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การตัดสินใจเลอืกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

BUYING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK ON SMART PHONE AS 
THEIR SECOND MOBILE PHONE 

ธีรวร์ี พรพิชยานุรักษ ์1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภค

ในเขตก รุง เทพมหานคร  มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ตราสินคา้ และปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอายุระหว่าง 20-59 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่จ  ากดัยี่ห้อจ านวนตั้งแต่  2 เคร่ืองข้ึนไป จ านวน 
400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  
F-Test และ MRA ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5  ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนระหวา่งธนัวาคม 2556 – มีนาคม 2557 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 30 – 39 ปี มี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ และปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่  ดา้นระบบปฏิบติัการและดา้นระบบเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กบั
การตัดสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เค ร่ืองท่ีสองของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

ค าส าคัญ : สมาร์ทโฟน, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 

ABSTRACT 
 

This research has objectives to study the difference of demographic 
characteristics influencing consumers’ decision in buying smart phone as their second 
one in Bangkok and relationship of smart phone marketing mix, brand, and technological 
innovations with their decision.  This uses questionnaire as the research tool to collect 
data from 400 mobile phone users who have age range between 20-59 years and have 2 
smart phones at least.  The statistics used to analyze data consist of percentage, mean, 
standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA at significant level of 0.05.  This research 
consumes the whole duration of 4 months during December 2013 – March 2014. 

The findings reveal that most samples are male; have age between 30-39 years; 
have career as private businessman or trader; have average monthly income between 
40,001-50,000 baht; have education in bachelor’s degree; and are single.  For testing 
hypothesis, they show most of different demographic factors, including gender, age, 
average monthly income, education level, and marital status but excluding career, have 
influence on consumers’ decision in buying smart phone as their second mobile phone.  
Marketing mix factors, including product, price, place and promotion, brand factors, 
including brand image and brand loyalty, and smart phone technology innovation factors, 
including operational and network systems are related to consumers’ decision in buying 
smart phone as their second mobile phone at statistically significant of  0.05. 
 

 
 

KEYWORDS :  SMART PHONE, BUYING DECISION 

 
บทน า 

ในช่วงระยะเวลามากกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยก่ีอใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในทัว่ทุกภูมิภาคของโลก โทรคมนาคมการ
ส่ือสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีมีบทบาทอย่างมากในยุคโลกไร้พรมแดนในการ
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สนบัสนุนเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจการคา้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดา้นการ
ส่ือสารแบบไร้สาย ซ่ึงมีอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สายอยา่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
เน่ืองจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้เข้าเปล่ียนแปลงรูปแบบการติดต่อส่ือสาร ท าให้การ
ติดต่อส่ือสารท าไดทุ้กท่ีทุกเวลาและการด าเนินชีวิตและธุรกิจเป็นไปไดง่้ายและสะดวก
มากข้ึน 

นอกจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารแลว้ ผูผ้ลิตยงัให้ความส าคญั
ดา้นเทคโนโลยี จึงคิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่เขา้มาเพิ่มในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เช่น กล้องถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูงท่ีสามารถบนัทึกไดท้ั้งภาคน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
ความสามารถในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสัญญาณบลูทูธ 
ท าให้เ กิดความสะดวกในการแลกเปล่ียนข้อมูล  รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ มี
หน่วยความจ าในการ์ดและตวัเคร่ืองท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากข้ึน ความสามารถในการลง
โปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติมท่ีช่วยอ านวยความสะดวก โดยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบางรุ่นยงั
สามารถรับสัญญาณโทรทศัน์ไดท้  าให้ไม่พลาดรายการส าคญัแมใ้นขณะเดินทางไดอี้กดว้ย 
รวมถึงการออกแบบรูปทรงของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้มีความทนัสมัย หน้าจอใหญ่ท าให้
มองเห็นไดช้ดัเจอข้ึน รูปทรงท่ีบางกะทดัรัดเหมาะต่อการพกพา และการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ี
แขง็แรงทนทานและมีน ้าหนกัเบา 

การใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งมาก โดยในปี 2555 มี
จ  านวนผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ประเทศสูงถึง 44,095,236 คน เพิ่มข้ึนจากในปี 2550 ถึง
ร้อยละ 55.85 ทั้งน้ี ผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอายุในช่วงระหว่าง 40-49 ปีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดดว้ยสัดส่วนร้อยละ 20.08 ตามมาดว้ยช่วงอายุระหวา่ง 50-59 ปี  โดยช่วงอายุระหวา่ง 
20-39 ปีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัระหวา่งร้อยละ 10.41-10.53  (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  
จึงท าให้บริษทัผูใ้ห้บริการเครือข่ายท าการแข่งขนัด้านการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้
ผู ้บ ริโภค เ ลือกใช้บ ริการได้ตามต้องการ ซ่ึ ง ส่ งผลท าให้ เ กิดพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าว ันของ
ประชาชน ท าให้ผูใ้ชง้านมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไวใ้ชง้านมากกวา่หน่ึงเคร่ืองจ าแนกออกตาม
ประเภทหรือลกัษณะการใชง้านตามความเหมาะสมและความสะดวก   โดยสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีมีประชากรถือครองโทรศัพท์มากท่ีสุดในโลก ทุกประชากรของประเทศ
สิงคโปร์ 100 คนจะถือครองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 138.15 เคร่ืองในปี 2551  คิดเป็น 1 คนมี
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไว้ใช้งาน 1.38 เคร่ืองโดยเฉล่ีย  ในประเทศไทย ประชากรมี
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไวใ้ชง้านคนละ 1 เคร่ืองโดยเฉล่ียในปี 2552 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของ
การถือครองจากปี 2547 สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก คิดเป็นร้อยละ 
136.06 เพิ่มข้ึนจากอตัราการเติบโตของการถือครองจากปี 2547  (ส านกัคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552)   

จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นช้ีให้เห็นว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีความยืดหยุน่และความคล่องตวัในการใชง้านสูง โดยสามารถติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติมไดห้ลากหลาย โดยก าลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความน่าสนใจมากท่ีสุดใน
ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและโอกาสทางการตลาด จึงเร่งพฒันาและผลกัดนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดกนัอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ซ่ึงมี
ความจ าเป็นในการท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกบักลุ่มผูใ้ช้งานท่ีถือครองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนมากกว่า 1 เคร่ือง ซ่ึงมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเคร่ืองแรกมาเป็นอยา่งดีแลว้ จึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไว้ใช้เป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสอง ทั้ งในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ด้านท่ีเป็นคุณค่าเก่ียวกบัสมาร์ทโฟน ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งใช้ผสมผสาน
ร่วมกนัในการส่งมอบแก่ตลาดเป้าหมาย รวมถึงตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนท่ีเป็นปัจจยั
ส าคัญในการผลักดันให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าได้โดยง่าย หากตราสินค้านั้ นมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี ท าให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจและเกิดความภกัดีในท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึง
ปัจจยัดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยท า
ให้ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความแตกต่างท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั โดยสามารถช่วย
ในดา้นการครองส่วนแบ่งทางการตลาดได ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัเป็นอยา่งสูงวา่ผลการศึกษา
ท่ีได้จะสามารถน าไปใช้สร้างแนวความคิดด้านกระบวนการผลิตในการพัฒนา
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการวางแผนทางการตลาดให้กบัผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดอี้กดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัตราสินค้าของสมาร์ทโฟนท่ีมีผลต่อการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์กับการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์  
   เพศ   อาย ุ  อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  

   สถานภาพสมรส 

 

 
 
การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์
เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยตราสินค้าของสมาร์ทโฟน  
   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  
   ผลิตภณัฑ์   ราคา   ช่องทางจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยนวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  
   ดา้นระบบปฏิบติัการ   ดา้นระบบเครือข่าย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน

ด้านส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้ และนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือมาใชเ้ป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสอง 

2. เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือสมา ร์ทโฟนเ ป็นโทรศัพท์ เค ร่ือง ท่ีสองของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับท่ีใช้เป็นแนวทางประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีเก่ียวข้องกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน รวมถึงการส่งเสริมคุณค่าด้านตรา
สินคา้ของผูผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน          
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี
ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553) โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์
ส่ือสารอิเลคทรอนิคส์ลกัษณะเดียวกนักบัโทรศพัทบ์า้นท่ีไม่ตอ้งการสายโทรศพัท ์จึงท าให้
สามารถพกพาไปในท่ีต่างๆ ได้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้คล่ืนวิทยุในการติดต่อกบัเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยผา่นสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละผูใ้ห้บริการ
จะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของโทรศพัทบ์า้น และเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ห้บริการ
อ่ืนๆ  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2556) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั    สถานะทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้ง
การขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 

4 กลยุทธ์ ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาดเพื่อก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

http://www.mua.go.th/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือ
บริการท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2554) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงท่ีเกิดจากความ
เช่ือมัน่ การนึกถึง และ/ หรือตรงใจผูบ้ริโภคและเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (2556); มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม่ 
(2554) โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีถือวา่เป็นนวตักรรมการส่ือสารท่ีช่วยท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสาร
ถึงกนัไดต้ลอดเวลา ไดทุ้กสถานท่ี และรวดเร็ว  นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้งานไดม้ากมาย
หลายฟน้าท่ี โดยนอกจากองค์ประกอบด้านฮาร์ทแวร์แล้ว ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนแล้ว ย ังมีอีก 2 องค์ประกอบท่ีส าคัญ  ได้แก่ ด้าน
ระบบปฏิบติัการและดา้นผูใ้หบ้ริการเครือข่าย 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีอายรุะหวา่ง 20-59 ปีและมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่จ  ากดัยีห่อ้ไวใ้ชง้านตั้งแต่  2 เคร่ืองข้ึนไป 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยค าถามปลายปิด
ทั้งหมด จ าแนกออกเป็น 5 ส่วนเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกั
ความน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มตวัอย่างตามโควตา้โดยเลือกพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ธุรกิจต่างๆ ใน 5 
เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนเขตทั้งหมด ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขต
คลองเตย เขตพระโขนง เขตพญาไท และเขตจตุจกัร เขตละ 80 ตวัยา่งเท่ากนั ซ่ึงเลือกพื้นท่ี
ในการเก็บขอ้มูลตามตามความสะดวกของผูว้ิจยัท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถด าเนินการ
เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามให้แลว้เสร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้
และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้

สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – 
test  F – Test และ MRA  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 มี

อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี จ  านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 
คา้ขาย จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 
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195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จ านวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.50 

2.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
สมาร์ทโฟนในดา้นผลิตภณัฑ์กบัดา้นความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนใน
การเพิ่มโปรแกรมแอพพริเคชัน่ไดแ้ละการรองรับไฟลข์อ้มูลไดห้ลายรูปแบบ รวมถึงขนาด
ของหน่วยความจ าในการ์ดและตวัเคร่ือง และความละเอียดของหน้าจอและกลอ้งถ่ายรูป 
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.710) ด้านราคากบัด้านราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนมี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนัในร้านจ าหน่ายแต่ละแห่งมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.460) ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่ายกบัปัจจยัดา้นช่องทางการใชบ้ริการท่ีหลากหลายท่ีสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทาง
โทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ตไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.463) ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยั
ดา้นการจดักิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.553)  

3.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตรา
สินค้าของสมาร์ทโฟน  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนในดา้น
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียงช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
ผูใ้ชง้านมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.430) และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นยี่ห้อของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีมีช่ือเสียงช่วยท าให้คิดถึงก่อน โดยมองขา้มยี่ห้ออ่ืนมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.660)  

4.  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
นวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของ
สมาร์ทโฟนในด้านระบบปฏิบติัการกบัปัจจยัด้านฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายและ
ครบถว้นตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.490) และดา้นระบบเครือข่ายกบัปัจจยัดา้น
โครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.438)  

5. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองทีส่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน
เป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองกบัปัจจยัดา้นการยอมรับไดใ้นความเส่ียงของผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดจ้ากการใชง้านสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.650)  

6.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
การทดสอบสมมติฐาน 

สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
   ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test ยอมรับ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 
อาชีพ F-Test ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F-Test ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา  F-Test ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test ยอมรับ 

   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน  
ผลิตภณัฑ์ MRA ยอมรับ 
ราคา MRA ยอมรับ 

ช่องทางจดัจ าหน่าย MRA ยอมรับ 
การส่งเสริมการตลาด MRA ยอมรับ 

   ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน  
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA ยอมรับ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA ยอมรับ 

   ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน  
ระบบปฏิบติัการ MRA ยอมรับ 
ระบบเครือข่าย MRA ยอมรับ 

 

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ยกเวน้ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทาง
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ท
โฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัตราสินคา้ของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ี
สองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยันวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่  ดา้นระบบปฏิบติัการและ
ด้านระบบเครือข่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์
เคร่ืองท่ีสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงั

รายละเอียดในตารางสรุปการเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียด
ในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางสรุปการเปรียบเทยีบผลการศึกษากบังานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาคร้ังน้ี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแปรอิสระ 
ผล 
ลพัธ ์

สุรชยั สุข
พาสน์
เจริญ 
(2550)  

วษิณุ ดิษเท
วา (2550)  

บญัชา 
รัศมี 
(2551)  

กิติบดี คุณ
โลหิต 
(2552)  

วยิะกานต ์
ตนัสุวรรณ

รัตน์ 
(2552)  

จงรัก 
ปริวตัรนา
นนท ์
(2553)  

ธาริณี คณา
ดี (2555)  

สิริประภา วฒุิ
ชนม ์(2555)  

ลกั
ษณ

ะป
ระ
ชา
กร
ศา
สต

ร์ 

เพศ มี 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

  

อาย ุ มี   สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

  

อาชีพ ไม่มี 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

ไม่
สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

มี สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง   

ระดบัการศึกษา มี สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง   สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 
ไม่

สอดคลอ้ง 
  

สถานภาพสมรส มี         สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
ส่ว

นป
ระ
สม

ทา
งก
าร
ตล

าด
 

ผลิตภณัฑ ์ มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ราคา มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ช่องทางจดั
จ าหน่าย 

มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

การส่งเสริม
การตลาด  

มี   สอดคลอ้ง     สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
ตร
าสิ
นค

า้ ภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ 

มี         สอดคลอ้ง       

ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

มี         สอดคลอ้ง       

ปัจ
จยั
นว

ตัก
รร
มท

าง
เท
คโ

นโ
ลย

ี ระบบปฏิบติัการ มี           สอดคลอ้ง     

ระบบเครือข่าย  มี           สอดคลอ้ง     

 

ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจ ัยเช่ือมั่นว่าผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์และสามารถนะไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการพฒันาการผลิต การตลาด และการให้บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได้ โดยผู ้วิจ ัยได้น าเสนอ
ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาในคร้ังน้ีไว ้ดงัน้ี 

ดา้นการแบ่งตลาดและเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
ในการแบ่งตลาดโดยใชเ้กณฑต์วัแปรลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการอาจ

พิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประกอบได ้ดงัน้ี 

http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สุรชัย%20สุขพาสน์เจริญ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=วิษณุ%20%20ดิษเทวา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=วิษณุ%20%20ดิษเทวา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=บัญชา%20รัศมี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=กิติบดี%20คุณโลหิต&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=จงรัก%20ปริวัตรนานนท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=ธาริณี%20%20คณาดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=ธาริณี%20%20คณาดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สิริประภา%20วุฒิชนม์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.21/tdc/basic.php?query=สิริประภา%20วุฒิชนม์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นอายุ กลุ่มเป้าหมายควรมีอายุในช่วงอายุระหวา่ง 20 – 29 และระหวา่ง 50 - 59 
ปี   ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสองมากกวา่กลุ่ม
อายอ่ืุน 

ดา้นรายได้ กลุ่มเป้าหมายควรมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงจะมีก าลงัซ้ือ
เพียงพอและเหมาะสมกบัการมีสมาร์ทโฟนไวใ้ชง้านเป็นโทรศพัทเ์คร่ืองท่ีสอง 

ดา้นการศึกษา กลุ่มเป้าหมายควรมีการศึกษาสูงสุดในระดบัท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่
ปริญญาตรี ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนเป็นโทรศพัท์เคร่ืองท่ีสอง
มากกวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ดา้นสถานภาพการสมรส กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มท่ีสถานภาพโสด 
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น โดยให้

ความส าคญัเป็นพิเศษกบัปัจจยัต่างๆ ได้แก่  ความสามารถในการเพิ่มโปรแกรมแอพพริ
เคชัน่ได ้การรองรับไฟล์ขอ้มูลได้หลายรูปแบบ  ขนาดของหน่วยความจ าในการ์ดและ
ตวัเคร่ือง ความละเอียดของหนา้จอและกลอ้งถ่ายรูป ราคาท่ีมีมาตรฐาน ช่องทางใชบ้ริการ
ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทางโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตได้ และการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

ดา้นตราสินคา้ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัของตราสินคา้ เน่ืองจากตราสินค้าช่วยสร้าง

ความไวว้างใจและรักษาความภกัดีของลูกคา้ได้ โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัผูใ้ชง้านดว้ย  

ดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัระบบปฏิบติัการเก่ียวกบัความหลากหลาย

ของฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดม้ากข้ึน รวมถึง
ปัจจยัดา้นระบบเครือข่ายท่ีมีโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีระบุว่าอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใชง้านเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองท่ี
สอง แต่ในความเป็นจริงผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าปัจจยัดงักล่าวน้ีมีความส าคญั โดยมีความ
จ าเป็นต้องใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคร่ืองท่ีสองแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ผูบ้ริโภคท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัหรือวิชาชีพอิสระ ซ่ึงตอ้งท าการบริหารจดัการธุรกิจหรือ
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด จึงน่าจะมีแนวโน้มในการใช้งาน
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สมาร์ทโฟนพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงเคร่ืองเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานท่ีดีข้ึน ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู ้วิจ ัยจึงเสนอแนะให้ท่านท่ีสนใจให้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบตวัแปรดา้นอาชีพน้ีมากข้ึนเป็นพิเศษ 

2. ควรพิจารณาเพิ่มตวัแปรเพื่อท าการศึกษาให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึง
การเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การสังเกตการณ์หรือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการขยายพื้นท่ีท าการศึกษาให้ครอบคลุมในเมืองใหญ่ของภาค
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของข้อมูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกัน ท าให้ได้ผลการศึกษาท่ีมี
ประโยชน์มากข้ึน 

3. ควรท าการทบทวนการศึกษาเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพฒันาผล
การศึกษาให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัสม ่าเสมอ เน่ืองจากสมาร์ท
โฟนเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรเร็วในตลาด ซ่ึงมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว การทบทวนการศึกษา
จึงมีส่วนช่วยรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
บรรณานุกรม 
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