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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อ
การใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับ
ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจผ่านเครื่องมือ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจคือ ผู้ที่เคยใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่น
ไอโฟน ตรา แอปเปิ้ล หรือสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ ตรา ซัมซุง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 385 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่
แตกต่างกัน โดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ 2) ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งาน
สมาร์ทโฟนทั้งด้านความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 3) ระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับการรับรู้
ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งด้านความเข้าใจ 
ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี การรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าสาขาบรหิารธุรกิจภาคค่ า คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าสาขาบรหิารธุรกิจภาคค่ า คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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Abstract 
 This research aims 1) To study different individual factors affect attitudes to the 
use of smart phones is different. 2) To study the perceived usefulness different 
technologies affect attitudes towards the use of smart phones is different. 3) To study the 
perceived ease of use different technologies affect attitudes towards the use of smart 
phones is different. Using survey research and questionnaire as a tool for collecting data. 
The sample is surveyed those that have been used smart phone models iphone - 
branded Apple or smartphone models galaxy - branded Samsung. And living in Bangkok 
and  its vicinity, a total of 385 people. 
  Research 1) Personal factors affect different attitudes to the use of smart phones 
is different. By personal factors such as age, education, occupation and income per 
month. The personal factors that do not affect their attitude towards the use of smart 
phones is different is the personal factors of gender. 2) The perceived usefulness of 
technological difference affects attitudes towards the use of smart phones at different 
levels were perceived usefulness differences affect the habits of use smart phones and 
understanding feelings and behaviors are different. 3) The perceived ease of use of 
different technologies affects attitude toward the use of smart phones at different levels 
were perceived ease of use differences affect the habits of use smart phones and 
understanding feelings and behaviors are different. 

Keyword: Perceived usefulness Perceived ease of use Smart phones 
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บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการสื่อสาร สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ 
การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นสร้างการรับรู้คุณค่า 
ทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากมาย เช่น การสื่อสารแบบไร้พรมแดน ด้วยเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ท ท าให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป การแบ่งปันข้อมูล และ 
การเข้าถึงข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถส่งถึงกันได้ในทุกสถานที่และไม่จ ากัดเวลาขณะเดียวกัน
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารมีหลากหลายช่องทางมากข้ึน เช่น แอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์  
อินสตราแกรม เป็นต้น ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน (หทัยรัตน์ หนูแดง, 2555)  
การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้เทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดต้องเปลี่ยนไป 
เรียกว่า ยุคเศรษฐกิจใหม่ E-Commerce หรือ E-Business (ศรีสุภา สหชัยเสรี, 2544)   
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากข้ึนจาก 
ข้อมูลที่มีปริมาณมากบนอินเตอร์เน็ท ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในด้านราคา 
คุณภาพ การบริการขาย และคุณลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการได้เป็นอย่างดี  
(สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2551) นักการตลาดจึงต้องคิดสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคตามรูปแบบ
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่ง
ทั้งด้านคุณภาพท่ีดีกว่า ฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมถึงราคาท่ีถูกกว่าจึงจะสามารถแข่งขัน 
ในตลาดได้ (มานิต รัตนสุวรรณ, สมฤดี ศรีจรรยา, 2554) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากการส ารวจ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจ านวน 16,596 คน ในปี พ.ศ. 2557  
โดย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า พฤติกรรม 
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเพ่ิมขึ้นจากปี  พ.ศ. 2556 ร้อยละ 56 โดยคนไทยมีพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ทเฉลี่ย 7.2 ชม. ต่อวัน การเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ทที่ส ารวจพบ พบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือใช้บริการอินเตอร์เน็ทและโซเชียลมีเดียถึงร้อยละ 77.1 หรือประมาณ  
6 ชม. ต่อวัน มากกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกือบร้อยละ 20 เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่า จากภาพที่ 1 
กิจกรรมหลักของการเข้าใช้งานอันดับที่ 1 คือ แอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่น ไลน์  
แสดงให้เห็นว่าการใช้งานด้านการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นปัจจัยหลักของผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้จึงผลักดันให้
ความต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนมียอดขายเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้บริโภคจะเริ่มรับรู้ถึง
ประโยชน์แล้ว ความง่ายในการใช้งานของสมาร์ทโฟนมีส่วนส าคัญที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง หรือ จากคนรอบข้างที่ใช้งานจึงท าให้สมาร์ทโฟนมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในด้าน
นวัตกรรมให้เข้ากับการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนปัจจุบัน ราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นและการ
จัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การผ่อนช าระแบบไม่มีดอกเบี้ย เพิ่มระยะเวลาในการผ่อนช าระในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
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ลดค่าบริการรายเดือนลง เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้สามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้ดี ถึงแม้ราคาสมาร์ท
โฟนจะเพ่ิมสูงขึ้นผู้บริโภคก็ยังต้องการใช้งานเพราะผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ในการใช้
งานที่มีต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บริการเป็นประจ า 
  ปี พ.ศ. 2556-2557 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557 

 จากการศึกษาของ Dong-Hee Shin (2012) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  
ในกลุ่มคนอเมริกันและเกาหลี บ่งบอกเป็นนัยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะด าเนินการต่อไปข้างหน้าควรให้
ความส าคัญด้านวัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานให้มากขึ้น เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีจาก
ความเข้าใจประโยชน์ในการใช้ เพ่ือให้เข้าถึงความรู้สึกและความพึงพอใจในการใช้งานที่ง่ายจนส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน การตอบสนองที่เข้าถึงความต้องการที่แตกต่าง
กันของผู้บริโภคจะท าให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามองค์ประกอบพ้ืนฐานของรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model: TAM model) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า ในระบบเศรษฐกิจฐานดิจิตอล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในวงกว้าง 
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อต่อยอดธุรกิจ และก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคาดการณ์ว่าจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 34.6 – 36.0 ล้านคน 
ขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3 – 24.1 จากปี 2557 เนื่องจากราคาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ค่อยๆ ลดลง 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)  จึงสอดคล้องกับจากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบน 
สมาร์ทโฟนที่มีจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีขนาดเล็กพกพาสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่เข้าใจง่ายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วใน 
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ทุกสถานที่และทุกช่วงเวลาส่งผลให้การเติบโตของยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนที่เติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เมื่อกล่าวถึงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ครองตลาด 2 รายใหญ่ของโลกระหว่าง แอปเปิ้ล และ ซัมซุง 
แอปเปิ้ล คือ ผู้ที่ท าให้คนทั่วโลกรู้จักและเข้าถึงการใช้งานสมาร์ทโฟน ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2549 ส าหรับไอโฟน 
รุ่น 2G ตัวแรกที่มีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวจนเป็นต้นแบบของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบัน ส่วนซัมซุงซึ่งมีสาย
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรุ่นครอบคลุมราคาในทุกกลุ่มของผู้บริโภค พร้อมทั้งขนาดหน้าจอที่มีหลายขนาดไป
จนถึงขนาดใหญ่ส าหรับการอ่านข้อความจ านวนมากๆ บนเว็บไซต์ ซัมซุงจึงสามารถ 
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในทุกกลุ่มสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้งานสมาร์ท
โฟนได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนราคาหลักพันบาทจนถึงหลักหมื่นบาท จึงท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ 
สมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงหันมาใช้งานเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว บริษัทวิจัยไอดีซีระบุปี
พ.ศ.2555 ไอโฟนมีส่วนแบ่งตลาดด้านยอดขายในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกร้อยละ 19.1 ยอดจ าหน่าย 
135.9 ล้านเครื่อง ส่วนซัมซุงมียอดขายร้อยละ 30.3 ยอดจ าหน่าย 215.8 ล้านเครื่อง และทุกครั้งที่ 
สมาร์ทโฟน 2 แบรนด์ออกวางจ าหน่ายมักจะถูกเปรียบเทียบ ทั้งด้านการออกแบบ ประสิทธิภาพใน 
การใช้งานและการตอบสนองวิถีชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้น าตลาดสมาร์ทโฟนระดับโลก 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท้ังหมดท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ ข้อเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าของ 
สมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตรา แอปเปิ้ล  และสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ ตรา ซัมซุง ที่มีผลต่อทัศนคติการใช้
สมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
2. ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
3. ศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ศึกษาสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล และสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ ตราซัมซุง ที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 

2. กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้หรือเคยใช้สมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล และสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ 
ตราซัมซุง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากมีอ านาจในการร่วมตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (ภณาพร 
วงศ์ไพบูลย์เกษม, 2555) จ านวน 385 คน 

นิยามค าศัพท์ 

 แอปเปิ้ล หมายถึง ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนรุ่น ไอโฟน (iphone) 
ตรา แอปเปิ้ล (Apple) 
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 ซัมซุง หมายถึง ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนรุ่น กาแล็คซี่ (Galaxy) 
ตรา ซัมซุง (Samsung)  

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หมายถึง  อุปกรณ์พกพาที่ใช้โทรออกและรับสายและส่ง 
sms แบบไร้สายได้เพียงเท่านั้นโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับเครือข่ายของผู้ให้บริการตัวเครื่องมีขนาดเล็ก  

สมาร์ทโฟน (Smartphone) หมายถึง  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานโทรออก-รับสาย และ
รองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายตามความต้องการส่วนบุคคล ผ่านระบบ 3G, Wi-Fi, Bluetooth, 
internet, โซเชียลเน็ตเวิร์, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ แบบหน้าจอเป็นระบบสัมผัส, กล้อง
ถ่ายรูปมีความละเอียดสูง , การออกแบบตัวเครี่องที่ทันสมัย ผ่านระบบปฏิบัติการ 2 ระบบคือ 
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Andriod) 

แท็บเล็ต (Tablet) ) หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ มีขนาด 
หน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป สามารถพกพาได้ สามารถใช้งานการผ่านระบบสัมผัส รองรับแอพพลิเคชั่น
หลากหลายหน้าจอกว้าง ท าให้มีพ้ืนที่การใช้งานมากขึ้น มีน้ าหนักเบากว่าโน๊ตบุ๊ค 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเรื่องการรับรู้การใช้งานแบบออนไลน์แบ่งเป็น การรับรู้ถึงประโยชน์ ( Perceived 
Usefulness) ซึ่งตามความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์นั้นจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ของบุคคลในการใช้งานระบบต่างๆ ได้อย่างมีประโยชน์ (Leng et al, 2012) สอดคล้องกับ Curran and 
Lennon (2011) และ Bouhlel et al. (2010) ที่กล่าวว่าการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยให้
ผู้ใช้พัฒนาศักยภาพในการใช้งานระบบนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากด้านประโยชน์แล้ว  
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้งานตามระดับ
ความคาดหวังที่ผู้ใช้งานมีต่อระบบ (Leng et al, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ Curran and Lennon (2011) 
และ Bouhlel et al. (2010) ที่กล่าวว่าความเข้าใจมีผลต่อการใช้งาน หากผู้ใช้เข้าใจระบบ การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ก็จะเพ่ิมข้ึน 

 
ภาพที่ 2 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
ที่มา: อรทัย เลื่อนวัน (2555) 

จากภาพที่ 2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) ซึ่ง
คิดค้นโดย Davis (1992) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการชี้วัดความส าเร็จของ
เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งแบบจ าลองนี้ถูกพัฒนามาจากทฤษฏี การตอบสนองอย่างมีเหตุผล (Theory of 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

Reasoned Action: TRA) เพ่ือวัดการรับรู้ทางเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แบบจ าลองการยอมรับในเทคโนโลยีนั้นประกอบไปด้วยตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยี และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโดยแบบจ าลองนี้จะไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเข้ามาใช้ในการพยากรณ์ เพราะเป็นตัวแปรที่ต้องการศึกษาท าให้แบบจ าลองนี้สามารถน ามา
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ เพ่ือวัดการแสดงพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทัศนคติ เป็นปัจจัยทีมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพ่ือท าการศึกษา ความเข้าใจ ความรู้สึก และ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ เพราะการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคมีผลมาจากทัศนคติโดยตรง (อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล , 2550)  และ
ส่งผลต่อแนวโน้มการแสดงออกทางพฤติกรรมความเชื่อ แนวคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกที่บุคคล
แสดงออกเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งตามสิ่งที่มากระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบตามแต่สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนต่างกันไป บุคคลสามารถเรียนรู้และใช้ประสบการณ์เพ่ือ
ตีความทัศนคติที่เกิดขึ้นออกมาผ่านค าพูดหรือพฤติกรรมนั่นเอง  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม  

ความสนุกในการใช้งาน ความสอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีต ความ
ง่ายในการใช้งานและความมีประโยชน์ ตามล าดับ ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านการยืนยันในเทคโนโลยีและการใช้งานจริง 
ตามล าดับ ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อาชีพและรายได้แตกต่างกันมี
การรับรู้ในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกันอีกทั้งผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ได้แก่ อาชีพและรายได้แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน 

สิริประภา  วุฒิชนม์ (2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อสมาร์ทโฟน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงต่อการตัดสินใจซื้อตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนคือ อาชีพ 
ในขณะที่ระยะเวลาในการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวันมีผลกระทบตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนรองลงมา ซึ่งหาก
ระยะเวลาในการออนไลน์เพ่ิมขึ้นแต่ละวันเป็นเวลา 1 ชม.จะท าให้โอกาสในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนสูง
ขึ้นร้อยละ 5.17 ปัจจัยด้านอายุและราคาในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการท าวิทยานิพนธ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนน้อยที่สุดโดยหากเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยเหล่านี้ 1 หน่วย จะท าให้โอกาสการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงไม่ถึงร้อยละ 1 หน่วย 
  ธนัชภรณ์  จินดามณีโรจน์ (2556) สรุปว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20- 23  
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ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ iPhone โดยซื้อจากร้านของผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงความถี่ในการใช้
แอพพลิเคชั่นวันละ 1-5 ครั้ง ครั้งละ 6-15 นาที ใช้ช่วงก่อนนอน แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นแบบดาวน์
โหลดฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแบบมีค่าใช้จ่าย ส่วนในกลุ่มของผู้เคย
ดาว์นโหลดแบบมีค่าใช้จ่าย ราคาของแอพพลิเคชั่นอยู่ระหว่างราคา 30-39 บาท ปัจจัยที่มีผลในการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นมาจากตัวเองและเหตุผลที่ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นคือ เป็นแอพพลิเคชั่นที่อยู่ 

ในความนิยม อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะส่วน
บุคคลที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชั่นคือ ด้านเพศ ส่วนด้านพฤติกรรมในการใช้แอพพลิเคชั่น  ได้แก่ 
ตราสินค้าโทรศัพท์ สถานที่ซื้อโทรศัพท์ ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่น รูปแบบของแอพพลิ เคชั่น 
จ านวนของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นและส่วนประสมทางการตลาดมีเพียง
คุณค่า ต้นทุน และความสะดวกสบายของผู้บริโภคที่มีผลต่อประเภทของแอพพลิเคชั่น ประเภท
แอพพลิเคชั่นที่มีการเลือกใช้มากที่สุดคือ แอพพลิเคชั่นประเภทเกม และบันเทิง จึงควรมีการพัฒนาให้มาก
ขึ้น 

วิธาน ยิ่งยงยศ (2556) พบว่าผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพและรายได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกัน เมื่อมีการรับรู้ข้อมูลที่เท่ากัน  

หทัยรัตน์ หนูแดง (2555) ศึกษาการรับรู้และทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ค ผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและครอบครัว  เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านประโยชน์และความง่ายในการใช้งานส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ในระดับมากระดับมาก ส่วนทัศนคติด้านความเข้าใจอยู่ในระดับถูกต้องทัศนคติด้าน
ความรู้สึกอยู่ในระดับดี และทัศนคติด้านความโน้นเอียงของพฤติกรรมอยู่ในระดับพฤติกรรมสนับสนุน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Dong-Hee Shin (2012) วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างประโยชน์ในการใช้งาน กับ ความสวยงาม ของ 
Smart Device (สมาร์ทโฟน และ แท็ปเล็ต) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของผู้ใช้ Smart Device จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานชาวเกาหลีและชาวอเมริกัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ด้านประโยชน์ในการใช้งาน และ 
การรับรู้ด้านความสวยงามมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านคุณภาพและความเพลิดเพลินในการใช้งาน
ตามล าดับ นอกจากนี้ผลจากการเพ่ิมความเข้าใจในการท างานของ Smart Device ให้กับผู้ใช้งานยังส่งผล
ต่อทัศนคติและความตั้งใจของผู้ใช้ในกระบวนใหม่ๆ ที่บ่งบอกเป็นนัยว่าต่อจากนี้ไปการพัฒนาโปรแกรมที่
จะด าเนินการต่อไปข้างหน้าควรให้ความส าคัญด้านวัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่าง 

กันของผู้ใช้งานให้มากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยตอบสนองที่เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างกันของ
ผู้ใช้งานได้ดี ผลจาการวิจัยพบว่า ชาวอเมริกันและชาวเกาหลีมีระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกันและระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายทาง
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน เป็นไปตามองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM Model) 
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Azzawi, M.  Mac A. and  N. Ezeh. (2012) ศึกษาความชอบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ระหว่างสมาร์ทโฟน ตรา Apple และ Samsung พบว่า นักศึกษาให้มูลค่าของตราสินค้าและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของสินค้าเป็นหลัก ผลการวิจัยปรากฏว่านักศึกษาเลือกสมาร์ทโฟน ตราแอปเปิ้ลเป็นสมาร์ทโฟน
ที่มีความแข็งแกร่งของตราสินค้าและมูลค่าของตราสินค้าท่ีเหนือกว่าสมาร์ทโฟนตราซัมซุง 

 
Hsiao, K. (2013) ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ของ

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทผ่านสมาร์ทโฟน ต่างกับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน รูปแบบ
ความสวยงามของสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ไม่มีอิทธิพลต่อกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา นอกจากนี้ยัง
พบว่าในเพศชายส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการอ่านหนังสือ (e-Books) และกลุ่มคนผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ
แอนดรอยด์คอื ผู้ที่มีรายได้สูง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
2. การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 

ที่แตกต่างกัน 
3. การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งาน  

สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
วิธีการเก็บข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา จากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร บทความ ต ารา และงานวิจัยต่างๆ และทฤษฎีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าแนวคิดที่สอดคล้อง
กับเรื่องที่ต้องการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลที่อาศัย  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ที่ เคยใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล หรือ  
สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่ ตราซัมซุง มาก่อน แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้อยู่ถึงปัจจุบันโดยการเลือกวิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผ่านค าถามคัดกรอง 1 ข้อ คือ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ทัศนคตต่ิอการใช้สมาร์ทโฟน 
(Attitude Toward Using) 

1. ดา้นความเขา้ใจ 
2. ดา้นความรู้สึก 
3. ดา้นความโนม้เอียงของ

พฤติกรรม 
 

ทฤษฎกีารรับรู้ทางเทคโนโลยี 

1. การรับรู้ประโยชน์ 
 (Perceived Usefulness) 

2. การรับรู้วา่ใชง้านง่าย  
(Perceived Ease of Use)   

t-test, F-test, 

LSD 
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ท่านต้องเคยใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล หรือ สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่ ตราซัมซุง มาก่อน
หรือไม ่

เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ช่วงเวลาในการเก็บ วันที่ 1  – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็น
ระยะเวลา 15 วัน จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้จ านวนแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ชุด 
ขั้นตอนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้ออกแบบค าถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน โดยมีลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและเป็นค าถาม
ปลายปิด มีจ านวน 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูล ดังนี้  ค าถามนามบัญญัติ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศและอาชีพ ค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล 3 ข้อ คือ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่  2  การรับรู้และการยอมรับทางเทคโนโลยีของผู้ ใช้ งานสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน  
ตราแอปเปิ้ล หรือ สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่  ตราซัมซุง จะต้องเลือกตอบเพียง 1 ข้อ โดยการสร้างค าถาม
เป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 8 ข้อ การรับรู้และการยอมรับทางเทคโนโลยี การรับรู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) จ านวน  5   ข้อ การรับรู้ว่าใช้งานง่าย (Perceived Ease of 
Use: PEOU) จ านวน  3   ข้อ ที่มาของค าถามการรับรู้และการยอมรับทางเทคโนโลยีดัดแปลงมาจาก
ผู้ท าการวิจัย Yu-Fang Chiou (2011) 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้ใช้สมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล หรือ สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่ ตรา
ซัมซุงจะต้องเลือกตอบเพียง 1 ข้อโดยสร้างค าถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 34 ข้อ  
ทัศนคติด้านความเข้าใจจ านวน 10  ข้อ ทัศนคติด้านความรู้สึกจ านวน 10  ข้อ และทัศนคติด้านความโน้ม
เอียงของพฤติกรรมจ านวน 14 ข้อ ที่มาของค าถามการรับรู้และการยอมรับทางเทคโนโลยีดัดแปลงมาจาก
ผู้ท าการวิจัย Bonnie Lida Rogers (2004) 

รวมข้อค าถามทั้งหมด จ านวน  42 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลผ่านโปรแกรมทางสถิติ
และน ามา วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงอนุมานโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเป็นเครื่องมือในการวัดข้อมูล  
โดยใช้การค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร  
2 กลุ่ม ด้วยค่า  t-test และการค านวณและวิเคราะห์ เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัว
แปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า  F-test (One way ANOVA) และใช้การทดสอบ Least Significant 
Difference (LSD) ท าการทดสอบผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 

ด้านความเข้าใจ ด้านความรูส้ึก ด้านพฤติกรรม ภาพรวม 

t-test Sig. t-test Sig. t-test Sig. t-test Sig. 

เพศ 3.078 0.002* -2.704 0.007* 1.569 0.117 0.605 0.545 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านความเข้าใจ ด้านความรูส้ึก ด้านพฤติกรรม ภาพรวม 

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

อาย ุ 3.727 0.005* 4.641 0.001* 2.853 0.024* 4.285 0.002* 

การศึกษา 3.216 0.041* 4.847 0.008* 3.156 0.044* 5.027 0.007* 

อาชีพ 2.930 0.021* 3.287 0.011* 1.785 0.131 2.561 0.038* 

รายได้เฉลี่ย 2.211 0.053 3.762 0.002* 2.617 0.024* 3.253 0.007* 

 

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 
 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 
สมมติฐานที่ 2 ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งาน 
       สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

การรับรู้ 

ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 

ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ภาพรวม 

F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 
การรับรู้
ประโยชน์
ทาง

24.531 0.000* 6.309 0.002* 20.050 0.000* 20.985 0.000* 
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เทคโนโลยี 
หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 3 ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อ      
              การใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

การรับรู้ 

ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน 

ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ภาพรวม 
F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

การรับรู้ 
ความง่ายใน 
การใช้งาน
ของ
เทคโนโลยี 

23.176 0.000* 18.596 0.000* 23.459 0.000* 32.075 0.000* 

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางท่ี 4 สรุปความสอดคล้องของผลการศึกษาเทียบเคียงกับผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

เรื่องท่ีจะศึกษา ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ความ
สอดคล้อง 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ
ทัศนคติในการใช้งาน
สมาร์ทโฟน 

ธนัชภรณ์  จินดามณีโรจน ์
(2556) 

X 
เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ทัศนคติในการใช้งานสมาร์ท
โฟนแตกต่างกัน วิธาน ยิ่งยงยศ (2556) + 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ
ทัศนคติในการใช้งาน
สมาร์ทโฟน 

วิธาน ยิ่งยงยศ (2556) + 

อายุ อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติใน
การใช้งาน 
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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เรื่องท่ีจะศึกษา ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ความ
สอดคล้อง 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ 

X 
 

ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อทัศนคติในการใช้
งานสมาร์ทโฟน 
แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษามีผลต่อทัศนคติใน
การใช้งานสมาร์ทโฟน 

สิริประภา  วุฒิชนม์ 
(2555) 

+ 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
มีทัศนคติในการใช้งาน
สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ Hsiao, K. (2013) 

+ 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 55,001 
บาท ขึ้นไป 
(ระบบแอนดรอยด์) 

- 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 55,001 
บาท ขึ้นไป 
(ระบบ IOS) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนแต่ละ
ตราสินค้า 

Azzawi, M.  Mac A. 
and  N. Ezeh. (2012) 

+ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ 
งานสมาร์ทโฟน ตรา แอป
เปิ้ลมากกว่า ตรา ซัมซุง 

ระดับการรับรู้โดยรวมมีผล
กับทัศนคติต่อการใช้สมาร์ท
โฟน 

จิรวัฒน ์วงศ์ธงชัย (2555) + 
มีระดับการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานและความมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

การรับรู้ประโยชน์มีผลกับ
ทัศนคติต่อการใช้สมาร์ท
โฟน 

Dong-Hee Shin (2012) + 

ระดับการรับรู้ประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผล
กับทัศนคติต่อการใช้งาน
สมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 

การรับรู้ว่าใช้งานง่ายมีผล
กับทัศนคตติ่อการใช้สมาร์ท
โฟน 

Dong-Hee Shin (2012) + 

ระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่าย
ทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
ส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้
งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  + หมายถึง มีความสอดคล้อง  
x หมายถึง ขัดแย้ง หรือไม่มีความสอดคล้องกัน 
-  หมายถึง ไม่ได้ท าการวิจัย 

จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
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 ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิธาน ยิ่งยงยศ (2556) ที่ระบุว่า เพศที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติที่แตกต่างกันเมื่อมีการรับรู้ข้อมูลที่เท่ากัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน  
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีรายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Hsiao, K. (2013) ที่พบว่ากลุ่มคนผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์  
คือ ผู้ที่มีรายได้สูง แต่ไม่ได้ท าวิจัยกลุ่มคนผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ IOS  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 385 คน ส่วนใหญ่ใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล     
มากกว่าใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นกาแล็กซี่ ตราซัมซุงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Azzawi, M.  Mac A. and  N. 
Ezeh. (2012) ที่ศึกษาความชอบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระหว่างสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล 
และซัมซุง พบว่านักศึกษาให้มูลค่าของตราสินค้าและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาร์ทโฟนเป็นหลัก 
ผลการวิจัยปรากฏว่านักศึกษาเลือกสมาร์ทโฟน ตรา แอปเปิ้ล เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความแข็งแกร่งของตรา
สินค้าและมูลค่าของตราสินค้าที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนตรา ซัมซุง 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ทั้งสองตราสินค้ามีระดับการรับรู้โดยรวม  
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรวัฒน์  วงศ์ธงชัย (2555) ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ด้านความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความสนุกในการใช้งาน ความสอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ 
และประสบการณ์ในอดีต ความง่ายในการใช้งานและความมีประโยชน์ ตามล าดับ  
 ผลการศึกษา การรับรู้ประโยชน์ที่แตกต่างกันมีผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่าง
กันสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dong-Hee Shin (2012) ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นของการใช้งาน
สมาร์ทโฟนจะท าให้ผู้ใช้เห็นความส าคัญของการใช้งานสมาร์ทโฟนมากขึ้นเพราะผู้ใช้จะเชื่อว่าสมาร์ทโฟน
จะช่วยเรื่องศักยภาพในการท างานดีขึ้น ผู้ใช้ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานสมาร์ทโฟน  

สรุปผลการวิจัย 

 จากยอดขายที่ เ ติบ โตอย่ างรวด เร็ วของสมาร์ท โฟน รุ่ น ไอ โฟน ตราแอปเปิ้ ล  และ 
สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่ ตราซัมซุงซึ่งมีการแข่งกันพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
และพฤติกรรมการใช้ชี วิตของผู้บริ โภคในทุกๆ ด้ าน เช่น  กา รส่ งข้อความผ่ านแอพลิ เคชั่ น  
การสื่อสารแบบเห็นหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพและเสียงให้คมชัด สร้างระบบประมวลผลอย่าง
รวดเร็วเพ่ือการใช้งานออนไลน์ เน้นการออกแบบหน้าจอให้กว้างขึ้นเพ่ือใช้งานบนเว็บไซต์ และโซเชียล
มีเดีย (Social Media)ได้อย่างสะดวกและชัดเจน การออกแบบตัวเครื่องให้มีลักษณะบางเพ่ือความสะดวก
ในการพกพา เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้ส่งผลกับการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ว่าใช้งานง่ายของผู้บริโภค และ
ส่งผลต่อทัศนคติด้านความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการใช้สมาร์ทโฟน จึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัย
มองเห็นความส าคัญและประโยชน์จากการวิจัยจึงได้ท าการวิจัยขึ้นมาโดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 2) เพ่ือ



 
3-102 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 3) เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 25-34 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 55,001 ขึ้นไป  เนื่องจาก 
สมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล และ สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่ ตราซัมซุง มีระดับราคาตั้งแต่ 12,000-
30,000 บาท จึงท าให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่  มีรายได้ตั้งแต่ 15,0000 บาทข้ึนไป 
 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ลมากกว่า
สมาร์ทโฟนตรา ซัมซุง โดยมีระดับการรับรู้ด้านประโยชน์เกี่ยวกับความสามารถของสมาร์ทโฟนที่จะช่วยท า
ให้ความสามารถด้านการท างานและการใช้ชีวิตของผู้ ใช้สม าร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล และ ซัมซุง  
อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของผู้ใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับการรับรู้ของ
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล และ 
สมาร์ทโฟน รุ่น กาแล็คซี่  ตราซัมซุงมี แอพลิ เคชั่นและฟังก์ชั่นการท างานที่มากกว่าโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่แบบเดิมอย่างชัดเจน การรับรู้ถึงประโยชน์ด้านการใช้งานจึงอยู่ในระดับมาก ในขณะเดียวกันการ
รับรู้ ว่ า ใช้ งานง่ ายนั้นอยู่ ในระดับปานกลางเพราะ กลุ่ มตัวอย่ างยั งรู้ สึ กถึ งความซับซ้อนด้าน  
การใช้งานของสมาร์ทโฟนว่ามีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิมและจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ใช้สมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ล และ 
ซัมซุง ด้านความเข้าใจส่วนใหญ่ของทั้งสองตราสินค้ามีระดับเท่ากันแต่ผู้ที่ ใช้ งานสมาร์ทโฟน  
ตรา แอปเปิ้ล มีทัศนคติด้านความเข้าใจในการใช้งานสมาร์ทโฟนจากประสบการณ์เดิมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ในขณะที่ผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟนตรา ซัมซุง มีระดับความเข้าใจในการใช้งานสมาร์ทโฟน  
จากประสบการณ์เดิมอยู่ในระดับมาก แต่โดยรวมแล้วทัศนคติด้านความเข้าใจของทั้งสองตราสินค้า  
อยู่ในระดับมาก เท่ากัน เนื่องจากผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล เป็นระบบการปฏิบัติการ 
IOS ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงและแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมของผู้ใช้งาน  
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิมท าให้ผู้ ใช้งานอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมได้น้อย ขณะที่สมาร์ทโฟน  
รุ่น กาแล็คซี่ ตราซัมซุง เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดที่มีผู้พัฒนาอย่าง
แพร่หลาย ผู้ใช้งานจึงมีประสบการณ์เดิมที่คุ้นเคยอยู่บ้างการรับรู้ในข้อนี้จึงสูงกว่า แต่หากมองภาพรวม
ส า ห รั บ ทั ศนค ติ ด้ า นค ว าม เ ข้ า ใ จ ข อ งผู้ ใ ช้ ง า นส มา ร์ ท โ ฟนทั้ ง ส อ งต ร าสิ น ค้ า ถื อ ว่ า อยู่ ใ น 
ระดับมากเท่ากัน 
 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ใช้สมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ล และ
สมาร์ทโฟน รุ่ นกาแล็คซี่  ตราซัมซุ ง  ด้ านความรู้ สึ กมี ระดับ เท่ ากัน  แต่ผู้ ใช้ ง านสมาร์ทโฟน  
รุ่นกาแล็คซี่ ตราซัมซุง ยังไม่ค่อยสังเกตเห็นความต่างด้ านการออกแบบตัวเครื่องกับสมาร์ทโฟน 
ตราอ่ืนๆ ส่วนสมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีการออกแบบที่แตกต่างจาก
สมาร์ทโฟนทั่วไป ระดับการสังเกตในการรับรู้จึงเห็นได้ง่ายกว่า 
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 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ใช้สมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ ล และ 
ซัมซุง ด้านความพฤติกรรมส่วนใหญ่ของทั้งสองตราสินค้ามีระดับเท่ากัน  แต่พฤติกรรมการใช้งาน 
แอพพลิ เคชั่น ใหม่ๆ ของผู้ ใช้ งานสมาร์ทโฟน ตราแอปเปิ้ ลอยู่ ในระดับมาก ขณะที่ ผู้ ใ ช้ งาน  
สมาร์ทโฟนตรา ซัมซุง อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเดิมๆ ที่คุ้นเคย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ยูทูป เป็นต้น ส าหรับสมาร์ทโฟน 
ตราแอปเปิ้ล อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตราซัมซุง อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ ล อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ใช้งาน
สมาร์ทโฟนตรา ซัมซุง อยู่ ในระดับปานกลาง  เนื่องจากผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล 
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างชอบทดลองแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เนื่องจากมีแอพลิเคชั่นที่หลากหลายน่าสนใจ ส่วน
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตราซัมซุง สนใจทดลองแอพลิเคชั่นใหม่น้อยกว่าอาจเป็นเพราะช่วงอายุของผู้ใช้งาน
สมาร์ทโฟนตราซัมซุง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุที่สูงกว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล จึงไม่ค่อยกล้าทดลอง
อะไรใหม่ๆ รวมทั้งการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) และฟังก์ชันการท างานของสมาร์ทโฟนก็อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเช่นกัน 
 ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ใช้สมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล และซัมซุง
โดยรวมมีระดับแตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตรา แอปเปิ้ล มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนตราซัมซุง มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากสมาร์ทโฟน 
ตราแอปเปิ้ลมีรุ่นของโทรศัพท์น้อยจึงท าให้การท าความเข้าใจในการใช้งานแต่ละรุ่นค่อนข้างง่ายและ
คล้ายกัน ในขณะที่สมาร์ทโฟนตราซัมซุง มีรุ่นค่อนข้างมากการใช้งานแตกต่างกันไปท าให้ทัศนคติความรู้ 
ความเข้าใจ และพฤติกรรม โดยรวม 3 ด้าน จึงมีค่าต่ ากว่า 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ท
โฟนที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วน
ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ ส่ ง ผ ล กั บ ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ส ม า ร์ ท โ ฟ น ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น คื อ  
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลมีผลท าให้ทัศนคติในการใช้งานสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน  
ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ เพราะเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีทัศนคติการรับรู้ต่อการใช้งานสมาร์ท
โฟนได้ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับ
ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับการรับรู้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่แตกต่าง
กันส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งด้านความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
โดยพบว่า  

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านความเข้าใจสามารถแบ่งระดับการรับรู้ประโยชน์ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด กลุ่มท่ีมีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปานกลางถึงน้อยที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม  
  ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านความรู้สึกสามารถแบ่ง ระดับการรับรู้ประโยชน์ออกเป็น  
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากที่สุด กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปานกลางถึง
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น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ยกเว้น กลุ่มที่มีระดับรับรู้มากและ กลุ่มที่มีระดับ
การรับรู้ปานกลางถึงน้อยที่สุด นั้นมีทัศนคติด้านความรู้สึกในการใช้สมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านความพฤติกรรมสามารถแบ่งระดับการรับรู้ประโยชน์ออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากที่สุด กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปานกลางถึง
น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม 

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนโดยรวมสามารถแบ่งระดับการรับรู้ประโยชน์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากที่สุด กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปานกลางถึงน้อยที่ สุด 
เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันส่งผลกับ
ทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันส่งผลกบัทัศนคติต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งด้านความเข้าใจ ความรู้ และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน โดยพบว่า  

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านความเข้าใจสามารถแบ่งระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของ
เทคโนโลยีออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากที่สุด กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ มาก กลุ่มที่มีระดับ
การรับรู้ปานกลาง ระดับการรับรู้น้อยและน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 4 
กลุ่ม 

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านความรู้สึกสามารถแบ่งระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยี
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด กลุ่มท่ีมีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปาน
กลาง ระดับการรับรู้น้อยและน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม 

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนด้านพฤติกรรมสามารถแบ่งระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยี
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด กลุ่มท่ีมีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปาน
กลาง ระดับการรับรู้น้อยและน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม 

ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟนโดยรวมสามารถแบ่งระดับการรับรู้ว่าใช้งานง่ายของเทคโนโลยี
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด กลุ่มท่ีมีระดับการรับรู้มาก กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ปาน
กลาง ระดับการรับรู้น้อยและน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยมีข้ อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไปและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนควรสร้างการรับรู้ด้านประโยชน์ และความง่ายในการใช้งานสมาร์ทโฟน  
ของตนให้เป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างความแตกต่างในการรับรู้ให้ผู้ใช้งานได้ชัดเจน นอกจากนี้การสร้าง
คุณคา่ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจจากฟังก์ชันการท างานที่แตกต่าง และตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้งาน
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ด้วยการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วจนท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ชีวิตได้แตกต่างจากผู้อ่ืน คุณค่าในส่วนนี้
จะช่วยเสริมความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ในระยะยาวส าหรับสภาวะตลาดที่มี การแข่งขันรุนแรงในทุก
รูปแบบ นวัตกรรมที่ดีจึงจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆ กัน เพราะ
ทัศนคติของผู้บริโภคนั้นมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง 
 การสร้างแอพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนควรจะดูวิถีชีวิตของ
ผู้ใช้ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงคนท างานเป็นหลัก แต่เนื่องจากสมาร์ทโฟนตราซัมซุง ซึ่งมีฐานผู้ใช้  
ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปมากกว่าสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ล ดังนั้น ซัมซุงจึงควรมีแอพลิเคชั่นที่ตอบสนองความ
ต้องการคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เช่น แอพลิเคชั่นสอนการใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้นพร้อมภาพและเสียงเพ่ือ
แสดงให้เห็นความใส่ผู้ใช้กลุ่มนี้เป็นพิเศษ ในส่วนของสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ลแสดงให้เห็นว่า ต้องการเพ่ิม
ฐานผู้ใช้กลุ่มที่มีก าลังซื้อมากกลุ่มนี้ได้เช่นกันสังเกตจากการออกแบบหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในไอโฟน 6 
พลัส ให้มีขนาดกว้างถึง 5.5 นิ้ว เพ่ือสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้กลุ่มนี้และกลุ่มที่นิยมหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่ง
ผู้ใช้กลุ่มนี้เคยเลือกใช้ซัมซุงมาก่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์ของแอปเปิ้ลเพ่ือขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้สมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ลและซัมซุงจ านวนที่
เท่ากัน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ได้จ ากัดจ านวนผู้ใช้แต่ละตรา
สินค้า ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาจึงไม่สามารถเปรียบเทียบตราสินค้าทั้งสองได้อย่างชัดเจน 

2. ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ จาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีเปลี่ยนจากสมาร์ทโฟนตราแอปเปิ้ลมาใช้ซัมซุงหรือตราสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าเดิม เนื่องจากติดข้อจ ากัดด้านเวลาผู้วิจัยจึงตัดออก  
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