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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน
การซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400
ตัวอย่าง โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจัย รวบรวมข้อ มู ล วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา
(ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) และใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่า t-test และ F-test ในกรณี พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
ผลการวิจยั พบว่า 1) โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของ
ผูบ้ ริ โภคไอโฟนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านราคา อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ 2) ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการใช้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดื อนและอาชี พแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ด้านพฤติกรรมการซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้งบประมาณอยู่ระหว่าง 25,001- 35,000 บาทซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยใช้
ไอโฟนรุ่ นต่ากว่าไอโฟน 7 หรื อ 7 Plus ส่ วนใหญ่ซ้ื อไอโฟนจากศูนย์บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น True, Dtac,
AIS ใช้ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน มากกว่า 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไอโฟน
เมื่อเครื่ องเก่าใช้งานนานแล้ว บุคคลที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนมาก คือ ตัวเอง ประโยชน์
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อื่นๆ ของการใช้โทรศัพท์มือถื อไอโฟนที่ ตอ้ งการนอกจากใช้เพื่อการสื่ อสาร ใช้เล่น Social Media เช่ น Facebook,
Twitter และใช้วธิ ีชาระโดยเงินสด
คำสำคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด การตัดสิ นใจ โทรศัพท์ มือถือไอโฟน

Abstract
The objectives of this research were to 1) analyze the use of marketing-mix factors in the decision-making
to purchase iPhone among consumers in Bangkok, 2) compare the consumer personal background to their use of
marketing-mix factors in the decision-making to purchase iPhone, and 3) investigate the consumer behavior
affecting their decision-making in purchasing iPhone. Four hundred people selected by convenient sampling method
were used as samples for this research. The research tool was the questionnaire. The data received were analyzed
by descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation), and inferential statistics (t-test, and
F-test). If the difference with pair-wise comparisons at 0.05 were found, the Least Significant Difference (LSD) was
used to determine the difference.
The results were that 1) the majority of the respondents used the overall marketing-mix factors in their
decision-making to purchase iPhone at high level. When considering each factor, the factor related to product
received the highest mean score. Followed by the channel of distribution, marketing promotion, and price,
respectively. 2) The results of the comparison of the respondent personal background to their uses of marketing-mix
factors revealed that the difference in gender, age, educational level, average monthly incomes and occupations
caused the difference in the use of overall marketing-mix factors in their decision-making to purchase iPhone at no
statistical significant level of 0.05. 3) In terms of the consumer behavior, the majority of the respondents spent
between 25,001 – 35,000 baht in purchasing the new iPhone. The majority of them purchased lower versions than
iPhone 7 or iPhone 7 plus. Besides, they bought iPhone from mobile phone service centers i.e. TRUE, DTAC, and
AIS. They spent more than four weeks for making the decision to purchase the new iPhone. Moreover, they would
change for the new iPhone when the old one had been used for a long time. Furthermore, the persons who had the
most influence over their decision in purchasing the new iPhone were the respondents themselves. In addition, the
main benefit of using iPhone was for communication, especially using social media application such as Facebook
and Twitter. Finally, the majority of the respondents paid in cash for the new iPhone.
Keywords: Marketing-Mix Factors; Decision-Making; iPhone
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1. บทนา
ประเทศไทยนั้นการใช้งานโทรศัพท์มือถือเริ่ มแพร่ หลายในปี พ.ศ. 2555 เมื่อระบบ 3G เริ่ มใช้งานในประเทศ
ไทยอย่างเป็ นทางการผ่านการลงทุนของบริ ษทั เอกชน ประกอบกับโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาขีดความสามารถมากขึ้น
เป็ นลาดับจนถูกเรี ยกว่า “สมาร์ ทโฟน” ทั้งนี้ สมาร์ทโฟนได้ถูกนามาใช้ในด้านสาระความบันเทิง รับส่ งข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเงินหรื อแม้กระทัง่ ในด้านการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการใช้สมาร์ทโฟนร้อยละ
86.30 จากผู ้ใ ช้โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ทั้ง ประเทศ (มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ , 2560) ท าให้ ค าดการณ์ ไ ด้ว่า ความต้อ งการ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟนในตลาดยัง คงมี อ ยู่ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ไอโฟนเป็ นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟนที่ มี
ความสามารถใช้ง านอิ น เทอร์ เน็ ต และมัล ติ มี เดี ย ออกแบบและจ าหน่ ายโดยบริ ษ ัท แอปเปิ ล (Apple Inc) เปิ ดตัว
โทรศัพท์มือถื อไอโฟน รุ่ น แรกโดย สตี ฟ จอบส์ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 และ จาหน่ ายครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเมื่ อวันที่ 29 มิ ถุนายน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่เปิ ดตัวในตลาดโทรศัพท์มือถื อไอโฟนทารายได้จากยอดขาย
เพิ่มขึ้นทุ กปี โทรศัพท์มือถือไอโฟนเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ สร้างปรากฏการณ์ ดา้ นนวัตกรรม อยู่ในกระแสสังคม และถูก
กล่าวถึงเสมอทุกครั้งที่ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ การเติบโตของยอดขายของไอโฟน ยังส่ งผลให้มูลค่าทางการตลาด
ของ บริ ษทั แอปเปิ ล เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามยอดขายโทรศัพท์มือถือไอโฟน ทาให้มูลค่าการตลาดบริ ษทั แอปเปิ ล
สูงถึง 850.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (macrotrends, n.d.) เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของบริ ษทั แอปเปิ ล เป็ นโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ ทโฟนที่ได้รับความนิ ยม โดยมี
ยอดขายโทรศัพท์มือถือไอโฟนทัว่ โลกในปี 2017 จานวน 216.76 ล้านเครื่ อง และยอดจาหน่ายขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากมองส่วนแบ่งตลาดของโทรศัพท์มือถือทัว่ โลกโทรศัพท์มือถือไอโฟน อยูใ่ นอันดับที่ 2 ของโลกทายอดขายปี 2017
อยู่ที่ 216.76 ล้านเครื่ องทั่วโลก ในส่ วนของปี 2018 ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถื อไอโฟนทายอดขายอยู่ที่ 217.72 ล้าน
เครื่ อ ง (statista, n.d.) มากขึ้ น กว่าปี 2017 แต่ ส่ ว นแบ่ ง การตลาดกลับ ลดลงจากเดิ ม โดยเสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดให้
สมาร์ ท โฟนยี่ห้ อ อื่ น ๆ ท าให้ ส่ ว นแบ่ งการตลาดลดลงมาอยู่ใ นอัน ดับ 3 ของโลก (forbes, 2018) การที่ ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดโทรศัพท์มือถือไอโฟนลดลง ทั้งที่เป็ นสมาร์ทโฟนที่ถูกกล่าวถึงเสมอทุกครั้งที่เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน เพื่อที่จะทาให้รับทราบ
ถึงผูบ้ ริ โภคว่ามีการเปิ ดรับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่างไร
บ้างและ ผูบ้ ริ โภครับรู ้อะไรในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน เพื่อให้ผจู ้ าหน่ายโทรศัพท์มือถือไอโฟนหรื อผูท้ ี่
สนใจด้านการตลาดโทรศัพท์มือถือได้ทราบถึงความต้องการทางด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผูบ้ ริ โภค และ
รับรู ้พฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน เพื่อวางแผนทางการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์จดั จาหน่าย
2. วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึ กษาการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
2 เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจและการวิจยั เชิ งพรรณนา โดยนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติและอธิ บายผลเชิงพรรณนา ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกจากกลุ่มประชากรตามคุณลักษณะของการวิจยั คือ
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนในกรุ งเทพมหานคร ไม่ทราบถึงจานวนที่แน่นอน จึงต้องกาหนดจากแนวคิดของ
W.G. Cochran (1953) ใช้ขนาดตัวอย่างเป็ นจานวนอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400
โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการทดสอบแบบสอบถามวิเคราะห์ความ
เที่ ยงตรงด้วย ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach, 1984) มี ค่า α อยู่ระหว่าง 0.8 – 0.85 นาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั สังคมศาสตร์ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อโทรศัพท์มือถือไอโฟนในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
โดยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ ใช้สถิติพ้นื ฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค และใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคจาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคลคือ สถิติ t - test เพื่อทดสอบสาหรับการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One - Way ANOVA (F-test) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD
สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติ ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิจยั การใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
การใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนทั้งหมด 4 ด้านนามาคานวณ
เพื่อหาค่าเฉลี่ยจากการระดับใช้ปัจจัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีผลดังนี้
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ การใช้ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภค ทั้งหมด 4 ด้าน โดยภาพรวม
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
รวม

x̅
4.44
3.63
4.18
3.71
3.99

870

SD.
0.507
0.779
0.714
0.920
0.583

ระดับการใช้ ปัจจัย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
4
2
3
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จากตารางพบว่า โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อของ
ผูบ้ ริ โภคไอโฟน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.57)
เป็ นอัน ดับแรก รองลงมาคื อระบบปฏิ บัติการมี ความทันสมัย (ค่าเฉลี่ ย 4.54) และอันดับสุ ดท้ายคื อกล้องถ่ายรู ป มี
ประสิ ทธิภาพสูง (ค่าเฉลี่ย 4.21 ) ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีบริ การการผ่อนชาระรายงวด (ค่าเฉลี่ย 3.84) เป็ นอันดับ
แรก รองลงมาคือราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.71) และอันดับสุ ดท้ายคือค่าบารุ งรักษาเครื่ องมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.44) ตามลาดับ
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย พบว่ า ผู ้บ ริ โภคใช้ ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดในการตัด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ศูนย์จดั จาหน่ายมีหลายสาขา
(ค่าเฉลี่ย 4.27) เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือศูนย์จดั จาหน่ ายบริ การได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย4.25) และอันดับสุ ดท้ายคือ
ศูนย์จดั จาหน่ายมีการตกแต่งที่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ย 4.01) ตามลาดับ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆ
(ค่าเฉลี่ย 3.94) เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือมีการจัดโปรโมชัน่ แพคเกจส่วนลดพร้อมค่าโทร (ค่าเฉลี่ย 3.88) และอันดับ
สุดท้ายคือ มีการแจกของสมนาคุณ เช่น เคสโทรศัพท์ หรื อฟิ ล์มกระจกกันรอย (ค่าเฉลี่ย 3.26) ตามลาดับ
4.2 เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ต่อเดื อนและอาชีพต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยสรุ ป
รายละเอียดได้ดงั นี้
4.2.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.3 ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึ กษาต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.4 ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2.5 ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน
ด้านการส่งเสริ มการตลาด เท่ากับ 0.039 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่พบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 4 คู่ คื อ 1) ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พนักเรี ยน/นิ สิต/นักศึ กษาใช้
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆ 2) ผูบ้ ริ โภค
ที่ มีอาชี พ ข้าราชการ / พนักงานรั ฐวิส าหกิ จ ใช้ปัจจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มากกว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พธุ รกิ จ
ส่ วนตัว / ประกอบอาชี พอิสระ 3) ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พธุรกิ จส่ วนตัว / ประกอบอาชี พอิสระใช้ปัจจัย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด น้อยกว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พอื่นๆ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย, ลุกจ้างข้าราชการ และว่างงาน ส่ วนภาพรวม
แตกต่ างกัน อย่างไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 สรุ ป ได้ว่าผูบ้ ริ โภคที่ มี อ าชี พ ต่ างกัน ใช้ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟนของผูบ้ ริ โภครายละเอี ยดโดยสรุ ปวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 73.50 เป็ นเพศหญิงร้อยละ 26.50 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 42.50 ไม่เกิน 25
ปี ร้อยละ 33.50 มากกว่า 35 ปี ร้อยละ 24.0 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.00 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 19.50 ประถมศึกษาร้อยละ 0.75 มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 35.50
ต่ากว่า 15,000 บาทร้อยละ 25.25 ระหว่าง 35,001-45,000 บาทร้อยละ 6.75 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั / ห้างร้านร้อยละ
36.50 นักเรี ยน/นิ สิต /นักศึ กษาร้ อยละ 21.00 อาชี พอื่ นๆร้อยละ 3.00 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้งบประมาณอยู่ระหว่าง
25,001- 35,000 บาทซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยใช้ไอโฟนรุ่ นต่ ากว่าไอโฟน 7 หรื อ 7 Plus ส่ วนใหญ่ซ้ื อไอโฟ
นจากศู น ย์บ ริ ก ารเครื อ ข่ายโทรศัพ ท์ มือ ถื อ เช่ น True, Dtac, AIS ใช้ระยะเวลาในการตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ไอโฟนมากกว่า 4 สัปดาห์ ทั้งนี้จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือไอโฟนเมื่อเครื่ องเก่าใช้งานนานแล้ว บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสิ น ใจซื้ อโทรศัพท์มื อถื อไอโฟนมาก คื อ ตัวเอง ประโยชน์ อื่น ๆ ของการใช้โทรศัพท์มื อถื อไอโฟนที่ ตอ้ งการ
นอกจากใช้เพื่อการสื่ อสาร ใช้เล่น Social Media เช่น Facebook, Twitter และใช้วธิ ีชาระโดยเงินสด
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ องการใช้ปั จ จัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ไอโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภคไอโฟนอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการใช้ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
อันดับสุดท้ายคือด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า ผู ้บ ริ โภคใช้ ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการตัด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยมีอนั ดับแรกคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลลักษณ์ บุญยัง (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ
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การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมากที่ สุดเช่นกัน และสอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) ของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ และแกรี่ อาร์ มสตรอง (Philip Kotler & Gary Armstrong, 2010) โดย
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า จาเป็ นต้องพัฒนาและสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณ ฑ์ คานึ งถึ งความสะดวกในการใช้งาน มี ความคงทน ดังนั้นปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็ นส่ วนสาคัญที่ ผูจ้ าหน่ ายต้องคานึ งถึง เพราะคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคาในตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) โดยมีอนั ดับแรกคือมีบริ การการผ่อนชาระรายงวดอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริ ญชัย (2558) ศึกษา
เรื่ องปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ ยีห่ ้อ iPhone 6s ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ
iPhone 6s ของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก และ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณวิภา พ่วงจีน (2555) ศึกษาเรื่ องการใช้
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดในตัด สิ น ใจซื้ อโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ เทคโนโลยี 3G ของผู ้บ ริ โภคในเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร ผลวิ จั ย พบว่ า ผู ้บ ริ โภคใช้ ปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดด้ า นราคามี ผ ลในตั ด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีส่วนประสม
ทางการตลาดของฟิ ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012) กล่าวถึง ราคายังเป็ นสิ่ งที่กาหนดถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
และยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงคุณค่าของตราสิ นค้าหรื อตัวสิ นค้า ดังนั้นปั จจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาเป็ นส่วนหนึ่งที่
ผูจ้ าหน่ายต้องคานึงถึง เพราะราคาที่กาหนดไว้เหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จะเป็ นตัวช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ออก
สู่ตลาด หากราคาที่สูงตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์ผจู ้ าหน่ายต้องมีรูปแบบการผ่อนชาระรายงวดเพื่อกระตุน้ ความต้องการ
ของตลาด และตอบสนองลูกค้าทุกระดับรายได้
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายใน
การตัดสิ น ใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.18) โดยมี อนั ดับแรกคื อศู น ย์จัด
จาหน่ายมีหลายสาขาอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภัสสร อติชาตนันท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า Ipad ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั
พบว่า ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า Ipad ของ
ผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ พรรณวิภา พ่วงจี น (2555) ศึ กษาเรื่ องการใช้ปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดในตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เทคโนโลยี 3G ของผูบ้ ริ โภคในเขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร
ผลวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่ องตัวแปร ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ว่าเป็ นตัวกระตุน้ ทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นกลยุทธ์ใน
การทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่ าย ดังนั้นปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นส่ วนที่ ผู ้
จาหน่ ายต้องคานึ งถึง เพราะการเพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทาให้มีโอกาสการขายผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดมากขึ้น ผู ้
จาหน่ายต้องมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลายสาขา เพื่ออานวยความสะดวก และสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดยมีอนั ดับแรกคื อมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริ ญชัย (2558) ศึ กษา
เรื่ องปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือ ยีห่ ้อ iPhone 6s ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค
กรุ ง เทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้ iPhone 6s ของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไลลักษณ์ บุญยัง (2558)
ศึ กษาเรื่ องปั จ จัยที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อสมาร์ ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีอนั ดับแรกคือมี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต อย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องกับ
แนวคิดปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (Marketing-Mix) ของฟิ ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012) เป็ นการสื่ อสารเพื่อ
เผยแพร่ ข่าวสารผ่านไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ และ
ช่วยจูงใจหรื อช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในตัวสิ นค้า ดังนั้น ผูป้ ระกอบการมีการจัด
กิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆอย่างสม่ าเสมอ จัดโปรโมชั่นส่ วนลดตัวเครื่ อง
แพ็กเกจส่วนลด พร้อมค่าโทร เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
6. บทสรุป
การวิจยั เรื่ องการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร 1) เพื่ อศึ กษาการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ น ใจซื้ อโทรศัพท์มื อถื อไอโฟนของ
ผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภค 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ และ
การวิจยั เชิงพรรณนา กลุ่มประชากรตัวอย่างตามคุณลักษณะของการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อโทรศัพท์มือถือไอโฟนใน
เขตกรุ งเทพมหานครจานวนทั้งหมด 400 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) โดยภาพรวมการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดใน
การตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภคไอโฟนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับ มากที่สุดโดย
มีอนั ดับแรกคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด
และด้านราคา อยูใ่ นระดับมากตามลาดับ/2) ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการตัดสิ น ใจซื้ อโทรศัพ ท์มือถื อไอโฟนพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อนและอาชี พ
แตกต่างกันใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ด้านพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ ริ โภคพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่ใช้งบประมาณอยูร่ ะหว่าง 25,001- 35,000 บาทซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยใช้ ไอโฟนรุ่ นต่ากว่าไอโฟน 7 หรื อ
7 Plus ส่วนใหญ่ซ้ือไอโฟนจากศูนย์บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น True, Dtac, AIS ใช้ระยะเวลาในการตัดสิ นใจ
ซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟน มากกว่า 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ จะเปลี่ ยนโทรศัพท์มือถื อไอโฟนเมื่ อเครื่ องเก่าใช้งานนานแล้ว
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บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนมาก คือ ตัวเอง ประโยชน์อื่นๆ ของการใช้โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนที่ตอ้ งการนอกจากใช้เพื่อการสื่ อสาร ใช้เล่น Social Media เช่น Facebook, Twitter และใช้วธิ ีชาระโดยเงินสด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั เรื่ อง การใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ น ใจซื้ อโทรศัพ ท์มือถื อ
ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือไอโฟน ควรมุ่งเน้นในด้านของผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก
ต้องพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เ ป็ นหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ ควรกาหนดราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจผูบ้ ริ โภค เช่น ราคามีมาตรฐานชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่ายควรมีบริ การผ่อนชาระรายงวด เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคที่ มี
ระดับ รายได้แตกต่างกัน ควรจัดให้มีศูนย์จาหน่ ายหลายสาขาเพื่อสร้ างการเข้าถึ งผลิ ตภัณฑ์ ศู น ย์บริ การควรมี การ
บริ การได้มาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีในการใช้บริ การศูนย์บริ การ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ ความต้องการซื้อ และ สร้างการรับรู ้ผลิตภัณฑ์สู่ผบู ้ ริ โภค
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน และ นามาเป็ นแนวทางปรับปรุ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ควรหากลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มที่ไม่เคยซื้อสิ นค้า เพื่อเป็ นแนวทางหาเหตุผลในการที่ไม่ซ้ือสิ นค้า เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น
7. กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิ สระเรื่ องการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาชี้แนะแนวทางการศึกษา
ที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิจยั อย่างดี ยงิ่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ ง
กรุ ณาให้การตรวจสอบเนื้อหาของงานวิจยั โดยละเอียดเพื่อปรับปรุ งให้งานวิจยั ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย์
ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ ให้คาแนะนา ซึ่งล้วนนามาซึ่งประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั ในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ญาติพี่นอ้ ง คนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่ วมงานที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ เสี ยสละเวลาอันมีค่า เพื่อตอบแบบสอบถามอันเป็ นผลให้งานวิจยั มีความ
ชัดเจนครบถ้วนสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ นใจในเนื้ อหาและการศึ กษา
ค้นคว้าต่อไป และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ จิ ยั ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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