปญหาภายนอกองคกรของผูประกอบการธุรกิจ iPhone ที่ควบคุมไดยาก  
รวมทั้งในดานเศรษฐกิจ เน่ืองจาก iPhone มีราคาที่คอนขางสูง ถาเศรษฐกิจอยูในภาวะตกต่ําอาจทํา
ใหกําลังการซื้อของผูบริโภคลดลง อาจทําใหผูบริโภค หันไปเลือกซื้อสินคาที่สามารถใชทดแทนกัน
ไดแตในราคาที่ต่ํากวา ดวยปญหาขอน้ีทําใหทาง แอปเปล (Apple) ตองใชกลยุทธทางการตลาดที่
เหมาะสมเพื่อทําใหแขงขันได 

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตร 
ดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่มีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอ
องคกรในการวางแผนทางดานธุรกิจ และเปนประโยชนแกผูบริโภคที่ มีความตองการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
 

ความมุงหมายของงานวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

   3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) 
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคญัของงานวิจัย 
  เพื่อทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร เปนประโยชนตอองคกรในการวางแผนทางดานธุรกิจ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone และเปนแนวทางในการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร ตอไป 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโทรศัพทมือถือ

ยี่หอ Apple iPhone  

  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก กลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิงที่มี

อายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปที่เคยใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่
แนนอนจึงคํานวณใชสูตรหากําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหความผิดพลาด
ไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ไดขนาดตัวอยาง 385 คน โดยมีขั้นตอนในการเลือก
ตัวอยางแบบใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะทําการแจกแบบสอบถามตาม
สถานที่ตางๆ ที่จําหนายโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ไดแก หางสรรพสินคาและศูนยการคาที่
มีขนาดใหญ ที่คาดวาจะมีกลุมตัวอยางอยูอยางหนาแนนจนครบจํานวนที่ตองการ 

 

ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 
 1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ดังนี้ 

              1.1 ตัวแปรทางดานประชากรศาสตร ไดแก 
                   1.1.1 เพศ 
                          1.1.1.1  ชาย 
                          1.1.1.2  หญิง 
                    1.1.2 อายุ 
                           1.1.2.1  21 - 30 ป 
                           1.1.2.2  31 - 40 ป 
                           1.1.2.3  41 - 50 ป 
                           1.1.2.4  มากกวา 50 ปขึ้นไป 
                      1.1.3  สถานภาพสมรส 
                               1.1.3.1 โสด 

 1.1.3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
 1.1.3.3 แยกกันอยู / หยาราง/ หมาย 

                      1.1.4  ระดับการศึกษา 
 1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 1.1.4.2 ปริญญาตรี 
 1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี                          
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1.1.5 อาชีพ         
 1.1.5.1 นักเรียน / นักศึกษา      
 1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง     
 1.1.5.3 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ     
 1.1.5.4 ธุรกจิสวนตวั / คาขาย    
 1.1.5.5 รับจางทั่วไป 
 1.1.5.6 พอบาน / แมบาน     
 1.1.5.7 วางงาน / ยังไมไดทํางาน       

1.1.6 รายไดตอเดือน        
 1.1.6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท     
 1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท     
 1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท     
 1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 
 1.1.6.5 มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป           

1.2  ตวัแปรดานสวนประสมทางการตลาด     

1.2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product)   

1.2.2 ดานราคา (Price)    

1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

1.2.4 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 

 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

2.1 สถานที่ซื้อ 
2.2 ประโยชนที่ไดรับจากการซื้อโทรศัพทมือถือ Apple iPhone มาใช 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. iPhone (ไอโฟน) หมายถึง โทรศัพทที่ผลิตโดยบริษัทแอปเปล (Apple) ซึ่งมีคุณสมบัติ

ในการใชงาน คือ เปนอุปกรณพกพา เปนไดทั้งโทรศัพทมือถือ เครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนไฟลเพลง 
กลองถายรูปดิจิตอล เลนอินเตอรเน็ต และคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  2. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่เคยใชสินคา iPhone ของบริษัท แอปเปล คอมพิวเตอร จํากัด    
ในกรุงเทพมหานคร 
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  3. ดานประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูบริโภค 

  4. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price)  

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ดังนี้ 

 4.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง องคประกอบของเครื่องโทรศัพทมือถือ 
iPhone คือ คุณภาพและความคงทนของตัวเครื่อง ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ ความโดดเดนของรูปลักษณ
ที่สวยงาม 

 4.2 ดานราคา (Price) หมายถึง คาใชจายที่ผูบริโภคตองจายสําหรับ คาเครื่อง / 
อุปกรณ คาบริการซอมบํารุง คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน ราคาเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน คาซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสมกับ
อาการผิดปกติของเครื่อง ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับคุณภาพ และราคา Application มีความ
เหมาะสม 

 4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง องคประกอบที่ทําให
โทรศัพทมือถือยี่หอ iPhone ถึงมือผูบริโภค ไดแก สถานที่จัดจําหนายมีเพียงพอ การตกแต
สถานที่จัดจําหนายมีความนาเชื่อถือ การจัดวางตําแหนงของสถานที่จัดจําหนายสะดุดตา มีบริการ
พิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟรี เครื่องดื่มฟร ีมีโทรศัพท Apple iPhone เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ 
มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดสะดวก มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่
ติดตอไดรวดเร็ว ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ 

 4.4 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง ระดับการไดรับการสื่อสาร
จากกิจกรรมที่ผูขายโทรศัพท Apple iPhone จากสื่อดังน้ี การโฆษณาผานโทรทัศน การโฆษณา
ผานอินเตอรเน็ต การโฆษณาผานวิทยุ การโฆษณาผานนิตยสาร การโฆษณาผานหนังสือพิมพ การ
โฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board) 

  5. พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยวัดจาก
สถานที่ซื้อ และประโยชนที่ไดรับจากการซื้อโทรศัพท Apple iPhone มาใช ไดแก  

 5.1 สถานที่ซื้อ หมายถึง ผูบริโภคสามารถหาซื้อโทรศัพทมือถือ Apple iPhone ไดจาก
รานคาผูผลิต Apple Shop / iStudio โดยตรง ศูนยบริการ / โอเปอเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) 
ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) รานคาปลีก
ทั่วไป ซื้อผานอินเตอรเน็ต และรานคาที่มาบุญครอง 

 5.2 ประโยชนที่ไดรับจากการซื้อ หมายถึง ผูบริโภคที่ซื้อซ้ือโทรศัพทมือถือ Apple 
iPhone สามารถเลือกใชโปรแกรมที่มีใหเลือกใชหลากหลาย เชน เกมส (Games) การใชแผนที่ 
GPS Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) การถายภาพ (Photo) Organizer 
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กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)       (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

1. สถานที่ซื้อ 

2. ประโยชนที่ไดรับจากการซื้อโทรศัพทมือถือ 

Apple iPhone มาใช 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ  (Product) 

2. ดานราคา (Price) 

3. ดานสถานที่จัดจําหนาย 

(Place) 

4. ดานการสงเสริมทาง

การตลาด (Promotion) 
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สมมติฐานในงานวิจัย 
  1. เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             

ในกรุงเทพมหานคร 
  2. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             

ในกรุงเทพมหานคร 
  3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  5. อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone           

ในกรุงเทพมหานคร 
  6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  7. ดานผลิตภัณฑ (Product) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 

Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  8. ดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  9. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 10. ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาขอมูลกอนทําการวิจัยโดยอาศัยผลการ

ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในอดีต แนวความคิดและกรอบทฤษฎีตางๆ ที่นํามาอางอิงในการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภค      
ในกรุงเทพมหานคร” ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางการวิจัย มีประเด็นการ
นําเสนอภายใตหัวขอหลักดังนี้ 

   1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค 
   2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับประชากรศาสตร 
   3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปจจัยทางการตลาด 

    4. วิวัฒนาการของโทรศพัทเคลื่อนที ่
   5. ประวตัิและรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน 
   6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
  พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการ

คนหาการซื้อ การใช การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริหารซ่ึงคาดวาจะสนองความ
ตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 3) 
   พฤติกรรมผูบริโภค อาจหมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ
ใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดกอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2539: 5) 
   พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับ
การจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ีหมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอนและมีสวนในการ
กําหนดใหมีการกระทํา (ปริญ ลักษิตานนท. 2536: 27) 
   พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขา
ไปเกี่ยวของเพ่ือทําการเลือกสรรการซื้อ การใช การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด 
หรือประสบการณ เพ่ือตอบสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ  
(ดารา ทีปะปาล. 2542: 3) 
   พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะแสวงหา 
การซื้อ การใช การประเมิน หรือ การบริโภคผลิตภัณฑบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนไดอยางพึงพอใจ เปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
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ทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังซ้ือเพ่ือบริโภค และบริการตางๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร 
ทําไมจึงซื้อ ซื้อเม่ือไร ที่ไหน และบอยครั้งแคไหน (Schiffman and Kanuk. 1994: 7) 
   พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การศึกษาถึงพฤติกรรม  การตัดสินใจและการกระทําของ
ผูบริโภคเกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ  กลาวคือ  พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  ถากลยุทธทางการตลาดสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด 
(Marketing concept) ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจจะตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่ง
กระตุน กลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ  
2541:124) 

  พฤติกรรม  หมายถึง อากัปกิริยาของคนเราที่แสดงออกบงบอกถึงความชอบและไมชอบ
ตอกิจกรรมบางอยางที่สามารถสังเกตุได (นิยะดา ชุณหวงศ และ นินนาท โอฬารวรวุฒิ. 2520: 78) 

   อดลุย  จาตุรงคกุล (2539: 4) ไดกลาววา ผูซื้อ หมายถึงบุคคลซึ่งมีความสามารถ อํานาจ
ซื้อ และความเต็มใจที่จะจายเงินของเขา เพ่ือตอบสนองความตองการตางๆ ที่เขามีอยูปจจุบันขนาด
ของตลาดผูบริโภคมีความเจริญและขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งในตลาดอุตสาหกรรมสินคาและ
บริการจะมีความคลายคลึงกัน ผูวิจัยทางการตลาดไดศึกษาพฤติกรรมทางการซื้อของผูบริโภคพบวา
มีพฤติกรรมแตกตางกัน ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเดนและแตกตางกัน จะมีผลกระทบตอความจําเปน
เฉพาะอยางรวมทั้งบุคลิกภาพและการดํารงคชีวิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน.2541:5) 

   ธงชัย  สันติวงศ (2534: 34) ไดกลาวไววา การเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคหรือเขาใจ
ถึงกลไกภายใน ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีอิธิพลติ่พฤติกรรม นับวาเปนเรื่องราวที่นักการตลาด
สมัยใหมตองสนใจเปนพิเศษ ทั้งน้ีเพราะการตลาดในปจจุบันเปนยุคสมัยของการแขงขันและ
สภาพแวดลอมมีขอจํากัดมากมาย ทําใหการศึกษาผูบริโภคโดยละเอียดลึกลงไปกวาเดิมจนถึง 
พฤติกรรมผูบริโภค 

  เนื่องดวยผูบริโภคมีความแตกตางในลักษณะประชากรอยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของ
อายุ รายได ระดับการศึกษาและรสนิยม เปนตน ทําใหมีการซื้อสินคาและบริการหลากหลายชนิดไป
บริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกลาว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหมีการบริโภคที่แตกตางกัน      
(สุปญญา  ไชยชาญ. 2543: 121) นักการตลาดจึงตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 
(Analyzing Consumer Behavior) ซึ่งเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช
ของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค 
คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2541: 125) 
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะและความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย WHO?  
WHAT?  WHY?  WHO?  WHERE?  และ  HOW?  เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ  หรือ  7Os ซึ่ง
ประกอบดวย OCCUPANTS OBJECTS OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS 
PUTLETS และ OPERATIONS (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2538: 22) 
 
ตาราง คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (7Os) 
 

คําถาม  (6Ws  
และ 1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 

1.ใครอยูในตลาด
เปาหมาย  (Who is in 
the target market?) 
 

ลักษณะกลุมเปาหมาย  
(Occupants) ทางดาน 

1. ประชากรศาสตร 
2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยา 
4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย  กล
ยุทธดานผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  
และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม  และการ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 
 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 
 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
(Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑคือ  ตองการ
คุณสมบัติ (Product Component) 
แขงขัน (Competitive 
Differentiation) 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product strategy) 
ประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ประกอบดวย

การบรรจุณฑ ตราสินคา รูปแบบ 
บริการ  คุณภาพ ลักษณะ นวกรรม 

3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive 
Differentiation) ประกอบดวยความ
แตกตางดานผลิตภัณฑ บริการ 
พนักงาน และภาพลักษณ 
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ตาราง (ตอ) คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ ประการเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค 
(7Os) 
 

คําถาม  (6Ws  และ 
1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 

3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
(Why does the 
consumer buy?) 
 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(Objectives)  ผูบริโภคสินคาเพ่ือ
สนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยา ซึ่งตอง
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ คือ  
  1.ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
วิทยา  
  2.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม   
  3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
     1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ(Product 
Strategies)   
     2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด  
(Promotion Strategies) ประกอบดวยกล
ยุทธการโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การใหขาวและ
การประชาสัมพันธ   
    3.กลยุทธดานราคา   
    4.ดานชองทางการจัดจําหนาย  

4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ  
(Who participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) และมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อประกอบดวย  
1.ผูริเริ่ม   
2.ผูมีอิทธิพล   
3.ผูตัดสินใจซื้อ   
4.ผูซื้อ 
5.ผูใช 

กลยุทธที่ใชกันมาก คือ กลยุทธการโฆษณา
และ(หรือ)การสงเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies)  
โดยใชกลุมอิทธิพล 
 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด  
(When does the 
consumer buy?) 
 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวง
ฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญ 
 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชนทํา
การสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซื้อ 
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ตาราง (ตอ)  คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ ประการเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค 
(7Os)  
 

คําถาม  (6Ws  และ 
1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธการตลาดทีเ่ก่ียวของ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อเชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา ฯลฯ 
 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution  Channel Strategies) บริษัท
นําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย โดย
พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร  
 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร  
(How does the 
consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย  
1.การรับรูปญหา   
2.การคนขอมูล   
3.การประเมินผล   
4.การตัดสินใจซื้อ   
5.ความรูสึกภายหลังการซื้อ 
 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาดประกอบดวยการโฆษณาการขาย
โดยใชพนักงานขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง 
 

 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 126. 
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โมเดลการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior] 
 

          ที่มา: Philip Kotler (1997). Principle of Marketing p. 172. 

การตอบสนองของผูซื้อ 

(Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 

(Buyer’s characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม  (Social) 

ปจจัยสวนบุคคล  (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 

(Buyer’s decision process) 

การรับรูปญหา (Problem recognition) 

การคนหาขอมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ  (Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  (Post purchase behavior) 

กลองดําหรือ 

ความรูสึก    

นึกคิดของผูซื้อ 

Buyer’s Black Box 

สิ่งกระตุนภายนอก 

(Stimulus = S) 

 
ส่ิงกระตุนทางการตลาด 

(Marketing Stimulus) 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริม
การตลาด 

ฯลฯ 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วัฒนธรรม 

 

ส่ิงกระตุนอื่นๆ 

(Other Stimulus) 
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 รูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer  Behavior  Model) หรือโมเดลการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามา         
ในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อซ่ึงเปรียบไดในกลองดํา (Buyer’s Black Box) ที่ผูผลิตหรือผูขาย       
ไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อเกิดจากอิทธิพลจากลักษณะตางๆ  ของผูซื้อแลว
จะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision) 
   จุดเริ่มตนของรูปแบบจําลองนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus)  ใหเกิดความตองการกอน แลว
ทําใหเกิดการตอบสนอง (response) ดังน้ันรูปแบบจําลองนี้จึงอาจเรียกวา แบบจําลองตัวกระตุน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (S-R Model) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. สิ่งกระตุน  (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันใหบุคคลเกิดการตอบสนองหรือ
ตัดสินใจซื้ออาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก 
(Outside Stimulus) โดยที่นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิด         
ความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจ
ใชเปนเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอก
ประกอบดวย 2 สวนคือ 
  1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมไดและตองจัดใหมีขึ้นเพราะจะสรางใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ เปนสิ่งกระตุนที่
เกี่ยวของกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย 
       1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ 
       1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
       1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค 
  1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่
อยูภายนอกองคกรซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก 
       1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจรายได ของ
ผูบริโภค สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
       1.2.2 สิ่งกระตุนทางดานเทคโนโลยี (Technological)  เชน เทคโนโลยีใหมดาน
เบิก-ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 
       1.2.3 สิ่งกระตุนทางดานกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน 
นโยบายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 
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       1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
สมัยตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสิ้นคาในเทศกาลนั้น 
 

    2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึง ความรูสึก
นึกคิดของคนซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของ  
ผูซื้อและการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ ดังนี้ 
      2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพัน
บุคคลในกลุมไวดวยกัน บุคคลจะเรียนรูวัฒนธรรมของเขาภายใตกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม
เปนสิ่งที่กําหนดความตองการ และพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพื้นฐาน 
วัฒนธรรมกลุมยอย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี และชนชั้นของสังคม 
      2.1.2 ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ไดแก กลุมปฐมภูมิ 
กลุมทุติยภูมิ ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ 
      2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพล
จากลักษณะสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตคราอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล 
      2.1.4 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู   ความเชื่อ 
ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
        2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวย
ขั้นตอนคือ 1. การรับรูความตองการ (ปญหา) 2. การคนหาขอมูล 3. การประเมินผลทางเลือก      
4. การตัดสินใจซื้อ  5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 2 โมเดลการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน (Five-stage model of buying process) 

การรับรูปญหา  

(Problem 

recognition) 

การคนหา

ขอมูล 

(Information 

search) 

การประเมินผล

ทางเลือก

(Evaluation of 

alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase 

decision) 

พฤติกรรมภายหลัง 

การซื้อ 

 (Post purchase 

behavior) 

ที่มา: Philip Kotler (1997). Principle of Marketing p.172. 
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  2.2.1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) การที่ผูบริโภครูจักปญหา ซึ่ง
ทําใหผูบริโภคทราบความจําเปนและความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นน้ีก็คือ จัดสิ่ง 
ที่เปนความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาด เพ่ือให
ผูบริโภคไดตามความตองการในสินคา 
          2.2.2 การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหานั่นคือ 
เเกิดความตองการในขั้นที่ 1 แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ (1) แหลงบุคคลไดแก 
ครอบครัว เพ่ือน (2) แหลงการคาไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ยวของ 
กับกระบวนการในการพยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคาและแหลงบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
   2.2.3 การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation of Alternatives)        
การพิจารณาผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่ 2 หลักเกณฑการพิจารณาคือ        
(1) คุณสมบัติของผลิตภัณฑเชน รูปราง รูปทรง (2) การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑเชน ราคาเหมาะสม คุณภาพสูง (3) ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือภาพพจนของ
สินคา ซึ่งความเชื่อน้ีจะมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ (4) เปรียบเทียบระหวาง
ยี่หอตางๆ ซึ่งงานของนักการการตลาดที่เกี่ยวของกับกระบวนการในขั้นน้ีคือ การจัดสวนประสม
ทางการตลาดดานตางๆ ใหเหมาะสม 
   2.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Post-Purchase Behavior) การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑยี่หอใด เน่ืองจากมีการประเมินผลทางเลือกตางๆ มาแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุดและปฏิเสธที่จะซ้ือสินคาที่ตนเองไมมีความพอใจที่จะซ้ือ 
   2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post – Purchase Behavior)          
เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจหลังจากการมีการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนี้ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงตามที่
คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือผูบริโภคความพึงพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อซํ้า แตถาผลิตภัณฑ
มีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการหรือต่ํากวาที่คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบนั่นคือผูบริโภค    
ไมพอใจ และมีแนวโนมที่จะไมซื้อซํ้าคอนขางสูง 
 

     3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดง
ออกมาของผูบริโภคหลังจากที่สิ่งกระตุน ซึ่งหมายถึง การตัดสินใจซื้อของผูบริโภ (Buyer’s 
Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
         3.1 การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคที่ จะ
ซื้อผลิตภัณฑหนึ่งจะขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจ และยี่หอ ราคา การลดราคา      
การตัดสินใจดานการผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี (1) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ยี่หอ (2) การตัดสินใจดานราคาและการลดราคา (3) การตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน 
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ปจจัยทางวัฒนธรรม 

- วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมกลุมยอย 

- ชั้นของสังคม 

     ปจจัยสวนบุคคล 

- อายุ 
- อาชีพ 

- การศึกษา 
- รูปแบบการดํารงชีวิต 

ปจจัยทางสังคม 

- กลุมอิทธิพล 

- ครอบครัว 
 

ปจจัยทางจิตวิทยา 

- การจูงใจ 

- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเชื่อและทัศนคติ 

ผูซื้อ 

  3.2 การตัดสินใจดานรานคา (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับรานคา      
ของผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติความรูสึกตอรานนั้นๆ และการเลือกรานคา ซึ่งการเลือกรานคาขึ้น 
อยูกับทําเลที่ตั้ง ประเภทของสินคา ราคา และการบริการ 
  3.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อ (Method of Purchase decision) ลักษณะหรือ
วิธีการซื้อของผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปน้ีพิจารณาคือ (1) ทัศนคติตอเวลาและระยะทาง (Attitude 
toward Time of Distance) โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระยะทางกับสินคาที่จําหนาย  
(2) การตัดสินใจจับจายหลายรายการ (Multiple Shopping Decision) ผูบริโภคมักนิยมไปรานคาที่
สามารถหาซื้อของที่ตองการไดครบทุกรายการภายในรานเดียว (One Stop Shopping) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
      การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ  เพ่ือจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม งานของ
นักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากใดบาง การศึกษา       
ถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน คือ ทราบความตองการและลักษณะของลูกคา  
เพ่ือจัดสวนประสมทางการตลาดใหตอบสนองความตองการของผูซื้อไดถูกตอง (Philip Kotler 
(1997: 172) ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบ 3 ปจจัยของผูซื้อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

 ที่มา: Philip Kotler. (1997). Consumer Behavior p.172. 
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       1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน
สังคมหนึ่ง คานิยมในการกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก
สังคมอ่ืนๆ วัฒนธรรมทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน
วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมกลุมยอย และชั้นของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเปน
ตัวกําหนดปจจัยทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูกหลอหลอมมาตั้งแตเด็ก 
จึงเปนสิ่งกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมการซื้อของบุคคล 
  1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะที่มีอยูในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย กลุมเชื้อชาติ กลุม
ศาสนา กลุมสีผิว พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ 
  1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกในสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคม      
ที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน  การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปแลวถือเกณฑรายได 
ทรัพยสิน หรืออาชีพ แตละชั้นสังคมจะมีบาบาทและหนาที่ที่แตกตางกัน  ซึ่งแตละชั้นของสังคมจะมี
คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเแพาะอยางลักษณะที่สําคัญของชั้นสังคมมีดังน้ี  (1) บุคคลภายใน
ชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนมจะประพฤติเหมือนกันและบริโภคคลายคลึงกัน  (2) บุคคลจะถูก
จัดลําดับสูงหรือต่ําตามตําแหนงที่ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมจะแบงตามอาชีพ รายได 
ฐานะ ตระกูล ตําแหนงหนาที่หรือบุคลิกลักษณะ  (4) ชั้นสังคมเปนลําดับขั้นที่ตอเน่ืองกันและบุคคล
สามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมใหสูงขึ้นหรือต่ําลงได 
      2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยภายนอกและเปนปจจัยที่เกี่ยวของ       
ในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง 
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 
  2.1 กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่ผูบริโภคจะเขาไปมีสวนรวมหรือ
เขาไปเกี่ยวของดวย กลุมน้ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล กลุมอางอิง
แบงเปน 2 ระดับคือ 
        2.1.1. กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแกครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพื่อน
บาน 
        2.1.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม 
เพ่ือนตางอาชีพ และบุคคลตางๆ ในสังคม 
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           กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิต  รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของ
กลุม  จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล  นักการตลาดควรทราบวา
กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร 
   2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ 
ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
   2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม 
เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ โดยที่บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่
แตกตางกันในแตละกลุม 
 
     3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจจากสวน
ลักษณะบุคคลตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการกํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้ 
         3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 
         3.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 
         3.3 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูมีการศึกษาต่ํา 
         3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกโดยแสดงออก
ในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) 
รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของบุคคล นักการตลาดเชื่อวา
การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต 
 
       4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชสินคา ประกอบดวย 
  4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งที่กระตุนที่อยูภายในตัวบุคคลซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน 
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตองการ 
  พฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นตองมีแรงจูงใจ (Motive)  ซึ่งหมายถึง ความตองการ        
ที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย 
นักการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย  ซึ่งถือวาเปนความตองการของมนุษย
อันประกอบดวย  ความตองการดานรางกาย  และความตองการดานจิตวิทยาตางๆ ความตองการ
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เหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน นักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎี
การจูงใจของมนุษย ทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงมาก คือ “ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว” ซึ่งไดจัด
ประเภทความตองการตามลําดับ 5 ระดับ จากต่ําไปสูงดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย 
2. ความตองการความปลอดภัย 
3. ความตองการดานสังคม 
4. ความตองการการยกยอง 
5. ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 

4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร      
จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูลเพ่ือที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึง กระบวนการ
ของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ จะเห็นวาการ
รับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชนความเชื่อ ประสบการณความ
ตองการและอารมณ และยังขึ้นกับลักษณะปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรู จะแสดงถึง
ความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น การไดกลิ่น การไดยิน การไดรสชาติและได
รูสึก 

4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ (หรือ) 
ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคล
ไดรับสิ่งกระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดและเกิดการตอบสนอง ซึ่งก็คือ ทฤษฎีตัวกระตุน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Stimulus Response Theory) นั่นเอง 

4.4 ความเชื่อถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีต 

4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือ
อาจหมายถึงความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไปในทิศทางที่
สม่ําเสมอ ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory) เปนรูปแบบ
ลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลักษณะดาน
จิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคลซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สมํ่าเสมอและมีปฏิกิริยาตอ        
สิ่งกระตุน ฟรอยดไดพิจารณาบุคคลิกภาพของบุคคลซึ่งมีการพัฒนาโดยพยายามที่จะสนองตอบ
ความตองการของเขาใหบรรลุผลสําเร็จโดยกําหนดเปนทฤษฎีฟรอยด (Freud Theory) ฟรอยด
พบวาบุคคลไมรูสึกถึงสิ่งกระตุนพฤติกรรมที่แทจริงเพราะสิ่งกระตุนไดกําหนดรูปรางตั้งแตตอนเปน
เด็กผานกระบวนการทางสังคม ฟรอยดพบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดย
ความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 
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  1. Id เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย ตามความตองการที่แทจริง โดยมิไดมีการขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะกับคานิยมของ
สังคม 

  2.  Ego เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
เหตุผลหรือเหตุการณที่เปนจริงในสังคม 

  3. Superego เปนสวนหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามคานิยมของสังคม 
สังคมใดกลาววาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีควรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็จะรับไวและ
ปฏิบัติตาม 

 4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ
ตนเองหรือความคิดที่บุคคลิกวาบุคคลอื่นมีความคิดเห็นตอตนอยางไร 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร  

    ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2538: 41 - 42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดและครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอาชีพ การศึกษาเหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการสวนแบงการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญตอ
การและสถิติที่ใชวัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายกวาการวัดมากกวาตัว
แปรอ่ืน ตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่สําคัญดังน้ี 

      1. อายุ (Age) อายุเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย 
เน่ืองจากอายุจะเปนตัวกําหนดหรือเปนสิ่งที่บงบอกเก่ียวกับความมีประสบการณในเรื่องตางๆ ของ
บุคคล ดังคํากลาวที่วาผูใหญอาบนํ้ารอนมากอน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนที่มีประสบการณนอย
กวาวาเด็กเม่ือวานซืน เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนเคร่ืองบงชี้หรือแสดงความคิด ความเชื่อ 
ลักษณะการโตตอบตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเม่ืออายุเพ่ิมขึ้น
ประสบการณสูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิมมากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

      2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษา
ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะปจจุบันตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในตัวพฤติกรรมผูบริโภค 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมากขึ้น 

      3. ลักษณะทางครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญที่นักการตลาดตองใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และ
โครงสรางดานสื่อที่เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดให
เหมาะสม 
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      4. รายได การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เปนตัวแปรที่
สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวยแต
อยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาด
โดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา
ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดําเนินชีวิต รสนิยม คานิยม 
อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑ
รายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพ่ือใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
เชน กลุมรายไดอาจเกี่ยวของกับเกณฑอายุ และอาชีพรวมกัน 

     อดุลย จาตุรงคกุล. (2538: 38-39) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ 
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการ
ตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร ชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญ
ลงลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 

       1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เรื่องของอายุดวย 

       2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาด
ตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ ซึ่งที่แลวมาผูขายเปนผูที่ตัดสินใจ และนอกจากนั้น
บทบาทสตรีและบุรุษที่ซ้ํากัน 

       3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแตละขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ขั้นตอนซึ่งแต
ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

       4. การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาเกิดอะไร
ขึ้นกับการศึกษา และรายไดเปนสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายขึ้นอยูกับรายไดที่มี 

      ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับโครงสรางดานประชากรศาสตรของสังคม ทั้งในดาน 
อายุ ระดับการศึกษา  โครงสรางทางครอบครัว การยายถิ่นฐานของประชากร เหลานี้ลวนมีผลตอการ
ดําเนินการทางการตลาดของกิจการทั้งสิ้น ซึ่งนักการตลาดจะตองศึกษาและติดตามอยางตอเน่ือง     
โดยหลักการติดตามหรือศึกษาสภาพแวดลอมที่สําคัญ ไดแก 

1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานอายุของประชากรในตลาด จะชี้ถึงความตองการ
บริโภคสินคาหรือบริการของตลาด เพราะแตละชวงอายุที่เปลี่ยนแปลงในตลาดยอมจะมีความ
ตองการสินคาและบริการ รวมถึงพฤติกรรรมในการซื้อที่แตกตางกัน ดังน้ัน นักการตลาดจึงควรที่จะ
ทําการศึกษาถึงจํานวนประชากรในแตละชวงอายุเพ่ือพยากรณทิศทางการดําเนินงานทางการตลาด
ใหถูกตอง ตรงกับความตองการของประชากรในแตละชวงอายุ 

 



  24 

        ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67.2 ลานคน หากดูโครงสรางอายุของ
ประชากรพบวา อายุ 0-14 ป มีประมาณรอยละ 20.3  อายุ 15-64 ป  มีประมาณรอยละ 70.7 และ
อายุ 65 ปขึ้นไป มีประมาณรอยละ 9 และเม่ือพิจารณาอายุขัยเฉลี่ยแลวพบวา  เพศชายมีอายุขัย
เฉลี่ยเม่ือแรกเกิดประมาณ 71.02 ป และเพศหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดประมาณ 75.82 ป 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553. ออนไลน)   
                ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับที่ 19 ของโลกรองจาก 
จีน  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล รัสเซีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ไนจีเรีย ญี่ปุน 
เม็กซิโก เยอรมนี  ฟลิปปนส  เวียดนาม อียิปต เอธิโอเปย ตุรกี และอิหราน  โดยมีประชากรคิดเปน
รอยละ 1 ของประชากรโลก  และมีการเพิ่มของประชากรประมาณ 1 ใน 140 สวนของการเพิ่ม
ประชากรโลก  ซึ่งการเพิ่มประชากรของไทยดังกลาวนี้เปนการเพิ่มในอัตราที่คงที่และมีแนวโนมที่จะ
ลดลงในอนาคต โดยพบวาเมื่อปพ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มประชากรรอยละ 0.6 ตอป 
และขอมูลประมาณการในปพ.ศ. 2553 ก็ยังพบวามีอัตราการเพิ่มประชากรอยูที่รอยละ 0.6 ตอป ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาแนวโนมประชากรในวัยกอนเจริญพันธุจะลดลงเรื่อยๆ และจากการคาดการณของ
คณะทํางานฉายภาพประชากร ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกลาววาในป
พ.ศ. 2565 หรืออีก 11 ปขางหนาอัตราการเพิ่มประชากรจะใกลเคียงกับศูนย  คืออัตราการเกิดใน
แตละปมีจํานวนที่ใกลเคียงกับอัตราการตายในแตละป  
                ดังที่ทราบแลววาปจจุบันประเทศไทยมีอัตราการการเกิดของประชากรที่คอนขาง
คงที่  สาเหตุเน่ืองมาจากประเทศไทยมีนโยบายในการคุมกําเนิดที่ไดผลดีมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ผูหญิงไทยในวัยทํางานมีแนวโนมที่จะแตงงานชาและเปนโสดมากขึ้น ตลอดจนโครงสราง
ของสังคมที่เปลี่ยนมาเปนแบบครอบครัวเด่ียวมากขึ้นจึงมีภาระและตนทุนของคาใชจายตางๆ 
ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรที่มากขึ้นตามไปดวย เปนตน ทั้งน้ีพบวาประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคม
ของผูสูงอายุในอนาคต โดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกันประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 
ปขึ้นไป) จะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแตอดีต ปจจุบัน และ
ในอนาคต พบวาขอมูลจะเปนดังภาพประกอบ 4 
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 ภาพประกอบ 4 ประชากรในป พ.ศ. 2548-2578 
 

ที่มา: ปทมา วาพัฒนวงศ; ปราโมทย ประสาทกุล; 2549. (ออนไลน) 
 
    จากกราฟจะเห็นไดวา แนวโนมของจํานวนประชากรของประเทศไทยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น
อยางชาๆ และลดลง  และจํานวนประชากรในวัยเด็กมีแนวโนมจะลดลงอยางตอเน่ือง  ในขณะที่
ประชากรวัยผูสูงอายุมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของ
ประชากรดังกลาวยอมมีผลตอการเพิ่มหรือขยายโอกาสทางการตลาดใหแกตลาดสินคาโทรศัพทมือถือ
มากยิ่งขึ้น ประชากรเกือบทุกวัยมีความจําเปนในการใชโทรศัพทมือถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงประชากรวัยทํางานจะเปนวัยที่มีความจําเปนในการใชโทรศัพทมือถือมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหตลาด
โทรศัพทมือถือมีการเติบโตมากขึ้น 
      2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของประชากรจะ
เปนอีกปจจัยหน่ึงที่นักการตลาดไมควรละเลย ทั้งน้ีเพราะการศึกษาที่ดีของประชากร ยอมหมายถึง
ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น และมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงอํานาจซื้อในตลาด         
ที่เพิ่มขึ้น พรอมกับความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการดวยเชนกัน ดังน้ัน นักการตลาดจึง
ควรหมั่นศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคภายในตลาดอยางตอเนื่อง จากโครงสรางดานระดับการศึกษา
ของประชากรในสังคม (โดยปจจุบันไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 12 ป ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. 2540) 
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      นอกจากนี้แลว ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของประชากรยังสงผลกระทบไปสูปจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตรอีกดวย 

      ปจจัยตางๆ ที่รวมกันเปนสภาพแวดลอมทางประชากรศาสตร ลวนมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด และสามารถสงผลกระทบตอปจจัยตางๆ ไดอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ เม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ก็ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในปจจัยอ่ืนๆ ตามมา 
นอกจากนี้ สภาพแวดลอมทางประชากรศาสตรยังเปนองคประกอบที่มีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรม
การบริโภคและขนาดของตลาดที่นักการตลาดจะตองใหความสนใจศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง                  
ของสภาพแวดลอมทางดานประชากรศาสตรอยางรอบดานและตอเน่ือง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด 
     สแตนตันและฟูเทลล  (Stanton; & Futrell. 1987: 41) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่องคการกําหนด เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย 
     สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2541:29) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง 
องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจ
จะตองสรางสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
     ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2539: 69) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย 
     สวนประสมทางการตลาด  อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ปจจัยภายในทางการตลาด  หรือ
ปจจัยทางการตลาด  (Internal marketing factor หรือ marketing factor) ซึ่งเปนเครื่องมือที่บริษัท
ควบคุมได ดังนี้  
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                                                                  ตลาดเปาหมาย  
                                                                 (Target market) 
 
ภาพประกอบ (ตอ)  
 
 
 
 

   
 

 
ภาพประกอบ 5 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

 

ที่มา : Philip Kotler. (2000). Marketing Management p.19. 
 

สวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 

ผลิตภัณฑ  (Product) 

- สินคาใหเลือก (Product variety) 

- คุณภาพสินคา (Quality) 

- ลักษณะ (Feature) 

- การออกแบบ (Design) 

- ตราสินคา (Brand name) 

- การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

- ขนาด (Size) 

ราคา  (Price) 

- ราคาสินคาในรายการ (List price) 

- สวนลด (Discounts) 

- สวนยอมให (Allowances) 

- ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment period) 

- ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit terms) 

ฯลฯ 

 
ชองทางการจัดจําหนาย  (Channels) 

- ความครอบคลุม (Coverage) 

- การเลือกคนกลาง (Assortment) 

- ทําเลที่ต้ัง (Location) 

การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  

(Market logistics) 

- สินคาคงเหลือ (Inventory) 

- การขนสง (Transportation) ฯลฯ 

การสงเสริมการตลาด  (Promotion) 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 

หรือการใชหนวยงานขาย (Sales force) 

- การสงเสริมการขาย (Sales promotion) 

- การใหขาวประชาสัมพันธ (Publicity and public 

relations) 

ฯลฯ 
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   เม่ือพิจารณาตามแนวคิดของ Kotler, Philip แลวทฤษฎีของสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) มีรายละเอียดและโครงสรางดังนี้ 

   1.  ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ  เพ่ือสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ   ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะเปนสินคามีตัวตน
หรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา  บริการ  ความคิด  สถานที่ องคกรหรือบุคคล  
ซึ่งจะตองสามารถทําหนาที่แจงใหกับผูบริโภคไดทราบถึงขอมูลตาง ๆ  เชน  ตราสินคา รูปแบบและ
สีสันของหีบหอ ตัวสินคา ขนาด รูปรางของสินคา เครื่องหมายการคา สิ่งเหลานี้จะสื่อความหมาย
และความเขาใจใหกับผูรับสาร โดยผูผลิตตองพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองเปนไปตามความ
ตองการของตลาดเปาหมาย  หากผลิตภัณฑมีคุณภาพไมดีเม่ือใชแลวไมตรงตามความตองการ  
การทุมงบโฆษณาไปเทาใดก็ไมสามารถกระตุนพฤติกรรมผูบริโภคได 
    องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2540: 11-13) 

1.1 ผลิตภัณฑ (Core Product)  หมายถึง  ประโยชนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
ไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 

1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Formal Product หรือ Tangible Product) หมายถึง ลักษณะ
ทางกายภาพที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ประกอบดวย บรรจุภัณฑ รูปลักษณผลิตภัณฑ 
ตราสินคา คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ ในสวนของรูปลักษณผลิตภัณฑประกอบดวย 

1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Symbolism)  หมายถึง สิ่งที่ใชเพ่ือกําหนด
ลักษณะของผลิตภัณฑ หรือชื่อของผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค และเปนสิ่งที่ผูบริโภคคุนเคยในการ
ซื้อและการใชสัญลักษณของผลิตภัณฑ อาจจเกิดขึ้นจากการนําชื่อตราสินคา (Brand Name) และ
หรือสัญลักษณสินคา (Brand Mark) สัญลักษณของผลิตภัณฑที่ใชในการโฆษณาซึ่งเรียกวา โลโก 
(Logo) หมายถึง สวนหนึ่งของตราที่อาจเปนชื่อตราหรือเครื่องหมายตราสินคา 

1.2.2 ตราสินคา (Brand)  หมายถึง ชื่อ คําสัญลักษณ การออกแบบ หรือสวน
ประสมของสิ่งดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการของผูขายแตกตางจากคูแขงขัน  ตราสินคาทํา
หนาที่ ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับคุณสมบัติ จุเดน และลักษณะของผลิตภัณฑดวยตราสินคาจะบอก
แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและชวยกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในความคิดของลูกคา 

1.2.3 ชื่อตราเฉพาะ (Individual Brand Name) เปนการตั้งชื่อตราสินคาที่แตกตาง
กันสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด และภาพลักษณที่เดนชัดสําหรับแตละผลิตภัณฑ โดยไมไดรับ
อิทธิพลจากผลิตภัณฑตัวอ่ืนของบริษัท 

1.2.4 กลยุทธหลายตรา (Multi-Brand Strategies หรือ Fighting Brand) หมายถึง 
เปนกลยุทธซึ่งพัฒนา 2 ตราสินคาขึ้นไปสําหรับผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน การที่สินคาหนึ่งชนิดแตใชมี
หลายชื่อ แตละชื่อจะมีคุณสมบัติแตกตางกันและสามารถสนองความตองการของลูกคาแตกตางกัน
ไดดียิ่งขึ้น 
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1.2.5  กลยุทธขยายตรา (Brand Extension Strategies) เปนการใชชื่อตราที่ประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงใหม กลยุทธนี่ธุรกิจจะเลือกชื่อตราสินคาที่มี
ชื่อเสียงดีอยูแลว โดยเพิ่มชื่อเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ 

1.2.6 เครื่องหมายการคา (Trademark) หมายถึง ตราสินคาที่ไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายตราสินคาอาจจะเปนชื่อตรา หรือเครื่องหมายตราที่ธุรกิจนําไปจดทะเบียนการคา เพ่ือ
ระบุชื่อสินคาและปองกันการลอกเลียนแบบบริษัทอ่ืน 

1.2.7 การบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบและ
การผลิตสิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑทําหนาที่สําคัญกลาว  คือ  (1) ทําใหเกิด
ประโยชนใชสอยและประหยัดคาใชจายสําหรับผูซื้อ (2) ประโยชนในการเก็บรักษาผลิตภัณฑและ
การคุมครองผลิตภัณฑ  แตปจจุบันทําหนาที่ในการบรรจุภัณฑทางดานการสงเสริมการตลาดมีมาก
ขึ้น (3) ทําหนาที่เปนจุดขายตัวสินคานั้น(Point of  Sales) เน่ืองจากในหางสรรพสินคาหรือซุปเปอร
มารเก็ตสวนใหญใหลูกคาบริการตนเอง  ดังน้ันสินคาจึงตองขายตัวเองใหได  ดวยเหตุนี้การบรรจุ
ภัณฑจะชวยดึงความสนใจของผูซื้อ และใหขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เชน  บอกวิธีการใช
ผลิตภัณฑ  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  และเงื่อนไขที่ตองกําหนดไวตามที่กฎหมายกําหนด          
(4) ขาวสารใชเพ่ือสงเสริมการขาย กลาวคือเปนบรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชเปนการบรรจุภัณฑรวม  
และบรรจุภัณฑสวนเพิ่ม เชน ขวดกาแฟสุญญากาศ การบรรจุภัณฑนมสดเปนโหล (5) ใชในการแจง
ขาวสารและติดตอสื่อสารกับผูบริโภค เชน แจงวามีของแถม ราคาพิเศษ ใชชิ้นสวนชิงโชค          
(6) ชวยในการสรางลักษณะเฉพาะ ความประทับใจและสรางภาพลักษณเปนเอกลักษณใหกับสินคา 
เชน เครื่องสําอาง (7) ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือเปลี่ยนตําแหนงผลิตภัณฑ เชน น้ําอัดลม
ในการออกแบบบรรจุภัณฑนั้นจะตองคํานึงถึงวาบรรจุภัณฑจะมีลักษณะอยางไรในสายตาผูบริโภค       
(8) ใชบรรจุภัณฑเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม (ขยะมูลฝอย) เชน การหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพใหม  
(Recycle) การใชซ้ํา (Reuse)   

       1.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนที่เพ่ิมเติมหรือการ
บริการที่ผูซื้อจําไดรับควบคูไปกับตัวสินคา ประกอบดวย การติดตั้ง การขนสง การใหสินเชื่อ การ
ใหบริการกอนและหลังการขายอื่นๆ 
     1.4 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไข
ที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับการใชเปนขอตกลงเมื่อมีการซื้อสินคา 

               1.5  ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง สวนของผลิตภัณฑ
ควบทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต หรือ
ศักยภาพอื่นๆซึ่งมีลักษณะริเริ่มและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
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    2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่งราคาเปนตนทุน 
(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะไดเปรียบคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น 
ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึง (1) คุณคาที่
รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคาซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของ
ผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน 
(4) ปจจัยอ่ืนๆ 
    3.  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด 
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมจะเปนกิจกรรมที่
ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel) 
หมายถึง กระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช ซึ่งอาจจะมีหลาย
ขั้นตอนและตองอาศัยความรวมมือจากหลายบริษัทหรือเปนองคการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งชวยนํา
ผลิตภัณฑหรือบริการไปยังผูบริโภค ผูใชทางอุตสาหกรรมหรือหนวยงานธุรกิจ เพ่ือการใชหรือการ
บริโภค ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย  ผูผลิต  คนกลาง  ผูบริโภค  หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม  ซึ่งอาจจะใชชองทางตรงจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชอุตสาหกรรมและใช
ชองทางออมจากผูผลิตผานคนกลางไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  3.2  การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  
(Physical distribution  หรือ  Market logistics)  หมายถึง  งานที่เกี่ยวของกันการวางแผน  การ
ปฏิบัติการตามแผน  และการควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบ  ปจจัยการผลิต  และสินคาสําเร็จรูป  
จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร  
การกระจายตัวสินคาที่สินคาที่สําคัญมีดังน้ี 1. การขนสง (Transportation) 2. การเก็บรักษาสินคา  
(Storage)  และการคลั งสิ นค า  (Warehousing)  3. การบริหาร สินค าคง เหลื อ  ( Inventory 
management) 
       4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางความเชื่อถือ เพ่ือสรางทัศนคติที่ดี เพ่ือแจงขาวสาร เพ่ือจูงใจใหเกิดความ
ตองการ เพ่ือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิตอความรูสึก ความเชื่อถือหรือ
พฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจเปนการขายโดยใชพนักงานขาย และการขายโดยไมใช
พนักงานขาย การสงเสริมการตลาดประกอบดวยเครื่องมือที่สําคัญคือ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนทุกกิจกรรมในการเสนอขาวสารโดยใชสื่อ
เกี่ยวกับองคการและผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ เชน
การโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 
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  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการจูงใจใหซื้อสินคาโดย
บุคคล มีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการขายและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนเครื่องมือกระตุนความตองการซื้อ
ที่ใชสนับสนุนการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาว ซึ่งสามารถกระตุนความ
สนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือคนกลางในชองทาง   
  4.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations: PR)  
การใหขาว (Publicity) เปนรูปแบบหน่ึงของการประชาสัมพันธเกี่ยวกับองคการ ผลิตภัณฑ หรือ
นโยบาย ผานสื่อโดยไมตองมีการจายเงินจากองคการที่ไดรับผลประโยชน แตในทางปฏิบัติจริงน้ัน
จะตองมีการจายเงินแกสื่อมวลชน เพ่ือจูงใจใหเผยแพรขาวสารให สวนการใหประชาสัมพันธ 
(Public Relations: PR) หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติ
ที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ และตอนโยบายขององคการ การประชาสัมพันธเปนการติดตอสื่อสาร
กับกลุมตางๆ วิธีการประชาสัมพันธทําไดหลายวิธี เชน การตีพิมพ เปนตน 
 

4. วิวัฒนาการของโทรศัพทเคล่ือนที่ 
    วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบไรสายที่ในปจจุบันกลายเปนปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่ง ตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษยใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดแบบไรพรหม
แดน ซึ่งในแตละประเทศ อาทิเชน ประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน หรือทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ก็ไดมี
การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนากันมาจนเกิดเปนวิวัฒนาการของโทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละยุค  

    โดยพัฒนาการของโทรศัพท เคลื่อนที่เร่ิมมาจากในยุคแรกเมื่อประมาณป ค.ศ.1980 ซึ่ง
อาจจะเรียกไดวาเปนชวงของยุค 1G และ ก็มีพัฒนาการไปเปน 2G, 2.5G และในปจจุบันเปนการใช
เทคโนโลยียุค 3G พรอมการศึกษาคนควาถึงมาตรฐานของยุค 4G ในอนาคต ซึ่งในแตละยุคก็จะมี
การพัฒนาและกําหนดแบบมาตรฐานเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ในหลายรูปแบบ แตก็จะยึดถือ
รูปแบบและแนวคิดพ้ืนฐานของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคกอนหนานั้น เพ่ือใหการออกแบบ
และพัฒนารองรับการใชงานกันอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงทําใหเกิดการแขงขันกันใน
ดานธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือที่นิยมเรียกวา โทรศัพทมือถือ กันมากขึ้น และมีการขยายตัวของ
ธุรกิจอยางรวดเร็วในปจจุบันและตอเน่ืองไปยังอนาคต 

     สําหรับในประเทศไทยแลวการแขงขันในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่เร่ิมตนหลังจากที่
กรมไปรษณียโทรเลขไดอนุมัติคลื่นความถี่วิทยุใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งก็คือ
บริษัท ทศท. คอรปเรชั่น จํากัด(มหาชน) หรือ TOT public company limited ในปจจุบัน เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic mobile telephone) ความถี่ 470 
เมกะเฮิรตซ เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 (และยังเปนผูใหบริการโทรศัพทขั้นพ้ืนฐาน
ภายในประเทศเพียงรายเดียว โดยใหสัมปทาน แกบริษัทTelecomasiaซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนTrue
และบริษัทTT&T โดยมีการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) หรือบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) หรือเรียกสั้นๆ วา CAT telecom ในปจจุบัน เปนผูใหบริการเกตเวย (Gateway) สําหรับ
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สงตอไปตางประเทศ)ตั้งแตนั้นเปนตนมาธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยก็ไดเจริญเติบโต
ขึ้นมาตามลําดับ จวบจนกระทั่งในปจจุบันมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 20 ลานเลขหมาย 
โดยมีบริษัทผูใหบริการหลายรายแบงสัดสวนทางการตลาดที่แตกตางกัน 

  ทั้งน้ีในชวงแรกการดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยนั้นมีเพียงสองราย คือ
ทศท. หรือ TOT และ CAT telecom แตเน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ การขาดความ
ชํานาญ ในการดําเนินนโยบายทางการตลาดของหนวยงานมหาชนทั้งสองแหง รวมถึงเครื่องลูกขาย
โทรศัพทในยุคแรก ๆ ที่มีราคาแพง ดังนั้นทั้งสองหนวยงานจึงตัดสินใจเปดใหเอกชนเขาประมูลสิทธิ์
การใหบริกาโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตการดูแลของตน ในลักษณะการดําเนินการแบบBTO (Build – 
transfer – operate) ซึ่งหมายถึงเอกชนเปนผูลงทุนสรางเครือขายพรอมกับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ
เครือขายเหลานั้นใหแกหนวยงานของเจาของสัมปทาน โดยรัฐใหสิทธิ์เอกชนในการดําเนินกิจการ
เปนระยะเวลาชวงหน่ึง ตั้งแตนั้นเปนตนมา อุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยก็ไดมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 

   ในภาพรวมของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย นับถึงปจจุบันประเทศไทยถือได
วาเปนประเทศที่มีความหลากหลายในแงของเทคโนโลยีเครือขาย ใหผูบริโภคไดเลือกใชงานกัน
อยางกวางขวางและหลากหลายเนื่องจากผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยเองก็มีอยู
หลากหลาย แตละรายมีความแขงแกรงและสวนแบงทางการตลาดที่แตกตางกันโดยใหบริการ
เครือขายรวมถึงเทคโนโลยีเครือขายไปพรอมกัน 

  
5. ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกบัโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน 

    iPhone (ไอโฟน) เปนโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรศัพทมือถือออกมาตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่ตองการความแปลกใหมมากกวาโทรศัพทมือถือทั่วไปที่ออกมากอนหนานี้  
ที่เปนแบบพับได เลื่อนฝาได หรือ รุนที่หนาจอสัมผัสไดทั่วไปหรือรุนที่ผสมผสานกันระหวาง PDA 
กับโทรศัพทมือแลวมาเรียกชื่อกันใหมวา Smart Phone นั้นเอง 

    ไอโฟนเปดตัวราวตนป ค.ศ.2007 โดยสตีเฟน พอล จอบส (Steven Paul Jobs)  
(เกิดเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 1955) สตีฟ จอบส เกิดที่เมืองกรีนเบย ผูรวมกอตั้งและผูบริหาร
ระดับสูงของแอปเปล คอมพิวเตอร และ พิกซารแอนิเมชันสตูดิโอส และเปนบุคคลชั้นนําในวงการ
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร โดยเปนผูสาธิตและแนะนํา ไอโฟน บนเวทีในงาน Macworld ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (http://th.wikipedia.org) สําหรับไอโฟนเองนั้น มีคุณลักษณะการใชงาน
นอกเหนือจากการใชงานเปนโทรศัพทแลวยังสามารถเปนไดทั้ง PDA พกพา เปนกลองถายรูป 
สามารถดูหนังและฟงเพลงไดทั้งจากอัลบั้ม หรือจาก mp3 ซึ่งเม่ือเปดฟงอัลบั้มของศิลปนคนใดแลว
ที่หนาจอของไอโฟนจะมีรูปหนาปกของศิลปนโชวขึ้นมาดวย สามารถจัดกลุมหรือแยกหมวดหมู 
Application ตางๆ ได มีโปรแกรมสําหรับการทองเว็บไซตตาง รับสงอีเมลล เช็คราคาหุนได ขนาด
หนาจอ 3.5 นิ้ว แบตเตอรี่สามารถใชงานไดนานประมาณ 8 ชั่วโมง เชื่อมตออินเตอรเน็ตเปดเขา
เว็บไซตตางๆ ไดราว 6 ชั่วโม กรณีดูวีดิโอไดยาวนานตอเน่ือง 7 ชั่วโมง สามารถ Standby ได 250 
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ชั่วโมงมีหนวยความจําสํารองอยูภายในตัวเครื่อง 8 กิ๊กกะไบท สามารถเชื่อมตอ Wifi และ 
Bluetooth  

  จุดเดนที่ถือวาเปนความพิเศษอยางหนึ่งของ ไอโฟน ก็คือจอแบบสัมผัสแบบไมธรรมดา 
คือสามารถใชนิ้วสัมผัสหนาจอที่เรียกวา Touch Screen ซึ่งจอที่ใชเปนจอแบบพิเศษที่ใหผูใชใชนิ้ว
ในการสั่งงาน ใชนิ้วสัมผัสเพียงแผวเบาก็สามารถเลือกเขาเมนูรายการที่ปรากฎอยูบนหนาจอ ซึ่งไม
สามารถทําไดในหนาจอสัมผัสของเครื่องยี่หออ่ืนๆ ในอดีต ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือทั่วไป หรือจะ
เปนเครื่องคอมพกพาที่เรียกวา PDA หรือ หนาจอสัมผัสของโทรศัพท ไอโฟนนี้ใชงานไดหลายอยาง 
สามารถขยายภาพใหชัดเจนขึ้นในขณะดูไฟลวิดีโอ หรือดึงภาพเขามาก็ใชนิ้ว 2-3 นิ้วทําวางบน
จอภาพแลวทําทากระจาย เพียงแคนี้ภาพก็จะถูกดึงเขามาใหใหญขึ้น ในทางกลับกันถาตองการให
ภาพหรือวิดิโอมีขนาดเล็กลงเหมือนเดิมเพียงแคขยับนิ้วยอลงบนจอภาพ รูปภาพก็จะเล็กลงเหมือน
ขนาดเดิม ซึ่งเปนความแปลกใหมที่ผูบริโภคทราบคุณสมบัติของไอโฟนตางตองการมาเปนเจาของ 
ไอโฟนเปดตัวดวยเง่ือนไขของการจําหนายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเทานั้น เพราะ Apple คาดการณ
ไดวาหากเปดตัวพรอมกันทั่วโลก ยอมจะไมสามารถตอบสนองความตองการได จึงเลือกที่จะผูกติด
เง่ือนไขจําหนายในสหรัฐอเมริกากับเจาของโครงขายมือถือที่ใหญที่สุดดวยการจํากัดเครื่องใหใชได
กับผูใหบริการโทรศัพทรายนั้นเพียงรายเดียว ไอโฟนก็จะเปดตัวจําหนายในทุกประเทศทั่วโลกพรอม
กันราวกลางป ค.ศ.2008 

 

         
 
 

ภาพประกอบ 6 โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 
 

ที่มา: สยามโฟน, 2554. ออนไลน 
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  วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ซึ่งไอโฟนไดชื่อวาเปนสิ่งประดิษฐยอดเยี่ยมประจําป โดย
นิตยสารไทม ประจําป 2550  และบริษัทแอปเปลก็ไดเปดตัวไอโฟนทรีจี (I Phone 3G) ในวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยที่ไอโฟนทรีจี มีหนวยความจําที่เพ่ิมขึ้น เปน 8 และ 16 GB และมีสี
โทรศัพทใหเลือก คือสีดําและสีขาวโดยมีการเพิ่มคุณสมบัติในการสนับสนุนการใชขอมูลการสื่อสาร
ไรสายยุคใหมหรือทรีจี (3G) รวมถึงการใชระบบดาวเทียมคนหาตําแหนง (GPS) เพ่ือตอบสนอง 
ไลฟสไตลการใชชีวิตในยุคปจจุบันรวมทั้งใหมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีในระดับสากลมากยิ่งขึ้น  

  เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทแอปเปลเปดตัวไอโฟนทรีจีเอส (I Phone 3Gs)     
ในงานดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูดีซี (WWDC) มีหนวยความจําเพิ่มขึ้นอีกระดับหน่ึงจาก 16 และ 32 GB 
และมีสีใหเลือก คือ สีดําและสีขาว กลองดิจิตอล 3 ลานพิกเซล และหนาจอเคลือบ Oleophobic 
ปองกันรอยนิ้วมือและรอยขีดขวนในตัวเครื่อง  

  เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2553 บริษัทแอปเปลไดให 3 คายมือถือใหญของประเทศไทย 
ไดแก DTAC AIS และ True move ประกาศเปดตัว iphone 4 อยางพรอมกัน โดย iPhone 4 
นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณภายนอกที่เดิมเปนรูปทรงโคงมน เปลี่ยนเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม
เรียบแลว iPhone 4 ยังถูกเพิ่มออปชั่นคือ กลองดานหนา สําหรับการพูดคุยแบบเห็นหนาผาน
แอพพลิเคชั่น Facetime และเพ่ิมแสงแฟลชในการถายรูปดวย  

   จุดเดนของโทรศัพทมือถือไอโฟน คือ เปนโทรศัพทที่ มีการทํางานที่แตกตางจาก
โทรศัพทมือถืออ่ืนๆ โดยไอโฟนจะไมมีปุมสําหรับกดหมายเลขโทรศัพท โดยการทํางานทั้งหมดจะมี
การทํางานผานทางหนาจอ โดยใชระบบสัมผัส Multi Touch ผานคําสั่งตาง ๆ โดยมีระบบปฏิบัติการ
หลักแมคโอเอสเท็น และมีระบบเซ็นเซอรในการรับรูสภาพของเครื่องเพ่ือกําหนดการแสดงผลของ
จอภาพ เชน หากวาเครื่องในแนวตั้งระบบจะปรับใหแสดงผลในแนวตั้ง หากวางเครื่องในแนวนอน
ระบบก็จะแสดงผลในแนวนอน มีหนาจอภาพและวัสดุตัวเครื่องที่ทนทาน การทํางานของซีพียูใน
ตัวเครื่องสามารถตอบสนองการสัมผัสของตัวหนาจอไดอยางไหลลื่น โดยสวนใหญโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ iPhone จะเนนไปที่กลุมลูกคาที่มีความสามารถในการเลือกซื้อที่สูงกวาและเนนในเรื่องของ
ฟงกชั่นการใชงานที่ครบถวนภายในเครื่องเดียว  ( http://www.atshop.com) 
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ภาพประกอบ 7 โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 3G 
 

ที่มา: โมบายกาเซ็ท, 2554. ออนไลน 
 

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  วรายุทธ พลาศรี (2542) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันในตลาดผู

ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางตลาด 
พฤติกรรมการตั้งราคา ศักยภาพในการทํากําไร ตลอดจนผลการแขงขันที่มีผลตอผูบริโภคในตลาดผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา กลยุทธที่ผูใหบริการนิยมใชและมีผลตอจํานวนลูกคามากที่สุด 
คือการใหสิทธิโทรฟรี สวนการแขงขันดานไมใชราคาผูใหบริการตางนิยมใชกลยุทธการพัฒนาสินคา
และบริการรวมทั้งการโฆษณา ซึ่งผูใหบริการโดยเฉพาะ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบ
มจ. แอดวานซ อิน โฟร เซอรวิส ตางจัดการสงเสริมการขาย และขยายเครือขายพื้นที่ในการ
ใหบริการเพื่อดึงดูดลูกคาอยางตอเน่ือง 

   ฉันทนา โตถม (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 
GSM เปรียบเทียบกับคูแขงในเขตบางนา ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มี
ตอกลยุทธการใหบริการของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM 2 WATTS ของบริษัท AIS ในระดับ 
“เฉยๆ” คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 โดยกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) เปนกลยุทธที่ทําให
ลูกคาที่ใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ในขณะที่กลยุทธการตลาดดาน
ราคา (Price) เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาใชบริการเกิดความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มีตอกลยุทธการใหบริการของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1800 MHz 
ในระดับ “เฉยๆ” คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 โดยกลยุทธการตลาดดานการสรางและการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical) เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาที่ใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 
3.26 ในขณะที่กลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาที่ใชบริการเกิด
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ความพึงพอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.85 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของลูกคาที่มีตอกลยุทธ
การใหบริการของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1800 MHz ของบริษัท Orange ในระดับ “เฉยๆ” คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.03 โดยกลยุทธการตลาดดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาที่ใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.19 ในขณะที่กลยุทธ
การตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาที่ใชบริการเกิดความพึงพอใจนอย 
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 

  สุดสดา รัตนะวงค (2548) ศึกษาเรื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ถือไดวาเปนเครือขายการสื่อสาร
อยางหนึ่งซ่ึงถือวามีความสําคัญยิ่งในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา โทรศัพทเคลื่อนที่
เร่ิมเขามามีบทบาทในสังคมไทย ทุกวันนี้โทรศัพทเคลื่อนที่กลายเปนสิ่งที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
ประโยชนของโทรศัพทเคลื่อนที่ คือสามารถใชในการติดตอสื่อสารกัน ใหความสะดวกสบายเพราะ
สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีการพัฒนาความกาวหนาอยางตอเน่ือง
นับจากอดีตถึงปจจุบัน ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในอดีตจะเปนระบบอนาล็อกโดยที่มีระบบที่สําคัญอยู 
3 ระบบ คือ ระบบ AMPS 800 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ TACS 900 ในประเทศอังกฤษ และ
ระบบ NMT 450/NMT 900 ในกลุมประเทศแถบสแกนดิเนวีย ระบบอนาล็อกนี้จัดอยูในประเภท
โมบายลโทรคมนาคมยุคที่ 1 ซึ่งยังมีขอจํากัดในการใชงานหลายอยางดวยกัน ทําใหมีการพัฒนา
ระบบโทรศัพทแบบดิจิตอลขึ้นมาซึ่งเพิ่มความสามารถของระบบและบริการในหลายๆ เร่ืองดวยกัน 
โทรศัพทถือเร่ิมเขามามีบทบาทในสังคมไทยเมื่อ 4-5 ปที่ผานมา ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบจากอดีตจนถึง
ปจจุบันแลวแตกตางกันมาก โดยปกติโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีใชแคนักธุรกิจเทานั้น คนธรรมดานอย
มากที่จะมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใช เพราะมีราคาแพง แตทุกวันนี้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
มาก ภายในระยะเวลาไมกี่ปคนไทยแทบทุกคนตองมีโทรศัพทเคลื่อนที่แมกระทั้งเด็กอนุบาลยังตอง
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากถึง 50% 

   สุนิสา บุญพ่ึง (2548) ศึกษาเรื่อง การใชปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภคในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
ในเขตพ้ืนที่ที่ศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องคุณภาพของโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ปจจัยดานการสงเสริมการขายในเรื่องการลดคาบริการ และปจจัยดานราคาในเรื่องมูลคาของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมาก โดยจากการเปรียบเทียบการใชปจจัยทางการตลาด 4 ดานพบวา 
กลุมตัวอยางเพศชาย ใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก เพศหญิงให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑในระดับมาก ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา
กับดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาตางกันใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสดให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริโภคที่ 
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มีรายไดสุทธิตอเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยดานการตลาดโดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาและดานการ
สงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และใหความสําคัญกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

  สุวิช แจงสวะ (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ หนาจอสี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิงมีอายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท 
เลือกใชยี่หอ NOKIA เพราะชื่นชอบที่มีหนาจอสีสวยสดใส โทรศัพทที่เลือกจะมีราคานอยกวา 
10,000 บาท โดยซ้ือเปนเงินสดและชําระงวดเดียวจากรานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่จากสื่อสิ่งพิมพ ใบปลิว และเพื่อนมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมากที่สุด สําหรับระบบที่ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่หนาจอสีเลือกใชมากที่สุดคือระบบ DTAC 
ดานทัศนคติที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานตัวสินคา (Product) 
เฉพาะความเชื่อม่ันในตราสินคา ยี่หอ คุณภาพ รูปทรงออกแบบทันสมัย และการรับประกันสินคา
หลังการขาย ใหความสําคัญมากที่สุด นอกน้ันใหความสําคัญคอนขางมาก ดานราคา (Price) ให
ความสําคัญมากที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา นอกนั้นให
ความสําคัญคอนขางมาก ดานการจัดจําหนาย (Place) ไดแก สถานที่เหมาะสมในการเลือกซื้อ และ
ศูนยบริการหลังการขาย ในดานการสงเสริมการขาย (Promotion) กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
คอนขางมาก ในดานความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและรายไดของผูบริโภคกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวาลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ 
สถานภาพ จํานวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง มีความพอใจใน
ดานตัวสินคา (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการ
ขาย (Promotion) ไมแตกตาง ยกเวนแตปจจัยทางดานรายไดของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีความ
พอใจในตัวสินคาที่แตกตางกัน และอาชีพที่แตกตางกันมีความพอใจในดานการจัดจําหนายแตกตาง
กัน และเม่ือพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสวนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix) 
พบวา เฉพาะรายไดที่แตกตางกันมีความพอใจในตัวสินคาและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่
แตกตางกัน และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในตัวสินคาและความละเอียดของ
หนาจอที่แตกตางกัน ในขณะที่อาชีพที่แตกตางกันมีความพอใจในดานการจัดจําหนายที่แตกตางกัน 
และเพศที่แตกตางกันพอใจจะไดรับคําแนะนําและขอมูลจากพนักงานขายที่แตกตางกัน 

  กนกกาญจน  จันทกาศ  (2548)  ศึกษา เ รื่ อ ง  ป จ จัยที่ มี ผลต อการตั ดสิ น ใจซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในจังหวัดพระนครสรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนของลูกคาเอง สาเหตุที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มาใชเพราะโกหรูเปนที่ยอมรับในสังคม ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบ AIS สวนยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูใน
ปจจุบันยี่หอ NOKIA ราคาโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบัน มีราคา 10,001 – 15,000 บาท 
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และผูใหคําแนะนําในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เปนพนักงานขาย ระดับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย สวนลูกคาที่มีอายุ
แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ แตกตางกันทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด  ลูกคาที่ มีระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน  ยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบันและราคา
โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบันแตกตางกันมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
แตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือนของลูกคามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเร่ืองของผูที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูใน
ปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือนของลูกคามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของสาเหตุที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มาใช เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพและรายไดตอเดือนของลูกคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน เพศ อายุ สถานภาพและ
รายไดตอเดือนของลูกคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของ
ยี่หอโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพของลูกคา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของราคาโทรศัพทเคลื่อนที่
เครื่องที่ใชอยูในปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือนของลูกคา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ในเร่ืองของผูใหคําแนะนําในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 

  มาชิดา โกรัตนะ (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา          
1. ปจจัยดานการตลาดพบวาประชากรใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการ 
จัดจําหนายมาก และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดระดับปานกลาง       
2. ปจจัยดานประชากรศาสตรในดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณทํางาน และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาปจจัยทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่       
3. ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร ปจจัย
ดานราคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร ปจจัยดานการจัด
จําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร สรุปปจจัยดาน
การตลาดและประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร 

   บุญยง ชัยชูสอน (2552) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณตราสินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุน
ไอโฟน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด/หมาย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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45,001 บาทขึ้นไป มีตําแหนงตราสินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน โดยรวมอยูในระดับดี 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา คุณลักษณะดานผลิตภัณฑ อยูในระดับดีมาก สวนคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑที่สัมผัสได และประโยชนของผลิตภัณฑ อยูในระดับดี การสื่อสารของตราสินคา โดยรวม
อยูในระดับดี การสงมอบผลการทํางานของตราสินคา โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ทั้งดานการทํางานของผลิตภัณฑและดานความพึงพอใจ อยูในระดับดี อํานาจของคุณคาตรา
สินคา โดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการขยายสายผลิตภัณฑ อยูในระดับ
ปานกลาง ดานการรูจักตราผลิตภัณฑ อยูในระดับดีมาก ดานคุณคาการรับรูตราผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับดี เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุและระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีการสงมอบผล
การทํางานของตราสินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน โดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 โดยตําแหนงของตราสินคาและการสงมอบผลการทํางานของตราสินคา
โทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน โดยรวมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กับการสื่อสารของตราสินคา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และการสงมอบผลการทํางานของตรา
สินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน โดยรวม มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
กับอํานาจของคุณคาตราสินคา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

    กนกเกศ ประชุมพรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง ลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศชาย อายุอยูระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 
10,000 บาทตอเดือน อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา และเปนผูที่ไมมีโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ระดับ
อิทธิพลของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ดานขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ดานความสอดคลองเขากันได ดานความซับซอน ดานการทดสอบได และ
ดานความสามารถที่จะสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมาก สวนกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑไอโฟน ขั้นรูจัก ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นการยอมรับ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ขั้นยอมรับแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ขั้นรูจัก ขั้นสนใจ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ในทุกๆ ขั้นตอน ไมแตกตางกัน 
ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ขั้นรูจัก 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูบริโภคที่ มีสถานะความเปนเจาของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ขั้น
สนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นการยอมรับ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนลักษณะของนวัตกรรม มีความสัมพันธกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ
ไอโฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 

iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผูคนควาวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโทรศัพทมือถือ

ยี่หอ Apple iPhone 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก กลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิงที่มี

อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่เคยใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่
แนนอนจึงคํานวณโดยใชสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหความ
ผิดพลาดไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ดังนี้ 

 

n  =  Z2 

                  4e2 
 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งมีคาเทากับ 1.96 

  e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น ได 5% ดังนั้น = 0.05 
 

n  =  (1.96)2 

        4(0.05)2 

        =  384.2 ~ 385 คน 
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   จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 คน รวม

เปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน  

 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  การเลือกกลุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
  ข้ันที่ 1 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกสถานที่

เปนหางสรรพสินคาใหญๆ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ที่มีผูบริโภคใชบริการจํานวนมาก 

ไดแก 

1.  กลุมหางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

2.  กลุมหางสรรพสินคาเดอะมอลล ดีพารทเมนสโตร สาขาบางกะป 
3.  หางสรรพสินคาสยามพารากอน   

4.  หางสรรพสินคาเอมโพเรียม  

5.  ศูนยการคามาบุญครอง  
 

  ข้ันที่ 2 ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนด
โควตาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง จากหางสรรพสินคา จํานวน 5 แหง ดังนี้ 

  หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาชิดลม    จํานวน   80  คน 
  หางสรรพสินคาเดอะมอลล ดีพารทเมนสโตร สาขาบางกะป จํานวน   80  คน 
  หางสรรพสินคาสยามพารากอน    จํานวน   80  คน 
  หางสรรพสินคาเอมโพเรียม     จํานวน   80  คน 
  ศูนยการคามาบุญครอง     จํานวน   80  คน 

        รวม  จํานวน   400  คน 
   
  ข้ันที่ 3 ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิจัย   

จะเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคที่เคยใชโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จํานวน 400 คน ตามที่
พบในสถานที่ที่กําหนดไว 
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2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
  เครื่องมือแบบสอบถามที่ ใช ในการวิ จัยครั้ งนี้  ถูกสรางขึ้นตามแนวทฤษฎีด าน

ประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมการซื้อ และสวนประสมทางการตลาด ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นน้ันแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ประกอบดวย 

        สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question) 
ดังนี้ 

   ขอที่ 1 เพศ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 
 

   ขอที่ 2 อายุ มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
1. 21 - 30 ป 

  2. 31 - 40 ป 
  3. 41 - 50 ป 

4. มากกวา 50 ปขึ้นไป 
 

    ขอที่ 3 สถานภาพ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1. โสด 
2. สมรส / อยูดวยกัน 
3. แยกกันอยู / อยาราง/ หมาย 
 

    ขอที่ 4 ระดับการศึกษา มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตรี             
                                  

     ขอที่ 5 อาชีพ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1. นักเรียน / นักศึกษา      
2. พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง      
3. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ      
4. ธุรกิจสวนตัว / คาขาย     
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5. รับจางทั่วไป  
6. พอบาน / แมบาน     
7. วางงาน / ยังไมไดทํางาน 
 

   ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

  2. 10,001 – 20,000 บาท 
  3. 20,001 – 30,000 บาท 

4. 30,001 – 40,000 บาท 
  5. มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 

 
        สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 

จํานวน 2 ขอ ไดแก สถานที่ซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone และประโยชนที่ไดรับจากการซื้อ
มาใช     มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question) ดังนี้ 

 
   ขอที่ 1 ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากที่ใด มีระดับการวัดขอมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1. รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 
2. ศูนยบริการ / โอเปอเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) 
3. ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, 
    PowerBuy, iStudio) 
4. รานคาปลีกทั่วไป 
5. ซื้อผานอินเตอรเน็ต 
6. รานคาที่มาบุญครอง 

 
    ขอที่ 2 ประโยชนที่ไดรับจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone มาใช มีระดับ

การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1. เกมส (Games) 
2. การใชแผนที่ GPS 
3. Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) 
4. การถายภาพ (Photo) 
5. Organizer 
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 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบเลือกตอบ (check list) ไดแก   
ดานผลิตภัณฑ (Product) คือ องคประกอบของเครื่องโทรศัพทมือถือ iPhone ในเรื่อง คุณภาพ 
ความคงทน ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ ความโดดเดนของรูปลักษณที่สวยงาม ดานราคา (Price) ไดแก 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน และราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกัน คาซอมบํารุงรักษาเครื่อง ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับคุณภาพ และ
ราคา Application มีความเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ สถานที่จัดจําหนายมี
เ พียงพอ  การตกแต งสถานที่ จัด จํ าหน าย มีความน า เชื่ อถื อ  การจัดวางตํ าแหน งของ
สถานที่จัดจําหนายสะดุดตา สถานที่จัดจําหนายมีบริการอินเทอรเน็ต สถานที่จัดจําหนายมีบริการ
รานเครื่องดื่มตางๆ เชน กาแฟ มีโทรศัพท Apple iPhone เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ การติดตอ
ศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone สะดวก รวดเร็ว ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ และดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในดานสื่อโฆษณา ไดแก การโฆษณาผานโทรทัศน การโฆษณา
ผานอินเตอรเน็ต การโฆษณาผานวิทยุ การโฆษณาผานนิตยสาร การโฆษณาผานหนังสือพิมพ  
การโฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board) มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended 
Response Question) และลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ 
และมีหลักเกณฑในการใหคะแนนตามความหมายของคําถามในแตละขอดังนี้ 
       เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นอย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 

  
        เกณฑการแปลความหมาย 

การคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น โดยใชสูตรการคํานวณชวง
ความกวางของชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2538) 

 
ความกวางของชั้น = ชั้นสูงสุด - ชั้นต่ําสุด 

                 จํานวนชั้น 
 

   = 5 - 1 
            5 

     = 0.8 (เริ่มจากชั้นต่าํสุด) 
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  ดังนั้น การแปลความหมายของระดับคะแนนจะใชเกณฑ ดังนี้ 
        

ระดับนอยที่สดุ  คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.80  
ระดับนอย  คะแนนเฉลี่ย   1.81 - 2.60  
ระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย   2.61 - 3.40  
ระดับมาก  คะแนนเฉลี่ย   3.41 - 4.20  
ระดับมากที่สดุ  คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00  
 
 

  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
  การสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีมีขั้นตอนการ

สรางเครื่องมือ ดังนี้ 
   1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ตางๆ จาก

เอกสารทางวิชาการ หนังสือตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นกําหนดกรอบในการสรางขอ
คําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน 

    2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยการ
สรางแบบสอบถามจําลอง ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม
ศัพท และกลุมตัวอยาง 

    3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเน้ือหา (Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคนิยามศัพท และกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ 

    4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริโภคที่เคยใช
โทรศัพทมือถือ Apple iPhone ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน แลว
นํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

    5. วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของชุดคําถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความ

คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความ
เชื่อม่ันสูง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449) 

    6. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ราย เพ่ือวัดคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone เทากับ 0.8758 โดยแยกเปนรายดานดังนี้ 
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6.1  ดานผลิตภัณฑ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8490 
6.2 ดานราคา ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8634 
6.3 ดานสถานที่จัดจําหนาย ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8343 
6.4 ดานการสงเสริมทางการตลาด ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8425 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และดานสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร  

     แหลงที่มาของขอมูล ประกอบดวย 2 สวนคือ 

3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาคนควาเอกสารอางอิงตางๆ สื่อสิ่งพิมพ ขอมูลทางอินเตอรเน็ท และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตางๆ 

3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคที่ เคยใชโทรศัพทมือถือ Apple iPhone  
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยใหคําอธิบายและคําแนะนําในการตอบ เพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบดวยตนเอง และรอรับคืน 

 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
   การจัดกระทําขอมูล 

   เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
    1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
    2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 
    3. การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

การประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic 
Package for Social Sciences) 
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   การวิเคราะหขอมูล 
    1. การวิเคราะหสถิติเชงิพรรณนา ( Descriptive Statistics) 

        ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาใชสถิติความถี่ (Frequency) หาคารอยละ 
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
นําเสนอขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคา 
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

1.2 ขอมูลพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 

1.3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานครของผูตอบแบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรบาน (Standard Deviation) 

 

      2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics)  
                  2.1 ผูบริโภคที่มีปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได เฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติ Chi-Square       

( 2χ - Test), Cramer’s V และ Somer’s d 

2.2 ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  
(Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทาง
การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติ Chi-Square ( 2χ - Test), Cramer’s V และ Somer’s d 

 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 

 1. คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร 

 

)100(
n
f

=Ρ  
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   เม่ือ   P  แทน รอยละหรือ % (Percentage) 

      ƒ  แทน จํานวนที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

      n  แทน จํานวนจํานวนทั้งหมดหรือจํานวนประชากร 

     รอยละ =  จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามขอน้ัน  x 100  

             จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 2. สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือใชสัญลักษณ) โดยใชสูตร  

 

Ν
= ∑ iX

X  

   เม่ือ      X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

     ∑ iX   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N  แทน ขนาดของประชากร 

 

 3. สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

 

( )
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2
2

1
.

−

Χ−Χ
= ∑ ∑

nn
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DS  

   

 เม่ือ S.D  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

     ( )2∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

     ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

        n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 4. การหาคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชสูตรสัมประสิทธ

อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −

−
= ∑

2

21
1 t

i

S
S

N
Nα  

   เม่ือ  α   แทน คาความเชื่อม่ันของชุดคําถาม 

      Ν   แทน จํานวนขอของชุดคําถาม 

      2
tS   แทน ผลรวมของคาแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

      2
tS   แทน คาความแปรปรวนของคะแนนชุดคําถาม 

 

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 

   1. สถิติ Chi-Square ( 2χ - Test) ใชในการทดสอบความเปนอิสระ (Tests for 
independence) ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยเปนขอมูลในระดับนาม
บัญญัติ (Nominal scale) ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรูปความถี่ สัดสวน หรือรอยละ และตัวแปรแตละตัว
แบงเปนกลุมยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1-8 โดยแสดงสูตรไดดังน้ี 
(กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 297) 

 
( ) ( )( )∑∑
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2
2 11,χ  

  กําหนดให 

   2χ   แทน คา Chi-Square 

   Oij แทน คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที่ i คอลัมนที่ j 

   Eij แทน คาความถี่ที่คาดหวังของแถวที่ i คอลัมนที่ j 

ซึ่ง 

    

   

   

   df แทน ชั้นความเปนอิสระ 

   r แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว 

   c แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานคอลัมน 

=ijE (ผลรวมของความถี่แถวที่ i) x (ผลรวมของความถี่คอลัมนที่ j) 

ผลรวมของความถี่ทั้งหมด 
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  จาก 2χ - Test for independent เม่ือทดสอบแลวพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม

สามารถบอกไดวา ตัวแปร 2 ตัว นั้นสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จึงมีการวัดความสัมพันธระหวาง

ตัวแปร (Measuring Association) ซึ่งเพียงแตบอกถึงระดับความสัมพันธ แตไมสามารถบอกทิศทาง

ของความสัมพันธได โดยสถิติที่นํามาวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ Contingency Coefficient 

โดยแสดงสูตรไดดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 299) 

 

n
C

+
= 2

2

χ
χ  

  โดยที่ 0 < C < 1 

   ถา C = 0 แสดงวาตัวแปร 2 ตัว นั้นเปนอิสระกัน หรือไมมีความสัมพันธ

กัน 

   ถา C เขาใกล 1 แสดงวาตัวแปร 2 ตัว ดังกลาวมีความสัมพันธกันมาก 

   ถา C จะมาก หรือนอยน้ันขึ้นอยูกับขนาดตาราง (r x c) 

   2. สถิติทีใ่ชในการทดสอบระดับความสัมพันธ เม่ือพบวาตัวแปรที่ใชทดสอบมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแลวในการหาระดับความสัมพันธของตัวแปรจะใชคาสถติิของ 
Cramer’s V เปนการหาสัมประสิทธิค์วามสอดคลองของ Cramer (Cramer’s V Contingency 
Coefficient) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ. 2543: 324) 

 

                 V  = 
)1(

2

−Qn
x  

 
         เม่ือ  V  แทน  คาสัมประสิทธิ์ Cramer’s V (มีคาระหวาง 0 ถึง 1.0) 

         χ ²  แทน  คาไคสแควร 
         Q  แทน  จํานวนแถวนอน หรือแถวตั้ง 
          n  แทน  จํานวนตัวอยาง 

    สถิติ Somers, d ใชทําการวัดความสัมพันธ เม่ือตัวแปรทั้งสองตัวเปน Ordinal โดยใช
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา . 2545: 182 ) 

Somer’s d  = 
TyNDNS

NS
++
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เม่ือ Somer’s d แทน สัมประสิทธิ์ Somer’s d 
NS  แทน  จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้งสองตัวแปร 
ND  แทน  จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทั้ง 2 ตัวแปร 
Ty  แทน  จํานวนคูที่มีลําดับการเลียงซ้ําของตัวแปรตาม 

 
เกณฑการอานคาระดับความสัมพันธของคาสหสัมพันธ (นวรัตน บุญธนากร.2547: 47; 

อางอิงจาก Salkind. 2000: 208) 
 
คาระดับความสัมพันธ      ระดับความสัมพันธ 
     0.81 - 1.00     สูงมาก 
     0.61 - 0.80      คอนขางสูง 
     0.41 - 0.60    ปานกลาง 
     0.21 - 0.40    คอนขางนอย 

        0.01 - 0.20    นอยมาก 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

   การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนและกําหนด
สัญลักษณและตัวอักษรในยอในการตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 
   n แทน ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง 
   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
  S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาในไคสแควร (Chi-square) 
  df แทน  ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
  Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ 
  H0 แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
  H1 แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  V แทน  ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรมาตรนามบัญญัติ 
  * แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับแบงเปน        
4 ตอน ดังนี้ 
 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือ 
                      ยี่หอ Apple iPhone 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
 
ตาราง 1 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานประชากรศาสตร 
 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ     
หญิง 283 70.75 
ชาย 117 29.25 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   
21 - 30 ป 195 48.75 
31 - 40 ป 170 42.50 
41 - 50 ป 27 6.75 
มากกวา 50 ปขึ้นไป 8 2.00 

รวม 400 100.00 

3. สถานภาพสมรส   
โสด 259 64.75 
สมรส / อยูดวยกัน 135 33.75 
แยกกันอยู / หยาราง / หมาย 6 1.50 

รวม 400 100.00 

4. ระดับการศกึษา   
ต่ํากวาปริญญาตร ี 46 11.50 
ปริญญาตรี 292 73.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 62 15.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
   

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5. อาชีพ   
พนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจาง 238 59.50 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 65 16.25 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 44 11.00 
นักเรียน / นักศึกษา 40 10.00 
พอบาน / แมบาน 5 1.25 
รับจางทั่วไป 4 1.00 
วางงาน / ยังไมไดทํางาน 4 1.00 

รวม 400 100.00 

6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 28 7.00 
10,001 - 20,000 บาท 99 24.75 
20,001 - 30,000 บาท 160 40.00 
30,001 - 40,000 บาท 61 15.25 
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 

 

   จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนและคารอยละดานประชากรศาสตร 
จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปร ดังตอไปน้ี 
   เพศ 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 
รองลงมาเพศชาย จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 ตามลําดับ 
    อายุ 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 
48.75 รองลงมาอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.50 อายุระหวาง 41 - 50 
ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
2.00 ตามลําดับ 
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      สถานภาพสมรส 
      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.75 
รองลงมา สมรส / อยูดวยกัน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 และแยกกันอยู / หยาราง / 
หมาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
      ระดับการศึกษา 
      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 292 คน คิดเปนรอย
ละ 73.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 ตามลําดับ 
        อาชีพ 
       ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 238 คน 
คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมาขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 
16.25 ธุรกิจสวนตัว / คาขาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 นักเรียน / นักศึกษา จํานวน  
40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 พอบาน / แมบาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 รับจางทั่วไป และ
วางงาน / ยังไมไดทํางาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
         รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
        ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท 
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 
61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 13.00 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 7.00 ตามลําดับ 
        เน่ืองจากขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนความถี่ในกลุมยอยบางกลุมนอย ผูวิจัยจึงไดทําการ
ยุบรวมกลุม และแสดงขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ยุบรวมกลุมใหม ดังนี้ 
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ตาราง 2 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานประชากรศาสตร จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส   
      อาชีพ และรายไดเฉลีย่ตอเดือน (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1. อายุ   
21 - 30 ป 195 48.75 
มากกวา 30 ปขึ้นไป 205 51.25 

รวม 400 100.00 

2. สถานภาพสมรส   
โสด /แยกกันอยู /หยาราง /หมาย 265 66.25 
สมรส / อยูดวยกัน 135 33.75 

รวม 400 100.00 

3. อาชีพ   
พนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจาง 238 59.50 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 65 16.25 
ธุรกิจสวนตัว /คาขาย /นักเรียน /นักศึกษา /พอบาน  
/แมบาน /รับจางทั่วไป /วางงาน / ยังไมไดทํางาน 97 24.25 

รวม 400 100.00 

4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 127 31.75 
20,001 - 30,000 บาท 160 40.00 
30,001 - 40,000 บาท 61 15.25 
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร (จัดกลุมใหม) จํานวน 400 คน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  อายุ 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 
48.75 รองลงมาอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25 ตามลําดับ 
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     สถานภาพสมรส 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด /แยกกันอยู /หยาราง /หมาย จํานวน 265 
คน คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมาสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 
ตามลําดับ 
     อาชีพ 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 238 คน 
คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมาธุรกิจสวนตัว /คาขาย /นักเรียน /นักศึกษา /พอบาน /แมบาน /รับจาง
ทั่วไป /วางงาน / ยังไมไดทํางาน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 และขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ตามลําดับ 
     รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 
บาท จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 
52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤตกิรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
 

ตาราง 3 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จํานวน (คน) รอยละ 

1. สถานที่ซื้อ     

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) 150 37.50 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 148 37.00 

รานคาที่มาบญุครอง 42 10.50 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart,  
Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) 

41 10.25 

รานคาปลีกทัว่ไป 17 4.25 

ซื้อผานอินเตอรเน็ต 2 0.50 

รวม 400 100.00 

2. ประโยชนที่ไดรับมากทีสุ่ดจากการซื้อ   

Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) 156 39.00 

เกมส (Games) 104 26.00 

การถายภาพ (Photo) 95 23.75 

Organizer 32 8.00 

การใชแผนที ่GPS 13 3.25 

รวม 400 100.00 
 

    จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนและคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปร ดังตอไปน้ี 
     สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone  
จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
รองลงมารานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รานคา
ที่มาบุญครอง  จํานวน  42 คน  คิดเปนรอยละ 10.50 ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ  
(เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 รานคาปลีก
ทั่วไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 และซื้อผานอินเตอรเน็ต จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
0.50 ตามลําดับ 
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     ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone เพราะมีประโยชน
มากที่สุดในดาน Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) จํานวน 156 คน คิดเปน
รอยละ 39.00 รองลงมาเกมส (Games) จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 การถายภาพ 
(Photo) จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 Organizer จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และ
การใชแผนที่ GPS จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
     เน่ืองจากขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ของผูตอบ
แบบสอบถามในเรื่อง สถานที่ซื้อและประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone มีจํานวนความถี่ในกลุมยอยบางกลุมนอย ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุม และแสดง
ขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องสถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone และประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ที่
ยุบรวมกลุมใหม ดังนี้ 
 

ตาราง 4 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone    
     จําแนกตามสถานที่ซื้อและประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จํานวน (คน) รอยละ 

1. สถานที่ซื้อ     

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) 150 37.50 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 148 37.00 
รานคาที่มาบญุครอง /รานคาปลีกทัว่ไป  
/ซื้อผานอินเตอรเน็ต 

61 15.25 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart,  
Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) 

41 10.25 

รวม 400 100.00 

2. ประโยชนที่ไดรับมากทีสุ่ดจากการซื้อ   

Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) 156 39.00 

เกมส (Games) 104 26.00 

การถายภาพ (Photo) 95 23.75 

Organizer /การใชแผนที่ GPS 45 11.25 

รวม 400 100.00 
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  จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนและคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone (จัดกลุมใหม) จํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
    สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จาก
ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
รองลงมารานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รานคา
ที่มาบุญครอง /รานคาปลีกทั่วไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 และ
ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) จํานวน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 10.25 ตามลําดับ 
    ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone เพราะมีประโยชน
มากที่สุดในดาน Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) จํานวน 156 คน คิดเปน
รอยละ 39.00 รองลงมาเกมส (Games) จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 การถายภาพ 
(Photo) จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และ Organizer /การใชแผนที่ GPS จํานวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 11.25 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ  
      โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จําแนกรายดาน 
 

ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 4.32 0.40 มากที่สุด 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.53 0.58 มาก 

ดานราคา (Price) 3.47 0.54 มาก 

ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 3.24 0.46 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.39 มาก 

 
   จากตาราง 5 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 จําแนกรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ 
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(Product) อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) และดานราคา (Price) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และ 3.47 สวนดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ตามลําดับ 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ  
      โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานผลิตภัณฑ (Product)  
 

ดานผลิตภัณฑ (Product)  S.D. ระดับ 

ความโดดเดนของรูปลักษณที่สวยงาม 4.43 0.54 มากที่สุด 

ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ 4.43 0.53 มากที่สุด 

คุณภาพและความคงทนของตัวเครื่อง 4.10 0.64 มาก 

รวม 4.32 0.40 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 6 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เม่ือ
จําแนกรายขอ พบวา ความโดดเดนของรูปลักษณที่สวยงาม และตรายี่หอที่นาเชื่อถือ อยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคุณภาพและความคงทนของตัวเครื่อง อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ตามลําดับ 
  
ตาราง 7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานราคา (Price)  
 

ดานราคา (Price)  S.D. ระดับ 

ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศพัทยี่หออ่ืนที่มี 
คุณสมบัติใกลเคียงกัน 

4.18 0.77 มาก 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน 4.12 0.68 มาก 

คาซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสมกับอาการผิดปกติของเครื่อง 3.09 0.70 ปานกลาง 

ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับคุณภาพ 3.01 0.72 ปานกลาง 

ราคา Application มีความเหมาะสม 2.97 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.54 มาก 

 



  62 

    จากตาราง 7 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานราคา (Price) โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 เม่ือจําแนกรายขอ 
พบวา ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และ 4.12 รองลงมาคา
ซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสมกับอาการผิดปกติของเครื่อง ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับ
คุณภาพ และราคา Application มีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09, 
3.01 และ 2.97 ตามลําดับ 

ตาราง 8 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ  
      โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place)  
 

ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place)  S.D. ระดับ 

ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ 4.04 0.63 มาก 

การตกแตงสถานที่จัดจําหนายมีความนาเชื่อถือ 3.73 0.61 มาก 

การจัดวางตําแหนงของสถานที่จัดจําหนายสะดุดตา 3.72 0.67 มาก 

มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดรวดเร็ว 3.15 0.74 ปานกลาง 

มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดสะดวก 3.09 0.75 ปานกลาง 

มีบริการพิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟร ีเครื่องดื่มฟรี 3.01 0.83 ปานกลาง 

สถานที่จัดจําหนายมีเพียงพอ 2.63 0.67 ปานกลาง 

มีโทรศัพท Apple iPhone เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ 2.54 0.85 นอย 

รวม 3.24 0.46 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 8 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 
เม่ือจําแนกรายขอ พบวา ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ การตกแตงสถานที่จัดจําหนายมีความ
นาเชื่อถือ และการจัดวางตําแหนงของสถานที่จัดจําหนายสะดุดตา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 3.73 และ 3.72 รองลงมามีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดรวดเร็ว  
มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดสะดวก มีบริการพิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟรี 
เครื่องด่ืมฟรี และสถานที่จัดจําหนายมีเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 
3.09, 3.01 และ 2.63 สวนมีโทรศัพท Apple iPhone เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ อยูในระดับนอย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ  
     โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  S.D. ระดับ 

การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต 4.13 0.66 มาก 

การโฆษณาผานหนังสือพิมพ 3.72 0.76 มาก 

การโฆษณาผานนิตยสาร 3.67 0.86 มาก 

การโฆษณาผานโทรทัศน 3.35 0.85 ปานกลาง 

การโฆษณาผานวิทย ุ 3.18 1.22 ปานกลาง 

การโฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board) 3.13 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.58 มาก 

 
 จากตาราง 9 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.53 เม่ือจําแนกรายขอ พบวา การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต การโฆษณาผานหนังสือพิมพ และการ
โฆษณาผานนิตยสาร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 3.72 และ 3.67 รองลงมาการ
โฆษณาผานโทรทัศน การโฆษณาผานวิทยุ และการโฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board) อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35, 3.18 และ 3.13 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานขอที่ 1 เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานคร 
  
 1 เพศ 
 H0 : เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
       ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone  
       ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 10 ความสัมพันธระหวาง เพศ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone   
     ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
Apple iPhone 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 
49 

(41.88%) 
99 

(34.98%) 
148 

(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

36 
(30.77%) 

114 
(40.28%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, 
Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/รานคาปลีก  
/ซื้อผานอิน /ราน 

32 
(27.35%) 

70 
(24.74%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
117 

(100.00%) 
283 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  3.284  Sig.(2-sided)  =  0.194 
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 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
ทดสอบ พบวา มีคา  = 3.284 และคา Sig. (2-sided) = 0.194 หมายความวา เพศ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 11 ความสัมพันธระหวาง เพศ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone   
     ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุด 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพท 
มือถือย่ีหอ Apple iPhone 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

เกมส (Games) 
69 

(58.97%) 
35 

(12.37%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter,  
Freespace etc.) 

23 
(19.66%) 

133 
(47.00%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

25 
(21.37%) 

115 
(40.63%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
117 

(100.00%) 
283 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  93.802  Sig.(2-sided)  =  0.000 
 V   =  0.484  Sig.  =  0.000 
 

  จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร 
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 93.802 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 
หมายความวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา เพศ มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมาก
ที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.484 
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สมมติฐานขอที่ 2 อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 2 อายุ 
 H0 : อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
       ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone  
       ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 12 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone   
     ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
Apple iPhone 

อายุ 

รวม 
21 - 30 ป 31 - 40 ป 

มากกวา 
40 ปขึ้นไป 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง 

85 
(43.59%) 

53 
(31.18%) 

10 
(28.57%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

59 
(30.26%) 

79 
(46.47%) 

12 
(34.29%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน 
Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/
รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต /
รานคาที่มาบญุครอง  

51 
(26.15%) 

38 
(22.35%) 

13 
(37.14%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
195 

(100.00%) 
170 

(100.00%) 
35 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  13.545  Sig.(2-sided)  =  0.009 
 V   =  0.130  Sig.(2-sided)  =  0.009 
  
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
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ทดสอบ พบวา มีคา  = 13.545 และคา Sig. (2-sided) = 0.009 หมายความวา อายุ              
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อเครื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.130 
 
ตาราง 13 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone   
     ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

อายุ 

รวม 
21 - 30 ป 31 - 40 ป 

มากกวา 
40 ปขึ้นไป 

เกมส (Games) 
55 

(28.21%) 
40 

(23.53%) 
9 

(25.72%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

75 
(38.46%) 

75 
(44.12%) 

6 
(17.14%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

65 
(33.33%) 

55 
(32.35%) 

20 
(57.14%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
195 

(100.00%) 
170 

(100.00%) 
35 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  11.607  Sig.(2-sided)  =  0.021 
 V   =  0.120  Sig.  =  0.021 
 
   จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร 
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 11.607 และคา Sig. (2-sided) = 0.021 
หมายความวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อายุ มีความสัมพันธใน
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ระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมาก
ที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.120 
 
สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 3 สถานภาพสมรส 
 H0 : สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 14 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ  
     Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
Apple iPhone 

สถานภาพสมรส 

รวม โสด /แยกกันอยู 
/หยาราง /หมาย 

สมรส / อยู
ดวยกัน 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 
100 

(37.74%) 
48 

(35.56%) 
148 

(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

94 
(35.47%) 

56 
(41.48%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, 
Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/รานคาปลีก  
/ซื้อผานอิน /ราน 

71 
(26.79%) 

31 
(22.96%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
265 

(100.00%) 
135 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  1.491  Sig.(2-sided)  =  0.475 
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   จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธระหวาง สถานภาพ
สมรส กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อเครื่อง โดยใช      
ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 1.491 และคา Sig. (2-sided) = 
0.475 หมายความวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
ตาราง 15 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ  
     Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

สถานภาพสมรส 

รวม โสด /แยกกันอยู 
/หยาราง /หมาย 

สมรส / อยู
ดวยกัน 

เกมส (Games) 
65 

(24.53%) 
39 

(28.89%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter,  
Freespace etc.) 

110 
(41.51%) 

46 
(34.07%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

90 
(33.96%) 

50 
(37.04%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
265 

(100.00%) 
135 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  2.164  Sig.(2-sided)  =  0.339 
  
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร 
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 2.164 และคา Sig. (2-sided) = 0.339 
หมายความวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 4 ระดับการศึกษา 
 H0 : ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 16 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
     Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
ขึ้นไป 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 
18 

(39.13%) 
130 

(36.72%) 
148 

(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

13 
(28.26%) 

137 
(38.70%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, 
Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/รานคาปลีก  
/ซื้อผานอิน /ราน 

15 
(32.61%) 

87 
(24.58%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
46 

(100.00%) 
354 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  2.277  Sig.(2-sided)  =  0.320 
  
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
ทดสอบ พบวา มีคา  = 2.277 และคา Sig. (2-sided) = 0.320 หมายความวา ระดับการศึกษา 
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ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 17 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
     Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

ระดับการศึกษา 

รวม ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
ขึ้นไป 

เกมส (Games) 
23 

(50.00%) 
81 

(22.88%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter,  
Freespace etc.) 

13 
(28.26%) 

143 
(40.40%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

10 
(21.74%) 

130 
(36.72%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
46 

(100.00%) 
354 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  15.664  Sig.(2-sided)  =  0.000 
 V   =  0.198  Sig.  =  0.000 
 
    จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร 
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 15.664 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 
หมายความวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.198 
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สมมติฐานขอที่ 5 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ในกรุงเทพมหานคร 
 

 5 อาชีพ 
 H0 : อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone  
       ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
       ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 18 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone  
     ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่อง
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple 

iPhone 

อาชีพ 

รวม นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกช
น / ลูกจาง 

ขาราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว /
คาขาย /รับจาง
ทั่วไป /พอบาน /
แมบาน /วาง 

รานคาผูผลิต Apple Shop 
/iStudio โดยตรง 

22 
(55.00%) 

73 
(30.67%) 

23 
(35.38%) 

30 
(52.63%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร 
(AIS, Dtac, Truemove) 

9 
(22.50%) 

102 
(42.86%) 

22 
(33.85%) 

17 
(29.83%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปน
ทางการ (เชน Jay Mart, 
Bliss-Tel, PowerBuy, 
iStudio)/รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อ
ผานอินเตอรเน็ต /รานคาทีม่า
บุญครอง  

9 
(22.50%) 

63 
(26.47%) 

20 
(30.77%) 

10 
(17.54%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
40 

(100.00%) 
238 

(100.00%) 
65 

(100.00%) 
57 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  17.588  Sig.(2-sided)  =  0.007 
 V   =  0.148  Sig.  =  0.007 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
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ทดสอบ พบวา มีคา  = 17.588 และคา Sig. (2-sided) = 0.007 หมายความวา อาชีพ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 
0.148 
 

ตาราง 19 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone   
     ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุด
จากการซื้อโทรศัพทมือถือ

ยี่หอ Apple iPhone 

อาชีพ 

รวม นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

/ ลูกจาง 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว /
คาขาย /รับจาง
ทั่วไป /พอบาน /
แมบาน /วาง 

เกมส (Games) 
15 

(37.50%) 
56 

(23.53%) 
18 

(27.69%) 
15 

(26.32%) 
104 

(26.00%) 
Social Network 
(Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

17 
(42.50%) 

103 
(43.28%) 

22 
(33.85%) 

14 
(24.56%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การ
ถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

8 
(20.00%) 

79 
(33.19%) 

25 
(38.46%) 

28 
(49.12%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
40 

(100.00%) 
238 

(100.00%) 
65 

(100.00%) 
57 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  13.663  Sig.(2-sided)  =  0.034 
 V   =  0.131  Sig.  =  0.034 
   จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร 
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 13.663 และคา Sig. (2-sided) = 0.034 
หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธใน
ระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมาก
ที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.131 
 

สมมติฐานขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 20 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ    
     Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกวา 
30,000 

บาทขึ้นไป 
รานคาผูผลิต Apple Shop 
/iStudio โดยตรง 

13 
(46.43%) 

37 
(37.38%) 

46 
(28.75%) 

52 
(46.02%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร 
(AIS, Dtac, Truemove) 

7 
(25.00%) 

26 
(26.26%) 

72 
(45.00%) 

45 
(39.82%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปน
ทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-
Tel, PowerBuy, iStudio)/
รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อผาน
อินเตอรเน็ต /รานคาที่มาบญุ
ครอง  

8 
(28.57%) 

36 
(36.36%) 

42 
(26.25%) 

16 
(14.16%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
28 

(100.00%) 
99 

(100.00%) 
160 

(100.00%) 
113 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 
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การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  23.586  Sig.(2-sided)  =  0.001 
 V   =  0.172  Sig.  =  0.001 
 
   จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)  
ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 23.586 และคา Sig. (2-sided) = 0.001 หมายความวา รายได
เฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่
ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.172 
 
ตาราง 21 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ    
     Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจาก
การซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 

Apple iPhone 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รวม ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

มากกวา 
30,000 

บาทขึ้นไป 

เกมส (Games) 
11 

(39.29%) 
33 

(33.33%) 
31 

(19.38%) 
29 

(25.66%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, 
Twitter, Freespace etc.) 

11 
(39.29%) 

40 
(40.41%) 

67 
(41.88%) 

38 
(33.63%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การ
ถายภาพ (Photo) /Organizer 

6 
(21.42%) 

26 
(26.26%) 

62 
(38.74%) 

46 
(40.71%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
28 

(100.00%) 
99 

(100.00%) 
160 

(100.00%) 
113 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  13.208  Sig.(2-sided)  =  0.040 
 V   =  0.128  Sig.  =  0.040 
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   จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช      
ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 13.208 และคา Sig. (2-sided) = 
0.040 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.128 
 
สมมติฐานขอที่ 7 ดานผลิตภัณฑ (Product) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 

 7 ดานผลิตภัณฑ (Product) 
 H0 : ดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : ดานผลิตภัณฑ (Product) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 22 ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ (Product) กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ  
     ยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
Apple iPhone 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
รวม 

ปานกลาง - มาก มากที่สุด 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง 
50 

(30.86%) 
98 

(41.18%) 
148 

(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

62 
(38.28%) 

88 
(36.97%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay 
Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/รานคาปลีก
ทั่วไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต /รานคาที่มาบุญครอง  

50 
(30.86%) 

52 
(21.85%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
162 

(100.00%) 
238 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 
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การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  5.886  Sig.(2-sided)  =  0.053 
 
    จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ (Product) กับ 
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร  
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 5.886 และคา Sig. (2-sided) = 0.053 
หมายความวา ดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 23 ความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ (Product) กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ  
     ยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
รวม 

ปานกลาง - มาก มากที่สุด 

เกมส (Games) 
46 

(28.39%) 
58 

(24.37%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

60 
(37.04%) 

96 
(40.34%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

56 
(34.57%) 

84 
(35.29%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
162 

(100.00%) 
238 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  0.884  Sig.(2-sided)  =  0.643 
 
 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานผลิตภัณฑ (Product) กับ 
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 0.884 และคา Sig.        
(2-sided) = 0.643 หมายความวา ดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ



  78 

โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
สมมติฐานขอที่ 8 ดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 8 ดานราคา (Price) 
 H0 : ดานราคา (Price) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : ดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
       Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 24 ความสัมพันธระหวาง ดานราคา (Price) กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
     Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone 

ดานราคา (Price) 
รวม 

นอยที่สุด - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง 

74 
(32.46%) 

74 
(43.02%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

82 
(35.96%) 

68 
(39.54%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน 
Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, 
iStudio) 
/รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต /
รานคาที่มาบญุครอง  

72 
(31.58%) 

30 
(17.44%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
228 

(100.00%) 
172 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  10.976  Sig.(2-sided)  =  0.004 
 V   =  0.166  Sig.(2-sided)  =  0.004 
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จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานราคา (Price) กับ พฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
ทดสอบ พบวา มีคา  = 10.976 และคา Sig. (2-sided) = 0.004 หมายความวา ดานราคา 
(Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานราคา (Price) มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.166 
 
ตาราง 25 ความสัมพันธระหวาง ดานราคา (Price) กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ  
     Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

ดานราคา (Price) 
รวม 

นอยที่สุด - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

เกมส (Games) 
61 

(26.76%) 
43 

(25.00%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

91 
(39.91%) 

65 
(37.79%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) 
/Organizer 

76 
(33.33%) 

64 
(37.21%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
228 

(100.00%) 
172 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  0.650  Sig.(2-sided)  =  0.723 
 
    จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานราคา (Price) กับ พฤติกรรม
การซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-
สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 0.650 และคา Sig. (2-sided) = 0.723 
หมายความวา ดานราคา (Price) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 9 ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 9 ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 
 H0 : ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ 
       ยี่หอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ 
       ยี่หอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 26 ความสัมพันธระหวาง ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) กับ พฤติกรรมการซื้อ  
      โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone 

ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 
รวม 

นอย - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง 

84 
(32.31%) 

64 
(45.71%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

99 
(38.08%) 

51 
(36.43%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน 
Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, 
iStudio)/รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อผาน
อินเตอรเน็ต /รานคาที่มาบญุครอง  

77 
(29.61%) 

25 
(17.86%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
260 

(100.00%) 
140 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  9.420  Sig.(2-sided)  =  0.009 
 V   =  0.153  Sig.(2-sided)  =  0.009 
 
   จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) กับ 
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-สแควร          
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 9.420 และคา Sig. (2-sided) = 0.009 
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หมายความวา ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานสถานที่จัดจําหนาย 
(Place) มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.153 
 
ตาราง 27 ความสัมพันธระหวาง ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) กับ พฤติกรรมการซื้อ  
      โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 
รวม 

นอย - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

เกมส (Games) 
69 

(26.54%) 
35 

(25.00%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

105 
(40.38%) 

51 
(36.43%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ 
(Photo) /Organizer 

86 
(33.08%) 

54 
(38.57%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
260 

(100.00%) 
140 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  1.233  Sig.(2-sided)  =  0.540 
 
     จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 
กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 1.233 และคา Sig.        
(2-sided) = 0.540 หมายความวา ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 



  82 

สมมติฐานขอที่ 10 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
 10 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 H0 : ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ 
       โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 H1 : ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ 
       โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 28 ความสัมพันธระหวาง ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กับ พฤติกรรมการซื้อ  
     โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ 
 

สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
รวม 

นอยที่สุด - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง 

33 
(23.91%) 

115 
(43.89%) 

148 
(37.00%) 

ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, 
Truemove) 

58 
(42.03%) 

92 
(35.12%) 

150 
(37.50%) 

ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน 
Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, 
iStudio)/รานคาปลีกทัว่ไป /ซื้อผาน
อินเตอรเน็ต /รานคาที่มาบญุครอง  

47 
(34.06%) 

55 
(20.99%) 

102 
(25.50%) 

รวม 
138 

(100.00%) 
262 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
    =  16.956  Sig.(2-sided)  =  0.000 
 V   =  0.206  Sig.(2-sided)  =  0.000 
 
   จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ โดยใช ไค-
สแควร  (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 16.956 และคา Sig. (2-sided) = 
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0.000 หมายความวา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.206 
 
ตาราง 29 ความสัมพันธระหวาง ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กับ พฤติกรรมการซื้อ  
     โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
 

ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
รวม 

นอยที่สุด - ปานกลาง มาก - มากที่สุด 

เกมส (Games) 
44 

(31.88%) 
60 

(22.90%) 
104 

(26.00%) 

Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) 

49 
(35.51%) 

107 
(40.84%) 

156 
(39.00%) 

การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ 
(Photo) /Organizer 

45 
(32.61%) 

95 
(36.26%) 

140 
(35.00%) 

รวม 
138 

(100.00%) 
262 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 

 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ
    =  3.809  Sig.(2-sided)  =  0.149 
 
   จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) กับ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมาก
ที่สุดจากการซื้อ โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา  = 3.809 
และคา Sig. (2-sided) = 0.149 หมายความวา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานประโยชนที่ไดรับมาก
ที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ดานประชากรศาสตร 

ดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 

1. สถานที่ซื้อเครื่อง
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ 
Apple iPhone 

2. ประโยชนที่ไดรับมากทีสุ่ด
จากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone 

1.   เพศ × / 

2.   อายุ / / 

3.   สถานภาพสมรส × × 

4.   ระดับการศึกษา × / 

5.   อาชีพ / / 

6.   รายไดเฉลี่ยตอเดือน / / 

7.   ดานผลิตภัณฑ (Product) × × 

8.   ดานราคา (Price) / × 

9.   ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) / × 
10. ดานการสงเสริมการตลาด  
     (Promotion) 

/ × 

 

หมายเหตุ    

  /   =  สอดคลองกับสมมติฐาน 

  ×  =  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
  2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

  3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) 
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด 
(Promotion) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

  1. เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             
ในกรุงเทพมหานคร 

  2. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             
ในกรุงเทพมหานคร 

  3. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

  4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

  5. อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone           
ในกรุงเทพมหานคร 

  6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 
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   7. ดานผลิตภัณฑ (Product) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ 
Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

   8. ดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

   9. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

  10. ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดําเนินการศึกษางานวิจัย 

 การกําหนดประชากรและการเลือกสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ 
Apple iPhone 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก กลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิงที่มี

อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่เคยใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่
แนนอนจึงคํานวณใชสูตรหากําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหความผิดพลาด
ไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ดังนี้ 

 

n  =  Z2 

                  4e2 

 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  Z = คาสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งมีคาเทากับ 1.96 

  e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น ได 5% ดังนั้น = 0.05 

 

n  =  (1.96)2 

        4(0.05)2 

        =  384.2 ~ 385 คน 
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   จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 คน รวม

เปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน  

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนลักษณะคําถามเปนแบบ
ปลายปดจํานวน 6 ขอ 

 ขอที่ 1 เพศ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 ขอที่ 3 สถานภาพ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 ขอที่ 5 อาชีพ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ ไดแก สถานที่ซื้อและประโยชนที่
ไดรับจากการซื้อเปนลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดจํานวน 2 ขอ  

 ขอที่ 1 สถานที่ซื้อ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 2 ประโยชนที่ไดรับจากการซื้อ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ 

(Nominal Scale) 

  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมทางการตลาด 
(Promotion) มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปดแบบ Likert Scale โดยการใชขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย 

 การแปลผลระดับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  ระดับคะแนน 

         ระดับลักษณะและปริมาณการไดรับการสื่อสารมากที่สุด  5  คะแนน 

         ระดับลักษณะและปริมาณการไดรับการสื่อสารมาก   4  คะแนน 

         ระดับลักษณะและปริมาณการไดรับการสื่อสารปานกลาง  3  คะแนน 

         ระดับลักษณะและปริมาณการไดรับการสื่อสารนอย   2  คะแนน 

         ระดับลักษณะและปริมาณการไดรับการสื่อสารนอยที่สุด  1  คะแนน 
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ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ตางๆ จาก

เอกสารทางวิชาการ หนังสือตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นกําหนดกรอบในการสรางขอ
คําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน 

  2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร โดยการ
สรางแบบสอบถามจําลอง ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยาม
ศัพท และกลุมตัวอยาง 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเน้ือหา (Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคนิยามศัพท และกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ 

  4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริโภคที่เคยใช
โทรศัพทมือถือ Apple iPhone ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน แลว
นํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

  5. วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของชุดคําถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความ

คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความ
เชื่อม่ันสูง (กัลยา วานิชยบัญชา.2546: 449) 

  6. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ราย เพ่ือวัดคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ในแตละวันตาม
สถานที่ที่กําหนดไว โดยการนําแบบสอบถามใหผูตอบพรอมทั้งอธิบายและใหคําแนะนําในการตอบ 
โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวยตนเอง และรอรับคืน จากการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 
ชุด ไดคืน 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 

  การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 
  1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
  2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 
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   3. การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

การประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic 

Package for Social Sciences) 

สรุปผลการวิจัย 
   ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
   เพศ 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 
รองลงมาเพศชาย จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 ตามลําดับ 
   อายุ 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 
48.75 รองลงมาอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25 ตามลําดับ 
   สถานภาพสมรส 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด /แยกกันอยู /หยาราง /หมาย จํานวน 265 
คน คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมาสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 
ตามลําดับ 
   ระดับการศึกษา 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 
73.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 ตามลําดับ 
   อาชีพ 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 238 คน คิด
เปนรอยละ 59.50 รองลงมาธุรกิจสวนตัว /คาขาย /นักเรียน /นักศึกษา /พอบาน /แมบาน /รับจาง
ทั่วไป /วางงาน / ยังไมไดทํางาน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 และขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 ตามลําดับ 
   รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 
บาท จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001 - 40,000 บาท 
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จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 
52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในดาน
สถานที่ซื้อ 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากศูนยบริการ 
/ โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมารานคา
ผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รานคาที่มาบุญครอง /
รานคาปลีกทั่วไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.25 และตัวแทนจําหนาย
อยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
10.25 ตามลําดับ 
  ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone เพราะมีประโยชนมาก
ที่สุดในดาน Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 
39.00 รองลงมาเกมส (Games) จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 การถายภาพ (Photo) 
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และ Organizer /การใชแผนที่ GPS จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 11.25 ตามลําดับ 
  

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple 
iPhone 
   การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จําแนก
รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และดานราคา (Price) อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และ 3.47 สวนดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.24 ตามลําดับ 
   ดานผลิตภัณฑ (Product) ภาพรวม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 จําแนกรายขอ พบวา ความโดดเดนของรูปลักษณที่สวยงาม และ
ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคุณภาพและความ
คงทนของตัวเครื่อง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ตามลําดับ 
    ดานราคา (Price) ภาพรวม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานราคา (Price) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.47 จําแนกรายขอ พบวา ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มีคุณสมบัติ
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ใกลเคียงกัน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
และ 4.12 รองลงมาคาซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสมกับอาการผิดปกติของเครื่อง ราคาอุปกรณตอ
พวงเหมาะสมกับคุณภาพ และราคา Application มีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 3.01 และ 2.97 ตามลําดับ 
    ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ภาพรวม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 จําแนกรายขอ พบวา ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ 
การตกแตงสถานที่จัดจําหนายมีความนาเชื่อถือ และการจัดวางตําแหนงของสถานที่จัดจําหนาย
สะดุดตา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 3.73 และ 3.72 รองลงมามีศูนยบริการ 
โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดรวดเร็ว มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอได
สะดวก มีบริการพิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟรี เครื่องดื่มฟรี และสถานที่จัดจําหนายมีเพียงพอ อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 3.09 3.01 และ 2.63 สวนมีโทรศัพท Apple iPhone 
เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 ตามลําดับ 
    ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ภาพรวม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ดานการสงเสริมทาง
การตลาด (Promotion) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 จําแนกรายขอ พบวา การ
โฆษณาผานอินเตอรเน็ต การโฆษณาผานหนังสือพิมพ และการโฆษณาผานนิตยสาร อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 3.72 และ 3.67 รองลงมาการโฆษณาผานโทรทัศน การโฆษณา
ผานวิทยุ และการโฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.35 3.18 และ 3.13 ตามลําดับ 
 
สวนที่ 4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

   เพศ 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผล
การวิเคราะหคือ เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชน
ที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา เพศ มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 48.40 
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   อายุ 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผล

การวิเคราะหคือ อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V 

พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 13.00 

   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชน
ที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 12.00 
 
   สถานภาพสมรส 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  

ระดับการศึกษา 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุด
จากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 19.80 
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   อาชีพ 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผล

การวิเคราะหคือ อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V 

พบวา อาชีพมีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 14.80 

   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่
ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ การวิเคราะหคือ อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธใน
ระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซ้ือในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 13.10 
 

  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ การวิเคราะหคือ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่
ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับ
พฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ 
เทากับรอยละ 17.20 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 
12.80 
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   ดานผลิตภัณฑ (Product) 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑ (Product) กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑ (Product) กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผลการ
วิเคราะหคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  
   ดานราคา (Price) 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานราคา 
(Price) กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดในดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ 
Cramer’s V พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานราคา (Price) มีความสัมพันธใน
ระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาความสัมพันธ เทากับรอยละ 16.60 
   2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานราคา 
(Price) กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดในดานราคา (Price) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  
   ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) 

   1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place) กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดในดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใน
ดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือ
ทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซ้ือในดานสถานที่
ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับรอยละ 15.30 
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     2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place) กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ ผล
การวิเคราะหคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  
    ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

    1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) กับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ ผลการวิเคราะหคือ ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดในดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับ
พฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ 
เทากับรอยละ 20.60 
     2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) กับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ 
ผลการวิเคราะหคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

อภิปรายผล 

   ผลการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได ดังนี้ 

    1. ผลการศึกษา พบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานประโยชนที่ไดรับ
มากที่สุดจากการซื้อ โดยผูบริโภคชายใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ในสวนของ เกมส (Games) รอยละ 58.97 มากกวาผูบริโภคหญิง และผูบริโภคหญิงใชประโยชน
จากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ Social Network (Facebook, Twitter, 
Freespace etc.) รอยละ 47.00 การใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) /Organizer รอยละ 
40.64 มากกวาผูบริโภคชาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกเกศ ประชุมพรรณ (2552 :
บทคัดยอ) ศึกษาลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ
ไอโฟน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน 
ขั้นยอมรับแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   2. ผลการศึกษา พบวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ และ
ดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยมากที่สุดผูบริโภค
ที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple 
Shop / iStudio โดยตรง รอยละ 43.59 ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จะซ้ือเครื่อง
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอย
ละ 46.47 และผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
จากตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)/รานคาปลีก
ทั่วไป /ซื้อผานอินเตอรเน็ต /รานคาที่มาบุญครอง รอยละ 37.14 ดานประโยชนมากที่สุดผูบริโภคที่มี
อายุระหวาง 21 - 30 ป และ 31 - 40 ป ใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
ในสวนของ Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) รอยละ 38.46 และ 44.12 
ผูบริโภคที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป ใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ใน
สวนของการใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) /Organizer รอยละ 57.14 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ กนกกาญจน จันทกาศ (2548 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อายุ ของลูกคามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเร่ืองของผูที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูใน
ปจจุบัน และของ บุญยง ชัยชูสอน (2552 :บทคัดยอ) ศึกษาอัตลักษณตราสินคาโทรศัพทมือถือ
แอปเปล รุนไอโฟน พบวา อายุ ที่แตกตางกันมีการสงมอบผลการทํางานของตราสินคา
โทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน โดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   3. ผลการศึกษา พบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อ และดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
โดยมากที่สุดทั้งผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด /แยกกันอยู /หยาราง /หมาย และสมรส / อยูดวยกัน จะ
ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple Shop / iStudio โดยตรง กับ
ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) สวนดานประโยชนมากที่สุดทั้งผูบริโภคที่มี
สถานภาพโสด /แยกกันอยู /หยาราง /หมาย และสมรส / อยูดวยกัน จะใชประโยชนจากการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ Social Network (Facebook, Twitter, Freespace 
etc.) กับการใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) /Organizer เปนหลัก ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
    4. ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
ประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยมากที่สุดผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ใน
สวนของ เกมส (Games) รอยละ 50.00 และผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปใช
ประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ Social Network (Facebook, 
Twitter, Freespace etc.) รอยละ 40.40 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกกาญจน จันทกาศ 
(2548 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับการศึกษา ของลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในเร่ืองของผูที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบัน และของบุญยง ชัยชู
สอน (2552 :บทคัดยอ) ศึกษาอัตลักษณตราสินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน พบวา ระดับ
การศึกษา ที่แตกตางกันมีการสงมอบผลการทํางานของตราสินคาโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน 
โดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5. ผลการศึกษา พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อ
เครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone และดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยมากที่สุดผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว /คาขาย /รับจางทั่วไป /พอบาน /แมบาน /วาง และนักเรียน / นักศึกษา จะ
ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง รอย
ละ 35.38 52.63 และ 55.00 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จะซื้อเคร่ือง
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอย
ละ 42.86 ดานประโยชนมากที่สุดผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน 
/ ลูกจาง ใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ในสวนของ Social Network 
(Facebook, Twitter, Freespace etc.) รอยละ 42.50 และ 43.28 ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว /คาขาย /รับจางทั่วไป /พอบาน /แมบาน /วาง ใชประโยชน
จากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของการใชแผนที่ GPS /การถายภาพ 
(Photo) /Organizer รอยละ 38.46 และ 49.12 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกเกศ ประ
ชุมพรรณ (2552 :บทคัดยอ) ศึกษาลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมของผลิตภัณฑไอโฟน ขั้นรูจัก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ของ กนกกาญจน จันทกาศ (2548 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในจังหวัดพระนครสรีอยุธยา พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 
   6. ผลการศึกษา พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อและในดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
โดยมากที่สุดผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท มากกวา 30,000 
บาทขึ้นไป และต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone 
จากรานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง รอยละ 37.38 46.02 และ 46.43 ผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาท จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอยละ 45.00 ดานประโยชนมากที่สุด
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ใชประโยชนจากการซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ เกมส (Games) รอยละ 39.29 ผูบริโภคที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ระหวาง 10,001 - 20,000 บาท และระหวาง 20,001 
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- 30,000 บาท ใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ Social 
Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) รอยละ 39.29 40.41 และ 41.88 ผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป ใชประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone ในสวนของการใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) /Organizer รอยละ 40.71 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ กนกกาญจน จันทกาศ (2548 :บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา รายไดตอเดือนของ
ลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท เคลื่อนที่ ในเรื่องของผูที่ซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องที่ใชอยูในปจจุบัน และรายไดตอเดือนของลูกคามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องของสาเหตุที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มาใช 
   7. ผลการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ในดานสถานที่ซื้อ และดานประโยชนที่ไดรับมากที่สุดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
โดยมากที่สุดทั้งผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ (Product) ในระดับปานกลาง – มาก และ
มากที่สุด จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง กับศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) สวนดานประโยชนมากที่สุดทั้ง
ผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ (Product) ในระดับปานกลาง – มาก และมากที่สุด จะใช
ประโยชนจากการซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone ในสวนของ Social Network (Facebook, 
Twitter, Freespace etc.) กับการใชแผนที่ GPS /การถายภาพ (Photo) /Organizer เปนหลัก ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   8. ผลการศึกษา พบวา ดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดาน
สถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานราคา (Price) 
ในระดับนอยที่สุด – ปานกลาง จะซ้ือเคร่ืองโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากศูนยบริการ / 
โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอยละ 35.96 และผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานราคา 
(Price) ในระดับมาก - มากที่สุด จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต 
Apple Shop /iStudio โดยตรง รอยละ 43.02 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ของ มาชิดา โกรัตนะ (2549 :บทคัดยอ) ศึกษา) พบวา ดานราคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร และของวรายุทธ พลาศรี (2542 :บทคัดยอ) ศึกษา การวิเคราะห
พฤติกรรมการแขงขันในตลาดผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
โครงสรางตลาด พฤติกรรมการตั้งราคา ศักยภาพในการทํากําไร 
   9. ผลการศึกษา พบวา ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อในดานสถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone โดยผูบริโภคที่ใหความสําคัญดาน
สถานที่จัดจําหนาย (Place) ในระดับนอยที่สุด – ปานกลาง จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple 
iPhone จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอยละ 38.08 และผูบริโภคที่ให
ความสําคัญดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) ในระดับมาก - มากที่สุด จะซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ
ยี่หอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง รอยละ 45.71 ซึ่งสอดคลอง
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กับการศึกษาของ มาชิดา โกรัตนะ (2549 :บทคัดยอ) ศึกษา พบวา ดานการจัดจําหนาย  
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากร 
   10. ผลการศึกษา พบวา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในดานสถานที่ซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone โดยผูบริโภคที่ให
ความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในระดับนอยที่สุด – ปานกลาง จะซ้ือเคร่ือง
โทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove) รอย
ละ 42.03 และผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานสื่อประชาสัมพันธ (Advertising) ในระดับมาก - มาก
ที่สุด จะซ้ือเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone จากรานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio 
โดยตรง รอยละ 43.89 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรายุทธ พลาศรี (2542 :บทคัดยอ) ศึกษา 
การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันในตลาดผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา  
ผูใหบริการตางนิยมใชกลยุทธการพัฒนาสินคาและบริการรวมทั้งการโฆษณา 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

   จากการศึกษาวิจัยจะเห็นไดวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจากขอมูลที่ไดมาพบวา
เปนกลุมที่มีกําลังในการซื้อคอนขางสูง จะเห็นไดจากขอมูลในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือน ในสวน
ของผูผลิตหรือผูประกอบการจึงควรมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในสวนของรูปลักษณและ
ฟงคชั่นตางๆ ใหมีความสวยงาม โดดเดนและนาสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือดึงดูดความสนใจ และ
กระตุนใหเกิดการซื้อ สงผลตอยอดขายของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ซึ่งสามารถนําไปใช
เปนประโยชนตอองคกรในการวางแผนทางดานธุรกิจตอไป 
   ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก ซึ่งเรื่องของความโดด
เดนของรูปลักษณที่สวยงามของผลิตภัณฑเปนเรื่องที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ และคุณภาพและความคงทนของตัวเครื่อง ดังน้ันผูผลิตจึงควรใสใจในเรื่องการ
ออกแบบผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา และวัสดุที่จะนํามาประกอบ รวมทั้งตองรักษามาตรฐานของ
สินคา ซึ่งจะสามารถทําใหลูกคายอมรับในสินคานั้นและเกิดความภักดีตอตราสินคา และเกิดการ
บอกตอถึงคุณภาพตอไป 
    ดานราคาของผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากในเรื่องของราคาของ
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันและราคา
เหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน และใหความสําคัญในเรื่องของคาซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสม
กับอาการผิดปกติของเครื่อง ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับคุณภาพ และราคา Application มี
ความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูผลิตจึงควรเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑเพ่ือใหผูบริโภค
เต็มใจที่จะซ้ือสินคาในราคาที่สูงขึ้น 
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    ดานสถานที่จัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง โดยจะเนนในเรื่องของ
ตัวแทนจําหนายที่มีความนาเชื่อถือ การตกแตงสถานที่จัดจําหนายมีความนาเชื่อถือ และการจัดวาง
ตําแหนงของสถานที่จัดจําหนายสะดุดตา มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดรวดเร็ว
และสะดวก มีบริการพิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟรี เครื่องด่ืมฟรี และสถานที่จัดจําหนายมี
เพียงพอ ดังนั้นผูผลิตจึงควรใหความสําคัญกับตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ เน่ืองจากมีหลายที่
และมีผูซื้อจํานวนมาก เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการคา และชวยเพ่ิมยอดขาย 
   ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก โดยอยูในเรื่องของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ โดยใชการโฆษณาผานอินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน 
วิทยุ และปายโฆษณา (Bill Board) ดังน้ันผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายตองมีการวางแผนการโฆษณา
ใหดี เพ่ือใหเกิดการรับรูในตัวสินคา และเกิดการจดจํา และเกิดการซื้อสินคาตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   1. ศึกษานวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอการรับรูของผูบริโภคโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน 
ในกรุงเทพมหานคร 
   2. ศึกษาอัตลักษณของโทรศัพทมือถือแอปเปล รุนไอโฟน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
   3. ศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือแอปเปล  

รุนไอโฟน ในกรุงเทพมหานคร 
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เลขที่แบบสอบถาม ��� 
 

นางสาว พชรอร แสงแกว              สาขาการตลาด   รหัส   51299130041 
เบอรโทรศัพท  084-427-8171 E-mail        pachara-kung@hotmail.com        

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 
เร่ือง : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone ของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตร 
สวนที่ 2 : ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
สวนที่ 3 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 
 

สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [  ] หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน      
 
1. เพศ 

[  ] 1. ชาย             [  ] 2. หญิง 
 

2. อายุ 
[  ] 1. 21 - 30 ป   [  ] 2. 31 - 40 ป 
[  ] 3. 41 - 50 ป   [  ] 4. มากกวา 50 ปขึ้นไป  
 

3. สถานภาพสมรส 
[  ] 1. โสด     [  ] 2. สมรส / อยูดวยกัน 
[  ] 3. แยกกันอยู / อยาราง / หมาย 
   

4. ระดับการศกึษา 
[  ] 1. ต่ํากวาปริญญาตร ี  [  ] 2. ปริญญาตร ี
[  ] 3. สูงกวาปริญญาตร ี
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5. อาชีพ 
[  ] 1. นักเรียน / นักศึกษา  [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง 
[  ] 3. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 4. ธุรกิจสวนตวั / คาขาย 
[  ] 5. รับจางทั่วไป   [  ] 6. พอบาน / แมบาน 
[  ] 7. วางงาน / ยังไมไดทํางาน   

 
6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

[  ] 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท [  ] 2. 10,001 – 20,000 บาท 
[  ] 3. 20,001 – 30,000 บาท  [  ] 4. 30,001 – 40,000 บาท 
[  ] 5. มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 
 

สวนที่ 2  พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [  ] หนาขอความทีต่รงกับพฤติกรรมของทาน   
 

1. ทานซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone จากที่ใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
[  ] 1. รานคาผูผลิต Apple Shop /iStudio โดยตรง  
[  ] 2. ศูนยบริการ / โอเปอรเรเตอร (AIS, Dtac, Truemove)   
[  ] 3. ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (เชน Jay Mart, Bliss-Tel, PowerBuy, iStudio)  

 [  ] 4. รานคาปลีกทัว่ไป 
[  ] 5. ซื้อผานอินเตอรเน็ต 
[  ] 6. รานคาที่มาบุญครอง 

 
2. ประโยชนที่ไดรับมากทีสุ่ดจากการซื้อโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone มาใช  
    (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

[  ] 1. เกมส (Games) 

[  ] 2. การใชแผนที่ GPS 

[  ] 3. Social Network (Facebook, Twitter, Freespace etc.) 

[  ] 4. การถายภาพ (Photo) 

[  ] 5. Organizer 
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สวนที ่3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือย่ีหอ Apple iPhone 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นอย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 

ทานมีความคิดเห็นวาโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             
มีลักษณะตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ระดับลักษณะของโทรศัพทมือถือ
ย่ีหอ Apple iPhone 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
นอย 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

ในดานผลิตภัณฑ  (Product)       
1. คุณภาพและความคงทนของตัวเครื่อง       

2. ตรายี่หอที่นาเชื่อถือ      

3. ความโดดเดนของรูปลักษณที่สวยงาม      

ในดานราคา (Price) โทรศัพท Apple iPhone เปนอยางไร      
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน      
2. ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโทรศัพทยี่หออ่ืนที่มีคุณสมบัติ

ใกลเคยีงกัน 

     

3. คาซอมบํารุงรักษาเครื่องเหมาะสมกับอาการผิดปกติของเครื่อง      

4. ราคาอุปกรณตอพวงเหมาะสมกับคุณภาพ      

5. ราคา Application มีความเหมาะสม      

สถานที่จําหนาย โทรศัพท Apple iPhone มีลักษณะตอไปน้ี มาก
นอยเพียงใด 

     

1. สถานที่จัดจําหนายมีเพียงพอ      

2. การตกแตงสถานที่จัดจําหนายมีความนาเชื่อถือ      

3. การจัดวางตําแหนงของสถานที่จัดจําหนายสะดุดตา      

4. มีบริการพิเศษเสริม เชน อินเทอรเน็ตฟรี เครื่องดื่มฟร ี      

5. มีโทรศัพท Apple iPhone เพ่ือจําหนายอยางเพียงพอ      

6. มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดสะดวก       

7. มีศูนยบริการ โทรศัพท Apple iPhone ที่ติดตอไดรวดเร็ว      

8. ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ      
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ทานมีความคิดเห็นวาโทรศัพทมือถือยี่หอ Apple iPhone             
มีลักษณะตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ปริมาณการไดรับการสื่อสารของ 
โทรศัพทมือถอืย่ีหอ Apple iPhone 

มาก
ที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 
นอย 

2 

นอย
ที่สุด 

 

ทานไดรับการสื่อสารจากผูขาย โทรศัพท Apple iPhone ใน
กิจกรรมตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

     

1. การโฆษณาผานโทรทัศน      

2. การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต      

3. การโฆษณาผานวิทย ุ      

4. การโฆษณาผานนิตยสาร      

5. การโฆษณาผานหนังสือพิมพ      

6. การโฆษณาผานปายโฆษณา (Bill Board)      
 

 

 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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