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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาท่ีไดแบงออกเปน 4 สวนดังนี ้

 สวนท่ี 1  ขอมูลดานลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคที่ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

เฉล่ียตอเดือน  

 สวนท่ี 2  โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยที่การศึกษาโครงสรางของอุปสงคเปนการศึกษาถึง จํานวน

เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน ความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีใช ราคาท่ีซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน สถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน และวิธีการชําระเงินคาเคร่ือง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน สวนการศึกษาพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคจะ

ศึกษาถึง ระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเคร่ืองปจจุบัน เครือขายท่ีใชบริการบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ระบบการชําระเงินคาบริการที่ใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ระยะเวลา

ในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอคร้ัง ความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอ

วัน คาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือน และจํานวนคร้ังเฉล่ียตอวันในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

 สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกเปน 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย บริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง รูปรางและขนาดท่ีทันสมัย 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ความสามารถหลากหลาย และการรับประกันท่ีดี 

 2. ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย ราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ราคา

ขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันยี่หออ่ืน และราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนกับคุณคาท่ี

ไดรับ 
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 3. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณาประชาสัมพันธ 

โปรโมช่ันสวนลดและของแถม โปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต โปรโมช่ันคาบริการราย

เดือนหลากหลาย และบริการหลังการขายของผูจัดจําหนาย 

 4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงประกอบดวย รานจัดจําหนายมีปริมาณมาก

เพยีงพอ รานจัดจําหนายมีสินคามากเพียงพอกับความตองการ รานจัดจําหนายหางายและสะดวกใน

การเดินทาง และรานจัดจําหนายมีบริเวณท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 

 5. ปจจัยดานพนักงานขาย ซ่ึงประกอบดวย ความรูความสามารถในการขาย มนุษยสัมพันธ

และกริยาวาจาท่ีดี 

6. ปจจัยดานสังคม  ซ่ึงประกอบดวย ตัวเอง ครอบครัวเพื่อนสนิท/เพื่อนรวมงาน/เพือ่นรวม 

สถาบัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ รวมถึงบทบาทหนาท่ีการงาน 

7. ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย      เปนความชอบสวนตัวเปนการเปล่ียน          

แปลงเปนความทันสมัย เปนแฟช่ันในขณะที่ซ้ือ เปนการประหยดั 

 สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในดานรูปรางและขนาด ดานเทคโนโลยี ดาน

ความสามารถหลากหลาย ดานการรับประกัน ดานราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานการโฆษณา

ประชาสัมพันธ ดานโปรโมช่ันสวนลดและของแถม ดานโปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต 

ดานโปรโมช่ันคาบริการรายเดือน ดานบริการหลังการขาย ดานชองทางการจัดจําหนาย และความ

พึงพอใจโดยรวมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

4.1 ขอมูลดานลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ซ่ึงผลของการศึกษาท่ีไดมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1.1 เพศ จากการศึกษาโดยทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากประชากรเปาหมายจํานวน 

400 ตัวอยาง พบวาผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนที่เปนผูชายมีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 

และเปนผูหญิงจํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนเปนผูหญิงมากกวาผูชายเกือบ 3 เทา ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 114 28.5 

หญิง 286 71.5 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.1.2 อายุ จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 อายุตั้งแต 21 – 30 ป มี

จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 อายุตั้งแต 31 – 40 ป มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 อายุ

ตั้งแต 41 – 50 ป มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และอายุตั้งแต 51 – 60 ป มีจํานวน 3 คน ซ่ึงผล

การศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทไอโฟนมีตั้งแตอายุนอยกวา 20 ป ไปจนกระท่ัง 60 ป แตไมพบ

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีอายุมากกวา 60 ปเลย โดยกลุมอายุท่ีใชโทรศัพทไอโฟนมากท่ีสุด

คือ กลุมอายุ 21 – 30 ป ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 20 ป 37 9.3 

21 - 30 ป  238 59.5 

31 - 40 ป  94 23.5 

41 - 50 ป 28 7.0 

51 - 60 ป 3 0.8 

61 ป ข้ึนไป 0 0.0 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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 4.1.3 สถานภาพ จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผู ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีเปนโสดมีจํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 81.5 สมรสจดทะเบียนมี

จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 สมรสไมจดทะเบียนมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 แยกกัน

อยูมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และหยา/หมายมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ซ่ึงผล

การศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทไอโฟนสวนใหญเปนโสดมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 4.3  

ตารางท่ี 4.3 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

สถานภาพ จํานวน(คน) รอยละ 

โสด 326 81.5 

สมรสจดทะเบียน 57 14.3 

สมรสไมจดทะเบียน 14 3.5 

แยกกันอยู 2 0.5 

หยา/หมาย 1 0.3 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.1.4 ระดับการศึกษา จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีระดับการศึกษาหรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 0.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 

ระดับอนุปริญญาหรือปวส. มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 272 คน 

คิดเปนรอยละ 68.0 ระดับปริญญาโทมีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ระดับปริญญาเอกมี

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และอ่ืน ๆ อีกจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ซ่ึงผลการศึกษาสรุป

ไดวากลุมตัวอยางระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนกลุมท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมากท่ีสุด ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน 3 0.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 3.5 

อนุปริญญา/ปวส. 8 2.0 

ปริญญาตรี 272 68.0 

ปริญญาโท 97 24.3 

ปริญญาเอก 3 0.8 

อ่ืน ๆ  3 0.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.1.5 อาชีพ จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนท่ีมีอาชีพเปนขาราชการจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 พนักงานของรัฐมีจํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 3.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจํานวน 54 คิดเปนรอยละ 13.5 พนักงาบริษัทเอกชนมี

จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 เจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัวมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

6.5 คาขายหรืออาชีพอิสระมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 นักเรียนหรือนักศึกษามีจํานวน 119 

คน คิดเปนรอยละ 29.8 พอบานหรือแมบานมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และอ่ืน ๆ มีจํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 1.5 สามารถสรุปผลการศึกษาไดวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญมี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และรองลงมาคือกลุมนักเรียนนักศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จํานวน(คน) รอยละ 

ขาราชการ 12 3.0 

พนักงานของรัฐ 14 3.5 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 54 13.5 

พนักงานบริษทัเอกชน 140 35.0 

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 26 6.5 

คาขาย/อาชีพอสิระ 26 6.5 

นักเรียน/นักศึกษา 119 29.8 

พอบาน/แมบาน 3 0.8 

เกษยีณอายุ/รับบํานาญ 0 0.0 

อ่ืน ๆ  6 1.5 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอย

ละ 42.0 รายได 15,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รายได 30,001 – 

45,000 บาท มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 รายได 45,001 – 60,000 บาท มีจํานวน 27 คน คิด

เปนรอยละ 6.8 รายได 60,001 – 75,000 บาท มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 รายได 75,001 – 

90,000 บาท มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และรายได 90,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 12 คน คิด

เปนรอยละ 3.0 ผลการศึกษาสรุปไดวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมากท่ีสุดมีรายไดไมเกิน 

15,000 บาท และตามมาดวยผูมีรายได 15,001 – 30,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายไดเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 15,000 บาท 168 42.0 

15,001 - 30,000 บาท 129 32.3 

30,001 - 45,000 บาท 57 14.3 

45,001 - 60,000 บาท 27 6.8 

60,001 - 75,000 บาท 4 1.0 

75,001 - 90,000 บาท 3 0.8 

90,001 บาท ข้ึนไป 12 3.0 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
4.2 โครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.2.1 จํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน (รวมทุกยี่หอ) จากประชากร

เปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนที่ท่ีใชอยูใน

ปจจุบันจํานวน 1 เคร่ือง มี 206 คน คิดเปนรอยละ 51.5 จํานวน 2 เคร่ืองมี 168 คน คิดเปนรอยละ 

42.0 จํานวน 3 เคร่ืองข้ึนไป มี 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ผลการศึกษาสรุปไดวากลุมตัวอยางสวน

ใหญเกินคร่ึงมีจํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน(รวมทุกยี่หอ) จํานวน 1 เคร่ือง

เทานั้น แตเปนท่ีสังเกตวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวน 2 เคร่ืองก็มีมากทีเดียว ดังแสดงในตารางท่ี 4.7  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูในปจจุบัน(รวมทุกยี่หอ) ของกลุมตัวอยาง          

จํานวนเคร่ือง
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน (รวมทุกยี่หอ) 

จํานวน(คน) รอยละ 

1 เคร่ือง 206 51.5 

2 เคร่ือง 168 42.0 

3 เคร่ือง ข้ึนไป 26 6.5 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.2 ความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีใช จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง 

พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีความจุ 8GB มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ความจุ 

16GB มีจํานวน 263 คน คิดเปนรอยละ 65.8 และความจุ 32GB มีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.8 

ผลการศึกษาจึงสรุปไดวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญนิยมใชความจุท่ี 16GB ดังแสดง

ในตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 แสดงความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีใชของกลุมตัวอยาง 

ความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ไอโฟนท่ีใช 

จํานวน(คน) รอยละ 

8GB 50 12.5 

16GB 263 65.8 

32GB 87 21.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.3 ราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน  จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง 

พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในราคาไมเกิน 15,000 บาท มี

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ราคา 15,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 
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ราคา 20,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.8 และราคา 25,001 – 30,000 บาท 

มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในชวงราคา 20,001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด ซ่ึงสังเกตไดวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในราคาท่ีใกลเคียงกับราคา

มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกับราคาขายมาตรฐานที่ขายตามความจุของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.9  

ตารางท่ี 4.9 แสดงราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของกลุมตัวอยาง 

ราคาท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ไอโฟน 

จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 15,000 บาท 35 8.8 

15,001 - 20,000 บาท 59 14.8 

20,001 - 25,000 บาท 235 58.8 

25,001 - 30,000 บาท 71 17.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.4 สถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง 

พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจากราน iStudio (ผูจัดจําหนาย

โดยตรงจาก Apple) มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 รานของผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิ

โดยตรง (ทรูมูฟ/ดีแทค/เอไอเอส) มีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.3 รานขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ท่ัวไป (มีช่ือรานที่จดทะเบียนการคา) มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 บูธขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ท่ัวไปมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ซ้ือ/ฝากซ้ือ/ส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ตจากตางประเทศมี

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 อ่ืน ๆ ซ่ึงสวนใหญระบุวาซ้ือตอจากเพ่ือนหรือคนรูจักมีจํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 1.8  ผลการศึกษาสรุปไดวา ผู ท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเกินคร่ึงซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจากรานของผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิโดยตรง (ทรูมูฟ/ดีแทค/เอไอ

เอส) ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงสถานท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของกลุมตัวอยาง 

สถานท่ีท่ีซ้ือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

จํานวน(คน) รอยละ 

ราน iStudio(ผูจัดจําหนาย
โดยตรงจาก Apple) 

49 12.3 

รานของผูจัดจาํหนายท่ีไดรับ
ลิขสิทธ์ิโดยตรง(ทรูมูฟ/

ดีแทค/เอไอเอส) 
209 52.3 

รานขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ท่ัวไป(มีช่ือรานที่จดทะเบียน

การคา) 
82 20.5 

บูธขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ท่ัวไป 

21 5.3 

ซ้ือ/ฝากซ้ือ/ส่ังซ้ือทาง
อินเทอรเน็ตจากตางประเทศ 

32 8.0 

อ่ืน ๆ  7 1.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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 4.2.5 วิธีการชําระเงินคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน  จากประชากรเปาหมายจํานวน 

400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนชําระคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนดวยเงินสดมี

จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ชําระโดยบัตรเครดิต(เต็มจํานวน) มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอย

ละ 18.8 และชําระโดยบัตรเครดิต(ผอนชําระ) มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ผลการศึกษา

สรุปไดวาผูใชสวนใหญนิยมชําระดวยเงินสดมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 แสดงวิธีการชําระเงินคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของกลุมตัวอยาง 

วิธีการชําระเงินคาเคร่ือง
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

จํานวน(คน) รอยละ 

เงินสด 250 62.5 

บัตรเครดิต(เต็มจํานวน) 75 18.8 

บัตรเครดิต(ผอนชําระ) 75 18.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.6 ระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเคร่ืองปจจุบัน จากประชากรเปาหมายจํานวน 

400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาไมเกิน 6 เดือน มี

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 ใชมา 6 เดือน – ไมเกิน 1 ป มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 

39.5 ใชมา 1 ป – ไมเกิน 1 ป 6 เดือน มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ใชมา 1 ป 6 เดือน – ไม

เกิน 2 ป มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และใชมา 2 ป ข้ึนไป มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

6.5 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชมา 6 เดือน – ไมเกิน 1 ป 

รองลงมาคือใชไมเกิน 6 เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเคร่ืองปจจุบันของกลุมตัวอยาง 

ระยะเวลาท่ีใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เคร่ืองปจจุบัน 
จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 6 เดือน 123 30.8 

6 เดือน - ไมเกนิ 1 ป 158 39.5 

1 ป - ไมกิน 1 ป 6 เดือน 65 16.3 

1 ป 6 เดือน - ไมเกิน 2 ป 28 7.0 

2 ปข้ึนไป 26 6.5 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.7 เครือขายท่ีใชบริการบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน  จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 

ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชเครือขายทรูมูฟมีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 

30.5 เครือขายดีแทคมีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 เครือขายเอไอเอสมีจํานวน 148 คน คิด

เปนรอยละ 37.0 ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดวาเครือขายท่ีผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชบริการบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมีจํานวนใกลเคียงกันท้ัง 3 เครือขาย ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 แสดงเครือขายท่ีใชบริการบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของกลุมตัวอยาง 

เครือขายท่ีใชบริการบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

จํานวน(คน) รอยละ 

ทรูมูฟ 122 30.5 

ดีแทค 130 32.5 

เอไอเอส 148 37.0 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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 4.2.8 ระบบการชําระเงินคาบริการท่ีใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน  จากประชากร

เปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาระบบการชําระเงินคาบริการท่ีผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใช

แบบระบบรายเดือน(Post-paid) มีจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 78 และระบบเติมเงิน(Pre-paid) มี

จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ผลการศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนมากใช

ระบบการชําระเงินคาบริการแบบระบบรายเดือน(Post-paid) ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14 แสดงระบบการชําระเงินคาบริการท่ีใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของกลุมตัวอยาง 

ระบบการชําระเงินคาบริการ
ท่ีใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟน 
จํานวน(คน) รอยละ 

ระบบรายเดือน(Post-paid) 312 78.0 

ระบบเติมเงิน(Pre-paid) 88 22.0 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.9 ระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอคร้ัง(สวนใหญ)  จากประชากร

เปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชไมเกิน 5 นาทีตอคร้ัง มี

จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ใช 6 – 15 นาทีตอคร้ัง มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ใช 

16 – 30 นาทีตอคร้ัง มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 ใช 31 – 60 นาทีตอคร้ัง มีจํานวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 5.3 และใชมากกวา 1 ช่ัวโมงตอคร้ัง มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ผล

การศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนสวนใหญใช 6 – 15 นาทีตอคร้ัง รองลงมาใชไม

เกิน 5 นาที ดังแสดงในตารางท่ี 4.15  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอคร้ังของกลุมตัวอยาง 

ระยะเวลาในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เฉล่ียตอคร้ัง 
จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 5 นาที 112 28.0 

6 - 15 นาที 161 40.3 

16 - 30 นาที 58 14.5 

31 - 60 นาที 21 5.3 

มากกวา 1 ช่ัวโมง 48 12.0 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.10 ความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอวัน จากประชากรเปาหมายจํานวน 

400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมีความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 1 – 

5 คร้ังตอวัน มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ความถ่ี 6 – 10 คร้ังตอวัน มีจํานวน 154 คน คิด

เปนรอยละ 38.5 ความถ่ี 11 – 15 คร้ังตอวัน มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ความถ่ี 16 คร้ังข้ึน

ไปตอวัน มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 ผลการศึกษาสรุปไดวาผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

มีความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอวัน คือ 6 – 10 คร้ัง ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความถ่ีในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอวันของกลุมตัวอยาง 

ความถ่ีในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เฉล่ียตอวัน 
จํานวน(คน) รอยละ 

1 - 5 คร้ัง 66 16.5 

6 - 10  คร้ัง 154 38.5 

11 - 15 คร้ัง 82 20.5 

16 คร้ังข้ึนไป 98 24.5 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.11 คาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือน   จากประชากรเปาหมาย

จํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมีคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 500 บาท มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 คาใชจาย 501 – 1,000 

บาท มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 คาใชจาย 1,001 – 1,500 บาท มีจํานวน 87 คน คิดเปน

รอยละ 21.8 คาใชจาย 1,501 – 2,000 บาท มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 คาใชจาย 2,001 – 

2,500 บาท มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 คาใชจาย 2,501 บาทข้ึนไป มีจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 1.8 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน

อยูในชวง 501 – 1,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 4.17  
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเฉล่ียตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

คาใชจายในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เฉล่ียตอเดือน 
จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 59 14.8 

501 - 1,000 บาท 212 53.0 

1,001 - 1,500 บาท 87 21.8 

1,501 - 2,000 บาท 29 7.3 

2,001 - 2,500 บาท 6 1.5 

2,501 บาท ข้ึนไป 7 1.8 

รวม 400 100 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 4.2.12 จํานวนคร้ังเฉล่ียตอวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ซ่ึง

ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  1. ใชโทรออก-รับสาย จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชโทรออก-รับสายเลย มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ซ่ึงดูจาก

รายละเอียดของแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทานนี้ปรากฏวามีจํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ี

ใชอยูในปจจุบัน(รวมทุกยี่หอ) จํานวน 3 เคร่ือง ซ่ึงเปนไปไดวาอาจจะใชเคร่ืองอ่ืนในการโทรออก-

รับสาย ใชโทรออก-รับสายจํานวน 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ใช 3 – 4 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

26.0 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 141 

คน คิดเปนรอยละ 35.3 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชโทรออก-รับสาย 

มากกวา 8 คร้ังข้ึนไปตอวัน มากท่ีสุด  

  2. ใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 

ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) เลย มี
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จํานวนมากถึง 290 คน คิดเปนรอยละ 72.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 

ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 1.5 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใช

โทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time)  

  3. ใชรับ-สงขอความแบบทันที (MSN) จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 

ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชรับ-สงขอความแบบทันที (MSN) เลย มีจํานวน 

176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 ใช 3 – 4 คร้ัง

ตอวัน มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.8 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 

ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 47 คน คิด

เปนรอยละ 11.8 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมใชรับ-สง

ขอความแบบทันที (MSN)  

  4. ใชรับ-สงขอความส้ัน (SMS) จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวา

ผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชรับ-สงขอความส้ัน (SMS) เลย มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 

19.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 90 คน 

คิดเปนรอยละ 22.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มี

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ผล

การศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชรับ-สงขอความส้ัน (SMS) มากท่ีสุด

เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอวัน 

  5. ใชรับ-สงขอความมัลติมีเดีย (MMS) จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 

ตัวอยาง พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชรับ-สงขอความมัลติมีเดีย (MMS) เลย มีจํานวน 

204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.0 ใช 3 – 4 คร้ัง

ตอวัน มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 

ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 1.5 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใชรับ-สง

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) รองลงมาใช 1 – 2 คร้ังตอวัน 
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  6. ใชถายภาพ  จากประชากรเปาหมายจํานวน  400 ตัวอยาง  พบวาผู ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชถายภาพเลย มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มี

จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 ใช 5 – 

6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอย

ละ 7.5 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชถายภาพมากกวา 8 คร้ังตอวัน รองลงมาใช 3 – 4 คร้ังตอวัน 

  7. ใช เลน เกมจากประชากรเป าหมายจํ านวน  400 ตัวอย าง  พบวา ผู ท่ี ใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชเลนเกมเลย มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน 

มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 ใช 5 

– 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอย

ละ 10.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชเลนเกมมากกวา 8 คร้ังตอวันมากท่ีสุด นอกจากนั้นเฉล่ียเทา 

ๆ กัน 

  8. ใชแผนท่ีและเข็มทิศ จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชแผนท่ีและเข็มทิศเลย มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 ใช 1 – 2 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

12.0 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 2.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ผลการศึกษาสรุปได

วา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใชแผนท่ีและเข็มทิศเลย รองลงมาใช 1 – 2 คร้ัง

เทานั้น  

  9. ใชจัดตารางเวลา จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชจัดตารางเวลาเลย มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0 ใช 1 – 2 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 

13.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 3.0 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ผลการศึกษาสรุปได
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วา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใชจัดตารางเวลาเลย รองลงมาใช 1 – 2 คร้ัง

เทานั้น  

  10. ใชบันทึกชวยจํา จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชบันทึกชวยจําเลย มีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ใช 1 – 2 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 

17.3 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 3.0 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ผลการศึกษาสรุปได

วา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชบันทึกชวยจํามากท่ีสุดเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอวัน  

รองลงมาไมคอยใชบันทึกชวยจํามากนัก 

  11. ใชเขาถึงอินเทอรเน็ต จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชเขาถึงอินเทอรเน็ตเลย มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ใช 1 – 2 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

10.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 7.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 ผลการศึกษาสรุป

ไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชเขาถึงอินเทอรเน็ตเฉล่ียมากกวา 8 คร้ังตอวันมาก

ท่ีสุด  และจากการศึกษาในคร้ังนี้การใชเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนกิจกรรมท่ีทําบนโทรศัพทมือถือ

ไอโฟนมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ในบรรดากิจกรรมท้ังหมด 19 กิจกรรม 

  12. ใชทําธุรกรรมทางการเงิน จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผู

ท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชทําธุรกรรมทางการเงินเลย มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 

56.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 9.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มี

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ผล

การศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใชทําธุรกรรมทางการเงินเลย 

รองลงมา ใชแค 1 – 2 คร้ังตอวัน 

  13. ใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพย จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง 

พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพยเลย มีจํานวน 334 คน คิด
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เปนรอยละ 83.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มี

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ใช 7 – 8 

คร้ังตอวัน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอย

ละ 3.3 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขาย

หลักทรัพยเลย และจากการศึกษาในคร้ังนี้การใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพยเปนกิจกรรมที่ทํา

บนโทรศัพทมือถือไอโฟนนอยท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ในบรรดากิจกรรมท้ังหมด 19 กิจกรรม 

  14. ใชฟงเพลงจากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง   พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชฟงเพลงเลย มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน 

มีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ใช 5 

– 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอย

ละ 7.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชฟงเพลงเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอวัน  

  15. ใชดูละคร/ภาพยนตร จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชดูละคร/ภาพยนตร เลย มีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ใช 1 – 

2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอย

ละ 19.0 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 20 

คน คิดเปนรอยละ 5.0 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ผลการศึกษา

สรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมคอยใชดูละคร/ภาพยนตร รองลงมาใช 1 – 2 

คร้ังตอวัน  

  16. ใชถายวีดิโอจากประชากรเปาหมายจํานวน  400 ตัวอยาง  พบวาผู ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชถายวีดิโอเลย มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 ใช 1 – 2 คร้ังตอ

วัน มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 

ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 3.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญใชถายวีดิโอเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอวัน รองลงมา ไมใชถายวีดิโอเลย 
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  17. ใชบันทึกเสียง จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนไมใชบันทึกเสียงเลย มีจํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.8 ใช 1 – 2 คร้ัง

ตอวัน มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

11.5 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 8 คน คิด

เปนรอยละ 2.0 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ผลการศึกษาสรุปไดวา 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญไมใชบันทึกเสียงเลย รองลงมากใชเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอวัน  

  18. ใชรับสงอีเมล จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง พบวาผูท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชรับสงอีเมลเลย มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ใช 1 – 2 คร้ังตอ

วัน มีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 

ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ใช 7 – 8 คร้ังตอวัน มีจํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 4.3 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.0 ผลการศึกษาสรุปไดวา 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชรับสงอีเมลมากท่ีสุดเฉล่ียตอวันคือ 1 – 2 คร้ัง   

  19. ใชเขาเครือขายสังคมออนไลน จากประชากรเปาหมายจํานวน 400 ตัวอยาง 

พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไมใชเขาเครือขายสังคมออนไลนเลย มีจํานวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 10.0 ใช 1 – 2 คร้ังตอวัน มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ใช 3 – 4 คร้ังตอวัน มีจํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ใช 5 – 6 คร้ังตอวัน มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 ใช 7 – 8 คร้ังตอ

วัน มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ใชมากกวา 8 คร้ังข้ึนไป มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 

53.0 ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใชเขาเครือขายสังคมออนไลนมากท่ีสุด

เฉล่ียตอวันคือมากกวา 8 คร้ัง   

 จากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท้ัง 19 กิจกรรม สามารถสรุปผล

การศึกษาโดยรวมไดวา กิจกรรมท่ีทํามากท่ีสุดเฉล่ียตอวันมากกวา 8 คร้ัง อันดับท่ี 1 คือ ใชเขาถึง

อินเทอรเน็ต อันดับท่ี 2 คือ ใชเขาเครือขายสังคมออนไลน อันดับท่ี 3 คือ ใชโทรออก-รับสาย สวน

กิจกรรมท่ีไมใชเลยตอวันมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 คือ ใชทําธุรกรรมซ้ือ-ขายหลักทรัพย อันดับท่ี 2 คือ 

ใชโทรคุยแบบเห็นหนา (Face Time) และอันดับท่ี 3 คือ ใชทําธุรกรรมทางการเงิน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนคร้ังเฉล่ียตอวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

                     ของกลุมตัวอยาง 

กิจกรรมที่ทําบน  
โทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟน 

จํานวนคร้ังเฉล่ียตอวัน (คร้ัง) 
รวม       

(รอยละ) 0     
 (รอยละ) 

 1 – 2  
(รอยละ) 

 3 – 4  
(รอยละ) 

 5 – 6  
(รอยละ) 

 7 – 8 
(รอยละ) 

 > 8       
(รอยละ)  

1. ใชโทรออก -     
รับสาย 

1 
(0.3) 

17 
(4.3) 

88 
(22.0) 

104 
(26.0) 

49 
(12.3) 

141 
(35.3) 

400 
(100) 

2. ใชโทรคุยแบบ
เห็นหนา(Face 
Time)  

290 
(72.5) 

79 
(19.8) 

23 
(5.8) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

400 
(100) 

3. ใชรับ-สงขอความ    
แบบทันที(MSN) 

176 
(44.0) 

98 
(24.5) 

47 
(11.8) 

21 
(5.3) 

11 
(2.8) 

47 
(11.8) 

400 
(100) 

4. ใชรับ-สงขอความ    
สั้น(SMS) 

78 
(19.5) 

152 
(38.0) 

90 
(22.5) 

34 
(8.5) 

15 
(3.8) 

31 
(7.8) 

400 
(100) 

5. ใชรับ-สงขอความ    
มัลติมีเดีย (MMS) 

204 
(51.0) 

136 
(34.0) 

30 
(7.5) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8) 

6 
(1.5) 

400 
(100) 

6. ใชถายภาพ  
9 

(2.3) 
63 

(15.8) 
101 

(25.3) 
65 

(16.3) 
30 

(7.5) 
132 

(33.0) 
400 

(100) 

7. ใชเลนเกม 
49 

(12.3) 
66 

(16.5) 
58 

(14.5) 
53 

(13.3) 
43 

(10.8) 
131 

(32.8) 
400 

(100) 

8. ใชแผนที่                  
และเข็มทิศ 

188 
(47.0) 

128 
(32.0) 

48 
(12.0) 

10 
(2.5) 

11 
(2.8) 

15 
(3.8) 

400 
(100) 

9. ใชจัดตารางเวลา 
168 

(42.0) 
131 

(32.8) 
54 

(13.5) 
22 

(5.5) 
12 

(3.0) 
13 

(3.3) 
400 

(100) 

10. ใชบันทึกชวยจํา 
118 

(29.5) 
160 

(40.0) 
69 

(17.3) 
25 

(6.3) 
12 

(3.0) 
16 

(4.0) 
400 

(100) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนคร้ังเฉล่ียตอวันในการทํากิจกรรมตาง ๆ บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

                    ของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

กิจกรรมที่ทําบน  
โทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟน 

จํานวนคร้ังเฉล่ียตอวัน (คร้ัง) 
รวม       

(รอยละ) 0 
(รอยละ) 

   1 – 2  
(รอยละ) 

   3 – 4  
(รอยละ) 

   5 – 6  
(รอยละ) 

  7 – 8 
(รอยละ) 

    > 8 
(รอยละ) 

11. ใชเขาถึง
อินเทอรเน็ต 

13 
(3.3) 

30 
(7.6) 

42 
(10.5) 

37 
(9.3) 

31 
(7.8) 

247 
(61.8) 

400 
(100) 

12. ใชทําธุรกรรม          
ทางการเงิน 

226 
(56.5) 

97 
(24.3) 

38 
(9.5) 

15 
(3.8) 

8 
(2.0) 

16 
(4.0) 

400 
(100) 

13.ใชทําธุรกรรมซื้อ - 
ขายหลักทรัพย 

334 
(83.5) 

29 
(7.3) 

14 
(3.5) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

13 
(3.3) 

400 
(100) 

14. ใชฟงเพลง  
62 

(15.5) 
123 

(30.8) 
79 

(19.8) 
43 

(10.8) 
31 

(7.8) 
62 

(15.5) 
400 

(100) 

15. ใชดูละคร/
ภาพยนตร 

130 
(32.5) 

103 
(25.8) 

76 
(19.0) 

36 
(9.0) 

20 
(5.0) 

35 
(8.8) 

400 
(100) 

16. ใชถายวีดิโอ 
125 

(31.3) 
152 

(38.0) 
61 

(15.3) 
26 

(6.5) 
15 

(3.8) 
21 

(5.3) 
400 

(100) 

17. ใชบันทึกเสียง 
215 

(53.8) 
109 

(27.3) 
46 

(11.5) 
11 

(2.8) 
8 

(2.0) 
11 

(2.8) 
400 

(100) 

18. ใชรับสงอีเมลล 
74 

(18.5) 
108 

(27.0) 
92 

(23.0) 
37 

(9.3) 
17 

(4.3) 
72 

(18.0) 
400 

(100) 

19. ใชเขาเครือขาย         
สังคมออนไลน 

40 
(10.0) 

38 
(9.5) 

32 
(8.0) 

51 
(12.8) 

27 
(6.8) 

212 
(53.0) 

400 
(100) 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคนของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

 จากการสํารวจและศึกษาวิจัยถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการนําชวงราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาจัด

กลุมเปนระดับอุปสงคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนได 4 ระดับ คือ 1.ชวงราคาท่ีต่ํากวา 15,000 บาท   

2.ชวงราคา 15,001 – 20,000 บาท 3.ชวงราคา 20,001 – 25,000 บาท และ 4.ชวงราคา 25,001 – 

30,000 บาท โดยนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ และจัด

อันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน จากนั้นหาความสัมพันธในรูป

ความถ่ี ไคสแควร (Chi-Square) โดยกําหนดความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 ซ่ึงทําใหไดผลการศึกษาดังนี้ 
 
 4.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวย บริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง รูปรางและขนาดท่ี

ทันสมัย เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ความสามารถหลากหลาย และการรับประกันท่ีดี ซ่ึงสรุปไดวาปจจัย

ดานผลิตภัณฑมีผลการศึกษาออกมาเปนอันดับท่ี 1 ในทุกชวงราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

ซ่ึงทําใหทราบไดวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน สวนในเร่ืองของรายละเอียดปจจัยดานผลิตภัณฑนั้น ส่ิงท่ีผูบริโภคให

ความสําคัญมากเปนอันดับท่ี 1 คือ มีความสามารถหลากหลาย อันดับท่ี 2 คือ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

อันดับท่ี 3 คือ มีรูปรางและขนาดท่ีทันสมัย อันดบัท่ี 4 คือ บริษัทท่ีผลิตมีช่ือเสียง และอันดับสุดทาย

คือ มีการรับประกันท่ีดี ดังน้ันจะเห็นไดวาความสามารถหลากหลายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

มีความสําคัญมากท่ีสุดในปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 
 4.3.2 ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ ไดแบงปจจัยเร่ืองนี้ออกเปน ราคาขายของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันยี่หออ่ืน และราคา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนกับคุณคาท่ีไดรับ โดยผลการศึกษาออกมาวา ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑมี

อิทธิพลตอผูบริโภคมากเปนอันดับท่ี 2 แสดงวาราคาก็ยังเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับผูบริโภคใน

ปจจุบัน ไมวาจะเปนกลุมผูบริโภคที่ตองซ้ือดวยตัวเองหรือใหผูปกครองซ้ือให สวนเร่ือง

รายละเอียดท่ีจัดอันดับออกมาไดนั้น ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนกับคุณคาท่ีไดรับมาเปนอันดับ
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ท่ี 1 ตามมาดวยราคาขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน และสุดทายเปนเร่ืองของราคาขายของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันกับยี่หออ่ืน 
  
 4.3.3 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานนี้ไดรับการสงเสริมจากหลายฝาย

ดวยกัน ไมวาจะเปนบริษัทท่ีผลิต ผูจัดจําหนาย ตัวแทนจําหนาย พันธมิตรทางการคา และผูท่ีมีความ

เกี่ยวของตาง ๆ โดยใชวิธีการตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณาประชาสัมพันธ โปรโมช่ันสวนลด

และของแถม โปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต โปรโมช่ันคาบริการรายเดือนหลากหลาย และ

บริการหลังการขายของผูจัดจําหนาย ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดทําใหทราบวาปจจัยดานการสงเสริมทาง

การตลาดเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

เพราะผลที่ไดเปนอันดับสุดทายในจํานวนปจจัยท้ังหมด 7 ปจจัย ทําใหเราทราบไดวาผูบริโภคใสใจ

หรือสนใจในเร่ืองการสงเสริมทางการตลาดนอยมาก หรืออีกนัยหนึ่งคือ การสงเสริมทางการตลาด

อาจจะยังไมมากพอหรือยังไมดีพอท่ีจะมีอิทธิพลตอผูบริโภคนั่นเอง สวนรายละเอียดยอยของปจจัย

ดานนี้ ผูบริโภคใหความสําคัญเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธมาเปนอันดับท่ี 1 ตามมาดวย การมี

บริการหลังการขายของผูจัดจําหนายเปนอันดับท่ี 2 สวนอันดับท่ี 3 คือ มีโปรโมชั่นคาบริการราย

เดือนหลากหลาย อันดับท่ี 4 มีโปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต และอันดับท่ี 5 คือ การมี

โปรโมช่ันสวนลดและของแถม  
 
 4.3.4 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายในท่ีนี้ประกอบดวย ราน

จัดจําหนายมีปริมาณมากเพียงพอ รานจัดจําหนายมีสินคามากเพียงพอกับความตองการ รานจัด

จําหนายหางายและสะดวกในการเดินทาง และรานจัดจําหนายมีบริเวณท่ีจอดรถสะดวกและ

เพียงพอ ซ่ึงเนนในเร่ืองของความสะดวกในดานตาง ๆ ในการหาซ้ือสินคา โดยผลการศึกษาทําให

ทราบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอผูบริโภคในอันดับท่ี 5 ซ่ึงทําใหทราบวา

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ยังตองการความสะดวกสบายในการหาซ้ือสินคาใด

สินคาหนึ่งมากกวาการไดรับโปรโมชั่นตาง ๆ ในดานการสงเสริมทางการตลาด โดยปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนายนั้น เร่ืองท่ีผูบริโภคในความสําคัญมาเปนอันดับท่ี 1 คือ รานจัดจําหนายหางาย

และสะดวกในการเดินทาง อันดับท่ี 2 คือ รานจัดจําหนายมีบริเวณที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 
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สวน 2 เร่ืองสุดทายมีคาเฉล่ียท่ีเทากันคือ รานจัดจําหนายมีปริมาณมากเพียงพอ กับรานจัดจําหนายมี

สินคามากเพียงพอกับความตองการ  
 
 4.3.5 ปจจัยดานพนักงานขาย ปจจุบันไมวาจะเปนธุรกิจอะไรก็ตาม พนักงานขายมักจะมี

สวนสําคัญมากในเร่ืองยอดขายและสวนแบงตลาด โดยไดแบงปจจัยเร่ืองนี้ออกเปน ความรู

ความสามารถในการขาย และมนุษยสัมพันธและกริยาวาจาท่ีดี ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดคอนขาง

สอดคลองกับการทําธุรกิจในปจจุบันเลยทีเดียว นั่นก็คือ ปจจัยดานพนักงานขายมีอิทธิพลตอ

ผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาเปนอันดับท่ี 4 แสดงวาพนักงานขายมีสวน

ชวยในการสรางยอดขายและสวนแบงตลาดใหกับสินคาตาง ๆ ไดเปนอยางดี แตก็ยังคงมีเร่ืองอ่ืน ๆ 

ท่ีตองสนับสนุนในปจจัยนี้ดวย ไมวาจะเปนการอบรมเร่ืองตาง ๆ ใหกับพนักงานขาย เพื่อใหมี

ความรูความสามารถในการขาย หรือแมแตความรูในตัวสินคา รวมไปถึงมนุษยสัมพันธและกริยา

วาจาท่ีดีนั่นเอง ทําใหไดทราบวาผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองการมีมนุษยสัมพันธและกริยาวาจา

ท่ีดีของพนักงานขายมาเปนอันดับแรก ตามมาดวยการมีความรูความสามารถในการขาย ดังนั้นจะ

เห็นไดวา ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญชอบใหพนักงานขายย้ิมแยม

แจมใสและพูดจาดี  
 
 4.3.6 ปจจัยดานสังคม  คงปฏิเสธไมไดวาสังคมมีสวนสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเรา

เปนอยางมาก เพราะเม่ือเราตื่นข้ึนมาตอนเชาเราก็อยูในสังคมครอบครัวแลว เม่ือไปเรียนหนังสือ

หรือไปทํางานเราก็จะเจออีกสังคมหนึ่ง หรือไมวาจะไปท่ีไหน ๆ เราก็จะเจอสังคมท่ีแตกตางกันไป 

ดังนั้นสังคมจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีเราไมสามารถหลีกหนีไปไดในชีวิตคนเรา จึงขอแบงปจจัยดาน

สังคมออกเปน ตัวเอง ครอบครัว เพื่อนสนิท/เพื่อนรวมงาน/เพื่อนรวมสถาบัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท้ัง

ในและตางประเทศ และบทบาทหนาท่ีการงาน โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสังคมมีอิทธิพล

ตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนเปนอันดับท่ี 6 ซ่ึงมีอิทธิพลมากกวาปจจัย

ดานการสงเสริมทางการตลาดเทานั้น หมายความวาปจจัยทางดานสังคมมีอิทธิพลนอยสําหรับ

ผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน แตในรายละเอียดของปจจัยดานสังคมพบวา 

ตัวเองมีอิทธิพลมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งในการตัดสินใจซ้ือสินคา ตามมาดวยเพื่อนสนิท/เพื่อน

รวมงาน/เพื่อรวมสถาบันเปนอันดับสอง สวนอันดับท่ีสามคือบทบาทหนาท่ีการงาน อันดับท่ีส่ีคือ 
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ครอบครัว และอันดับสุดทายท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดคือบุคคลที่มีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ สรุป

ไดวา การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ยึดตังเองเปนหลักในการตัดสินใจ 
 
 4.3.7 ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภค เม่ือพูดถึงปจจัยดานนี้ จะมีใครเช่ือหรือไมวาปจจัย

ดานรสนิยมของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาเปนอันดับ 3 

รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ หมายความวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน

ผลิตออกมาไดถูกใจและตรงกับรสนิยมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนอยาง

มากเลยทีเดียว ซ่ึงปจจัยดานนี้ประกอบดวย เปนความชอบสวนตัว เปนการเปล่ียนแปลง เปนความ

ทันสมัย เปนแฟช่ันในขณะท่ีซ้ือ และเปนการประหยัด ซ่ึงเร่ืองท่ีมาเปนอันดับหนึ่งของปจจัยดานนี้

ก็คือ เปนความชอบสวนตัว อันดับสองคือ เปนความทันสมัย อันดับสามคือ เปนคนชอบการ

เปล่ียนแปลง อันดับส่ีคือ เปนแฟชั่นในขณะท่ีซ้ือ และอันดับสุดทายคือ เปนการประหยัด ซ่ึงมี

คาเฉล่ียท่ีต่ํามากเลยทีเดียว แสดงใหเห็นวาการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนมาใชไมไดเปนการ

ประหยัดเลย แตผูบริโภคก็ยังซ้ือมาใชกันเพราะตองการที่จะทันสมัยและตองการเปล่ียนแปลง  

 จากปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีกลาวมาขางตน ขอสรุปอันดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปจนถึงนอย

ท่ีสุด ดังตอไปนี้ อันดับท่ี 1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ อันดับท่ี 2 ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ อันดับท่ี 3 

ปจจัยดานรสนิยมของผูบริโภค อันดับท่ี 4 ปจจัยดานพนักงานขาย อันดับท่ี 5 ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย อันดับท่ี 6 ปจจัยดานสังคม และอันดับสุดทาย คือ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ี

          ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยตาง ๆ  

ระดับอุปสงค (ชวงราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน) (บาท) 

< 15,000  15,001 - 20,000  20,001 - 25,000  25,001 - 30,000  รวม 
  

คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ 

1.ปจจัยดาน             
ผลิตภัณฑ 

4.20 1 4.13 1 4.3 1 4.33 1 4.27 1   

บริษัทท่ีผลิต         
มีช่ือเสียง 

4.00   3.88   4.07   4.06   4.04   15.831 

มีรูปรางและ         
ขนาดท่ีทันสมัย  

4.11 
  

4.14   4.24   4.25   4.22   13.120 

มีเทคโนโลยี    
 ท่ีทันสมัย 

4.63   4.42   4.59   4.56   4.57   7.903 

มีความสามารถ
หลากหลาย 

4.63   4.51   4.60   4.58   4.58   6.787 

มีการรับประกัน   
ท่ีดี 

3.63   3.71   3.99   4.20   3.95   22.762* 

2.ปจจัยดาน             
ราคาผลิตภัณฑ 

3.77 2 3.77 2 3.75 2 3.77 2 3.76 2   

ราคาขายของ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี
ไอโฟน 

3.69   3.76   3.69   3.68   3.69   6.040 

ราคาขายของ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี
แบบเดียวกันกับ
ยี่หออ่ืน 

3.54   3.58   3.50   3.54   3.55   6.342 

ราคาโทรศัพท   
เคล่ือนท่ีไอโฟนกับ
คุณคาท่ีไดรับ 

4.09   3.97   4.05   4.08   4.04   11.873 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ี

          ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม(ตอ) 

ปจจัยตาง ๆ  

ระดับอุปสงค (ชวงราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน) (บาท) 

< 15,000  15,001 - 20,000  20,001 - 25,000  25,001 - 30,000  รวม   

คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ 

3. ปจจัยดานการ
สงเสริมทาง
การตลาด 

3.03 7 3.15 7 3.52 6 3.26 7 3.28 7   

มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

3.43   3.37   4.41   3.56   3.52   24.108* 

มีโปรโมช่ัน
สวนลดและ 
ของแถม 

2.74   2.92   3.04   2.92   2.98   15.259 

มีโปรโมช่ันการ
ผอนชําระกับ 
บัตรเครดิต 

2.71   2.92   3.16   2.90   3.04   17.905 

มีโปรโมช่ัน
คาบริการรายเดือน
หลากหลาย 

3.29   3.31   3.47   3.28   3.40   20.068 

มีบริการหลัง 
การขายของ 
ผูจัดจําหนาย 

2.97   3.25   3.51   3.65   3.45   25.210* 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

* มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี     

           ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม(ตอ) 

ปจจัยตาง ๆ  

ระดับอุปสงค (ชวงราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน) (บาท) 

< 15,000  15,001 - 20,000  20,001 - 25,000  25,001 - 30,000  รวม   

คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ 

4. ปจจัยดาน 
   ชองทาง 
การจัดจําหนาย 

3.64 4 3.42 5 3.57 5 3.61 5 3.57 5   

รานจัดจําหนาย 
มีปริมาณมาก
เพียงพอ 

3.57   3.46   3.56   3.61   3.55   19.726 

รานจัดจําหนาย 
มีสินคามาก
เพียงพอกับ 
ความตองการ 

3.60   3.25   3.54   3.65   3.55   13.324 

รานจัดจําหนายหา
งายและสะดวกใน
การเดินทาง 

3.74   3.49   3.61   3.62   3.62   11.542 

รานจัดจําหนายมี
บริเวณท่ีจอดรถ
สะดวกและ
เพียงพอ 

3.66   3.46   3.58   3.56   3.57   13.411 

5. ปจจัยดาน              
พนักงานขาย 

3.5 5 3.54 4 3.6 4 3.7 3 3.6 4   

มีความรู
ความสามารถ 
ในการขาย 

3.46   3.44   3.53   3.66   3.54   10.999 

มีมนุษยสัมพันธ
และกริยาวาจาท่ีดี 

3.54   3.63   3.66   3.73   3.66   12.656 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการจัดอันดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี        

           ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม(ตอ) 

ปจจัยตาง ๆ  

ระดับอุปสงค (ชวงราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน) (บาท) 

< 15,000  15,001 - 20,000  20,001 - 25,000  25,001 - 30,000  รวม 
  

คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ คาเฉล่ีย อันดับ 

6.ปจจัย 
  ดานสังคม 

3.37 6 3.35 6 3.38 7 3.36 6 3.38 6   

ตัวเอง 4.06   4.02   4.16   4.15   4.13   11.609 

ครอบครัว 3.31   3.19   3.17   3.07   3.17   7.794 

เพื่อนสนิท/         
เพื่อนรวมงาน/       
เพื่อนรวมสถาบัน 

3.63   3.56   3.59   3.48   3.57   3.590 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ท้ังในและ
ตางประเทศ  

2.60   2.80   2.74   2.56   2.72   15.747 

บทบาท 
หนาท่ีการงาน 

3.23   3.19   3.26   3.54   3.30   15.729 

7.ปจจัยดาน  
รสนิยมของ
ผูบริโภค 

3.74 3 3.76 3 3.66 3 3.68 4 3.69 3   

เปนความชอบ
สวนตัว 

4.29   4.37   4.27   4.41   4.31   7.940 

เปนคนชอบ             
การเปล่ียนแปลง 

3.69   3.76   3.81   3.85   3.80   7.962 

เปนความทันสมัย 4.20   4.02   4.11   4.15   4.12   7.941 

เปนแฟช่ัน 
ในขณะท่ีซื้อ 

3.54   3.46   3.43   3.35   3.43   7.374 

เปนการประหยัด 3.00   3.17   2.68   2.66   2.78   19.055 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.4  ความพึงพอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 ในหัวขอนี้ไดศึกษาวิจัยในแบบเดียวกับหัวขอเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคของ

ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นั่นก็คือ การนําชวงราคาของ

โทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนมาจัดกลุมเปนระดับอุปสงคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดไอโฟน 4 ระดับ คือ 1.

ชวงราคาท่ีต่ํากวา 15,000 บาท 2.ชวงราคา 15,001 – 20,000 บาท 3.ชวงราคา 20,001 – 25,000 บาท 

และ 4.ชวงราคา 25,001 – 30,000 บาท โดยนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของระดับ

ความสําคัญของความพึงพอใจ และจัดอันดับหัวขอตาง ๆ ตออุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

จากน้ันหาความสัมพันธในรูปความถ่ีไคสแควร (Chi-Square) โดยกําหนดความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 

โดยหัวขอตาง ๆ มีดังนี้คือ ดานรูปรางและขนาด ดานเทคโนโลยี ดานความสามารถหลากหลาย 

ดานการรับประกัน ดานราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ ดานโปรโมช่ัน

สวนลดและของแถม ดานโปรโมช่ันการผอนชําระกับบัตรเครดิต ดานโปรโมช่ันคาบริการรายเดือน 

ดานบริการหลังการขาย ดานชองทางการจัดจําหนาย และความพึงพอใจโดยรวมตอ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ซ่ึงจะขออธิบายรายละเอียดของหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
 

4.4.1 ดานรูปรางและขนาด ถาพูดถึงรูปรางและขนาดของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนนั้น มี

การผลิตออกมาครั้ งแรกแตกตางจากโทรศัพท เค ล่ือนท่ียี่หอ อ่ืน  ๆ  ในชวงเวลานั้น  คือ 

โทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หออ่ืน ๆ พยายามจะทํารูปรางและขนาดใหเล็กบางและกะทัดรัดมากข้ึน แต

โทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนทํารูปรางขนาดออกมาคอนขางจะใหญกวายี่หออ่ืนมาก ท้ังกวางกวาและ

ยาวกวา แตความบางอาจจะใกลเคียง ซ่ึงโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีออกมาแตละรุนมีขนาด

แตกตางกันแตไมมากนัก ตั้งแตไอโฟนรุนแรกมีขนาดท่ี 115 × 61 × 11.6 มม. (4.5 × 2.4 × 0.46 in) 

ตอมาไอโฟน 3G และไอโฟน 3GS มีขนาดเดียวกันคือ 115.5 × 62.1 × 12.3 มม. (4.5 × 2.4 × 

0.48 in) และลาสุด ไอโฟน 4 ลาสุดมีขนาดอยูท่ี 115.2 × 58.6 × 9.3 มม. (4.5 × 2.31 × 0.37 in) ซ่ึงมี

ขนาดเล็กและบางลงกวาไอโฟนรุนเดิม ๆ แตก็ยังคงมีหนาจออยูท่ี 3.5 นิ้ว คงเพ่ือความสะดวกใน

การใชของผูบริโภค ทําใหโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หออ่ืน ๆ ทํารูปรางและขนาดใหญขึ้นตามแบบของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเวลาตอมา คงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหความพึงพอใจในดานรูปรางและ

ขนาดของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มาเปนอันดับ

ท่ี 3 ในจํานวนหัวขอท้ังหมด 12 หัวขอ 
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4.4.2 ดานเทคโนโลยี  ในสวนเทคโนโลยีของโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟนถือวาเปน

เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร โดยมีระบบปฏิบัติการเบ้ืองตนของรุนลาสุดเปน iOS 4.0 

และเทคโนโลยีข้ันสูง : Penta-band UMTS/HSDPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz), 

5.76 Mbit/s HSUPA, Wi-Fi(802.11n:2.4 GHzonly), 3-axisgyroscope, Dual-mic noise suppression, 

microSIM ทําใหคุณสมบัติขอนี้สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคไดสูงถึงเปนอันดับท่ี 2  
 
4.4.3 ดานความสามารถหลากหลาย จากคุณสมบัติในเร่ืองความสามารถท่ีหลากหลายของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนที่มีมากมายเหนือโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันยี่หออ่ืน ทําใหเปน

คุณสมบัติท่ีโดดเดนและเปนส่ิงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือใช โดยดูไดจากความพึงพอใจของ

ผูบริโภคในหัวขอนี้มาเปนอันดับท่ี 1 คือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
4.4.4 ดานการรับประกัน มาตรฐานการรับประกันของผูจัดจําหนายท่ีไดรับลิขสิทธ์ิจะอยูท่ี 

1 ป แตก็ข้ึนอยูกับการใชงานของผูบริโภคดวยวาทําผิดเง่ือนไขหรือใชนอกเหนือขอจํากัดของการ

รับประกันหรือไม ถึงแมจะมีเง่ือนไขและขอจํากัดในเร่ืองของการรับประกันก็ตาม ผูบริโภคก็มี

ความพึงพอใจในเร่ืองดานการรับประกันอยูท่ีอันดับ 5 ซ่ึงก็ถือวามีความพึงพอใจคอนขางมาก 
 
4.4.5 ดานราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ปจจุบันราคาเคร่ืองของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนจะมี

ราคาแตกตางกันข้ึนอยูกับรุนและความจุ ยกตัวอยางเชน ดีแทค และเอไอเอส ผูจัดจําหนายท้ังสอง

ไดตั้งราคาเคร่ืองโทรศัพทไอโฟนไวเทากัน ดังนี้ 

   รุน/ความจุ  ราคาเคร่ืองเปลา   ราคาเคร่ืองพรอมสมัครแพ็กเกจ 

iPhone 4 32GB   27,820 บาท  25,573 บาท 

iPhone 4 16GB   23,808 บาท  22,096 บาท 

ซ่ึงแตกตางกับทรูมูฟ ท่ีตั้งราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนไวถูกกวาดังนี้ 

   รุน/ความจุ  ราคาเคร่ืองเปลา   ราคาเคร่ืองพรอมสมัครแพ็กเกจ 

iPhone 4 32GB   26,000 บาท  23,900 บาท 

iPhone 4 16GB   22,250 บาท  20,650 บาท 

ท่ีมา : www.dtac.co.th , www.ais.co.th , www.truemove.com  ขอมูล ณ วันท่ี 1 กนัยายน 

2554 
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ยังไมรวมผูจดัจําหนายรายอืน่ท่ีเปนรานคา บูธตาง ๆ หรือแมแตการซ้ือ/ฝากซ้ือ/ส่ังซ้ือทาง

อินเทอรเน็ตจากตางประเทศก็จะมีการขายราคาท่ีแตกตางกันไป ทําใหความพึงพอใจของผูบริโภค

ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ในเร่ืองนี้อยูท่ีอันดับ 9 ซ่ึงถือวามีความพึงพอใจคอนขางนอย  
 
4.4.6 ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ  ในสวนนี้จริง ๆ แลวการโฆษณาประชาสัมพันธของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนถือวามีการโฆษณามาก เพียงแตวาอาจจะออกมาในรูปแบบของการเสนอ

ขาวสารในส่ือรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนขาวทางโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร โดยเฉพาะการ

ออกงานตาง ๆ ท้ังระดับประเทศและระดับโลก ทําใหคนท่ัวโลกไดรูจักโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟ

นเปนอยางดี และมีกระแสท่ีมาแรงขึ้นเร่ือย ๆ แตสําหรับผูบริโภคท่ีอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมนั้น กลับใหความพึงพอใจในหัวขอนี้ท่ีอันดับ 7 ซ่ึงถือวาคอนขางนอย 
 
4.4.7 ดานโปรโมชั่นสวนลดและของแถม เร่ืองโปรโมช่ันสวนลดและของแถมถูกจัดอันดับ

ความพึงพอใจอยูท่ีอันดับสุดทายคือ อันดับท่ี 12 ซ่ึงสามารถมองไดสองดาน คือ ดานท่ีหนึ่ง ทาง

ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายไมมีโปรโมช่ันสวนลดและของแถมท่ีดีหรือมากเพียงพอกับความตองการ

ของผูบริโภค สวนอีกดานหน่ึงอาจจะมองไดวาผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อาจจะ

ไมมีความสนใจหรือใสใจในเร่ืองนี้ คือ ไมวาจะมีโปรโมช่ันสวนลดและของแถมใหหรือไม ก็จะ

ซ้ือใชอยูดี เพราะฉะน้ันจึงเปนเร่ืองท่ีไดความพึงพอใจเปนอันดับทายสุด 
 
4.4.8 ดานโปรโมชั่นการผอนชําระกับบัตรเครดิต จากการโฆษณาประชาสัมพันธถึงเร่ือง

โปรโมชั่นการผอนชําระกับบัตรเครดิตของผูจัดจําหนายหลายบริษัท ไมวาจะเปนการผอนชําระ     

0 % 10 เดือน หรือ 0 % 6 เดือน ท่ีออกมาใหกับผูบริโภคไดเปนทางเลือกในการชําระคาเครื่อง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนน้ัน ก็ยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคไดเลย เพราะเม่ือ

จัดอันดับออกมาแลว หัวขอนี้ไดรับอันดับรองสุดทาย คือ อันดับท่ี 11 อาจจะเปนไปไดวา กลุม

ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมใหญเปนผูท่ีทํางานหรือ

นักเรียน/นักศึกษาท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท และผลการศึกษาท่ีระบุวาการชําระเงินคาเคร่ือง

โทรศัทพเคล่ือนท่ีไอโฟนสวนใหญเปนเงินสด ทําใหเง่ือนไขเหลานี้อาจจะเปนขอจํากัดในการท่ีไม

สามารถมีบัตรเครดิตเพื่อชําระคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนได  
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4.4.9 ดานโปรโมชั่นคาบริการรายเดือน หัวขอนี้ก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ีติดอันดับทาย ๆ  คือ 

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจในเรื่องนี้ท่ีอันดับ 10 ดังนั้นอาจจะ

เปนไปไดวา ทางผูจัดจําหนายไมสามารถออกโปรโมชั่นคาบริการรายเดือนไดหลากหลายและมาก

เพียงพอหรือถูกใจผูบริโภคเทาใดนัก หรืออาจจะเปนเหตุผลในเร่ืองของคาบริการรายเดือนท่ีตั้งไว

แพงเกินกวาท่ีผูบริโภคจะพึงพอใจได 
 
4.4.10 ดานบริการหลังการขาย  จากผลการศึกษาทําใหไดทราบถึงวา การบริการหลังการ

ขายก็มีสวนสําคัญระดับหนึ่งทีเดียว ถึงแมวาความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมในเรื่องนี้อยู ท่ีอันดับ 8 แตก็ไมไดร้ังทายเหมือนหัวขออ่ืนบางขอ อาจเปนเพราะวา 

พฤติกรรมของผูบริโภคโดยสวนใหญแลว เม่ือซ้ือสินคาหรือบริการใด ๆ ก็ตาม มักจะคาดหวังวา

การบริการหลังการขายจะดีพอท่ีเราจะกลับมาใชบริการเม่ือเกิดปญหาหรือขอสงสัยกับสินคาหรือ

บริการนั้น ๆ การบริการหลังการขายจึงยังไมไดอยูอันดับทายสุด 
 
4.4.11 ดานชองทางการจัดจําหนาย การท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการใด ๆ ก็ตามเราตองมอง

หาวา ใครเปนผูขาย ขายท่ีไหน อยางไร เทาไหร จึงตองทําการสํารวจความพึงพอใจในเร่ืองนี้ดวย 

นั่นก็คือ เร่ืองชองทางการจัดจําหนาย และผลการศึกษาที่ไดออกมาก็ทําใหเห็นวา เ ร่ืองนี้มี

ความสําคัญมากทีเดียวในการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได เพราะผูบริโภคในปจจุบันเนน

ความงายและสะดวกสบาย ไมยุงยาก ไมใชเวลานานจนเกินไป จึงทําใหความพึงพอใจของผูบริโภค

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับท่ี 6  
 
4.4.12 ความพึงพอใจโดยรวมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน หัวขอสุดทายนี้พูดถึงความพึง

พอใจโดยรวมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงก็ถือวาไดอันดับตน ๆ คืออันดับ

ท่ี 4 นั่นหมายถึงวา ผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนคอนขางมาก  

จากขอมูลขางตนท่ีไดกลาวมา  เปนการศึกษาและการจัดอันดับความพึงพอใจตอ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงขอสรุปอันดับให

ทราบดังนี้ อันดับท่ี 1 คือ ความสามารถท่ีหลากหลายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน อันดับท่ี 2 คือ 

เทคโนโลยี อันดับท่ี 3 คือ รูปรางและขนาด อันดับท่ี 4 คือ ความพึงพอใจโดยรวม อันดับท่ี 5 คือ 

การรับประกัน อันดับท่ี 6 คือ ชองทางการจัดจําหนาย อันดับท่ี 7 คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ 
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อันดับท่ี 8 คือ บริการหลังการขาย อันดับท่ี 9 คือ ราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน อันดับท่ี 10 คือ 

โปรโมชั่นคาบริการรายเดือน อันดับท่ี 11 คือ โปรโมชั่นการผอนชําระกับบัตร และอันดับสุดทาย

คือ โปรโมช่ันสวนลดและของแถม ดังไดแสดงคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก อันดับ และความสัมพันธในรูป

ความถ่ีไคสแควรตออุปสงคของโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนใหเห็นในตารางท่ี 4.20  
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการจัดอันดับความพึงพอใจตออุปสงคของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

         ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ความพึงพอใจ 

ระดับอุปสงค (ชวงราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน) (บาท) 

< 15,000  15,001 - 20,000  20,001 - 25,000  25,001 - 30,000  รวม 
  

คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ 

รูปรางและ
ขนาด 

4.14 2 4.05 3 4.10 3 4.15 4 4.11 3 5.985 

เทคโนโลยี 4.57 1 4.46 2 4.46 2 4.55 2 4.49 2 5.267 

ความสามารถ
หลากหลาย 

4.57 1 4.47 1 4.53 1 4.59 1 4.54 1 3.407 

การรับประกัน 3.34 5 3.54 5 3.68 5 3.94 5 3.68 5 16.390 

ราคาโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี 

3.34 5 3.27 7 3.28 10 3.59 7 3.34 9 11.281 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

3.46 3 3.24 8 3.46 7 3.44 8 3.43 7 10.967 

โปรโมช่ัน
สวนลดและ
ของแถม 

2.57 8 2.86 10 2.90 12 3.00 11 2.88 12 9.203 

โปรโมช่ัน 
การผอนชําระ 
กับบัตรเครดิต 

2.34 9 2.81 11 3.10 11 3.06 10 2.98 11 18.795 

โปรโมช่ัน 
คาบริการ 
รายเดือน 

3.17 6 3.22 9 3.35 9 3.34 9 3.32 10 8.633 

บริการหลัง 
การขาย 

3.09 7 3.22 9 3.36 8 3.76 6 3.39 8 25.247* 

ชองทาง 
การจัดจําหนาย 

3.40 4 3.46 6 3.47 6 3.76 6 3.52 6 16.170 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

4.14 2 3.95 4 3.98 4 4.18 3 4.03 4 16.352 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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