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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ

ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดใน
การซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพท์มือถือ     
ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ิน 400 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน โดยใชค้่า t-test และ F-test ในกรณีพบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  

ผลการวจิยั พบวา่ 1) โดยภาพรวมการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของ
ผูบ้ริโภคไอโฟนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใช้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต้่อเดือนและอาชีพแตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ดา้นพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชง้บประมาณอยู่ระหวา่ง 25,001- 35,000 บาทซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดยใช้
ไอโฟนรุ่นต ่ากวา่ไอโฟน 7 หรือ 7 Plus ส่วนใหญ่ซ้ือไอโฟนจากศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เช่น True, Dtac, 
AIS ใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน มากกวา่ 4 สัปดาห์ ทั้งน้ีจะเปล่ียนโทรศพัท์มือถือไอโฟน
เม่ือเคร่ืองเก่าใชง้านนานแลว้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนมาก คือ ตวัเอง ประโยชน์
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อ่ืนๆ ของการใชโ้ทรศัพท์มือถือไอโฟนท่ีตอ้งการนอกจากใช้เพ่ือการส่ือสาร ใช้เล่น Social Media เช่น Facebook, 
Twitter และใชว้ธีิช าระโดยเงินสด 

 
 

ค ำส ำคญั : ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ โทรศัพท์มือถือไอโฟน 

 
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. บทน า 
ประเทศไทยนั้นการใชง้านโทรศพัทมื์อถือเร่ิมแพร่หลายในปี พ.ศ. 2555 เม่ือระบบ 3G เร่ิมใชง้านในประเทศ

ไทยอยา่งเป็นทางการผ่านการลงทุนของบริษทัเอกชน ประกอบกบัโทรศพัท์มือถือถูกพฒันาขีดความสามารถมากข้ึน
เป็นล าดบัจนถูกเรียกวา่ “สมาร์ทโฟน” ทั้งน้ีสมาร์ทโฟนไดถู้กน ามาใชใ้นดา้นสาระความบนัเทิง รับส่งขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต การเงินหรือแมก้ระทัง่ในดา้นการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการใชส้มาร์ทโฟนร้อยละ 
86.30 จากผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้ งประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560) ท าให้คาดการณ์ได้ว่าความต้องการ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในตลาดยังคงมีอยู่ โทรศัพท์มือถือไอโฟนเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีมี
ความสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย ออกแบบและจ าหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล (Apple Inc) เปิดตัว
โทรศัพท์มือถือไอโฟน รุ่นแรกโดย สตีฟ จอบส์ ในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2550 และ จ าหน่ายคร้ังแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ตั้ งแต่เปิดตวัในตลาดโทรศพัท์มือถือไอโฟนท ารายได้จากยอดขาย
เพ่ิมข้ึนทุกปี โทรศพัท์มือถือไอโฟนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างปรากฏการณ์ดา้นนวตักรรม อยู่ในกระแสสังคม และถูก
กล่าวถึงเสมอทุกคร้ังท่ีเปิดตวัผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ การเติบโตของยอดขายของไอโฟน ยงัส่งผลให้มูลค่าทางการตลาด
ของ บริษทัแอปเปิล เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามยอดขายโทรศพัท์มือถือไอโฟน ท าให้มูลค่าการตลาดบริษทัแอปเปิล
สูงถึง 850.17 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ (macrotrends, n.d.) เม่ือส้ินปี พ.ศ. 2561 

โทรศพัท์มือถือไอโฟนของบริษทัแอปเปิล เป็นโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนท่ีไดรั้บความนิยม โดยมี
ยอดขายโทรศพัทมื์อถือไอโฟนทัว่โลกในปี 2017 จ านวน 216.76 ลา้นเคร่ือง และยอดจ าหน่ายขยายตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
หากมองส่วนแบ่งตลาดของโทรศพัทมื์อถือทัว่โลกโทรศพัทมื์อถือไอโฟน อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ของโลกท ายอดขายปี 2017 
อยู่ท่ี 216.76 ลา้นเคร่ืองทั่วโลก ในส่วนของปี 2018 ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือไอโฟนท ายอดขายอยู่ท่ี 217.72 ลา้น
เคร่ือง (statista, n.d.) มากข้ึนกว่าปี 2017 แต่ส่วนแบ่งการตลาดกลับลดลงจากเดิมโดยเสียส่วนแบ่งการตลาดให ้ 
สมาร์ทโฟนยี่ห้ออ่ืนๆ ท าให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงมาอยู่ในอันดับ 3 ของโลก (forbes, 2018) การท่ีส่วนแบ่ง
การตลาดโทรศพัทมื์อถือไอโฟนลดลง ทั้งท่ีเป็นสมาร์ทโฟนท่ีถูกกล่าวถึงเสมอทุกคร้ังท่ีเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ จึงท าให้
ผูว้จิยัสนใจศึกษาการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน เพื่อท่ีจะท าให้รับทราบ
ถึงผูบ้ริโภควา่มีการเปิดรับดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งไร
บา้งและ ผูบ้ริโภครับรู้อะไรในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน เพื่อใหผู้จ้  าหน่ายโทรศพัทมื์อถือไอโฟนหรือผูท่ี้
สนใจดา้นการตลาดโทรศพัท์มือถือไดท้ราบถึงความตอ้งการทางดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภค และ
รับรู้พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน เพื่อวางแผนทางการตลาดในการก าหนดกลยทุธ์จดัจ าหน่าย 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1 เพื่อศึกษาการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและการวิจยัเชิงพรรณนา โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้

สถิติและอธิบายผลเชิงพรรณนา ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจากกลุ่มประชากรตามคุณลกัษณะของการวิจยั คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนในกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบถึงจ านวนท่ีแน่นอน จึงตอ้งก าหนดจากแนวคิดของ 
W.G. Cochran (1953) ใชข้นาดตวัอยา่งเป็นจ านวนอยา่งน้อย 384 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีการทดสอบแบบสอบถามวเิคราะห์ความ
เท่ียงตรงดว้ย ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach, 1984) มีค่า α อยู่ระหว่าง 0.8 – 0.85 น าไปวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัสงัคมศาสตร์ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี ใชส้ถิติพ้ืนฐานวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ใชส้ถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค และใชส้ถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลคือ สถิติ t - test เพ่ือทดสอบส าหรับการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ใชก้ารทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One - Way ANOVA (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD 
ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติ ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
 
4. ผลการวจิยั 
 4.1 ผลการวิจยัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

การใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนทั้งหมด 4 ดา้นน ามาค านวณ
เพ่ือหาค่าเฉล่ียจากการระดบัใชปั้จจยัและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีผลดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภค ทั้งหมด 4 ดา้น โดยภาพรวม  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด x̅ SD. ระดบัการใช้ปัจจัย อนัดบั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.44 0.507 มากท่ีสุด 1 
ดา้นราคา 3.63 0.779 มาก 4 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.18 0.714 มาก 2 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.71 0.920 มาก 3 

รวม 3.99 0.583 มาก 
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จากตารางพบว่า โดยภาพรวมการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของ
ผูบ้ริโภคไอโฟน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือระบบปฏิบัติการมีความทันสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.54)  และอนัดับสุดท้ายคือกลอ้งถ่ายรูปมี
ประสิทธิภาพสูง (ค่าเฉล่ีย 4.21 ) ตามล าดบั 

ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีบริการการผ่อนช าระรายงวด (ค่าเฉล่ีย 3.84) เป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงบ่อย มีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) และอนัดบัสุดทา้ยคือค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู ้บ ริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือไอโฟน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ศูนยจ์ดัจ าหน่ายมีหลายสาขา 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือศูนยจ์ดัจ าหน่ายบริการไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย4.25) และอนัดบัสุดทา้ยคือ
ศูนยจ์ดัจ าหน่ายมีการตกแต่งท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.01) ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือมีการจดัโปรโมชัน่แพคเกจส่วนลดพร้อมค่าโทร (ค่าเฉล่ีย 3.88) และอนัดบั
สุดทา้ยคือ มีการแจกของสมนาคุณ เช่น เคสโทรศพัท ์หรือฟิลม์กระจกกนัรอย (ค่าเฉล่ีย 3.26) ตามล าดบั 

4.2 เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบั
รายไดต้่อเดือนและอาชีพต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดยสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

4.2.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดย
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน 
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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4.2.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั 0.039 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ คือ 1) ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาใช้
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจและอาชีพอ่ืนๆ 2) ผูบ้ริโภค
ท่ีมีอาชีพขา้ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้ปัจจยั ด้านการส่งเสริมการตลาด มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั / ประกอบอาชีพอิสระ 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / ประกอบอาชีพอิสระใชปั้จจยั ดา้นการส่งเสริม
การตลาด น้อยกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ คือ พนักงานมหาวิทยาลยั, ลุกจา้งขา้ราชการ และว่างงาน ส่วนภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.3 พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภครายละเอียดโดยสรุปวิเคราะห์ได้ดงัน้ี 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 73.50 เป็นเพศหญิงร้อยละ 26.50 มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปีร้อยละ 42.50 ไม่เกิน 25 
ปีร้อยละ 33.50 มากกวา่ 35 ปีร้อยละ 24.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 63.00 มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.50 ประถมศึกษาร้อยละ 0.75 มีรายไดต้่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001-25,000 บาท  ร้อยละ 35.50  
ต  ่ากว่า 15,000 บาทร้อยละ 25.25 ระหว่าง 35,001-45,000 บาทร้อยละ 6.75 มีอาชีพพนกังานบริษทั/   ห้างร้านร้อยละ 
36.50 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาร้อยละ 21.00 อาชีพอ่ืนๆร้อยละ 3.00 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชง้บประมาณอยู่ระหว่าง 
25,001- 35,000 บาทซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยใช้ไอโฟนรุ่นต ่ากว่าไอโฟน 7 หรือ 7 Plus ส่วนใหญ่ซ้ือไอโฟ
นจากศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น True, Dtac, AIS ใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนมากกวา่ 4 สปัดาห์ ทั้งน้ีจะเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือไอโฟนเม่ือเคร่ืองเก่าใชง้านนานแลว้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนมาก คือ ตัวเอง ประโยชน์อ่ืนๆ ของการใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนท่ีตอ้งการ
นอกจากใชเ้พ่ือการส่ือสาร ใชเ้ล่น Social Media เช่น Facebook, Twitter และใชว้ธีิช าระโดยเงินสด 
 
5. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 โดยภาพรวมการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภคไอโฟนอยู่
ในระดับมาก ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
อนัดบัสุดทา้ยคือดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้บริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือไอโฟนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) โดยมีอนัดบัแรกคือคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ด้
มาตรฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลลกัษณ์ บุญยงั (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อ



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

873 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) ของ ฟิลิป คอตเลอร์ และแกร่ี อาร์มสตรอง (Philip Kotler & Gary Armstrong, 2010) โดย
การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ จ าเป็นตอ้งพฒันาและสร้างความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ์ ค  านึงถึงความสะดวกในการใช้งาน มีความคงทน ดงันั้ นปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์เป็นส่วนส าคญัท่ีผูจ้  าหน่ายตอ้งค านึงถึง เพราะคุณภาพผลิตภณัฑ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภคมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาในตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยมีอนัดบัแรกคือมีบริการการผ่อนช าระรายงวดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชยั (2558) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ยีห่้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อ
iPhone 6s ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณวิภา พ่วงจีน (2555) ศึกษาเร่ืองการใช้
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ของผู ้บริโภคในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ผู ้บ ริโภคใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลในตัด สินใจซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีส่วนประสม
ทางการตลาดของฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012) กล่าวถึง ราคายงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
และยงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณค่าของตราสินคา้หรือตวัสินคา้ ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ผูจ้  าหน่ายตอ้งค านึงถึง เพราะราคาท่ีก าหนดไวเ้หมาะสมกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์จะเป็นตวัช่วยผลกัดนัผลิตภณัฑใ์หอ้อก
สู่ตลาด หากราคาท่ีสูงตามตน้ทุนของผลิตภณัฑผ์ูจ้  าหน่ายตอ้งมีรูปแบบการผอ่นช าระรายงวดเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ
ของตลาด และตอบสนองลูกคา้ทุกระดบัรายได ้
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
การตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) โดยมีอนัดับแรกคือศูนยจ์ัด
จ าหน่ายมีหลายสาขาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภสัสร อติชาตนนัท ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ทางดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Ipad ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวจิยั
พบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ Ipad ของ
ผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พรรณวิภา พ่วงจีน (2555) ศึกษาเร่ืองการใช้ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ของผูบ้ริโภคในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร      
ผลวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2543) กล่าวในเร่ืองตวัแปร ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย วา่เป็นตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกลยทุธ์ใน
การท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นส่วนท่ีผู ้
จ  าหน่ายตอ้งค านึงถึง เพราะการเพ่ิมช่องทางเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ท าให้มีโอกาสการขายผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดมากข้ึน ผู ้
จ  าหน่ายตอ้งมีช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายสาขา เพื่ออ านวยความสะดวก และสร้างการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยมีอนัดบัแรกคือมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชยั (2558) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ยีห่้อ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือ ยี่หอ้ iPhone 6s ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวิไลลกัษณ์ บุญยงั (2558) 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีอนัดบัแรกคือมี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ แผน่พบั วิทย ุอินเตอร์เน็ต อยา่งสม ่าเสมอ และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing-Mix) ของฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2012) เป็นการส่ือสารเพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านไปสู่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงตวัผลิตภณัฑ ์และ
ช่วยจูงใจหรือช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตวัสินคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการมีการจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆอย่างสม ่าเสมอ จัดโปรโมชั่นส่วนลดตวัเคร่ือง 
แพก็เกจส่วนลด พร้อมค่าโทร เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
 
6. บทสรุป 

การวิจยัเร่ืองการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 1) เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ริโภค 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟนของผูบ้ริโภค 3)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภค เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ และ
การวิจยัเชิงพรรณนา กลุ่มประชากรตวัอยา่งตามคุณลกัษณะของการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งหมด 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) โดยภาพรวมการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดใน
การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคไอโฟนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบั มากท่ีสุดโดย
มีอนัดบัแรกคือคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด
และดา้นราคา อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั/2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด
ในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพ
แตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน โดยภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ดา้นพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใชง้บประมาณอยูร่ะหวา่ง 25,001- 35,000 บาทซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน โดยใช ้ไอโฟนรุ่นต ่ากวา่ไอโฟน 7 หรือ 
7 Plus ส่วนใหญ่ซ้ือไอโฟนจากศูนยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เช่น True, Dtac, AIS ใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน มากกว่า 4 สัปดาห์ ทั้ งน้ีจะเปล่ียนโทรศพัท์มือถือไอโฟนเม่ือเคร่ืองเก่าใชง้านนานแลว้ 
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนมาก คือ ตวัเอง ประโยชน์อ่ืนๆ ของการใชโ้ทรศพัท์มือถือ
ไอโฟนท่ีตอ้งการนอกจากใชเ้พ่ือการส่ือสาร ใชเ้ล่น Social Media เช่น Facebook, Twitter และใชว้ธีิช าระโดยเงินสด 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเร่ือง การใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ 
ไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยโีทรศพัท์มือถือไอโฟน ควรมุ่งเนน้ในดา้นของผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก 
ตอ้งพิจารณาคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความมัน่ใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ ์ควรก าหนดราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจผูบ้ริโภค เช่น ราคามีมาตรฐานชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
และภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจ าหน่ายควรมีบริการผ่อนช าระรายงวด เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดับรายได้แตกต่างกัน ควรจัดให้มีศูนย์จ าหน่ายหลายสาขาเพื่อสร้างการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ ศูนยบ์ริการควรมีการ
บริการไดม้าตรฐานเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ดีในการใชบ้ริการศูนยบ์ริการ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ความตอ้งการซ้ือ และ สร้างการรับรู้ผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภค 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน และ น ามาเป็นแนวทางปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ควรหากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ีไม่เคยซ้ือสินคา้ เพ่ือเป็นแนวทางหาเหตุผลในการท่ีไม่ซ้ือสินคา้ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการ พฒันาผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางการศึกษา
ท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัอยา่งดียิ่งจากรองศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ์ รัตนเพียรธมัมะ อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึง
กรุณาใหก้ารตรวจสอบเน้ือหาของงานวจิยัโดยละเอียดเพ่ือปรับปรุงใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย์
ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ใหค้  าแนะน า ซ่ึงลว้นน ามาซ่ึงประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัขอขอบคุณ ญาติพี่นอ้ง คนในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนร่วมงานท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า เพ่ือตอบแบบสอบถามอนัเป็นผลให้งานวิจยั มีความ
ชดัเจนครบถว้นสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่งานวิจยัฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและการศึกษา
คน้ควา้ต่อไป และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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