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    บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเร่ือง อุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมนี้ มีวัตถุประสงค ประการแรก เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของผูบริโภค อุปสงคของผูบริโภค 
และพฤติกรรมของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
อุปสงคและความพึงพอใจของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน โดยการศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิง
พรรณนาโดยใชวิธีการสํารวจรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามปลายปด สุมตัวอยาง
แบบบังเอิญจํานวน 400 ตัวอยาง จากประชากรผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  
 ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญเปนหญิงโสด  อายุ
ระหวาง 21 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ีย
ไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน สวนอุปสงคของผูบริโภคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน สวนใหญนิยม
ใช โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีความจุของหนวยความจําท่ี 16GB ซ่ึงมีระดับราคาอยูท่ีชวง 20,001 
– 25,000 บาท ซ่ึงสวนใหญซ้ือมาใชไดไมเกิน 1 ป จากรานผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิโดยตรง 
ดวยการชําระเปนเงินสด สวนการชําระคาบริการรายเดือนสวนใหญใชระบบเหมาจายรายเดือน โดย
มีคาใชจายประมาณ 501 – 1,000 บาทตอเดือน สวนในดานพฤติกรรม ของผูบริโภค
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชโทรศัพทคร้ังละประมาณ 6 – 15 นาทีตอคร้ัง 
และปริมาณการใชตอวันประมาณ 6 – 10 คร้ัง สวนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนิยมทํามากท่ีสุด คือ การใช
เขาถึงอินเทอรเน็ต การใชเขาเครือขายสังคมออนไลน และการใชโทรออก – รับสาย  



จ 
 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีสําคัญอันดับแรก คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมาเปนปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ และปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภค 
สวนดานความพึงพอใจของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนพบวา ปจจัยท่ีสรางความพึงพอใจแก
ผูบริโภคระดับมากท่ีสุดไดแก คุณสมบัติในเร่ืองความสามารถท่ีหลากหลายของโทรศัพท  
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     ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were (1) to study the general characteristics, demand, and 
behavior of iPhone mobile consumers, and (2) to study the factors affecting consumer demand 
and the satisfaction of the iPhone mobile buyers. This study used survey method by collecting 
primary data based on closed end accidental sampling of 400 iPhone mobile users population in 
Mueang district of Chiang Mai. 
 The results of the study showed that consumers who use iPhone mobile were mostly  
single women aged between 21 -30 years and hold bachelor degree. Mainly working as private 
company’s employees and had median income not more than 15,000 baht per month. The most of 
the iPhone mobile users prefer the one with 16GB capacity of memory; price levels in the range 
of 20,001 – 25,000 baht; mainly bought and used for less than one year; bought from the 
authorized vendors and buying with cash. The monthly fee paid was practiced in most systems. 
The cost was about 501 – 1,000 baht per month. Regarding to the behavior of the iPhone mobile 
consumers, it revealed that most consumers each time use the phone for about 6 – 15 minutes and 
used about 6 – 10 times per day. For the most popular activities were internet access, online social 
network and outgoing calls – incoming calls. 
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The most important factor affecting the demand of iPhone mobile was product, next were 
price of the product and the tastes of consumers. Finally, it was found that a wide variety of 
iPhone products was the most important factor that maximize consumers satisfaction. 
  


