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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันเราคงปฏิเสธไมไดวาโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสําคัญมากข้ึนทุก

วันและคนท่ัวโลกนิยมใชกันอยางแพรหลายซ่ึงมีรายงานจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

หรือ  “ไอทียู (International Telecommunications Union : ITU)” เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 วา 

ในปลายป พ.ศ. 2553 มีผูใชโทรศัพทมือถือท่ัวโลก 5,280 ลานราย ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 4,660 ลานราย ใน

ปลายป พ.ศ. 2552  สําหรับประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ

โทรศัพทมือถือ ในระหวางป 2548 – 2552 พบวา ผูใชคอมพิวเตอรและผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวน

เพิ่มข้ึน คือ ในป 2548 มีจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 14.45 ลานคน (รอยละ 24.5) และผูใชอินเทอรเน็ต 

7.08 ลานคน (รอยละ 12.0) ตอมาในป 2552 มีผูใชเพิ่มข้ึนเปน 17.93 ลานคน (รอยละ 29.3) และ 

12.33 ลานคน (รอยละ 20.1) ตามลําดับ สวนผูใชโทรศัพทมือถือ ในป 2548 มีผูใช 21.68 ลานคน 

(รอยละ 36.7) ตอมาในป 2552 ไดเพิ่มข้ึนเปน 34.83 ลานคน (รอยละ 56.8) ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ

ลาสุดจากรายงานของวิกิพีเดียวาประเทศไทยมีการใชโทรศัพทมือถือติดอันดับท่ี 18 ของโลก นั่น

คือ มีการใชโทรศัพทมือถือมากกวา 65 ลานเคร่ือง และมีหมายเลขโทรศัพทท่ีเปดใชใหมในป พ.ศ. 

2553 ประมาณ78 ลานเลขหมาย (http://www.telecomjournal.net) 
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ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รูปท่ี 1 กราฟแสดงเปรียบเทียบจํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

           และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2548 - 2552          

 ถาพิจารณาในแงของยอดจําหนายโทรศัพทมือถือท่ัวโลกในป พ.ศ. 2553 ปรากฏวาเพิ่มข้ึน

เปน 1,390 ลานเคร่ือง นับไดวาเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.5 จากป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนาย 1,170 ลาน

เคร่ือง  และหากพิจารณาเฉพาะในไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2553 ปรากฏวามียอดจําหนายท้ังหมด 

401.4 ลานเคร่ือง นับไดวาเพิ่มข้ึนรอยละ 17.9 จากไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนาย

ท้ังหมด 340.5 ลานเคร่ือง ซ่ึงอัตราการเติบโตสวนใหญของยอดจําหนายโทรศัพทมือถือมาจากยอด

จําหนายโทรศัพทมือถืออัจฉริยะ หรือ “สมารตโฟน (Smart Phone)” โดยไอดีซี (International Data 

Corporation : IDC) คาดการณวา ในป พ.ศ. 2554 ยอดจําหนายของสมารตโฟนนาจะเติบโตข้ึนถึง

รอยละ 44 จากป พ.ศ. 2553 (http://www.telecomjournal.net) 

 แตถาพิจารณาในแงของบริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือท่ีมียอดจําหนายมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี

หนึ่ง คือ โนเกีย (Nokia) ซ่ึงในไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2553 มียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 123.7 

ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 30.8 ของยอดจําหนายรวมทั่วโลก โดยมีสวนแบงทางการตลาดลดลงรอย

ละ 2.4 จากไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 126.8 ลานเคร่ือง อันดับท่ี
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สอง คือ ซัมซุง (Samsung) ซ่ึงในไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2553 มียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 80.7 

ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 20.1 ของยอดจําหนายรวมทั่วโลก โดยมีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึน

รอยละ 17.3 จากไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 68.8 ลาน

เคร่ือง อันดับท่ีสาม คือ แอลจี (LG) ซ่ึงในไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2553 มียอดจําหนาย

โทรศัพทมือถือ 30.6 ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 7.6 ของยอดจําหนายรวมทั่วโลก โดยมีสวนแบงทาง

การตลาดลดลงรอยละ 9.7 จากไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 33.9 

ลานเคร่ือง อันดับท่ีส่ี คือ ZTE  ซ่ึงในไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2553 มียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 

16.8 ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 4.2 ของยอดจําหนายรวมท่ัวโลก โดยมีสวนแบงทางการตลาด

เพิ่มข้ึนรอยละ 76.8 จากไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 9.5 ลาน

เคร่ือง  และอันดับท่ีหา คือ แอปเปล (Apple) ในไตรมาสท่ีส่ีของป พ.ศ. 2553 มียอดจําหนาย

โทรศัพทมือถือ 16.2 ลานเคร่ือง คิดเปนรอยละ 4 ของยอดจําหนายรวมทั่วโลก โดยมีสวนแบงทาง

การตลาดเพิ่มข้ึนรอยละ 86.2 จากไตรมาสที่ส่ีของป พ.ศ. 2552 ท่ีมียอดจําหนายโทรศัพทมือถือ 8.7 

ลานเคร่ือง จะเห็นไดวาแมจะมีการจําหนายโทรศัพทมือถือออกไปจํานวนมากซ่ึงในบางประเทศมี

การจําหนายโทรศัพทมือถือมากกวาจํานวนประชากรแตก็ไมมีทีทาวาตลาดโทรศัพทมือถือจะซบ

เซา  เพราะทางผูผลิตตางพากันหากลยุทธใหมๆ โดยเฉพาะกลยุทธดานการประยุกตใชท่ีสามารถ

ดึงดูดกลุมผูใชโทรศัพทมือถือไดไมนอยทําใหจากท่ีมีโทรศัพทมือถือเคร่ืองเดิมอยูแลวก็อยากจะได 

โทรศัพทมือถือรุนใหมๆท่ีมีความสามารถมากกวาเคร่ืองเดิมท่ีใชอยู   

(http://www.telecomjournal.net) 

 จากขอมูลขางตนจะสังเกตวายอดจําหนายโทรศัพทมือถือ อันดับท่ีหา คือ แอปเปล มีสวน

แบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในจํานวน 5 บริษัทท่ีมียอดจําหนายสูงสุดท่ัวโลก โดยแอปเปล

ไดแสดงไอโฟนรุนแรกโดย สตีฟ จอบส ในงานแมคเวิลด วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2550 ไอโฟนเร่ิมมี

วางจําหนายคร้ังแรกเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยรวมมือกับ

เครือขายเอทีแอนดทีไวรเลสส (ในขณะน้ันช่ือ ซิงกิวลารไวรเลสส) โดยทางแอปเปลขายไอโฟนได 

270,000 เคร่ือง ในชวง 30 ช่ัวโมงแรกท่ีเปดจําหนาย  ซ่ึงขณะนั้นไอโฟนรุนแรกมีวางจําหนายใน 6 

ประเทศไดแก ไอรแลนด สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เยอรมนี ออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา และ

หลังจากนั้นมีวางจําหนายเพิ่มข้ึนรวมเปนท้ังหมด 70 ประเทศท่ัวโลก 
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 สวนประเทศไทยเร่ิมมีการวางจําหนายไอโฟน3G   ในวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2552  

โดยทรูมูฟเปนผูถือลิขสิทธ์ิการจําหนายเปนรายแรกในประเทศไทย และมีงานเปดตัวระหวางวันท่ี 

16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รอยัลพารากอนฮอลล สยามพารากอน  และดีแทคเปนรายท่ีสองท่ีได

ลิขสิทธ์ิการจําหนาย โดยมีการเปดตัวพรอมจําหนายเคร่ืองวันแรก เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 

ณ ลานพารกพารากอน สยามพารากอน และไอโฟน4 ไดเปดตัวในวันท่ี 23 กันยายน 2553 

โดยทรูมูฟ   ดีแทค  และเอไอเอสเปนผูถือลิขสิทธ์ิการจําหนายในประเทศไทย  

 จังหวัดเชียงใหม เปนหนึ่งจังหวัดในประเทศไทย ท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ 

ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือใหญเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศ และมี

จํานวนประชากรประมาณ 1.63 ลานคน มากเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหมเปน

จังหวัดท่ีมีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานการ

ทองเท่ียว เศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา และเทคโนโลยี จนเปนเมืองเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดใน

ภาคเหนือ รองจากกรุงเทพมหานคร ทําใหผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมมีกําลังซ้ือสูง 

 โดย เฉพาะก า รที่ จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม มี สถ าน ศึกษ า ระดั บประ เทศตั้ ง อ ยู อ ย า ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมไปถึงสถานศึกษาทุกระดับของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแหง ทําใหมี

นักเรียนและนักศึกษาท้ังในจังหวัดและตางจังหวัดมาเรียนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้จังหวัด

เชียงใหมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคเหนือ มีนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศมา

ทองเท่ียวติดอันดับตน ๆ ของประเทศ จังหวัดเชียงใหมจึงมีผูบริโภคมากมายหลากหลายประเภท 

ทําใหมีนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศมาลงทุนทําธุรกิจในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ไมวาจะเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงระดับ 5 ดาว และธุรกิจ

ประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมไปถึงธุรกิจประเภทเทคโนโลยี เพราะปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญและ

จําเปนมากข้ึนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการทํางาน การศึกษา และการทําธุรกิจ 

เพราะทําใหเราสามารถทําอะไรไดงายข้ึน สะดวกสบายและรวดเร็วข้ึน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท 

โทรสาร รวมไปถึงโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยางไอโฟน ซ่ึงก็เปนท่ีนิยมใชในจังหวัดเชียงใหม ถึงแมวาจะ

ยังไมมีการวัดเปนตัวเลขออกมาใหทราบกันอยางชัดเจน แตก็สามารถสังเกตจากการพกพาและการ

ใชไอโฟนของผูบริโภคที่พบเจอตามสถานท่ีตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมวามีไมนอยเลยทีเดียว 

การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงประเด็นท่ีจะศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 
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โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุป

สงคของ ผูบ ริโภคโทรศัพท เค ล่ือน ท่ีไอโฟน  รวมไปถึ งความพึงพอใจของ ผูบ ริโภค

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ซ่ึงการศึกษาหัวขอตาง ๆ ขางตนจะศึกษาจากผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

     2. เพ่ือศึกษาโครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

     3. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม  

     4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

     1. ผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถนําขอมูลท่ีไดศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้นําไปใชในการแกไข

ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงการผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากข้ึน 

     2. หนวยงานภาคเอกชนและผูประกอบการรานคาตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโทรศัพท                            

เคล่ือนท่ี เชน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัท ทรูมูฟ จํากัด สามารถนําขอมูลท่ีได

ศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้นําไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ

ในการขายเพ่ือใหมียอดขายและรายไดมากข้ึนตอไป 

     3.หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีหนาท่ีดูแลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ประเทศไทย) หรือท่ีนิยมเรียกกันตามภาษาพูดวา กระทรวงไอซีที รวมไปถึง บริษัท กสท 



7 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สามารถนําขอมูลท่ีไดศึกษาวิจัย

ในเร่ืองนี้นําไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงการลงทุนและเศรษฐกิจของจังหวัด

เชียงใหมและประเทศใหดียิ่งข้ึนตอไป 

     4. นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ผูท่ีสนใจ และประชาชนท่ัวไปสามารถนําขอมูลท่ีได

ศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้นําไปใชในการศึกษาเรียนรูและตัดสินใจในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน

ปจจุบันหรืออนาคต และนําไปใชในการศึกษาตอ หรือเพื่อการสืบคนขอมูล หรือนําไปใชในการ

อางอิงตอไป 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศีกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบการศึกษาภาคตัดขวาง 

(Cross-Sectional Studies) ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ (Survey Method) และใช

แบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือของการศึกษา โดยท่ีประชากรเปาหมายของการศึกษา ไดแก 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงขอมูลของการศึกษานี้ไดจาก

การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง โดยกําหนดระดับความ

เช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 โดยขอมูลท่ีไดจากตัวอยางจะถูกนําไปวิเคราะหประมวลผลโดยสถิติเชิง

พรรณนาและการวิเคราะหแบบวัดเจตคติลิเคิรต (Likert Scale) จากนั้นหาความสัมพันธของขอมูล

อยูในรูปความถ่ีไคสแควร (Chi-Square) 

1.5 นิยามศัพท 

 อุปสงค (Demand) หมายถึง ความตองการและความสามารถในการซ้ือสินคาและบริการ 

         ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง บุคคลตางๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือสินคาและบริการ 

โดยใชเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

         โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือ โทรศัพทมือถือ (และมีการเรียก วิทยุโทรศัพท) หมายถึง อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการส่ือสารสองทางผาน โทรศัพทมือถือใชคล่ืนวิทยุในการติดตอกับเครือขาย

โทรศัพทมือถือโดยผานสถานีฐาน โดยเครือขายของโทรศัพทมือถือแตละผูใหบริการจะเช่ือมตอกับ

เครือขายของโทรศัพทบานและเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอ่ืน  
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         สมารตโฟน (Smart Phone)หมายถึง โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีความสามารถเพ่ิมเติมในลักษณะ

คอมพิวเตอรพกพา คือ สามารถเช่ือมตอความสามารถหลักเขารวมกับแอปพลิเคชัน และติดต้ัง

โปรแกรมเสริมสําหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท  ซ่ึง ข้ึนอยูกับแพลตฟอรมและ

ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท 

         ไอโฟน (iPhone) เปนโทรศัพทมือถือท่ีมีฟงกช่ันมากมายโดยเฉพาะความสามารถในการใช

งานอินเทอรเน็ตและมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล จํากัด โดยมีระบบปฏิบัติการ

หลัก iOS  

         SMS (Short Message Service) หรือ บริการขอความส้ัน หรือ บริการสารส้ัน เปนบริการ

การส่ือสารอยางหนึ่ง ท่ีใหผูใชงานสามารถสงขอความสั้นๆ ไปยังอุปกรณส่ือสารอีกเครื่องหนึ่งได 

พบใชในโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรมือถือ หรือโทรศัพทพื้นฐานบางระบบ 

        MMS (Multimedia Messaging Service) หมายถึง การสงขอความมัลติมีเดียที่รองรับการสง

รูปภาพสี ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงจากโทรศัพทมือถือเคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหน่ึง  

        อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ท่ีมีการเช่ือมตอระหวาง

เครือขายหลายๆ เครือขายท่ัวโลก โดยใชภาษาท่ีใชส่ือสารกันระหวางคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา โพรโท

คอล (Protocol) และสามารถสืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ รวมท้ังคัดลอกแฟมขอมูลและ

โปรแกรมมาใชได 

        ฟงกชัน (Function) ในทางคอมพิวเตอร คือ ชุดคําส่ังหรือขอมูลสําหรับปฏิบัติการคําส่ังใด

คําส่ังหนึ่ง ในทางเศรษฐศาสตรจุลภาค คือ ฟงกชันทางคณิตศาสตร ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวาง ปจจัยการผลิต ท่ีไดเอาเขาในกระบวนการผลิต และ ผลผลิต 

        มัลติมีเดีย (Multimedia) คือ ส่ือประสม หรือ ส่ือหลายแบบ เปนการใชส่ือในหลายรูปแบบ

ไมวาจะเปน ขอความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคล่ือนไหว สําหรับใหขอมูลความรูหรือใหความ

สําราญตอผูชม  

        อีเมล (E-Mail, e-mail) ยอมาจาก Electronic Mail หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส คือวิธีการหนึ่งของการแลกเปล่ียนขอความแบบดิจิทัล  
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         iOS หรือ iPhoneOS คือ ระบบปฏิบัติการที่ใชในอุปกรณพกพาของทาง Apple ซ่ึงเม่ือมี

การออกอุปกรณใหม ๆ มักจะมีการปรับปรุง iOS เวอรช่ันตามมาดวย เพื่อเพ่ิมความสามารถ 

ประสิทธิภาพ และปดรอยร่ัวในดานความปลอดภัย 

        ลิขสิทธ์ิ  หมายถึง สิทธิแตผูเดียวที่กฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับ

งานท่ีตนไดทําข้ึน อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไมวาในรูปลักษณะอยาง

ใดหรือวิธีใด รวมท้ังอนุญาตใหผูอ่ืนนํางานนั้นไปทําเชนวานั้นดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


