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พฤตกิรรมการซือ้และปัจจัยส่วนประสมการตลาด                
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า iPod                        
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING BEHAVIORS AND MARKETING MIX FACTORS 
INFLUENCING iPod BUYING DECISION                            

OF CONSUMERS IN BANGKOK 
 

ธนสิทธ์ิ  มลูวงค์ 1 
 

        
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้และใช้สินค้า iPod ท่ีอยู่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  (Convenience Sampling) เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างใช้คา่ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกตา่ง  
โดยใช้สถิตคิา่ไคร์สแควร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
ผลการวิจยั พบวา่ 

1. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มี
ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod อยูใ่นระดบัมาก 
โดยด้านผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุ สว่นด้านอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 

 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
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3. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพล

ตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ไม่แตกตา่งกนั แตผู่้บริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน
สถานภาพสมรส และอาชีพท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวม
แตกตา่งกนั 

4. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้สินค้า iPod ไม่แตกต่างกันในเร่ืองปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้มาก และกิจกรรมท่ีนิยมใช้ iPod มากท่ีสุด แต่จะมีพฤติกรรมการซือ้
สินค้า iPod แตกตา่งกันในเร่ืองคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ในการซือ้สินค้า รุ่นของสินค้า iPod ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
สถานท่ีเลือกซือ้สินค้า iPod มากท่ีสดุ และเหตผุลท่ีตดัสินใจซือ้สินค้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
ระดบั 0.01 

5. ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และ
อาชีพแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการซือ้สินค้า iPod แตกตา่งกนัในทุกเร่ือง ได้แก่ เร่ืองคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ใน
การซือ้สินค้า รุ่นของสินค้า iPod ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสดุ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้มากท่ีสุด
กิจกรรมท่ีนิยมใช้ iPod มากท่ีสุด สถานท่ีเลือกซือ้สินค้า iPod มากท่ีสุด และเร่ืองเหตผุลท่ีตดัสินใจซือ้
สินค้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
ค ำส ำคัญ:  พฤติกรรมการซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
 
Abstract 

This research aims to study buying behaviors and marketing mix factors influencing 
iPod buying decision of Bangkok consumers. The sample group consists of 400 consumers 
who reside in Bangkok and have bought iPod. Questionnaire was used as the data collection 
instrument. Statistics used for the analysis include percentage, mean, standard deviation,       
t-test, analysis of variance, and chi square test. A program computer for statistical analysis 
was employed for statistical data analysis. The findings reveal the following. 

1. The majority of the sample group were males, aged between 31-40 years. They got 
a bachelor degree and had an average monthly income of 10,001-20,000 baht. They were 
mostly single and earned a living as private companies’ employees. 
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2. Overall marketing mix factors influenced decision to buy iPod at high level. For each 

marketing mix factors, product factors influenced decision at very high level, while other 
marketing mix factors were at high level. 

3. Gender factor had no effect on opinions of consumers in terms of overall marketing 
mix factors influencing decision to buy iPod, while age factor, education background factor, 
monthly income factor, marital status factor and occupation factor have an effect on opinions 
of consumers in terms of overall marketing mix factors influencing decision to buy iPod. 

4. The consumers with different gender were not different in iPod purchasing behavior 
in terms of factors influencing decision to buy and iPod usage activities. However, the different 
in gender would result in different behaviors of iPod purchases in terms of buying expense per 
time, favorite models, location of purchase and the reason for buying decision at 0.01 
statistical significant level. 

5. The consumers with different age, education level, average monthly income level, 
marital status and occupation were different in the iPod buying behaviors in all aspects, 
namely, buying expense per time, favorite models, factors influencing buying decision, iPod 
usage activities, location of purchase and the reason for buying decision at 0.01 statistical 
significant level. 
 
Keywords:  Buying Behaviors, Marketing Mix Factors 
 
บทน า 
 จากการท่ีมีผู้ผลิตคิดค้นเคร่ืองฟังเพลงแบบพกพาให้เป็นอปุกรณ์ท่ีถ่ายทอดเสียงเพลงไปยงัผู้ ฟัง 
เพ่ือสามารถฟังได้ในทุกสถานท่ีตามท่ีต้องการมาอย่างยาวนานนัน้  ท าให้มีพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้รับได้รับความพอใจสูงสุด  ซึ่งในอดีตได้เร่ิมพฒันา  
จากต านานของวอล์คแมน (WalkMan) หรือค าว่า ซาว์อะเบาว์ (Sound-About) ในยุค พ.ศ. 2513 ซึ่ง
นบัวา่เป็นยคุบกุเบิก โดยในปี พ.ศ. 2522 บริษัท โซน่ี จ ากดั ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า า ก็เร่ิมเข้ามาในตลาด
เคร่ืองเสียงพกพาในญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรก พร้อมกับเปิดตัวเคร่ืองเล่นเทปแบบพกพา TPS-L2 พร้อมกับ
แนะน าช่ือวอล์คแมน ให้นักฟังเพลงรู้จักเป็นครัง้แรก และในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงมากขึน้  ตอ่มาได้มีบริษัทผลิตเคร่ืองเล่นซีดีแบบพกพาหรือ
เคร่ือง MiniDisc ได้น าเทคโนโลยี Mpeg-1 Level 3 (MP3) เข้ามาโดยการบีบอดัข้อมลูเสียงโดยท่ีไมใ่ห้ 
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คุณภาพเสียงลดลงและได้กลายมาเป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการบีบเสียงในปัจจุบัน  ส่งผลให้
บริษัทผู้ ผลิตต่างๆ ได้มีการผลิตโปรแกรมส าหรับเล่นเพลงออกมาเป็นจ านวนมาก  โดยมีการน า
หน่วยความจ ามาผลิตเป็นเคร่ืองบนัทึกความจ า (Thumb Drive) คูก่บัการเล่นไฟล์ MP3 เพ่ือรับฟังเพลง
ด้วย จนได้รับความนิยมมากในปัจจบุนั 

ไอพอด (iPod) เป็นเคร่ืองเล่นเพลงแบบพกพาชนิดหนึ่งท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือแข่งขนัและสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัท แอปเปิล้ คอมพิวเตอร์ จ ากดั (Apple, Inc.)
เป็นรายหลกั ซึง่พบวา่ได้รับความนิยมสงูสดุ โดยนายอีวาย โยว ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์การตลาด บริษัท
แอปเปิล้ เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิต iPod อีกรายหนึง่กลา่ววา่ “จากการปรับกลยทุธ์
ดงักลา่วเพ่ือสนองกลุม่เปา้หมาย มีฟังก์ชนัตา่งๆ เพ่ือดเูพลงได้มากมาย ได้พฒันาให้มีตวัเคร่ืองท่ีสัน้ลงมี
ความกะทดัรัด บางขึน้ สามารถเลน่วีดีโอคลิปได้และให้ความคมชดัและมีสีสนัท่ีแสดงออกทางหน้าจอท่ี
สดใส ซึง่ iPod บางรุ่นสามารถจเุพลงได้ถึง 4 หม่ืนเพลง”  และจดุหนึง่ท่ีท าให้ iPod ได้รับความนิยมมาก
คือการหมั่นเพิ่มความสามารถให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้การรองรับไฟล์วีดีโอและไฟล์ภาพ  และการออก
ผลิตภัณฑ์สีสนัใหม่ๆ เอาใจกลุ่มตลาด ปัจจุบนัมีเคร่ืองเล่นเพลงตระกูล iPod  ทัง้หมดมากกว่า 10 รุ่น 
ซึ่งรุ่นท่ีเล็กท่ีสุดนัน้มีขนาดเท่ากล่องไม้ขีดไฟ  จะเห็นได้จากรายงานของ บริษัทฯ กล่าวว่า ได้วาง
ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างอยา่งเป็นทางการตลอด 5 ปี ท่ีผ่านมา พบวา่ มียอดขายมากกวา่ 100 ล้านเคร่ือง โดย
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดประเภทเคร่ืองเล่นเพลง MP3 ท่ีจ าหน่ายได้รวดเร็วท่ีสุดในประวตัิศาสตร์ 
ดงันัน้ จงึถือได้วา่สินค้า iPod ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากผู้ ฟังสงูสดุ 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ้และปัจจัยส่วนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภค โดยจะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและมีความหลากหลายของผู้บริโภค  เพ่ือเป็นข้อมูลต่อผู้ผลิตในการ
วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ในการเพิ่มยอดจ าหน่าย 
การขยายตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ความรับพอใจสูงสดุ รวมถึงผู้ ท่ี
สนใจในธุรกิจนีเ้พ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพ
สมรสและอาชีพ 

4. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า iPod 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพสมรสและอาชีพ 

5. เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคสินค้า iPod ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
 พฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ วิจยัเป็น
ผู้สร้างขึน้ โดยก าหนดกรอบแนวคิดจากการน าข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรมจากผู้ ท่ีได้เคยศกึษาไว้
แล้วและการศกึษาค้นคว้าแนวคดิจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ใช้ โดยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทางการตลาด  โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซึ่งจดัอยู่ระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว มีข้อค าถามทัง้หมด 
จ านวน 15 ข้อ แบง่เป็น 5 ระดบัโดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

มีอิทธิพลมากท่ีสดุ 5  คะแนน 
มีอิทธิพลมาก    4  คะแนน 
มีอิทธิพลปานกลาง  3  คะแนน 
มีอิทธิพลน้อย    2  คะแนน 
มีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ  1  คะแนน 

เกณฑ์ประเมินผลในแตล่ะระดบัชัน้ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ดงันี ้ 
คา่เฉล่ีย   =   คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

       ชว่งคะแนน 
          =     5 – 1 

              5 
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=    0.80 

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจยัมีอิทธิพลมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจยัมีอิทธิพลมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจยัมีอิทธิพลปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจยัมีอิทธิพลน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจยัมีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ 
 
ส่วน ท่ี  3 แบบสอบถาม เก่ียวกับพฤติกรรมการซื อ้สิ น ค้า  iPod ของผู้ บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ข้อ เป็นค าถามมีระดบัการวดัข้อมลูประเภทตา่งๆ ดงันี ้ประกอบด้วยค าถาม
ท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้ 
iPod รุ่น iPod ท่ีช่ืนชอบ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ มากท่ีสดุ กิจกรรมท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ 
สถานท่ีท่ีเลือกซือ้ iPod และช่วงท่ีตดัสินใจซือ้ iPod และค าถามปลายเปิด (Open-ended Response 
Question) จ านวน 1 ข้อ คือ ข้อเสนอแนะหรือปัญหาของ iPod 
 
ผลการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรสและอาชีพ โดย
แจกแจงจ านวนและคา่ร้อยละ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 230 คน คดิเป็นร้อยละ 
57.5 และเพศหญิง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และอายุ
มากกวา่ 40ปี ขึน้ไป จ านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 20.8 โดยมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี น้อยท่ีสดุ คือจ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.3 รองลงมาคือระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 24.3 และระดบัต ่ากวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั ส่วนระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.0 และมากกว่า มากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 
ส าหรับด้านสถานภาพสมรสพบว่าเป็นโสด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 และสมรส/อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 114 คน คดิเป็นร้อยละ 28.5 ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท  
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เอกชน จ านวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.8ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมีอาชีพอ่ืนๆ เชน่ ตกงานและอยู่ระหวา่งเปล่ียนงานจ านวนน้อย
ท่ีสดุ คือ จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.8 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า  
iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod แล้ว พบว่ามีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.03 ซึง่จดัอยู่ในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบวา่ ด้านผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.27) ส่วนด้านอ่ืนๆ จดัอยู่ในระดบัอิทธิพลมาก 
คือ ด้านราคาโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.92 และด้านการสง่เสริมการตลาด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.87 ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า  iPod 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า เม่ือพิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ด้านผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่า เป็น
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอยู่ระดบัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสดุ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจยัเร่ืองความสามารถในการใช้งานท่ี
หลากหลาย เช่น เล่นวีดีโอ ฟังเพลง ดูภาพถ่ายและบนัทึกเก็บข้อมูล เป็นต้น สินค้าได้มาตรฐาน และ
รูปร่างและขนาดเป็นท่ีพอใจและมีการออกแบบท่ีตามสมยัและสะดวกในการพกพา โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.32, 4.42 และ 4.27 ตามล าดบั และมีเร่ืองสินค้ามีให้เลือกหลายประเภทอยู่ในอนัดบัต ่าท่ีสุด 
ซึง่จดัอยูใ่นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.08 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้สินค้า  iPod ในราคาต ่ากว่า 5,000 บาท 
จ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ มีคา่ใช้จา่ยระหวา่ง 5,001 – 8,000 บาท จ านวน 131 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 8,001 – 14,000 บาทจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.0 โดยและมีคา่ใช้จ่ายมากกว่า 14,000 บาท เป็นจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.5 ตามล าดบั 
 
สรุปและอภปิรายผล 

ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ 
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ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคทัง้หมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 230 

คนคิดเป็นร้อยละ 57.5 และเพศหญิง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.8 โดยมีอายุต ่ากว่า 20 ปี น้อยท่ีสุด คือจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมา คือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 และระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีระดับรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง  10,001 – 2 0,000 บาท จ านวน  154 คน คิดเป็นร้อยละ  38.5.3 รองลงมา        
คือระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท น้อยท่ีสุด คือ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีสถานภาพสมรสเป็นโสด 
จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 และสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือเป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8 และมีอาชีพอ่ืนๆ เช่น ตกงานและอยู่ระหว่าง
เปล่ียนงาน จ านวนน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.8 
 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า  iPod ผลจาก
การศึกษาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินค้า iPod พบว่า เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมาก ส่วนผลการศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.27) ส่วนด้านอ่ืนๆ จดัอยู่
ในระดบัอิทธิพลมาก คือ ด้านราคา (มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.02) ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 3.92) และด้านการส่งเสริมการตลาด (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.87) ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุดของแต่ละด้าน  สรุปได้ดังนี ้ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าปัจจยัเร่ืองความสามารถใน
การใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น เล่นวีดีโอ ฟังเพลง ดภูาพถ่ายและบนัทึกเก็บข้อมลู เป็นต้น มีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.32) โดยมีเร่ืองสินค้ามีให้เลือกหลายประเภทมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด  (มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.08) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ด้าน
ราคา พบว่า ปัจจัยเร่ืองราคาคุ้มค่ากับคุณภาพของเคร่ืองมีอิทธิพลมากท่ีสุด  (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.21) โดยมีเร่ืองความสามารถในการผ่อนช าระเป็นงวดได้มีอิทธิพลน้อยท่ีสุด  (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.93) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า  iPod ด้านช่องทางการจัด 
จ าหน่าย พบว่า ปัจจยัเร่ืองการจัดแสดงในชัน้วางสินค้ามีความหลากหลายในร้าน  I Studio มีอิทธิพล
มากท่ีสุด (มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.06) โดยมีเร่ืองความสามารถสัง่ซือ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ
ผู้แทนจ าหนา่ยได้ มีอิทธิพลน้อยท่ีสดุ (มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.77) ปัจจยัสว่นประสมการตลาดท่ีมี 
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อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ด้านการสง่เสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัเร่ืองการมีการจดัรายการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองและน่าสนใจ เช่น การโฆษณาหรือการผ่อนช าระ มีอิทธิพลมากท่ีสุด (มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.02) โดยมีเร่ืองการให้ของแถมต่างๆ ตามเง่ือนไขมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด (มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.69) ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซือ้สินค้า  iPod ในราคาต ่ากว่า 
5,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา คือมีคา่ใช้จ่ายระหว่าง 5,001 – 8,000 บาท 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 โดยและมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 14,000 บาท เป็นจ านวนน้อยท่ีสุด คือ 
จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 มีความช่ืนชอบสินค้า iPod รุ่น ไอพอดนาโน (iPod nano) จ านวน 112 
คน คดิเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือไอพอดทชั (iPod touch) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 โดย
ช่ืนชอบไอพอดชัฟเฟิล (iPod shuffle) เป็นจ านวนน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  คือ ความสามารถของสินค้า เช่น 
ความจุ ขนาด รูปลักษณ์ ความสามารถในการท างาน  เป็นต้นจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5
รองลงมา คือ ตวัเอง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยปัจจัยด้านระยะเวลาและเง่ือนไขในการ
ประกันมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 กิจกรรมท่ีใช้ iPod ของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่ คือ การฟังเพลง จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมาคือ การบนัทึกข้อมูล จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดยเล่นเกม จ านวน 16 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และดภูาพยนตร์และ
ภาพถ่าย จ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนสถานท่ีท่ีเลือกซือ้สินค้า iPod ของ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ ตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา
คือ ศูนย์ไอทีต่างๆ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส าหรับเหตุผลท่ีตดัสินใจซือ้สินค้า iPod ของ
กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ มีความจ าเป็นต้องใช้งานดว่น จ านวน 244 คน คดิเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา
คือ ช่วงออกสินค้าใหม่ๆ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และการได้ของแถมตา่งๆ จ านวน 54 คน 
คดิเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 
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