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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง อุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีวัตถุประสงคท่ัวไปเพื่อศึกษาถึงอุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ

ผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําในลักษณะการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) แบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Studies) ซ่ึง

รวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ (Survey Method) และใชแบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือของ

การศึกษา โดยท่ีประชากรเปาหมายของการศึกษา ไดแก ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงขอมูลของการศึกษานี้จะทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากประชากร

เปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 โดยขอมูลท่ีไดจาก

ตัวอยางจะถูกนําไปวิเคราะหประมวลผลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหแบบวัดเจตคติลิ

เคิรต (Likert Scale) จากน้ันหาความสัมพันธของขอมูลในรูปความถ่ีไคสแควร (Chi-Square) จึงนํา

ผลการศึกษามาสรุปตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 

 1. ลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม สรุปไดวา ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย และอยู

ในชวงอายุ 21 – 30 ป สถานภาพเปนโสดมากท่ีสุดดวยจํานวนรอยละ 81.5 และอยูในระดับ

การศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ผูบริโภคมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และ

นักเรียน/นักศึกษาในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ีไมเกิน 15,000 บาท 

 2. โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ไดผลการศึกษาดังนี้ มีผูบริโภครอยละ 51.5 มีจํานวนโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใช

อยูในปจจุบันจํานวน 1 เคร่ือง และสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีความจุ 16GB ถึงรอยละ 

65.8 สวนราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมากท่ีสุดอยูท่ีชวงราคา 20,001 – 25,000 บาท จํานวน
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รอยละ 58.8 สําหรับสถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีผูบริโภคนิยมไปซ้ือมากท่ีสุดคือ ราน

ของผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิโดยตรง อยางเชน ทรูมูฟ ดีแทค และเอไอเอส มีจํานวนรอยละ 

52.3 และวิธีการชําระเงินคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนยังนิยมเปนการชําระดวยเงินสด แต 

ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเคร่ืองปจจุบันของผูบริโภคท่ีไมเกิน 6 เดือนมีรอยละ 30.8 

สวนใชมาแลว 6 เดือน – ไมเกิน 1 ป รอยละ 39.5 ซ่ึงมากกวาไมมากนัก ในเร่ืองของเครือขายท่ีใช

บริการบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมีผลการศึกษาออกมาใกลเคียงกันมาก แตท่ีนํามาอันดับท่ี 1 

มากท่ีสุด คือ เครือขายเอไอเอส จํานวนรอยละ 37.0 ตามมาดวยดีแทค รอยละ 32.5 สุดทายคือ   

ทรูมูฟอยูท่ีรอยละ 30.5 แตถาพูดถึงระบบการชําระเงินคาบริการท่ีใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน

นั้น ระบบรายเดือน (Post – paid) ก็ครองแชมปมากท่ีสุดถึงรอยละ 78.0 ในสวนพฤติกรรมการใช

โทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนนั้น ระยะเวลาการใชเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงเวลา 6 – 15 นาทีมากท่ีสุด คือ

รอยละ 40.3 แตถาเปนความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉลี่ยตอวัน รอยละ 38.5 ใชถึง      

6 – 10 คร้ังตอวัน และคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 501 – 1,000 

บาทมากท่ีสุดคือรอยละ 53.0  

  สําหรับกิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนนั้น ไดสํารวจเปนจํานวนคร้ังเฉล่ียตอ

วันในการทํากิจกรรมแตละประเภท ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  (1.)ใชโทรออก-รับสายมากกวา 8 คร้ัง

ตอวันมีมากถึงรอยละ 35.3 (2.)ใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) มีผูบริโภคไมใชเลยตอวันถึง

รอยละ 72.5 (3.)ใชรับ-สงขอความแบบทันที(MSN) เปนกิจกรรมท่ีไมไดใชเลยถึงรอยละ 44.0 

(4.)ใชรับ-สงขอความส้ัน(SMS) มีผูใชเฉล่ียตอวันท่ี 1 – 2 คร้ัง มากท่ีสุดรอยละ 38.0 (5.)ใชรับ-สง

ขอความมัลติมีเดีย (MMS)  ก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีไมมีผูบริโภคใชเลยมากถึงรอบละ 51.0 (6.)ใช

ถายภาพ มีผูใชมากกวา 8 คร้ังตอวันถึงรอยละ 33.0 (7.)ใชเลนเกมมากกวา 8 คร้ังตอวันรอยละ 32.8 

(8.)ใชแผนท่ีและเข็มทิศ เปนกิจกรรมท่ีไมมีผูใชเลยตอวันมากถึงรอยละ 47.0 (9.)ใชจัดตารางเวลา ก็

ไมมีผูบริโภคใชเลยตอวันสูงถึงรอยละ 42.0 (10.)ใชบันทึกชวยจํา มีผูใชจํานวน 1 – 2 คร้ังตอวัน

รอยละ 40.0 (11.)ใชเขาถึงอินเทอรเน็ต มีผูบริโภคใชมากกวา 8 คร้ัง รอยละ 61.8 ซ่ึงมากท่ีสุดเปน

อันดับท่ี 1 ดวย (12.)ใชทําธุรกรรมทางการเงินเปนกิจกรรมท่ีไมมีผูใชเลยตอวันถึงรอยละ 56.5 

(13.)ใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพย เปนกิจกรรมท่ีไมมีผูใชเลยสูงสุดมากถึงรอยละ 83.5 (14.)ใช

ฟงเพลง มีผูใชจํานวน 1 – 2 คร้ังตอวันมากท่ีสุดรอยละ 30.8 (15.)ใชดูละคร/ภาพยนตร ผูบริโภค
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ไมไดใชเลยตอวันถึงรอยละ 32.5 (16.)ใชถายวีดิโอ ยังมีผูใชจํานวน 1 – 2 คร้ังตอวันรอยละ 38.0 

(17.)ใชบันทึกเสียง ไมมีผูใชเลยตอวันสูงถึงรอยละ 53.8 (18.)ใชรับสงอีเมลล จํานวน 1 – 2 คร้ังตอ

วันมากท่ีสุดรอยละ 27.0 และ (19.)ใชเขาเครือขายสังคมออนไลน เปนกิจกรรมท่ีใชมากกวา 8 คร้ัง

ตอวันสูงถึงรอยละ 53.0 เลยทีเดียว 

 จากรายละเอียดขางตนขอสรุปอันดับของกิจกรรมที่ผูบริโภคทํามากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ใช

เขาถึงอินเทอรเน็ต อันดับท่ี 2 คือ ใชเขาเครือขายสังคมออนไลน และอันดับท่ี 3 คือ ใชโทรออก-

รับสาย สวนกิจกรรมที่ผูบริโภคไมไดใชเลยตอวันมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขาย

หลักทรัพย อันดับท่ี 2 คือ ใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) และอันดับท่ี 3 คือ ใชทําธุรกรรม

ทางการเงิน  

 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จั งหวัด เ ชียงใหม  ซ่ึ งสามารถสรุปผลการศึกษาไดว า  ปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอ อุปสงคตอ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 ก็คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงไมวาผูบริโภคจะซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีชวงราคาใดก็ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด และ

อันดับท่ี 2 คือ ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผลการศึกษาออกมาเปนเอกฉันทคือ 

ผูบริโภคท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนทุกชวงราคา ใหความสําคัญเร่ืองปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ

มาเปนอันดับสองทุกชวงราคา แตสําหรับอันดับท่ี 3 ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภคนั้น ในชวงราคา

ของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ี 25,001 – 30,000 บาท อาจจะมีคาเฉล่ียท่ีนอยกวาชวงราคาอ่ืน ๆ 

และอันดับท่ี 4 คือ ปจจัยดานพนักงานขาย ซ่ึงชวงราคาท่ี 25,001 – 30,000 บาท มีคาเฉลี่ยมากกวา

ชวงราคาอ่ืน ๆ และคาเฉล่ียชวงราคาท่ีต่ํากวา 15,000 บาทก็มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับชวง

ราคาอ่ืน ๆ อันดับท่ี 5 เปนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยนี้มีชวงราคาท่ีต่ํากวา 15,000 

บาทมีคาเฉล่ียมากกวาชวงราคาอ่ืน ๆ อันดับท่ี 6 จะเปนปจจัยดานสังคม โดยมีชวงราคาท่ี 20,001 – 

25,000 บาท มีคาเฉล่ียตํ่ากวาชวงราคาอ่ืน ๆ อันดับท่ี 7 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย เปนปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาด ซ่ึงก็เปนปจจัยท่ีชวงราคา 20,001 – 25,000 บาท มีคาเฉล่ียนอยกวาชวงราคา

อ่ืน ๆ  

 4. ความพึงพอใจของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม จะขอสรุปผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจออกเปนอันดับตามคาเฉลี่ยรวม เพื่อใหทราบ
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ถึงเร่ืองท่ีผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ไปจนถึงความพึงพอใจนอยท่ีสุด ดังนี้ เร่ืองท่ีผูบริโภคใหความพึงพอใจมากท่ีสุดอันดับท่ี 

1 ไดแก ดานความสามารถหลากหลาย อันดับท่ี 2 ดานเทคโนโลยี อันดับท่ี 3 ดานรูปรางและขนาด 

อันดับท่ี 4 ความพึงพอใจโดยรวมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน อันดับท่ี 5 ดานการรับประกัน 

อันดับท่ี 6 ดานชองทางการจัดจําหนาย  อันดับท่ี 7 ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ อันดับท่ี 8 ดาน

บริการหลังการขาย อันดับท่ี 9 ดานราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี อันดับท่ี 10 ดานโปรโมช่ันคาบริการราย

เดือน อันดับท่ี 11 ดานโปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต และอันดับท่ี 12 ดานโปรโมชั่น

สวนลดและของแถมซ่ึงเปนอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคพึงพอใจนอยท่ีสุด  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 การอภิปรายผลการวิจัยแบงออกไดเปนดังนี้ 

 1. ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปน

ผูหญิง อายุ 21 – 30 ป เปนโสดและมีการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงาน

บริษัทเอกชนหรือนักเรียน/นักศึกษาซ่ึงมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ีไมเกิน 15,000 บาท นอกจาก

ขอมูลเบ้ืองตนแลวถาดูขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชนกิจกรรมท่ีทําบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ทํา

ใหอภิปรายผลไดวา ผูบริโภคสวนใหญท่ีเปนผูหญิงนั้นอยูในวัยท่ีเปนวัยรุนและวัยรุนตอนปลาย ยัง

มีความนิยมชมชอบแฟช่ันตาง ๆ ตามคานิยมของคนรุนใหม โดยเฉพาะควานิยมในเร่ืองของ

เครือขายสังคมออนไลน ไมวาจะเปนเฟซบุคหรือทวิทเตอร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อติดตอส่ือสาร

กันท้ังในกลุมของตัวเองและในกลุมของเพ่ือน ๆ ท่ีขยายเปนเครือขายท่ีกวางขวางขึ้น และมากข้ึน

อยางไมมีวันส้ินสุด รวมท้ังทําใหรูสึกวาเปนคนท่ีทันสมัย ทันแฟช่ัน ดูดีมีระดับ เพราะราคาของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนถือวาเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีราคาคอนขางสูงกวาโทรศัพทเคล่ือนท่ี

แบบเดียวกันยี่หออ่ืน เพราะผูบริโภคท่ีเปนนักเรียนนักศึกษายังไมไดทํางาน แตมีรายไดจาก

ผูปกครอง อาจจะยังไมรูถึงคาของเงินมากนัก เนื่องจากยังไมไดทํางานหาเงินดวยตัวเอง จึงหาซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาเพื่อแควัตถุประสงคท่ีไมคุมคากับราคาและคุณคาของสินคาก็ถือวาเปน

การฟุมเฟอยอยางมาก แตถานักเรียนนักศึกษาที่นํามาใชใหเกิดประโยชนโดยแทจริง เชน เพื่อการ

เรียนการศึกษาคนควา เพื่อความสะดวกในการหาขอมูลตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต ก็ถือไดวา ราคา

สินคาจะถูกหรือแพงอยูท่ีคุณคาและประโยชนท่ีไดรับเปนสําคัญ  
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 2. โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม จากวัตถุประสงคในเร่ืองนี้ขออภิปรายผลการศึกษาดังนี้ ผูบริโภคสวนใหญก็

ยังนิยมมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพียงแคเคร่ืองเดียว  แตก็ยังมีผูบริโภคอีกสวนหนึ่งซ่ึงไมนอยมี

โทรศัพทเคล่ือนที่จํานวน 2 เคร่ือง ซ่ึงจากการสอบถามพูดคุยกับผูตอบแบบสอบถามและผูบริโภค

กลุมนี้ ทําใหทราบวา ผูบริโภคจะใชโทรศัพทเคร่ืองหนึ่งในการรับสาย และอีกเคร่ืองหน่ึงเพื่อใชใน

การโทรออกโดยจะหาโปรโมช่ันคาบริการรายเดือนท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองโทรศัพทแตละเคร่ือง เพื่อ

จะไดประหยัดคาใชจายรายเดือน แตเม่ือสอบถามถึงคาใชจายคาบริการรายเดือนของทั้งสองเคร่ือง

รวมกันแลว ปรากฏวา มีผูบริโภคสวนใหญในกลุมนี้ก็เสียคาใชจายมากเกินกวาท่ีกําหนดหรือ

คาดการณไว จึงเปนไปไดวา ผูบริโภคกลุมนี้อาจจะอยากไดโทรศัพทเคล่ือนท่ีเคร่ืองใหมดวยเหตุผล

อยางอ่ืนมากกวาเพ่ือการประหยัดอยางแนนอน สวนในเรื่องของความจุโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน 

กับราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนและสถานท่ีซ้ือคอนขางสอดคลองกันอยางมาก เพราะราคา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนคอนขางเปนมาตรฐานและจัดจําหนายในราคาท่ีใกลเคียงกัน นั่นก็คือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนที่มีความจุท่ี 16GB จะมีราคาอยูท่ี 20,001 – 25,000 บาทและจําหนายท่ี 

รานของผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิโดยตรง อยางเชน ทรูมูฟ ดีแทค และเอไอเอส ซ่ึงมีการ

รับประกันและบริการหลังการขายที่ดีและชัดเจน สวนเร่ืองความจุและราคาก็ถือวาเปนความจุท่ี

พอดีและมีราคาระดับกลาง จึงเปนท่ีนิยมของผูบริโภคสวนใหญ ในเร่ืองวิธีการชําระเงินคาเคร่ือง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีสวนใหญเปนเงินสด อาจเปนเพราะวากลุมผูบริโภคกลุมใหญเปนกลุม

พนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนนักศึกษาที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จึงยังไมสามารถท่ีจะมี

บัตรเครดิตประเภทตาง ๆ ได จึงสอดคลองกันอยางชัดเจน สําหรับระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนเคร่ืองปจจุบันของผูบริโภคสวนใหญใชมาแลวไมเกิน  1 ป  ซ่ึงก็ เปนชวงเวลาท่ีมี

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนรุนใหมออกมา คือ ไอโฟน 4 ประกอบกับยอดจําหนายไอโฟน 4 ของ

ประเทศไทยก็มียอดจําหนายที่สูงเปนอยางมากถึงข้ันขาดตลาดอยูในชวงระยะเวลาหน่ึง ตองทําการ

ส่ังจองไวลวงหนา จึงสามารถอภิปรายผลไดอยางชัดเจนวา มีผูบริโภคนิยมซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนมากข้ึน  และเปนรุนใหม  คือ  ไอโฟน  4  สวนเ ร่ืองของเครือขาย ท่ีใชบริการบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีผลการศึกษาออกมาใกลเคียงกันมากนั้น ก็สามารถอภิปรายผลไดวา

ถึงแมผูจัดจําหนาย ทรูมูฟ เปนเครือขายท่ีตั้งข้ึนมาหลัง เอไอเอส และดีแทค แตกลับมีตัวเลขของ
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ผูบริโภคที่ใชเครือขายท้ังสามใกลเคียงกัน เพราะทรูมูฟมีการตั้งราคาขายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนท้ังราคาเคร่ืองเปลา และราคาเคร่ืองพรอมแพ็กเกจตํ่ากวาราคาขายของเอไอเอส และดีแทค 

จึงสามารถเปนเหตุผลไดอยางดีวา ทําไมทรูมูฟจึงสามารถแบงสวนแบงตลาดการใชเครือขายมาได

ไมนอยเลยทีเดียว ซ่ึงเหตุผลนี้ก็สามารถท่ีจะอภิปรายผลการศึกษาในเร่ืองของระบบการชําระเงิน

คาบริการที่ใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีเปนระบบรายเดือน (Post – paid) มากท่ีสุดถึงรอยละ 

78.0 เพราะการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนพรอมแพ็คเกจนั้นมีราคาท่ีถูกกวาซ้ือเคร่ืองเปลาถึง 

1,500 – 2,500 บาทเลยทีเดียว จึงถือวาเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีไดผลเปนอยางดี ในสวน

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนนั้น ผูบริโภคสวนใหญใชเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงเวลา 6 – 

15 นาที และใชประมาณ 6 – 10 คร้ังตอวัน มีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนท่ี 501 – 1,000 บาทก็เพราะวา 

ผูบริโภคสวนใหญท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนนักศึกษามีรายไดไมเกิน 15,000 บาท

ตอเดือน ยังตองทํางานหรือเรียนหนังสือจึงอาจจะไมมีเวลามากพอที่จะใชโทรศัพทไดนานและบอย

มากไปกวานี้ ประกอบกับคาใชจายท่ียังตองควบคุมเพราะมีรายไดยังไมมากนัก 

  สําหรับกิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนนั้น กิจกรรมท่ีผูบริโภคทํามากท่ีสุด

อันดับท่ี 1 คือ ใชเขาถึงอินเทอรเน็ต อันดับท่ี 2 คือ ใชเขาเครือขายสังคมออนไลน และอันดับท่ี 3 

คือ ใชโทรออก – รับสาย สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดวา ผูบริโภคกลุมใหญเปนวัยรุนยังมีความ

นิยมชมชอบในเร่ืองของแฟช่ัน ความทันสมัย มีคานิยมท่ีตามเพื่อนและติดเพ่ือน กลุมผูบริโภคกลุม

นี้จะนิยมเขาเครือขายสังคมออนไลนเปนประจําสมํ่าเสมอเหมือนขาดไมไดเลยในชีวิตประจําวัน 

จะตองเขาไปแสดงความคิดเห็นหรือสงรูปเขาไปเพื่อใหเพื่อน ๆ ทราบถึงความเปนไปในแตละวัน

วากําลังทําอะไร ท่ีไหน อยางไร กับใคร รวมไปถึงการติดตามขาวสารในเร่ืองของแฟช่ันตาง ๆ ท้ัง

เร่ืองการแตงตัว ทรงผม สินคาแฟช่ันตาง ๆ และอีกเร่ืองท่ีขาดไมไดคือ เร่ืองของศิลปนดารา นักรอง

นักแสดงตาง ๆ ท่ีวัยรุนจะนิยมเขาไปติดตามเปนประจํา  

 แตกิจกรรมที่ผูบริโภคไมไดใชเลยตอวันมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขาย

หลักทรัพย อันดับท่ี 2 คือ ใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) และอันดับท่ี 3 คือ ใชทําธุรกรรม

ทางการเงิน จะเห็นไดวา การใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพย และธุรกรรมทางการเงิน นาจะเปน

กลุมของคนทํางานวัยกลางคนท่ีมีความรูความสามารถและมั่นใจที่จะกลาใชทํารายการธุรกรรม

ทางการเงินผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดังน้ันเม่ือกลุมผูบริโภคกลุมใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและ
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นักเรียนนักศึกษา ท่ีมีอายุ 21 – 30 ป จึงอาจจะยังไมมีความจําเปนท่ีจะใชทําธุรกรรมดังกลาว สวน

กิจกรรมท่ีใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) นั้น ไดรับการบอกกลาวจากผูตอบแบบสอบถามวา 

จะตองมีระบบรองรับโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไดทําการสอบถามทางโทรศัพทกับผูใหบริการเครือขาย

ดีแทคที่ Call Center 1678 ทําใหไดคําตอบวา การใชโทรคุยแบบเห็นหนา(Face Time) นี้ ผูใช

จะตองมีโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน 4 ท้ัง 2 ฝาย หรือ ไอโฟน 4 กับ ไอแพด โดยสถานท่ีท่ีใช

ติดตอส่ือสารท้ัง 2 ฝายจะตองมีสัญญาณ Wi-Fi รองรับ ซ่ึงสัญญาณน้ีไมไดมีอยูท่ัวไปตองซ้ือบริการ

เพิ่มเติมจากผูใหบริการเชน TOT, ทรูมูฟ เปนตน ดังนั้นจากขอจํากัดเหลานี้จึงทําใหกิจกรรมนี้ไมมี

ผูใชเลยตอวันมาเปนอันดับ 2 นั่นเอง 

 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จากการจัดอันดับและวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับอุปสงคตอ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจึงอภิปรายไดวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑมากท่ีสุด เพราะการซ้ือสินคาท่ีมีราคาแพงระดับหนึ่ง ควรจะตองมีคุณสมบัติและคุณภาพ

ท่ีดีมากระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนบริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง เชน นิตยสารฟอรจูนมอบตําแหนงให

แอปเปล วาเปนบริษัทฯท่ีนาช่ืนชมมากท่ีสุดของบริษัทท้ังหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2008 

(พ.ศ.2551) และในโลกในป 2008(พ.ศ.2551) 2009(พ.ศ.2552) และ 2010(พ.ศ.2553) หรือแมแตตัว

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเองก็ไดรับรางวัลส่ิงประดิษฐยอดเยี่ยมประจําป 2007 (พ.ศ.2550) จาก

นิตยสารไทม ซ่ึงไมวาผูบริโภคจะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีชวงราคาใดก็ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด และอันดับท่ี 2 คือ ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผล

การศึกษาออกมาเปนเอกฉันทคือ ผูบริโภคที่ ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนทุกชวงราคา ให

ความสําคัญเร่ืองปจจัยดานราคาผลิตภัณฑมาเปนอันดับสองทุกชวงราคา แตสําหรับอันดับท่ี 3 

ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภคนั้น ในชวงราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนที่ 25,001 – 30,000 

บาท อาจจะมีคาเฉล่ียท่ีนอยกวาชวงราคาอ่ืน ๆ และอันดับท่ี 4 คือ ปจจัยดานพนักงานขาย ซ่ึงชวง

ราคาท่ี 25,001 – 30,000 บาท มีคาเฉล่ียมากกวาชวงราคาอ่ืน ๆ และคาเฉล่ียชวงราคาท่ีต่ํากวา 

15,000 บาทก็มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับชวงราคาอ่ืน ๆ อันดับท่ี 5 เปนปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ปจจัยนี้มีชวงราคาท่ีต่ํากวา 15,000 บาทมีคาเฉล่ียมากกวาชวงราคาอ่ืน ๆ อันดับท่ี 6 จะ

เปนปจจัยดานสังคม โดยมีชวงราคาท่ี 20,001 – 25,000 บาท มีคาเฉล่ียตํ่ากวาชวงราคาอ่ืน ๆ อันดับ
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ท่ี 7 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย เปนปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ซ่ึงก็เปนปจจัยท่ีชวงราคา 20,001 

– 25,000 บาท มีคาเฉล่ียนอยกวาชวงราคาอ่ืน ๆ  

 4. สําหรับการอภิปรายผลในเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมนั้น ไมวาจะเปนเร่ืองของคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ีมีรายละเอียด

ใกลเคียงกับปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน

เพราะมาเปนอันดับตน ๆ เหมือนกัน หรือแมแตในเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพันธ โปรโมชั่น

ตาง ๆ บริการหลังการขาย และชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีรายละเอียดใกลเคียงกับปจจัยดานการ

สงเสริมทางการตลาด และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ก็เกาะกลุมกันอยูในอันดับกลาง ๆ 

คลาย ๆ กัน แตเร่ืองอันดับท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิงก็คือในเร่ืองของราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

ผูบริโภคมีความพึงพอใจในเร่ืองนี้อันดับท่ี 9 ซ่ึงถือวาอยูในอันดับทาย ๆ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมี

ความพึงพอใจนอยในเร่ืองของราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน คงหมายถึงวา โทรศัพทเคล่ือนที่

ไอโฟนมีราคาท่ีแพง หรือแพงกวาโทรศัพทแบบเดียวกันยี่หออ่ืน  แตอันดับของปจจัยดานราคา

ผลิตภัณฑในหัวขอปจจัยตาง ๆ นั้นกลับมีอันดับท่ี 2 เปนอันดับตน ๆ ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก 

แตถึงแมจะมีอันดับท่ีแตกตางกัน แตในความเปนจริงสามารถวิเคระหไดวา ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟน หรือปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก ๆ หรือตองใชเวลาในการคิด

มาก จึงทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออยางมาก และก็สามารถวิเคราะหไดอีกวา ผูบริโภคสวน

ใหญรูสึกไดวาราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนคงมีราคาแพงเกินไปแตก็อยากได เม่ือตัดสินใจซ้ือ

แลวก็รูสึกวามีความพึงพอใจนอยในเร่ืองราคานั่นเอง  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากความสนใจในเร่ืองของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจนเลือกเปนหัวขอในการทําวิจัย

เพื่อท่ีจะไดศึกษาคนควา ทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจนทําใหไดความรูและขอมูลเพิ่มเติม

มากมายจนไดผลการศึกษาออกมาดังท่ีไดกลาวมาในแตละบทขางตนนั้น จึงใครขอเสนอแนะขอมูล

บางประการเพ่ือใหเปนประโยชนตอไปไมมากก็นอยดังนี้ 

 1. สําหรับผูผลิต จากท่ีผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีออกมาจําหนายโดยการมีเทคโนโลยีข้ันสูง

หรือมีความสามารถหลากหลาย ทําใหตองมีการขายในราคาท่ีแพงเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติ

และคุณภาพของโทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้น ๆ แตเม่ือผูบริโภคไดซ้ือมาใชปรากฏวา การใชเทคโนโลยี
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หรือความสามารถบางประการนั้น จะตองมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดตาง ๆ หลายอยางจนทําใหเกิน

ความสามารถหรือเกินกําลังทรัพยท่ีจะใชเทคโนโลยีนั้นได เชน การใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face 

Time) จะตองมีสัญญาณ Wi-Fi รองรับในสถานที่ท่ีใชท้ังสองฝาย เพราะถาไมมีสัญญาณดังกลาว

หรือไมไดใชไอโฟน 4 หรือไอแพดเหมือนกัน ก็จะไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ไดเลย เปนตน ดังนั้น

การมีเทคโนโลยีข้ันสูงหรือมีความสามารถหลากหลาย แตมีขอจํากัดทําใหไมสามารถใชคุณสมบัติ

ตาง ๆ เหลานั้นไดครบถวนทําใหรูสึกวาไมคุมคากับราคาท่ีจายไป จึงใครขอใหผูผลิตไดมีสวนรวม

ในการแกไขขอบกพรองดังกลาวดวย เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจมากข้ึนในการใช

คุณสมบัติตาง ๆ  

2 .  หนวยงานภาคเอกชนและผูประกอบการรานค าต าง  ๆ  ท่ี เกี่ ยวของกับธุรกิจ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ควรศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนแลวนํามาพัฒนาปรับปรุงการลงทุนธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ใหเจริญกาวหนาและทําใหเศรษฐกิจดียิ่งข้ึนตอไป พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาปรุงปรุงขอเสียและ

ขอจํากัดตาง ๆ โดยเฉพาะปจจัยการสงเสริมทางการตลาด และปจจัยดานพนักงานขาย ดวย

การศึกษาขอมูลความตองการของผูบริโภควาผูบริโภคตองการโปรโมช่ันอะไรแบบไหนอยางไร จะ

ไดเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหดีและถูกใจผูบริโภคมากข้ึน รวมท้ังจัดอบรมเร่ืองตาง ๆ ท้ังเร่ือง

ความรูในตัวผลิตภัณฑ เร่ืองการบริการดวยมนุษยสัมพันธและกริยาวาจาท่ีดีใหกับพนักงานขายมาก

ข้ึน เพื่อท่ีจะทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด และเปนการเพิ่มยอดขายใหกับผูประกอบการ

ตอไป 

3. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของประเทศไทย ก็คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ประเทศไทย) หรือท่ีนิยม

เรียกกันตามภาษาพูดวา กระทรวงไอซีที รวมไปถึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคใน

ปจจุบันใหมากข้ึนโดยเฉพาะกลุมวัยรุน เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน และนําไปใชบริหาร

จัดการและพัฒนาปรับปรุงในเร่ืองพฤติกรรมของวัยรุนสวนใหญในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน 

เร่ืองของความฟุมเฟอย คานิยมในการใชของแพงตามแฟช่ัน ตามเพ่ือน และการเปล่ียนโทรศัพท
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บอย ๆ  เปนตน โดยขอความรวมมือไปยังโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหรวมมือกัน เพ่ือ

จะไดพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาใหเปนคนท่ีรูจักคาของเงิน ประหยัดมัธยัสถ 

และใชชีวิตอยางพอเพียงและเพียงพอ ตามพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเทศ

ไทยจะไดมีคนท่ีมีความรูความสามารถพรอมท้ังเปนคนท่ีดีท่ีจะชวยพัฒนาประเทศชาติให

เจริญกาวหนามากยิ่งข้ึนกวานี้ในอนาคต นอกจากน้ีแลวหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีตาง ๆ ควรจะคํานึงถึงผลประโยชนตอประชาชนท่ีเปนผูบริโภค หรือตอ

ประเทศชาติมากกวาการที่จะเห็นแกประโยชนสวนตน โดยการใหความชวยเหลือสนับสนุนในทาง

ท่ีไมถูกตองตามกฎหมายแกบุคคลบางกลุมหรือหนวยงานเอกชนบางหนวยงานท่ีจะทําให

ประชาชนคนไทยและประเทศชาติเสียเปรียบหรือเสียหายในอนาคตตอไปได เจาหนาท่ีภาครัฐจึง

ควรชวยกันสอดสองดูแลและควบคุมตรวจสอบอยางละเอียดรอบคอบเปนประจําสมํ่าเสมอ อยาให

ใครฉวยโอกาสทําลายประชาชนคนไทยและประเทศชาติได 

 4. นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ผูปกครอง ผูท่ีสนใจ ประชาชนทั่วไป และ

ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี ควรทําการศึกษาหาขอมูลใหละเอียดถ่ีถวนกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเคร่ืองตอไปหรือสินคาใด ๆ ก็ตาม วาเหมาะสมและคุมคากับเงินท่ีเสียไปหรือไม 

อยาตัดสินใจซ้ือเพียงแคเหตุผลสวนตัวท่ีไมไดใชประโยชนจากสินคานั้น ๆ อยางเต็มท่ี โดยเฉพาะ

ผูปกครองควรจะแนะนําบุตรหลานถึงการใชจายในการซ้ือสินคาใด ๆ ก็ตามวาควรจะคํานึงถึงความ

จําเปนและประโยชนท่ีไดรับเปนสําคัญ และไมควรตามใจบุตรหลานมากจนเกินไปจนทําใหเปน

คนท่ีฟุมเฟอยและไมรูคาของเงิน นอกจากน้ียังสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้ไปใชใน

การศึกษา หรือเพ่ือการสืบคนขอมูล หรือนําไปใชในการอางอิงตอไป และควรจะนําไปศึกษาตอใน

เร่ืองของพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของคนรุนใหม ซ่ึงจะไดทราบถึงขอดีและขอเสียท่ี

เกิดข้ึน และรีบนํามาปรับปรุงแกไขถึงพฤติกรรมตาง ๆ ตอไป รวมถึงศึกษาเร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี

เคร่ืองเกาท่ีไมไดใชงานแลวท่ีมีจํานวนมากขึ้นทุกวัน วาจะนําไปทําอะไรเพื่อใหเกิดประโยชนไม

เปนขยะท่ีจะทําใหเกิดโทษตอไปในอนาคต 

 

 

 


