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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเป้ิล 

Marketing Mix Factors That Affecting College Student’s  

Buying Apple Product in Chiang Mai University 

วรัชญ์  เครือสมบัติ* 
บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเป้ิล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 ราย โดยใช้

แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test 

และ One-way ANOVA 

จากผลการศึกษาพบว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน  ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 18-20 ปี  สถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5,000-15,000 บาท  ส่วนใหญ่ใช้ iPhone  ผลิตภัณฑ์แอปเป้ิลท่ีซ้ือครั้งล่าสุด คือ iPhone มูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือ     

ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท  เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเปิ้ลเพราะเช่ือม่ันในคุณภาพสินค้ามากท่ีสุด  

และตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเปิ้ลด้วยตัวเอง  ส่วนใหญ่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเป้ิลจากศูนย์โอเปอร์เรเตอร์ 

เช่น AIS  DTAC และ TRUE และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเปิ้ลจากสื่อโฆษณาออนไลน์ 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

แอปเป้ิลพบว่า ปัจจัยหลักท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่าย  ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความสําคัญสูงสุดของส่วน

ประสมการตลาดในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ประสิทธิภาพในการใช้งานของสินค้าและสินค้ามีขนาดเล็กสะดวก

ต่อการพกพา ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือหลัก เช่น  โทรทัศน ์

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ด้านราคา คือ สามารถผ่อนชําระสินค้าได้โดยไม่มีดอกเบ้ีย และด้านการจัดจําหน่าย คือ สามารถ

ซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าปลีกท่ัวไป เชน่ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายสินค้า IT ท่ัวไป 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แอปเป้ิล 

จําแนกตามเพศ พบว่า มีความแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาและเม่ือจําแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือนพบว่า มีความแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของด้านผลิตภัณฑ์ ราคา  การจัดจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to investigate marketing mix factors  affecting Chiang Mai University 

student towards purchasing apple branded products.  Questionnaires were used as the tool to collect data from 300 

samples. Data obtained were analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and means, as well 

as the inferential statistics i.e. T-test and One-way ANOVA. 

The findings presented that respondents were found male and female in an equal number. They were 

in the age between 18-20 years old and single.  They were undergraduate students, mostly from the Faculty of 

Sciences, and received monthly allowance at the average amount of 5,000-15,000 Baht.  Product  

 

line of the studied brand that the majority used and purchased lately was iPhone.  Cost of the latest Apple product 

that they purchased was 15,000-30,000 Baht. Main reason of purchasing Apple product was the trust in product 

quality.  Purchasing decision for Apple product was made by the respondents themselves. The majority purchased 

products in the studied-brand from mobile operator centers e.g. AIS shops, DTAC shops, and True shops. Most of 

them received news and information about Apple products from online advertisement.  

Results of the study on marketing mix influencing Chiang Mai University students to purchase Apple 

products were shown as follows.   The respondents paid high level of concerns on marketing mix factors namely 

product, promotion, price, and place, respectively. Hereafter were shown top elements of marketing mix factors that 

were rated at the highest level of concerns.  In product factor, it was product efficiency and compact size of product 

which was convenient to carry.  In promotion factor, it was advertisement and publicity on mainstream media e.g 

television, newspapers, and magazines.  In price factor, it was an acceptance of installment payment without an 

interest. In place factor, it was product distribution at general retail shops e.g. shopping mall or IT shops.  

The findings also revealed that the respondents in different groups of gender had different levels of 

concerns in product and price factors, while the respondents with different ranges of monthly allowance had different 

levels of concerns in product, price, place, and promotion factors. 

บทนํา 

ปัจจุบัน อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์  แล็ปท็อป โทรศัพท์สมาร์ตโฟนนั้น ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีจําเป็นสําหรับ

การดําเนินชีวิตและทํางานในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมาก  จากการสํารวจพบว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้งาน

อุปกรณ์ไอทีและอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมากทุกปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557: ออนไลน์)  

 เม่ือกล่าวถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลกคงไม่มี

ใครไม่รู้จัก บริษัทแอปเปิ้ล (Apple Inc.) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้นําตลาดเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสาขาเกือบท่ัวทุก    
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มุมโลกและยังเป็นผู้นําท่ีคอยสร้างสรรค์นําเสนอนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับวงการอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับ          

ตัวผลิตภัณฑ์ยังไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย จนทําให้มีผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple เป็นจํานวนมาก 

 บริ ษั ทแอป เป้ิ ล ถูก จัด ให้ เป็ น ผู้ ผ ลิต อุปกรณ์ ไอ ที ท่ี มี ช่ื อ เสี ย งและผู้ จั ด จํ าห น่ ายราย ใหญ่ ของโลก  

(ฟอร์บ, 2557: ออนไลน์)  โดยใช้ตรายี่ห้อแอปเป้ิล ซ่ึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการใน  

ไตรมาสท่ี 1/2015 Apple มีรายได้รวมท้ังหมด 74.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกําไร 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

3.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยรายได้ในปี 2015 สูงกว่ารายได้ในไตรมาสเดียวกันถึง 30% อัตราส่วนของกําไร (Gross margin) 

สูงขึ้นเป็น 39.9% จากปี 2014 37.9% โดยเป็นรายได้จากนอกสหรัฐอเมริกาถึง 65% (Apple Inc., announces Q1 2015, 

2558: ออนไลน์) นอกจากนี้ บริษัทแอปเป้ิล ยังได้มีการรายงานตัวเลขยอดขายสําหรับ iPhone คิดเป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 

74.4 ล้านเคร่ือง iPad คิดเป็นจํานวนรวมท้ังส้ิน 21.4 ล้านเคร่ือง Mac คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 5.5 ล้านเคร่ือง iTunes คิด

เป็นมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอุปกรณ์เสริม คิดเป็นมูลค่ารวม 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Apple Inc.,  

announces Q1 2015, 2558: ออนไลน์) 

 สําหรับประเทศไทยมูลค่าการใช้จ่ายด้านสินค้าไอทีในปี 2558 สูงขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2547 10.6%  มีมูลค่า

ประมาณ 440,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว แต่ว่าการลงทุนด้านไอทีอาจช่วยลดต้นทุนและช่วย

สร้างความเติบโตให้ธุรกิจได้ ซ่ึงเป็นสัญญาณให้เห็นว่าตลาดกําลังฟื้นตัว หลังจากท่ีได้รับผลกระทบในแง่ความเช่ือม่ัน  

และเศรษฐกิจ ทําให้มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีเติบโตเพียง 5% หรือมูลค่าประมาณ 12,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 390,000 ล้านบาท (ตลาดไอทีไทยปี "58 ทะลุ 4 แสนล. พีซีกระเตื้อง สมาร์ทโฟนยังฮอต, 2558: ออนไลน์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษา  27,827 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560: ออนไลน์) เม่ือเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยพายัพที่มีจํานวนนักศึกษา 3,790 คน (มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่, 2560: 

ออนไลน์) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ีมีจํานวนนักศึกษา 21,344 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560: 

ออนไลน์) จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจํานวนนักศึกษามากท่ีสุด จึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด

เชียงใหม่(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560: ออนไลน์) และจากการสํารวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยผู้ศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ไอทีเกือบจะทุกคนโดยจะมีอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด

สําหรับใช้ในชีวิตประจําวันและสําหรับประกอบการเรียน โดยอุปกรณ์ไอทีท่ีนักศึกษาใช้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าของแอปเปิ้ล  

ซ่ึงมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามความชอบ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละคน 

 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเป้ิลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการในการกําหนด     

กลยุทธ์การตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ล 
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วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงส่วนประสมการตลาด  ท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิ้ลของนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

2. ผู้ประกอบการร้านขายอุปกรณ์แอปเปิ้ลสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนา 

กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

นิยามศัพท์ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ ์ราคา การจัดจําหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

และเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ล 

 ผลิตภัณฑ์ แอปเปิ้ล หมายถึง อุปกรณ์ไอทีภายใต้ยี่ห้อ แอปเปิ้ล เช่น Macbook, iMac, iPhone, iPad และ 

Macmini เป็นต้น   

วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท  แอปเป้ิล 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 

และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทแอปเปิ้ลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จํานวน 300 คน เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่ชัด จึงอ้างอิงการกําหนด

ขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (กุลฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187)  จํานวน 300 ราย  ใช้การเลือกตัวอย่างโควต้า (Quota 

Sampling) โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชาย 150 คน และ นักศึกษาหญิง 150 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเป้ิล จําแนกตามเพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้การวิเคราะห์  

ทางสถิติด้วยการทดสอบ t-test และ ANOVA  เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส่วนใหญ่อายุ 18-20 ป ี

คิดเป็นร้อยละ 66.3 ศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.3 ศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 27.7 พักอาศัย

อยู่ท่ีหอพักเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีรายรับเฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 โดยส่วนใหญ่ใช้ 

iPhone คิดเป็นร้อยละ 53.2 ซื้อผลิตภัณฑ์แอปเป้ิลครั้งล่าสุด คือ iPhone คิดเป็นร้อยละ 69.7 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแอปเปิ้ล

ล่าสุดท่ีซ้ือมีมูลค่า 15,000-30,000 บาท เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแอปเปิ้ลเพราะเช่ือม่ันในคุณภาพสินค้ามากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 49.3 ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแอปเป้ิลด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 71.3 ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมไปซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแอปเปิ้ลจากศูนย์โอเปอร์เรเตอร์ เช่น AIS, DTAC และ TRUE มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 และส่วนใหญ่

ไดรั้บข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อแอปเป้ิลจากส่ือโฆษณาออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 67.7 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอป

เปิ้ล 

 ค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์

ย่ีห้อแอปเป้ิล เรียงตามลําดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการจัด

จําหน่าย 

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเปิ้ล  

ด้านผลิตภัณฑ์  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ประสิทธิภาพในการใช้งานของสินค้า และสินค้ามีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.27) 

รองลงมา คือ มีฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.21)  

ด้านราคา  มีผลต่อการซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ สามารถผ่อนชําระค่าสินค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือ มีราคาขายท่ีเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันทุก

ท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.73)   

ด้านการจัดจําหน่าย   มีผลต่อการซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สามารถซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าปลีกท่ัวไป เช่น ห้างสรรพสินค้า iStudio หรือ ร้านขายสินค้า 

IT (ค่าเฉล่ีย 3.93)  รองลงมาคือ สามารถซ้ือสินค้าผ่านร้านขายสินค้ามือสองได้ (ค่าเฉล่ีย 3.79)  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการซ้ือโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยโดยปัจจัย

ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือหลัก เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
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(ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น facebook  Youtube หรือ 

เว็บไซต์ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.89) 

 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ย่ีห้อแอปเปิ้ล จําแนกตามเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ด้านผลิตภัณฑ์  เม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันในเร่ือง สินค้ามีความทนทาน  และเม่ือจําแนกตาม

รายได้แตกต่างกันในเรื่อง มีฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย 

ด้านราคา  เม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันในเร่ืองมีราคาขายท่ีเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันทุกท่ี   

เม่ือจําแนกตามรายได้ แตกต่างกันในเร่ือง สามารถผ่อนชําระค่าสินค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย 

ด้านการจัดจําหน่าย  เม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือจําแนกตามรายได้ พบว่าแตกต่าง

กันในเรื่อง สถานที่ให้บริการหลังการขายมีความเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน  เม่ือจําแนกตามรายได้ พบว่า

แตกต่างกันในเร่ือง มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือหลัก เชน่ โทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์นิตยสาร 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า ipod ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 

และสอดคล้องกับอารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2554) ที่ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด  

แต่ไม่สอดคล้องกับอรญา อทฤตหิรัญ (2555)  ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้เดอะนิว

ไอแพดของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมาก

ท่ีสุดโดยสาเหตุของความไม่สอดคล้องอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษามีความแตกต่างกันซึ่งทําให ้

ผลการศึกษาแตกต่างกัน 

 เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้าน สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลประกอบ

กับแนวคิดสว่นประสมการตลาด ได้ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานของสินค้า 

และสินค้ า มีขนาด เล็กสะดวก ต่อการพกพามากที่ สุ ด  (ค่ า เฉ ล่ีย  4.27) ซ่ึ งไม่สอดค ล้องกับการศึกษาของ  

ภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกต่อการใช้งานมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.27) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2554)  ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเร่ืองสินค้ามีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่ายและมีขนาดที่
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พอดี (ค่าเฉล่ีย 9.04) อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอรญา อทฤตหิรัญ (2555)  ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจต่อความละเอียดของหน้าจอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเน่ืองจากสถานท่ีใน     

การเก็บข้อมูลแตกต่างกัน 

ด้านราคา  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ สามารถผ่อนชําระค่าสินค้าโดยไม่มีดอกเบ้ีย

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.80) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญต่อปัจจัยเกี่ยวกับราคา มีราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.02) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2554) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อย คือ สินค้ามีความเหมาะสมกับ

คุณภาพและราคา (ค่าเฉลี่ย 9.00) อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับการศกึษาของ อรญา อทฤตหิรัญ (2555)  ท่ีพบว่าปัจจัยย่อย

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ สินค้ามีความหลากหลายสามารถเลือกซ้ือได้หลายระดับตามความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ซึ่งสาเหตุที่

การศึกษาคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของท้ัง 3 ท่านอาจเนื่องมาจากช่วงเวลาท่ีทําการศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงใน

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินค้าท่ีมีราคาค่อนข้างสูง แต่ให้ความสําคัญกับบริการผ่อนชําระค่าสินค้าแบบไม่มี

ดอกเบี้ยมากกว่า 

 ด้านการจัดจําหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้าน  

การจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเก่ียวกับ สามารถซื้อสินค้าผ่าน

ร้านค้าปลีกทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า iStudio หรือ ร้านขายสินค้า IT มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.93) ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ อรญา อทฤตหิรัญ (2555)  ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความสะดวกในการซ้ือสินค้าในห้าง 

สรรพสินค้าชั้นนําใกล้บ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.15)  แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) ท่ีพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเก่ียวกับ สินค้าในร้านมีความหลากหลายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.06)  

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2554)  ท่ีพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อย

เก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนในการขายมีความน่าเช่ือถือเช่น ศูนย์ไอโฟน ศูนย์ซัมซุง ศูนย์โนเกีย  

เป็นต้น มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.82) ซึ่งสาเหตุท่ีการศึกษาคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของท้ัง 2 ท่านอาจเนื่องมาจาก

สินค้าของแอปเปิ้ลมีความหลากหลายมาก โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีต้องการความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ์

ของแอปเป้ิล ที่มีจําหน่ายตามร้านค้า หรือศูนย์การค้าท่ัวไป  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเก่ียวกับ  

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือหลัก เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09)  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) ท่ีพบว่ามีปัจจัยย่อยท่ีสําคัญท่ีสุด คือมีการจัดรายการส่งเสริม

การขายอย่างต่อเน่ืองและน่าสนใจ เช่น การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.02)  และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

อรญา อทฤตหิรัญ (2555)  ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ มีการส่งเสริมการขายอย่าง

ต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.55)  แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์ (2554) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
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ความสําคัญต่อปัจจัยย่อยเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของตัวแทนคือ การรับประกันของสินค้า (ค่าเฉล่ีย 9.24) สาเหตุท่ีไม่

สอดคล้องอาจเน่ืองจาก กลุม่ตัวอย่างอาจได้รับสื่อโฆษณาที่ไม่เหมือนกัน 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมตรงกับ   

ความต้องการของนักศึกษามากที่สุด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังตอ่ไปนี้ 

 ด้านผลิตภัณ ฑ์   จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท  

จะให้ความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์แอปเป้ิลท่ีมีฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย ดังน้ันในการขายสินค้าผู้ประกอบการควรเน้น

ไปที่การอธิบายฟังช่ันการทํางานของสินค้าเป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าโดยอาจจะมีการจัดอบรม

พนักงานขายสินค้าให้ เข้าใจในเร่ืองฟั งชั่น ต่างๆของสินค้าให้ มีความ รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง  นอกจาก น้ัน                       

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายได้ให้ความสําคัญในเร่ืองของความทนทานของสินค้ามากกว่าเพศหญิง ดังนั้น  หาก

ต้องการจูงใจลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ผู้ ประกอบการควรบอกให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปท่ีข้อมูลในเร่ืองความทนทานของสินค้า

สําหรับการขายให้กับกลุ่มนักศึกษาเพศชาย และจากผลการศึกษาทําให้รู้ว่าอุปกรณ์แอปเปิ้ลท่ีนักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน

มากท่ีสุดและซื้อครั้งล่าสุดคือ iPhone ดังน้ันร้านค้าควรพิจารณาการขาย iPhone เป็นสินค้าหลัก ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสใน

การขายสินค้าให้มากข้ึน 

 ด้านราคา  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาท่ีเป็นเพศชายน้ันได้ให้ความสําคัญกับราคาที่เป็นมาตรฐาน

ใกล้เคียงกันทุกที่ ดังน้ันหากลูกค้าเป็นเพศชายควรจะบอกให้ลูกค้าในกลุ่มน้ีมีความม่ันใจในเร่ืองราคาว่าไม่ถูกเอาเปรียบ 

ควรบอกกับลูกค้าว่าสามารถเช็คราคากับท่ีอ่ืนก่อนได้ นอกจากนั้นนักศึกษาที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท 

ได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองสามารถผ่อนชําระค่าสินค้าโดยไม่มีดอกเบ้ียมาก ดังนั้น ผู้จัดจําหน่ายควรพิจารณาจัดหา

พันธมิตรท่ีเป็นสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการให้บริการเก่ียวกับการผ่อนชําระสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือบัตร

ผ่อนชําระสินค้าต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นรายได้และยอดขายผลิตภัณฑ์แอปเป้ิลจากผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ากลุ่มนักศกึษา

ได้มากย่ิงขึ้น ราคาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าของแอปเปิ้ล อยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้

ข้อมูลส่วนน้ีในการตัดสินใจส่ังสินค้าของแอปเปิ้ลมาขายในร้าน 

ด้านการจัดจําหน่าย  จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเร่ืองสามารถซ้ือสินค้า

ผ่านร้านค้าปลีกทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า iStudio หรือ ร้านขายสินค้า IT ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงช่องทางหลักใน  

การเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แอปเป้ิลของลูกค้ากลุ่มน้ี ดังน้ัน ผู้จัดจําหน่ายจึงควรพิจารณาจัดหาสถานท่ีสําหรับจําหน่าย

สินค้าของแอปเป้ิลให้ครอบคลุมในพื้นท่ีห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง รวมถึงสถานท่ีจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ IT เพื่อเป็นช่องทาง

ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด นอกจากน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองสถานท่ีให้บริการหลังการขายมีความเพียงพอมากกว่า

กลุ่มอ่ืน ดังนั้น  ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลในเร่ืองของศูนย์บริการหลังการขาย หรือเป็นตัวแทนรับส่งสินค้าให้กับ

ศูนย์บริการเพื่อสรา้งความม่ันใจให้กับลูกค้าในการซ้ือสินค้า 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงนักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ีย      

ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท  ให้ความสําคัญกับเร่ืองมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อ โดยเน้นไปที่        

ส่ือโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น  ผู้ประกอบการควรพิจารณาการส่งเสริมการตลาดและการขาย โดยการโฆษณา

สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือโฆษณาออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมท่ีต้องการนําเสนอให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ซ่ึงจะช่วยสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดขายได้อกีทางหน่ึง 
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