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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีอายุระหว่าง 20-40 ปี 

เกีย่วกบัโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF CUSTOMERS 

WHO HAVE AGE RANGE BETWEEN 20-40 YEARS 

ABOUT AN ANDROID PHONE IN BANGKOK) 

วภิาดา เคา้อุทยั 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2 

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของ

ปัจจยัส่วนบุคคล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด  และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

การศึกษาใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยสํารวจจากผูท่ี้ใช้

บริการโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ท่ีมีอายุระหว่าง 20-40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 400 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test F-test และสถิติ Multiple Result of Analysis 

(MRA) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 

26-30 ปี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน/พนกังานธนาคาร มีเงินเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 

บาทต่อเดือน การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด ์

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยสูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ตามลาํดบั สําหรับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ พบว่า อยู่ในระดบั

พึงพอใจมาก สูงสุดคือ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ รองลงมาคือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และ

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ท่ีแตกต่างกัน  

ปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์ ได้แก่ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ ์

ตามลาํดบั โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ รองลงมา

คือ ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ และดา้นคุณภาพการให้บริการตามลาํดบั โดยมีความสัมพนัธ์

ทางบวก 

คําสําคัญ: แอนดรอยด ์

ABSTRACT 

The purpose of this independent research is to study personal factor 

differences, marketing factors and other factors influencing on satisfaction of the 

customers using Android phone system. 

This study uses data collecting method by questionnaires to population of 

consumers using Android phone system aged between 20-40 years old in Bangkok 

Metropolitan totally 400 persons and then data has been analyzed for percentage 

frequency, standard deviation and tested a statistic hypothesis of   t-test F-test and 

Multiple Result of Analysis (MRA) and specified its statistical important meaning equal 

to 0.05 

Result of study is summarized as follows :  Majority of sample population are 

men aged between 26-40 years old, private company employees/ bank employees with 
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salary between 10,001-20,000 Baht / month and with bachelor degree education and 

single. The marketing compounding factors influencing on satisfaction of the customers 

using Android phone system found at highest much level are quality and secondly is 

distribution place, marketing promotion and price respectively. For other factors 

influencing on satisfaction of the customers using Android phone system found at 

highest much level are the product royalty and secondly product images and its service 

quality respectively. 

Hypothesis result found that different educational personal factor has different 

influence on satisfaction of the customers using Android phone system.  Marketing 

compound factors have relation to satisfaction of the customers using Android phone 

system is its price and second marketing promotion and the product itself and other 

factors have relation to satisfaction of the customers using Android phone system are the 

product royalty and secondly the product image and service quality respectively and 

with positive relation. 

KEY WORDS:  ANDROID 

บทนํา 

ในปัจจุบนั โทรศพัท์มือถือกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของคนจาํนวนมาก 

ส่วนหน่ึงมามีสาเหตุมาจากการปรับลดลงของราคาเคร่ืองและอตัราค่าบริการอย่าง 

อย่างไรก็ตาม อตัราการใช้บริการเร่ิมมีการชะลอตวั ทาํให้การแข่งขนัมีความรุนแรง

มากข้ึน ประกอบกบัการออกกฎเกณฑก์ารให้บริการและการให้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการสําหรับโทรศพัทมื์อถือรุ่นท่ี 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) ท่ี

ล่าชา้ ส่งผลทาํใหแ้ผนธุรกิจของผูใ้ห้บริการมีการเปล่ียนแปลง และความผนัผวนของ

เศรษฐกิจ ซ่ึงคาดว่าได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในการใช้จ่าย

ทางดา้นส่ือสารเพิ่มข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2549) 

กลุ่มโทรศพัทมื์อถือ Smart Phone มีประสิทธิภาพในการใชง้านมากกวา่การ

ใชโ้ทรเขา้หรือออก โดยสามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตผา่น App (แอพลิ
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เคชัน่หรือโปรแกรม) บน Smart Phone ซ่ึงดึงดูดผูใ้ช้งานมือถือ ให้สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารและรูปแบบการดาํเนินชีวิตใหม่ๆ โดยวิวฒันาการมีอยา่งต่อเน่ืองจน

กาํเนิด Android (แอนดรอยด)์ Phone  

แอนดรอยด์ (Android) หรือ กูเกิลแอนดรอยด์ (Google Android) เป็น

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ซ่ึงเป็นชุดซอฟทแ์วร์ หรือ

แพลตฟอร์ม (Platform) สําหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีหน่วยประมวลผลเป็น

ส่วนประกอบ โทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์มีอตัราการเติบโตสูง ประกอบกับมี

โทรศพัทมื์อถือค่ายต่างๆ หลายรายท่ีเขา้มาในตลาด แอนดรอยด์กลายมาเป็นตวัเลือก

ของผู ้ใช้ไปแล้ว แม้กระทั่งล่าสุดผู ้ใช้แบล็กเบอร่ีก็เ ร่ิมสนใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้

โทรศพัท์มือถือแอนดรอยด์แทน เน่ืองจากผูใ้ช้มือถือแอนดรอยด์เปิดกวา้งให้ผูใ้ช้

สามารถเลือกใช้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายรายใดก็ได ้ ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปิดทางตวัเอง

สาํหรับการทาํตลาดร่วมกบัโอเปอเรเตอร์ ซ่ึงประเด็นน้ีทาํให้ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่ซิมท่ี

มีอยูแ่ลว้จะใช้กบัโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ไดห้รือไม่ ประกอบกบัผูน้าํตลาดอยา่ง

ไอโฟนมีราคาสูง ทาํใหโ้ทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดคื์อ คาํตอบสุดทา้ยดว้ยราคาถูกกวา่

คร่ึงแต่ตอบโจทยไ์ด้ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้  โดยเฉพาะผูใ้ช้ท่ีตอ้งการ

ฟังก์ชนัโฟนมากกวา่แฟชัน่โฟนดว้ยแลว้ แอนดรอยด์คือทางเลือกของการลงทุนท่ี

เหมาะสม แต่ประเด็นของขอ้แตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างแอนดรอยด์กบัไอโฟนก็คือ  

ความสามารถในการทาํหลายงานพร้อมกนั หากตอ้งการใชมื้อถือเป็นคอมพิวเตอร์

พกพาขนาดเล็ก แอนดรอยด์ตอบโจทยก์ารใช้งานได้ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีไอโฟนไม่ได้ให้คาํตอบในเร่ืองน้ีด้วยเหตุผลท่ีว่า ทาํทีละอย่างระบบจะ

ทาํงานไดร้วดเร็ว ล่ืนไหล และปลอดภยักวา่ แต่นัน่ก็ตอ้งแลกกบัความสุขในการใช้

มือถือของผูใ้ชท่ี้หายไป 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ต้องเผชิญการ

แข่งขนัอยา่งรุนแรงในการท่ีกา้วมาเป็นคู่แข่งกบัผูน้าํตลาดอยา่งไอโฟน ดงันั้น ผูว้ิจยั

จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์ อายุ 20-40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูศึ้กษาตระหนกัว่าผูบ้ริโภค

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการใชง้าน และเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสําหรับการ
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ใช้บริการโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นแนวทาง

พฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในการสร้างสรรค ์และนาํเสนอ

รูปแบบบริการระบบแอนดรอยด์บนโทรศพัท์มือถือให้ตรงต่อความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการธุรกิจโทรศพัท์มือถือให้เกิดการ

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้เก่ียวข้องในการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สามารถขยายฐานกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ให้มากข้ึน 

ตลอดจนรักษากลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการใชบ้ริการอยูแ่ลว้ใหมี้อตัราการใชง้านท่ีสูงข้ึน 

2. เพื่อนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัให้มี

ความพึงพอใจในการใชโ้ทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดสู์งสุด 

3. เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บริการธุรกิจโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ ในการ

พฒันาคุณภาพบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. เป็นประโยชน์กับผูท่ี้ต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดท่ี์แตกต่างกนั 
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2. ปัจจยัการตลาด ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์

ระบบแอนดรอยด์ 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบ

แอนดรอยด ์

กรอบแนวคิด 
   

  

 

 

 

   

 

     

     

    

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดข์องผูบ้ริโภคอายุ20-40ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่  

แอนดรอยด์ คอมมูนิต้ี (2552) แอนดรอยด์ (Android) กูเกิลแอนดรอยด ์

(Google Android) หรือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android Operating System) 

เป็นช่ือเ รียกชุดซอฟท์แวร์ หรือแพลตฟอร์ม (Platform) สําหรับอุปกรณ์

อีเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 34) ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อ

สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ความพงึพอใจของ 

ผู้ใช้โทรศพัท์ระบบ

แอนดรอยด์ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

เพศ อาย ุ อาชีพ   

ระดบัการศกึษา รายได้   

สถานภาพการสมรส 

ปัจจยัการตลาด (4Ps) 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

ภาพลกัษณ์สินค้า  

ความภกัดีตอ่สินค้า  

คณุภาพในการให้บริการ 
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บิสิเนสไทย (2546 อา้งถึงในนํ้าเพชร วภูิสิทธิกุล, 2553) ภาพลกัษณ์สินคา้ คือ 

การโฆษณาในตวัเอง 

ธีรพนัธ์  โล่ห์ทองคาํ (2547) ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความเก่ียวขอ้ง

หรือความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐาน

ของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรมอย่างการร่วมกิจกรรม

ทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) คุณภาพของบริการ (Service 

Quality) มีปัจจยัท่ีบ่งช้ีว่าบริการนั้นมีคุณภาพ โดยสามารถจบัตอ้งได ้น่าเช่ือถือ มี

ความรู้ มีความรับผดิชอบ และมีจิตใจงาม 

Kotler (1994) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือของ

ลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผู ้

ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการให้บริการ

หรือประสิทธิภาพของสินคา้ท่ีลูกคา้คาดหวงั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์และมีอายุระหวา่ง 20-40 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ บริเวณเดอะมอลล์บางกะปิ 

เซ็นทรัลลาดพร้าว สยามพารากอน และมาบุญครอง รวม 4 แห่งๆ ละ 100 ตวัอย่าง

เท่ากนั รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test F-test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

เพื่อทดสอบสมมติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีอาชีพเป็น

พนกังานเอกชน/พนกังานธนาคาร มีเงินเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 

กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด และดา้นราคาตามลาํดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นสะดวกและง่ายต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากซํ้ าซ้อน รองลงมาคือ 

สามารถอพัเดทเฟิร์มแวร์ (โปรแกรมท่ีใชใ้นโทรศพัท)์ ได ้ 

2. ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีโปรแกรมเสริมฟรี รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  

 3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีตวัแทนจาํหน่ายจาํนวนมาก รองลงมาคือ ความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการมีการอพัเดทโปรแกรมให้ฟรี รองลงมาคือ มี

การแจง้ข่าวสารทางเวบไซดช์ดัเจน  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ 

กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ 
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สินค้า คุณภาพการให้บริการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น

ความภักดีต่อสินค้า รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์สินค้า และด้านคุณภาพการ

ใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

1. ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการใช้แลว้มัน่ใจในคุณภาพของระบบ รองลงมาคือ 

ใชแ้ลว้มัน่ใจไดว้า่มีการรับประกนัสินคา้โดยผูผ้ลิต  

2. ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมีความ

พึงพอใจมากท่ีสุดกับปัจจัยด้านความต้องการข้อมูลอัพเดทของสินค้าเพิ่มเติม

สมํ่าเสมอ รองลงมาคือ มีความมัน่ใจวา่จะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากผูใ้หบ้ริการ  

3. ดา้นคุณภาพการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากกบัทุกปัจจยั โดยมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดกับปัจจยัด้านความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

รองลงมาคือ ความรู้และการใหค้าํปรึกษาของพนกังาน  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคโทรศัพท์ระบบแอน

ดรอยด์ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใช้โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์ โดยรวม

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ การ

เข้าถึงอินเตอร์เนต รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือท่ีรองรับมีหลากหลายรูปแบบ 

หน่วยความจาํของระบบแอนดรอยด ์ 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดท่ี์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทุกปัจจยัการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ทุกปัจจัยอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของผู ้บริโภค

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด ์ 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัรี 

ศรีสุข (2542) เก่ียวกบัความคาดหวงัในการบริการของผูใ้ช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจยัการตลาดมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพงษ์

ศกัด์ิ  ตนัวิสุทธ์เก่ียวกบัความตอ้งการใช้อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ของลูกคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ จี เอส เอม็ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ

ผลการศึกษาของจิรพงษ ์ยนับวับาน (2548) เร่ืองปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค (2552)  

เ ก่ี ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภัก ดี ต่อตราสินค้า

โทรศพัทมื์อถือ สําหรับดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้มีความสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีของ Kotler (1994) ความภกัดีต่อสินคา้มีความสอดคลอ้งตามแนวคิดของธีร

พนัธ์ โล่ทองคาํ (2547) โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) 

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ความเก่ียวพนัตํ่า ท่ีมี

การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค 

(2552) เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อแนะนําสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมุ่งเน้นในดา้นการคิดคน้และพฒันาโทรศพัทร์ะบบแอน

ดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานท่ีทดัเทียมหรือดีกว่ามือถือกลุ่ม SmartPhone 

อยา่ง iPhone โดยมุ่งเนน้การใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายไม่ยุง่ยากซํ้ าซอ้น  

ดา้นราคา เน่ืองจากผูน้าํตลาดของมือถือกลุ่ม SmartPhone คือ iPhone ดงันั้น 

โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดใ์นฐานะคู่แข่งขนั ตอ้งให้ความสําคญักบักลยุทธ์ดา้นราคา
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โดยตอ้งกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมหรือตํ่ากว่า iPhone แต่ประสิทธิภาพการใช้งาน

ทดัเทียมกนั และควรมีหลากลายระดบัราคาให้ผูบ้ริโภคได้เลือกใช้ ท่ีสําคญัควรมี

โปรแกรมเสริมฟรีหรือราคาถูก และอตัราค่าซ่อมและค่าบริการไม่แพง เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค เช่น ตาํแหน่งท่ีตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนควบคุมดูแลให้

ศูนยบ์ริการทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกนัเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ควรสนองตอบโดย

พฒันารูปแบบการจดัจาํหน่ายทาง Internet ให้ไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะการ

มีขอ้มูลเฉพาะของผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นอยา่งละเอียด  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีจุดให้บริการในดา้นการอพัเดทโดยตรงเพื่อ

ความรวดเร็วในการให้บริการ ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ

มีการแจง้ข่าวสารผ่านทางเวบไซด์ให้ชัดเจน หรือผ่านทางส่ือท่ีมีประสิทธิภาพให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสมและทัว่ถึง เช่น ทางโทรทศัน์ หรือวิทยุ มีการ

แนะนาํโดยเพื่อนผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ (community)  และมีการจดัแสดงสินคา้ให้ผูใ้ชสิ้นคา้

มีส่วนร่วม  

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ควรสร้างระบบและกระบวนการให้บริการโดยเฉพาะ

ในการตรวจสอบถึงการบริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการให้บริการ

ของผูผ้ลิต โดยอาจจะเนน้ท่ีความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนั

สร้างเครือข่ายร่วมกบับริษทั อีกทั้งมีการประกนัการให้บริการเพื่อสร้างความมัน่ใจ

และความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เพิ่มเติม

สมํ่าเสมอเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด โดยขอ้มูลนั้นตอ้งถูกตอ้งชดัเจนโดยเฉพาะการแจง้

ทางเวบไซด์และตวัแทนจาํหน่าย อีกทั้งต้องสร้างความมัน่ใจในตราสินค้าให้กับ

ผูบ้ริโภคโดยการรับประกนัดา้นความปลอดภยัในระบบ การตรวจซ่อม และการรับ

แลกเปล่ียนสินคา้ เม่ือพบวา่สินคา้มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องซ่ึงก็คือบริการหลงัการขาย

นัน่เอง เพื่อให้เป็นระบบท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกใช้เป็นอนัดบัแรกสําหรับเคร่ืองต่อไป 

และอยากแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชด้ว้ย 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ ควรมีเครือข่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ และ

ศูนย์บริการต้องตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีติดต่อได้สะดวก รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์มี

คุณภาพทนัสมยัและเพียงพอต่อการให้บริการ และผูบ้ริโภคตอ้งการไดค้าํแนะนาํใน

ดา้นขอ้มูลและการช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหา จากพนกังานท่ีให้บริการและตอ้งมี

เพียงพอเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ดงันั้น ควรมีการฝึกอบรมพนกังานทั้งใน

ดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของโทรศพัทร์ะบบแอนดรอยด์เป็นอยา่งดี 

ตลอดจนมุ่งเนน้การอบรมในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีจะส่งมอบไปยงัผูบ้ริโภค  

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

ควรเลือกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มเฉพาะ และเนน้ท่ีความตอ้งการท่ี

แท้จริงของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีสามารถนําไปเป็นขอ้มูลหรือเป็น

แนวทางในการจดัส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมี

ความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ควรมีการคดัเลือกตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีปริมาณผูใ้ช้โทรศพัท์ระบบแอน

ดรอยด์เป็นจาํนวนมากหรือสํารวจในพื้นท่ีอ่ืนนอกจากในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์

ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ในการ

พฒันาและปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ในการตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัให้มีความพึงพอใจในการใช้โทรศพัท์ระบบ

แอนดรอยดอ์ยา่งสูงสุด 
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