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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการศึกษาศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android, Windows Mobile,
BlackBerry มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชงานSmartphone กับ ทัศนะคติเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการมือถือ ตางๆ OS ของประชากรที่ใช Smartphone ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีวิธีดําเนินการวิจัย กลาวคือ ประชากร คือ ประชากรที่ใช Smartphoneในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 สวน จํานวน 313 ชุด
ผลการวิจัยทางดานการศึกษาพฤติกรรมพบวา ผูที่ใชงาน iOS เลือกที่จะใช
Smartphone เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมส
รอยละ 87% Wi-Fi ที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด และ ราคาของ
Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 10,000-20,000 ชองทางรับขาวสารขอมูลสวน
ใหญจะเปน Internet and Social Network รอยละ 87 จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน
Smartphone เฉลี่ยตอวันอยูที่ มากกวา4 ชั่วโมง ระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งใน
ดาน ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มากสุดและคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการใน
ดานMessages เชน Text messaging เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง ผูที่ใชงาน Windows Mobile
ผลการวิจัยพบวาลือกที่จะใช Smartphone เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ
ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมสและ เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆรอยละ
75% Wi-Fi ที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด ราคาของ Smartphone
ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 5,000-10,000 บาทบาท คิดเปนรอยละ50 จํานวนเวลาที่ใชงาน

Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวันอยูที่ 2-4 ชั่วโมง รอยละ 50 ระบบปฏิบัติการมือถือ ที่
ตนใชนั้นมีจุดแข็งในดาน ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone มากสุด
และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง ผูที่ใชงาน
Android ผลการวิจัยพบวา เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน (Facebook / Twitter /
MSN / YouTube, etc.) รอยละ 86 Wi-Fi ที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการใชงานมาก
ที่สุดคิด และ ผู ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 5,000-10,000 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ55 รองลงมา 10,000-20,000 บาทคิ ด เป น ร อ ยละ 33 จํ า นวนเวลาที่ ใ ช ง าน
Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวันสวนใหญ อยูที่ 1-2 ชั่วโมง รอยละ38 ระบบปฏิบัติการ
มื อ ถื อ ที่ ต นใช นั้ น มี จุ ด แข็ ง ในด า น ความคุ ม ค า กั บ เงิ น ที่ ท า นจ า ยไป มากสุ ด และคิ ด ว า
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง ผูที่ใชงาน BlackBerry
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจเลือกที่จะใช Smartphone เพื่อความ
บันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมสรอยละ 86 Social Network
(Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.) มีความสําคัญและความจําเปนตอการใชงาน
มากที่สุดคิด ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 10,000-20,000 บาท
บาท คิดเปนรอยละ57 จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวันอยูที่ 1-2
ชั่วโมงรอยละ 71 ที่ คิดวาระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งในประสิท ธิภาพการ
รองรับ Social Network เชน Facebook มากสุดและคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Camera, Camcorder เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง
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บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสาคัญของปญหา
เทคโนโลยีทางดานโทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตมากขึ้น นอกจาก
ปจจัยสี่ที่มนุษยมีความตองการในการดํารงชีวิตแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะกลาวได
วากลายเปนปจจัยที่หา เปนสิ่งที่มนุษยขาดไมไดในการใชชีวิตประจําวัน นั่นคือ โทรศัพทมือถือ
ซึ่งในปจจุบันโทรศัพทมือถือไดพัฒนาขีดความสามารถใหสามารถทํางานไดหลากหลายรูปแบบ
มากกวาแคการโทรเขา-โทรออก เพียงอยางเดียว จนกลายเปนโทรศัพทอัจฉริยะที่เรียกกันวา
Smartphone ซึ่งสามารถทํางาน ไดดี และมีประสิทธิภาพมากกวาโทรศัพทมือถือ ทั่วๆไป
Mobile Operating System เปนระบบปฏิบัติการสําหรับใชกับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
เป น แพลตฟอร ม โทรศั พ ท มื อ ถื อ หรื อ ระบบปฏิ บั ติ ก ารมื อ ถื อ เป น ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ค วบคุ ม
อุปกรณมือถือหรือขอมูลที่เครื่องใชที่คลายกันในหลักการที่จะระบบปฏิบัติการเชน Windows,
Mac OS หรือ ลินุกซ ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตทั่วไป มี
หนาที่หลัก ๆ คือ จัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการซอฟตแวรประยุกต ใน
เรื่องการรับสงและจัดเก็บขอมูลกับฮารดแวร หรือจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจํา ตามที่ซอฟตแวร
ประยุกตรองขอ รวมทั้งทําหนาที่จัดสรรเวลาการใชหนวยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให
รันซอฟตแวรประยุกตหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน
ณ ป จจุ บั นผู ป ระกอบการหรือที่เ รียกว าบริษัท ผูผ ลิต Smartphone
ตางก็ผ ลิ ต
Smartphone ออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทํางานในฟงกชั่นตางๆ คุณภาพของเครื่อง
ลักษณะรูปรางที่ทันสมัย และยังมี ระบบปฏิบัติการ หลากหลาย ใหผูบริโภคไดเลือกใชงาน
ระบบปฏิ บั ติ การแต ล ะ ระบบนั้ นก็มีความสามารถที่หลากหลาย มีจุดเดน จุดดอย ที่ตางกั น
เหมือนกัน ผูบริโภคก็สามารถที่จะเลือกใชงานตามแตความชื่นชอบและพึงพอใจ ผูบริโภคแตละ
คน มีความตองการที่แตกตางกัน ดวยมุมมองและในทัศนะคติที่แตละคนมี ตอระบบปฏิบัติการ
ตางๆ ทั้งดานบวกหรือดานลบ ทําใหเปนอุปสรรคที่ทําใหผูผลิตนั้นตอง แกไขหรือทําใหเกิด
ทัศนะคติในเชิงบวกใหมๆ เพื่อใหผูบริโภคไดใชงานและกอเกิดความภักดีตอตราสินคาและมี
ความพึงพอใจใน Smartphone เปนผูบริโภคที่มีความผูกพันกับ Smartphone แบรนด
ดวยสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงไดคิดที่จะศึกษาคือพฤติกรรมของผูใชงานSmartphone
กับ ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ตางๆ เพื่อสรางโอกาสการสรางแบรนดและ
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ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย ไดอยางตรงจุด แกไขขอดอยที่ควรปรับปรุงอยาง
ทันทวงที

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและศึกษาทัศนะคติที่มีผลตอการใชงาน
iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัยนี้เราจะศึกษาพฤติกรรมของผูใชงาน iOS, Android, Windows
Mobile, BlackBerry OS ในชวงอายุระหวาง 15-40ปในเขตกรุงเทพ โดยสถานที่เก็บขอมูล
คือ มาบุญครอง ฟอจูน และ Internet เปนหลัก
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 ทําใหทราบถึงคุณลักษณะของผูใชงานและพฤติกรรมของผูใชงาน iOS, Android,
Windows Mobile, BlackBerry OS
2 ทําใหทราบถึงทัศนะคติของผูใชงานสมาทโฟนในแตละกลุมเชน ผูบริโภคที่ใชงาน iOS
จะมีทัศนะคติดานลบกับระบบปฏิบัติการ อื่นในทุกดาน

2

บทที2่
ทฤษฏีและแนวคิด
ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android, Windows Mobile,
BlackBerry OS” ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการ
สรางเครื่ องมื อทางการวิ จัย ประกอบการสนับ สนุ นผลการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจั ย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไวโดยแบงออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 2.1 ระบบปฏิบตั ิการมือถือ(Mobile operating system)
2.1.1 iOS (Apple)
2.1.2 Windows Mobile
2.1.3 Android
2.1.4 BlackBerry OS
สวนที่ 2 2.2 Smartphone OS market share
2.1 ระบบปฏิบัติการมือถือ(Mobile operating system)
ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่
เป น ตั ว กลางระหว า งฮาร ด แวร แ ละซอฟต แ วร ป ระยุ ก ต ทั่ ว ไป บางครั้ ง เราอาจะเห็ น
ระบบปฏิบัติการเปนเฟรมแวรก็ได
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ระบบปฏิบัติการมีหนาที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อ
ใหบ ริ การซอฟต แวร ป ระยุ ก ต ในเรื่ องการรั บ ส ง และจั ดเก็ บ ข อมู ล กั บ ฮาร ด แวร เช น การส ง
ขอมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การสงขอมูลไปเก็บหรืออานจากฮารดดิสก การรับสงขอมูลใน
ระบบเครือขาย การสงสัญญาณเสียงไปออกลําโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหนวยความจํา ตามที่
3

ซอฟตแวรประยุกตรองขอ รวมทั้งทําหนาที่จัดสรรเวลาการใชหนวยประมวลผลกลาง ในกรณีที่
อนุญาตใหรันซอฟตแวรประยุกตหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน

ระบบปฏิบัติการ ชวยใหตัวซอฟตแวรประยุกต ไมตองจัดการเรื่องเหลานั้นดวยตนเอง
เพียงแคเรียกใชบริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ทําใหพัฒนาซอฟตแวรประยุกตไดงายขึ้น
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการมือถือ อยางตอเนื่องจากคายตางๆ
ทําใหมีระบบปฏิบัติการมือถือที่พัฒนาออกมาหลายชนิดและหลายรุน ในงานวิจัยนั้นผูทาวิจัยได
นาเสนอระบบปฏิบัติการมือถือ ของคายผูผลิตหลักๆ ดังนี้
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2.1.1 iOS (Apple)

IOS (ที่รูจักกันเปน iPhone OS กอนมิถุนายน 2010) เปนระบบปฏิบัติการของมือถือ
แอปเปล เดิมพัฒนาสําหรับ iPhone จะไดรับการตั้งแตการขยายการสนับสนุนอุปกรณแอปเปล
อื่น ๆ เชน iPod touch, iPad ในสวน user interface ของ IOS ขึ้นอยูกับแนวคิด ของการ
จัดการโดยตรงโดยใชการสัมผัสเชน ใชองคประกอบการควบคุมประกอบดวยการเลื่อนสวิทช
และปุม เพื่อตอบสนองตอ ผูใชปอนไดทันที และมีการตอบโตกับ ระบบปฏิบัติการโดยใชทาทาง
ตางๆ accelerometers ภายใน จะถูกใชโดยโปรแกรมประยุกตบางโปรแกรม เชนการหมุนภาพ
สามมิติโดย การหมุนมือถือ
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Features
จุดเดนของ iOS 4 อยางแรกคือเรื่อง Multitasking ที่หลายๆคนรอคอย คือระบบการ
ทํ า งานพร อ มกั น หลายๆแอปพลิ เ คชั น ซึ่ ง เมื่ อ เราเป ด หลายๆโปรแกรมพร อ มๆกั น แล ว เรา
สามารถที่จะสลับไปใชง านโปรแกรมใดโปรแกรมนึงได โดยระบบไดจัดการเรื่องการใชงาน
4

ทรัพยากรเครื่ อ งที่ มี ใ ห คุ ม ค ามากที่สุ ด เพื่อลดการสูญเสียพลั งงานโดยเปล าประโยชนครั บ
สําหรับเครื่องที่สามารถใช Multitasking ได ไดแก iPhone 4, iPhone 3GS

รูปที่ 2.1 ระบบ Multitasking ของ iOS 1

Folder คือมีระบบจัดการโฟลเดอรหมายถึงเราสามารถนําโปรแกรมหลายๆตัวที่อยู
หมวดเดียวกันไปรวมไวในที่เดียวกันได การใชงานที่งายๆโดยการ drag-n-drop (การลากใส)
ทําใหเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องไดมากสุดถึง 2160 แอปฯเลยทีเดียว

รูปที่ 2.2 คุณสมบัติจัดการโฟลเดอร ของ iOS 2
1

www.iphonemod.net/ios-4.html
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Unified Inbox คือ สามารถใชงานไดหลาย Account ไมวาคุนจะใชอีเมลของ Yahoo,
Hotmail, Gmail หรืออื่นๆก็สามารถใชงานรวมกันได และจะใชงานไดสะดวกมากขึ้นกวาเดิม
Image Attachment Scaling ในอีเมลสามารถเลือกขนาดของไฟลที่ตองการจะแนบไดดวย ทํา
ใหอีเมลนั้นถูกสงออกไปไดอยางเร็วมากขึ้น

รูปที่ 2.3 คุณสมบัติ Unified Inbox ของ iOS3

2
3

http://www.iphonemod.net/review-ios-4-newest-iphone-os.html
http://www.iphonemod.net/review-ios-4-newest-iphone-os.html
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รูปที่ 2.1 คุณสมบัติ iBook ของ iOS4

iBook หรือรานหนังสืออนไลนซึ่งตอนนี้ไดลงมาอยูที่ iDevices ทุกรุนแลว กอนหนานั้น
จะมีเฉพาะที่ iPad เทานั้น iBook จะชวยใหหา ebook ไดสะดวกและงายสามารถดาวนโหลดมา
ใชงานไดทันทีที่ตองการอยากอาน
สวนตัวมาคือเราสามารถสราง Playlist ของเพลงใน iPod ไดเลย ปกติเราจะสรางไวที่
iTunes แลวถึงจะซิงกลง แตตอนนี้สามารถสรางเองใน iPhone ไดเลยครับ
เรื่องกลองนอกจากที่เพิ่มความละเอียดจาก 3Mpx เปน 5Mpx แลวยังเพิ่มซอฟตแวรที่
ชวยใหกลองสามารถซูม เขาออกไดถึง 5 เทา ตอไปเราก็คงไมตองเดินเขาออกเรื่อยๆเพื่อซูม
แบบแมนนวลอีกแลวการถายวีดีโอทานจะสามารถเลือกโฟกัสไดแลว หลังจากที่ปจจุบันนั้นการ
ถายวีดีโอนั้นจะไมสามารถเลือกโฟกัสได
ความสามารถที่จะเรา Tag ใบหนาของคนที่อยูในภาพและ Tag สถานที่ที่เราถายรูปนี้
ลงไปในรูปภาพได เชน เราถายรูปเพื่อนเราที่ชื่อ A เราก็ Tag วารูปนี้มี A อยูในรูปนะ และ Tag
วารูปนี้ถายที่ใด เชน รูปนี้ถายที่ ญี่ปุนหรือถายที่อเมริกาเปนตน
4

www.iphonemod.net/ios-4.html
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Home screen wallpaper คือการที่เราสามารถใส wallpaper เขาไปที่หนา home ได
เชน รูปที่เราถายมานั้นสามารถเลือกมาเปนภาพ wallpaper ได หลายคนถาหากวาไมตองการ
ธีมจาก Winter board ก็ใช wallpaper เทานี้ก็นาจะพอ อีกทั้งยังทําใหเครื่องเร็วขึ้นกวาเดิมดวย
Gift apps ตอไปนี้เราสามารถที่จะสงแอปพลิเคชันไปใหเพื่อนๆเราไดแลวนะ ถาเราเห็น
วาแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะสงใหเพื่อนเราไดเลย จะไดไมตองเสียเวลาที่จะตองไปคนหา
ใหเมื่อย คราวนี้สงไปใหไดเลย
ฟ เ จอร ก ารตรวจสอบการสะกดคํา ผิด ชว ยเพิ่ม ความสะดวกใหเ ราสามารถพิ มพไ ด
ถูกตองและผิดพลาดนอยลง โดยฟเจอรนี้จะทํางานกับ mail, note, message และอื่นๆเปนตน

2.1.2 Windows Mobile
วินโดวสโมเบิล (Windows
mobile)
หรือ วินโดวสโมบายล (ชื่อในไทย) คือ
ระบบปฏิบัติการที่เล็กกะทัดรัดประกอบดวยชุดแอปฟลิเคชั่นพื้นฐาน สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
บน Microsoft Win32 API อุปกรณที่ใชระบบวินโดวสโมเบิลมี พ็อกเก็ตพีซี,สมาทโฟน,พอรเท
เบิลมีเดียเซ็นเตอร ออนบอรดคอมพิวเตอร เพื่อจะเปนอุปกรณเคลื่อนที่ทํางานอัตโนมัติอยาง
แทจริง มันถูกออกแบบใหมีระบบปฏิบัติการคลายวินโดวสบนเครื่องพีซีทั่วไป เชน จุดเดน
แบบอยาง และความเกี่ยวของกัน สวนที่พัฒนาซอฟแวรคือ ความพิเศษสําหรับวินโดวสโมเบิล
ตนกําเนิดของระบบปฏิบัติการวินโดวสโมเบิลคือ ระบบปฏิบัติการ Pocket PC 2000 วินโดวส
โมเบิลไดมีการอับเดทในเวลาตอมา ซึ่งแนวโนวตอนนี้คาดวาจะเปนระบบปฏิบัติการวินโดวสโม
เบิล6 เปนเวอรชันใหมสําหรับป2008
Windows 7 ไดเปดตัวในยุโรปสิงคโปรและออสเตรเลียที่ตุลาคม 21, 2010, และใน
สหรัฐฯ & แคนาดา 8 พฤศจิกายน, 2010, สวนที่เหลือของโลกที่จะปฏิบัติตามในป 2011
Microsoft มีแผนเดิมเพื่อดําเนินการตอสายไปยัง Windows Mobile Windows Mobile 7 ขึ้นอยู
กับการอัพเกรดแพลตฟอรม Windows Mobile, codenamed Photon เดิม Photon และ
8

Windows Mobile 7 ไดตั้งแต scrapped; แตไมโครซอฟทตัดสินใจที่จะสรางแพลตฟอรมใหม
โทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการและการประกาศอยางเปนทางการ Windows Phone 7 Series
ใน place. Microsoft ไดเปลี่ยนชื่อตั้งแตระบบปฏิบัติการจาก Windows Phone 7 Series เพื่อ
Windows Phone 7 โทรศัพทมือถือจํานวนมากที่ใช Windows 6.x จะไมสามารถอัพเกรดเปน
Windows Phone 7
โทรศัพท Windows 7 ไดตั้งใจแรกที่จะออกในชวง 2009 แตความลาชาหลายนาจะเกิด
จากจะยายออกจากโฟตอนและในการสรางแพลตฟอรมที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงและใหมไดรับ
แจง Microsoft เพื่อพัฒนา Windows Mobile 6.5 เปนรุนระหวางกาล ในระหวางโลกมือถือ
Congress 2010 ในบารเซโลนา ไมโครซอฟทเปดเผยรายละเอียดของ Windows Phone 7 ซึ่ง
คุณสมบัติระบบปฏิบัติการใหมและบูรณาการกับ Xbox Live และ Zune services
Features
Windows Mobile 7 Series จะเนนการเปนโทรศัพทที่เชื่อมโยงกับ Social Network
ตามเทรนดของวันนี้ มี User Interface ที่ตางจาก Windows Mobile เดิมอยางสิ้นเชิง แตจะไป
คลายกับ Zune แทน

รูปที่ 2.4 หนาจอ Start screen ของ Windows Phone 7 5
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จอ Start screen จะแสดงผลในแบบ Tile เรียงกันของขอมูลตางๆใหสามารถมองภาพ
ความเปนไป ของกลุมคนที่เราติดตอดวยในคราวเดียว ผูใชสามารถกําหนดไดเองวาจะใหแตละ
Tile แสดงขอมูลของอะไรที่เกี่ยวของบาง ขอมูลบนแตละ Tile จะแบงประเภทออกไปเรียกวา
Hub เชน

รูปที่ 2.5 หนาจอ People Hub ของ Windows Phone 7 6
People Hub จอภาพที่ลูบไปทางซาย-ขวาเพื่อดูขอมูลของเพื่อนใน Social Network เชน
Facebook, Windows Live (และไมนาจะขาด twitter) วาแตละคนกําลังบอกเราวาเขาอยูที่ไหน
คิดอะไร กําลังทําอะไรอยู

รูปที่ 2.6 หนาจอ Pictures Hub ของ Windows Phone 7 7
6
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Pictures Hub อัลบั้มภาพที่ทั้งแสดงภาพในเครื่องของเราและภาพของเหลาเพื่อนๆที่แชรกันใน
Social Network

รูปที่ 2.7 หนาจอ Office Hub ของ Windows Phone 7 8
Office Hub เอกสาร Office วันนี้ไมไดเปนเพียงการทํางานคนเดียวเหมือนเครื่อง
พิมพดีด แตเอกสารชิ้นเดียวกันนี้อาจรางโดยคนหนึ่ง แกไขโดยอีกคนหนึ่ง อนุมัติโดยอีกคน
หนึ่ง แลวสงเวียนออกไป ทั้งหมดผานทางเครือขายสื่อสาร สําหรับการติดตอสื่อสารที่เปนลาย
ลักษณอักษร

รูปที่ 2.8 หนาจอ Games Hub ของ Windows Phone 7 9
7
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Games Hub สวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของอุปกรณพกพาก็วาได เกมในวันนี้นอกจากจะเลน
เองคนเดียวแลว ยังเลนกับกลุมเพื่อนๆไดดวย Windows Mobile 7 Series ยกเอาเกมบน Xbox
LIVE มาใสในโทรศัพทใหเลนกันถึงในมือ

รูปที่ 2.9หนาจอ Music+Video Hub ของ Windows Phone 7 10
Music + Video Hub สวนที่สําคัญที่สุดอีกสวนสําหรับ Smartphone คือเพลงและภาพยนตร ให
เราเขาถึงบริการเหลานี้ถึงในมือ ไมเพียงการดูหนังฟงเพลง แตการไดติดตอกับเพื่อนๆคอ
เดียวกันใน Social Network เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น วิพากษวิจารณ รวมทั้งซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเพลงและภาพยนตรกัน
จุดแข็งของระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 ก็คือ ความเขากันไดกับโปรแกรมชุด
Microsoft Office นั่นเอง จริงอยูวาระบบปฏิบัติการคูแขงนั้นมีโปรแกรมที่ทํางานดานออฟฟศ
เชน iWork’s จากคาย Apple หรือ Document to Go และ Quick Office ที่เปนแบบ Crossplatform คือ ใชกับ iOS ก็ได บน Android ก็มี แตทายที่สุดแลว หากตองการแชรแบบสบายๆ
กับ Microsoft Office แบบเพี้ยนนอยที่สุดแลว คงไมมีตัวไหนที่ทําไดดีไปกวา Windows Phone
7 ที่มี Microsoft Office Mobile อยูในตัว ชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่มาพรอมกับ
Windows Phone 7 นั้นประกอบไปดวย Microsoft OneNote, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint และ Microsoft SharePoint ครับ
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พูดงายๆ วา ชุดออฟฟศที่ใหมาดวยนี่ รองรับสําหรับการใชงานในองคกรเต็มๆ ละครับ และที่
สําคัญ ในเวอรชันนี้ สามารถแกไขไฟลงาน PowerPoint ไดแลว แตไมสามารถสรางไฟล
PowerPoint ใหมๆ ไดเองนะครับ ไดแคแกงานที่มีอยูกอนแลว
Xbox Live เปนจุดแข็งอีกอยาง โดยกะวาจะเปนศูนยกลางของผูที่เลนเกม Xbox ตัว
เต็มๆ และเกม Xbox Live บน Windows Phone 7 ครับ ใหแชรคะแนนการเลน และ
Achievement ตางๆ ได หากเราเปนเจาของเครื่องเกม Xbox 360 ก็สามารถสงเกมที่มีอยู มาลง
เครื่อง Windows Phone 7 ได ซึ่งตรงสวนนี้ถือวาเปนจุดแข็งของทาง Microsoft ที่รวมเอา
Xbox เขามารวมดวย เพราะถามี Xbox 360 อยูแลว ก็สามารถเลนไดทั้งเวอรชันจริง และ
เวอรชันบน Windows Phone 7 ไดเลย
2.1.3 Android กูเกิลแอนดรอยด (Google Android)

กูเกิลแอนดรอยด (Google Android) คือ ระบบปฏิบัติการ ที่เปนซอฟตแวรแพลตฟอรม
บนมือถือ สรางขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Powered by the Linux kernel) พัฒนาขึ้นมา
โดยกูเกิล กูเกิลแอนดรอยด นั้นไดเปดใหนักพัฒนา สามารถเขามาจัดการเขียนโคตตาง ๆ ได
ดวยภาษาจาวา และเขียนควบคุมอุปกรณตางๆ ผานทางจาวาไลบลารี่ที่ทางกูเกิลพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะ (Google-developed Java libraries) โปรแกรมตางๆ ที่รันบนกูเกิลแอนดรอย
สามารถเขียนไดดวยภาษาซี( C)
และภาษาอื่น สวนการพัฒนาผานการคอมไพลดว ย
สถาปตยกรรมแบบ ARM Native Code(32bit) นั้นยังไมไดรับการสนับสนุนจากทางกูเกิลแต
อยางได กูเกิลแอนดรอยด ไดเปดตัวเปนครั้งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทางกู
เกิลไดประกาศกอตั้ง Open Handset Alliance กลุมบริษัทฮารดแวร, ซอฟตแวร และการสื่อสาร
48 แหง และไดออกมาใหโยนโฉมตัวจริงกันในชวงป 2551 ที่ผานมา ลิขสิทธิ์ของ กูเกิลแอน
ดรอยดนั้นจะอยูในลักษณะของฟรีซอฟตแวรและโอเพ็นซอรจ โดยอยูภายใตสิทธิบัตรของ ครีเอ
ทีพ คอมมอนส แอทรีบิว 2.5 ซึ่งทําใหผูใชนั้นสามารถดาวโหลดซอฟตแวรของกูเกิลแอนดรอยด
ไป ใชไดฟรี และยังสามารถนําซอฟตแวรที่ไดไปแชรแจกตอไดแตไม อนุญาตใหแกใขโดยการ
นําเอาชื่อผูเขียนซอฟตแวร หรือรายการสิทธิบัตรของซอฟตแวรนั้นออกตัวโปรแกรม
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Android คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอรม ที่จะใชควบคุมการทํางานบน
อุปกรณอีเล็คทรอนิกสตางๆ สําหรับโทรศัพทมือถือ และอุปกรณพกพา โดยมี กูเกิล อิงก, ที-โม
บาย, เอชทีซี, ควอลคอมม, โมโตโรลา และบริษัทชั้นนําอีกมากมายรวมพัฒนา โปรเจ็ค แอน
ดรอยด ผานกลุมพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปด (Open Handset Alliance) ซึ่งเปนกลุม
พั น ธมิ ต รชั้ น นํ า ระดั บ นานาชาติ ด า น
เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่
ซึ่ง Android ประกอบดวยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิรค และ ซอฟตแวรอื่นๆ ที่จําเปน
ในการพัฒนา ซึ่งเทียบเทากับ Windows Moble, Palm OS, Symbian, OpenMoko และ
Maemo ของโนเกีย โดยใชองคประกอบ ที่เปนโอเพนซอรสหลายอยาง เชน Linux Kernel,
SSL, OpenGL, FreeType, SQLite, Web Kit และเขียนไลบรารีเฟรมเวิรคของตัวเอง
เพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดจะโอเพนซอรส ใช (Apache License) ความรวมมือครั้งนี้มีเปาหมายในการ
สงเสริมนวัตกรรมบนเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใหไดรับประสบการณที่เหนือกวาแพลตฟอรมโมบาย
ทั่วไป ที่มีอยูใน ปจจุบัน ทั้งนี้ การนําเสนอมิติใหมของแพลตฟอรมระบบเปดใหแกนักพัฒนาจะ
ทําชวยใหกลุมคน เหลานี้ทํางานรวมกันไดมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย แอนดรอยด จะชวยเรง
และผลักดันบริการระบบสื่อสารรูปแบบใหมไปสูผูบริโภคไดอยางที่ ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
Features

รูปที่ 2.10 หนาจอ Start screen ของ Android 11
ณ ปจจุบันนี้ Android ก็ยังไมไดหยุดพัฒนาทําให Android ยังมีการพัฒนาฟเจอรตางๆ
อยางตอเนื่อง
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ดานการแสดงผล Handset layouts
Android แพล็ตฟอรมสามารถปรับแตงปรับแตงการแสดงผลใหมีขนาดใหญได จอแสดงผลใน
แบบ VGA , ไลบรารีกราฟก 2 มิติ , ไลบรารีกราฟก 3 มิติ ที่ทํางานบน OpenGL ES 2.0
ระบบจัดเก็บขอมูลและฐานขอมูล
ใชฐานขอมูล SQLite เพื่อจัดเก็บขอมูลและประมวลผลจากฐานขอมูล
การเชื่อมตอกับโครงขาย
ระบบปฏิบัติการ Android สามารถรองรับการเชื่อมตอกับโครงขายโทรคมนาคมไดหลาย
มาตราฐาน ไมวาจะเปน GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi,
LTE, และ WiMAX.
การรับสงขอความ
Android รองรับการสงขอความ SMS และ MMS ปจจุบันมีการสงเทรดขอความไปยัง Android
Cloud เพื่อ Messaging Device Framework (C2DM) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริการ Android
Push Messaging ระบบการรับสงขอความบนเซริฟเวอรกลุมเมฆของ Android
เว็บเบราเซอร
เว็บเบราเซอรใน Android จะทํางานบนโอเพนซอรสที่ใชเอนจิ้น WebKit โดยจะมาพรอมกับเอน
จิ้น Java Script บน Chrome เวอรชัน 8 โดยการทดสอบลาสุด Android Web Kit สามารถทํา
คะแนนได 93 เต็ม 100 จากการทดสอบ Acid3
รองรับ JAVA
Android สนับสนุน Java แตไมใช Java Virtual Machine คลาส Java จะคอมไพลใหมไปเปน
การเอ็กซีคิวซแบบ Dalvik และทํางานบน Dalvik Virtual Machine ซึ่ง Dalvik เปน Virtual
Machine พิเศษที่ออกแบบใหใชงานกับ Android เพื่อประหยัดพลังงานในการใชแบตเตอรรี่บน
อุปกรณมือถือที่หนวยความจําและซีพียูที่จํากัด นอกจากนั้น Android ยังสนับสนุน J2ME
เหมือนกับระบบปฏิบัติการบนมือถือตัวอื่นๆ โดยรันผาน J2ME MIDP Runner
15

รองรับไฟลมัลติมีเดีย
Android สนับสนุนไฟลออดิโอ วิดีโอ รูปภาพ เชน WebM, H.263, H.264 (บานเราเรียกวา
3GP หรือ MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (in 3GP container), AAC, HE-AAC (in
MP4 or 3GP container), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP.
รองรับระบบสตรีมมิง่
Android รองรับการชมการถายทอดสดและการบรอดคลาส แบบ Video Streaming ไมวาจะ
เปน RTP/RTSP streaming (3GPP PSS, ISMA), HTML (HTML5 <video> tag). Adobe
Flash Streaming (RTMP),สวน Apple HTTP Live Streaming ตั้งแต Android Version 2.3
เปนตนไป สวนมาตรฐานการสตรีมมิ่ง เชน Microsoft Smooth Streaming หรือ ที่เรารูจักกันใน
นาม Silverlight ในอนาคต Android ก็มีแผนจะทําใหรองรับดวยเชนกัน

2.1.4 BlackBerry OS

BlackBerry (แบล็กแบรรี่ คําอานในประเทศไทยวา แบล็กเบอรรี่) เปนสมารตโฟนและ
โทรศัพทมือถือจากประเทศแคนาดาโดยบริษัทรีเสิรชอินโมชัน (Research In Motion - RIM)
โดยไลนการผลิตนั้นเริ่มตนในป พ.ศ. 2542 โดยเครื่องแรกมีลักษณะเปนเพจเจอรสองทาง และ
ตอมาในป 2545 ไดมีการผลิตในรูปแบบของสมารตโฟน ที่มีจุดเดนในเรื่องของระบบ Push
Technology ซึ่งโทรศัพทมือถือ BlackBerry รับ-สงอีเมลจาก Mail server ถึงเครื่อง
BlackBerry อยางอัตโนมัติ โดยไมตองเปดโปรแกรม ดวยเทคโนโลยี Push mail
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Features

รูปที่ 2 Social Feeds ของ BlackBerry 12
Social Feeds ตามติดทุกการเคลื่อนไหว Social Feeds คือ แอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเขามา
ใหมใน BlackBerry 6 ที่ชวยใหคุณติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆของคุณใน Social
Nettwork ไมวาจะเปน Facebook, Twitter, Windows Live Messenger ,BlackBerry
Messenger และอื่นๆที่เปนแอพพลิเคชั่นของทาง BlackBerry
Social Feeds สามารถโพสตขอความขึ้นไปทุกแอพพลิเคชั่นที่ตองการไดในคราวเดียว
เปนการสะดวกและประหยัดเวลาในการดูเพื่อนๆของคุณ เพราะไมตองเลื่อนไปมาเพื่อเปด
แอพพลิเคชั่นตางๆ เมื่อตองการคอมเมนท Facebook หรือ Reply Twitter ก็สามารถแตะ
เหตุการณเหลานั้นเพื่อเขาไปคอมเมนทและรีพลายไดทันที Social Feeds ยังชวยใหคุณติดตาม
RSS ไดอีกดวย

รูปที่ 2.12 Browser ของ BlackBerry 13
12

http://th.blackberry.com/
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Browser ที่ไหลลื่นและเพิ่มแท็บเขามา ในเวอรชั่นกอนๆ Browser ถือวาเปนตัวปญหา
ของทาง BlackBerry เลย เพราะสวนใหญผูใชงานจะไมพึงพอใจกับ Browser มากตองหา
แอพพลิเคชั่นที่เปน Browser มาใชงานแทน แตใน BlackBerry 6 ปญหานี้จะหมดไป การ
ทํางานที่รวดเร็วขึ้นและที่สําคัญคือเพิ่มการใชงานแท็บเขามา จากเวอรชั่นกอนที่สามารถเปดได
แคเว็บเดียว เมือมีแท็บเขามา ปญหานี้ก็หมดไป แถมยังมีคําสั่งสราง Shortcut ไปยังหนาจอ
หลักไดทันที

รูปที่ 2.13 Universal Search ของ BlackBerry 14
คนหาทุกอยางที่ตองการดวย Universal Search อีกหนึ่งฟเจอรที่เพิ่มเขามาในเวอรชั่น
นี้ก็คือ Universal Search คือการคนหาสิ่งที่ตองการในเครื่อง BlackBerry ของเรานั่นเอง โดย
สามารถพิมพคําคนที่ตองการและจะแสดงผลตามคําคนทันที ไมวาจะเปนชื่อเว็บไซตที่เคยเปด
ชื่อแอพพลิเคชั่นและอื่นอีกมากมาย

13
14

http://th.blackberry.com/
http://th.blackberry.com/

18

รูปที่ 2.14 Multimedia ของ BlackBerry 15
Multimedia ในรูปโฉมใหม มีการปรับปรุงมัลติมิเดียตางๆใหนาใชงานมากขึ้น
โดยเฉพาะการฟ งเพลงนั้ น ได มี ก ารเปลี่ ย นรู ป แบบเดิ ม ๆออกไป โดยเฉพาะหน า จอสั ม ผั ส
สามารถเปลี่ยนเพลงโดยการเลื่อนปกอัลบั้มนั้นๆไปมาและแตะเลนเพลง สวนการเลือกรูปภาพ
ในเวอรชั่นกอนหนาไมสามารถเลือกครั้งละหลายๆรูปได แตใน BlackBerry 6 นี้ สามารถทําได
แลว และในการถายภาพจะมีการเพิ่มซีนโหมดสําหรับสถานที่หรือเหตุการณตางๆมาให รวมถึง
แอพพลิเคชั่นยูทูปรวมมาในนี้ดวย

รูปที่ 2.15 การตั้งคาตางๆ ของ BlackBerry 16
งายตอการตั้งคาตางๆของเครื่อง BlackBerry 6 ถูกออกแบบและจัดหมวดหมูประเภท
ของการตั้งคาตางๆใหมหมด เพื่อใหผูใชงานสามารถเขาไปตั้งคาไดถูกตองตามหมวดตางๆ
ปองกันการสับสนของผูใชงานเอง และทางลัดในการเขาไปตั้งคาก็มีอยูที่หนาจอหลักเลย ทําให
สามารถเขาไปตั้งคาหลักๆไดทันที
15
16

http://th.blackberry.com/
http://th.blackberry.com/
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รูปที่ 2.16 หนาจอ BlackBerry 6 17
ดีไซนใหใชงานงาย แนนอนวา BlackBerry 6 เปนอะไรที่ใหม เหมือนกับการจัดใหม
หมด แทบไมเหลือเคาเดิมอยูเลย เชน การตั้งคาเครื่องที่ไดกลาวไปแลว แมกระทั่งไอคอนก็ยัง
เปลี่ยนใหมยกเซ็ต และการทํางานตางๆ ใชงานสะดวกและเขาใจงายมากขึ้น ไมวาจะเปนการ
เคลื่อนยายไอคอนตางๆ และเมนูมีการแบงแยกประเภทชัดเจน ทําใหผูใชเขาใจและเริ่มใชงาน
ไดทันที
2.2 Smartphone OS market share
ตารางที่ 1 รวมสวนแบงการตลาดระบบปฏิบตั ิการมือถือรวมทั้งแท็บเล็ตและอุปกรณเชื่อมตอ 18

Year
2011 Q3
2011 Q2
2011 Q1
2010
2009
2008

17
18

Android

RIM

Microsoft

iOS

52.5%
43.4%
36.0%
22.7%
3.9%
0.5%

11.0%
11.7%
12.9%
16.0%
19.9%
16.6%

1.5%
1.6%
3.6%
4.2%
8.7%
11.8%

15.0%
18.2%
16.8%
15.7%
14.4%
8.2%

Other
OSs
20%
25.1%
30.7%
41.4%
53.1%
62.9%

http://th.blackberry.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_operating_system
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ในป2011 ไตรมาสที่3 Market share ของ Smartphone OS ทั่วโลกนั้น Android ถือ
เปนผูที่มีสวนแบงมากที่สุดถึง 52.5% และมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ iOS นั้นมีสวนแบงเปน
อันดับ2 มีสวนแบงอยูที่ 15% รองลงมาคือ RIM มีสวนแบงอยูที่ 11% และ Microsoft มี

สวนแบงอยูที่ 1.5%
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บทที่ 3
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android, Windows Mobile,
BlackBerry OS ในสวน ของระเบียบของการวิจัยประกอบดวย ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง การทดสอบแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการประมวลผลขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดมาจากการที่ผูวิจัย ไดมาจาการที่ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Convenience Sampling) เนื่องจากเปนวิธีการสุมตัวอยางที่
สามารถเจาะจงกลุม ตัวอยางที่ตองการไดนั่นคือ ตัวอยางจากกลุมประชากรที่เปนผูใชงาน
Smartphone ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนํามากําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
Taro Yamane 19 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5%
สูตร

𝑛=

𝑁

1+𝑁(𝑒)2

กําหนดให n แทนขนาดหรือจํานวนของกลุมตัวอยาง
N แทนขนาดหรือจํานวนของประชากรที่ใช Smartphone (ทุก
ระบบปฏิบัติการ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น(ประมาณการ)
2,873,502 20
e แทนความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได ซึ่งในที่นี้
เทากับ 0.0565 (เนื่องดวยขอจํากัดดานเวลา) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 94.35%

19
20

Yamane. Taro. Statistics: An introductory Analysis: Harper International, 1973
http://thumbsup.in.th/2011/08/50-percent-of-bangkokian-use-smartphone/
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จะได 313 =

2,873,502

1+2,873,502(0.0565)2

= 313

เพราะฉะนั้ น ขนาดของกลุ มตั ว อย า งจะได เ ท ากั บ 313
ตัว อยาง (จาก ผูต อบ
แบบสอบถามออนไลน 213 คน และจากผูตอบแบบสอบถามตามสถานที่ตางๆ 100 คน ) แต
เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น ผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android ,Windows Mobile,
BlackBerry OS ไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยดังนี้
ตัวแปรตน คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได/รายรับ
ตอเดือน
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมของผูใชงานSmartphone กับ ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือ
ถือ ตางๆ
1. พฤติกรรมของผูใชงานSmartphone ไดแก
– วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช ง าน หมายถึ ง ความมุ ง หมาย หรื อ จุ ด มุ ง หมายที่ ก ลุ ม
ตัวอยางตองการใชงาน Smartphone เพื่อนําไปใชตามลักษณะการใชงานของ
ตนเองและนําไปใชในจุดประสงคตางๆ เชน เพื่อใชประกอบการศึกษา เพื่อใช
ติ ด ต อ ในสั ง คมออนไลน กั บ กลุ ม เพื่ อ น เพื่ อ ความบั น เทิ ง หรื อ เพื่ อ ทํ า ให ชี วิ ต
สะดวกสบายมากขึ้น มีระดับ มีสไตล
– ความสํ าคั ญและความจํ าเป น ต อการใช ง าน
Smartphone หมายถึง สิ่ง ที่
Smartphone ควรจะมีใหใชงาน และสามารถทํางานในดานนั้นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
– ผูที่มีอิทธิพลตอการใชงานและตัดสินใจซื้อ หมายถึง ผูที่มีสวนสําคัญที่สงผลตอ
รูปแบบการใชงานและทําใหตัดสินใจเลือกซื้อ Smartphone ในแตละครั้งที่ทําการ
ซื้อ
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– ราคาของ Smartphone ที่ผูบริโภคตองการซื้อ หมายถึง จํานวนเงินเต็มใจที่จะจาย
ในการซื้อ Smartphone ในแตละครั้งที่ทําการซื้อ
– แหลงขาวสารของ Smartphone หมายถึง ผูบริโภคไดรับขาวสารที่เกี่ยวกับ
Smartphone จากที่ใดมากที่สุด เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร โฆษณาจากโทรทัศน
วิทยุ จากอินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน ใบปลิว หรือ คําแนะนําจากเพื่อน คน
รูจัก
– จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน Smartphone หมายถึง จํานวนเวลาที่ใชงาน
มากนอย เฉลี่ยในแตละวัน
– ความรูดานทางดาน IT หมายถึงหมายถึง ระดับความรูทางดาน IT ของผูใชงาน ที่
อาจจะสงผลตอการใชงานในมุมมองตางๆ
– ความรูทางดาน Smartphone หมายถึง ระดับความรูทางดาน Smartphone ของ
ผูใชงาน ที่อาจจะสงผลตอการใชงานในมุมมองตางๆ
2. ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ในดานตางๆ ไดแก
– ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีความรวดเร็วสูงในการเขาถึง
โปรแกรมหรือรายการคําสั่งตางๆ
– ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook
– ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
– ประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts, phone เชน Address/phone
– ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging, MMS,
iMessage instant messaging, chat ,blackberry Chat
– ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
– ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
– ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
– ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player,
Mediaตางๆ
– ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจในครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคําถามที่ใชเปนคําถามชนิดปลายเปด (Close-Ended
Question) และคําถามชนิด Multiple Choice เปนคําถามที่สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยได
แบงโครงสรางของคําถามสําหรับงานวิจัยนี้ออกมาเปน 3 สวน ตามเนื้อหาที่ไดทําการเก็บขอมูล
ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูใชงานSmartphone
สวนที่ 3 กับ ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ตางๆ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ทั ศ นะคติ เ กี่ ย วกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารมื อ ถื อ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและ
เอกชน ดังนี้
- หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารและวารสารตางๆ
- หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําแบบสอบถาม
2. ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล
3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
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3.5 การวิเคราะหขอมูล
ข อมู ล ที่ ไ ด จากการเก็ บ รวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะทําการประมวลผลดว ยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ และสรุปผล ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสถิติ
ดังนี้
1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
2. ผลของการศึกษาพฤติกรรมของผูใชงานSmartphone
3. ผลของการศึกษาทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ตางๆ
เกณฑในการใหคะแนน
การกําหนดคะแนนคําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม เมื่อมีการวิเคราะหทางสถิติ มีเกณฑตางๆ
ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
นอย
2
คะแนน
นอยที่สุด
1
คะแนน
นําคะแนนที่ไดมาเฉลี่ย แลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้
ระดับความตองการ
คะแนนในระดับ 1.00 - 1.80 มีความพึงพอใจต่ํามาก
คะแนนในระดับ 1.81 - 2.60 มีความพึงพอใจต่ํา
คะแนนในระดับ 2.61 - 3.40 มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนในระดับ 3.41 - 4.20 มีความพึงพอใจมาก
คะแนนในระดับ 4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน
คะแนนในระดับ 1.00 - 1.50 มีคะแนนในระดับต่ํามาก
คะแนนในระดับ 1.51 - 2.50 มีคะแนนในระดับต่ํา
คะแนนในระดับ 2.51 - 3.50 มีคะแนนในระดับปานกลาง
คะแนนในระดับ 3.51 - 4.50 มีคะแนนในระดับสูง
คะแนนในระดับ 4.51 - 5.00 มีคะแนนในระดับสูงมาก
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3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
เพื่อใหการวิจัยไดเกิดความชัดเจนของกระบวนการวิจัยในเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
ผูใชงาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS ของผูใชงาน Smartphone ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงไดนําตัวแปรมาแสดงความสัมพันธดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทัศนะคติเกีย่ วกับ
ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือ

เพศ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได/รายรับ ตอเดือน

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social
Network
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail
client
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts,
phone
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera,
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Web
browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

•
•
•
•
•
•
•
•

พฤติกรรมการใชงาน
Smartphone
วัตถุประสงคในการใชงาน
ความสําคัญและความจําเปนตอการ
ใชงาน Smartphone
ผูที่มีอิทธิพลตอการใชงานและ
ตัดสินใจซื้อ
ราคาของ Smartphone ที่ตองการ
ซื้อ
แหลงขาวสารของ Smartphone
จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน
Smartphone
ความรูดานทางดาน IT
ความรูทางดาน Smartphone

ผลการวิจัย
การนําไปใชประโยชนตอผูประกอบการและเปนแนวทาง
ในการแกไขและพัฒนา เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค
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บทที่ 4
วิเคราะหแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห และการนํ าเสนอผลของการวิจัยเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมผูใ ชงาน iOS,
Android, Windows Mobile, BlackBerry OS ” ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 313
ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3
สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกใชงาน Smartphone
สวนที่ 3 ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile operating system) ตางๆ
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การสํารวจกลุมตัวอยางนั้นไดมีการตั้งเปาในการสํารวจจํานวน 300 คน โดยการสํารวจ
นั้นมีผูใหความรวมมือในการสํารวจเปนอยางดี ทําใหเปาในการสํารวจมากกวาเดิมจานวน 313
คน

เพศ
หญิง
28%
ชาย
72%

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ
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อายุ

15-18 ป
12%

33-40ป
17%

24-33 ป
46%

18-23 ป
25%

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ
โดยผูทําแบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย 76 เปนเพศชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 24
สวนชวงอายุของผูทําแบบสอบถามสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 24-33 ป เปนจํานวนรอยละ 144 และชวง 1823 ป เปนจํานวนรอยละ 26 รองลงมาก็จะเปนชวงอายุ 15-18 ป เปนจํานวนรอยละ 12 สวนที่เหลืออีกรอยละ
17 คือชวงอายุมากกวา 33-40 ป

ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาโท
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาเอก
0

50

100

150

200

250

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานระดับการศึกษาสูงสุด
ระดั บ การศึ กษาสู งสุ ด ของผู ทํ าแบบสอบถามส ว นใหญ จะเป น กลุ มปริ ญ ญาตรี เป น
จํานวน 220คน รองลงมาเปนกลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน 67 คน รองลงมาเปน
กลุมปริญญาโท จํานวน 26 คน และไมมีกลุม ปริญญาเอก ที่ทําแบบสอบถามนี้
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อาชีพ
3%
17%

นักเรียน/ นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน

40%

12%

รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

28%

ธุรกิจสวนตัว

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานอาชีพ
อาชีพของผูทําแบบสอบถามสวนใหญจะเปนกลุม นักเรียน/ นักศึกษา เปนจํานวน 126
คน เปนกลุ ม พนั กงานบริ ษั ท เอกชน เป นจํ านวน 88 คน และ เป น กลุ ม ธุร กิจสว นตัว เปน
จํานวน 54 คน และ เปนกลุม รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนจํานวน 37 คน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
40,001 บาท ขึ้นไป
30,001 – 40,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
นอยกวา 10,000 บาท
0

50

100

150

แผนภูมิที่ 4.5 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานรายไดตอเดือน
สวนรายไดตอเดือนของผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS
1

1

นั้น กลุมที่มากที่สุดคือกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,001 – 30,000 บาท บาทตอเดือน จํานวน
1

1

133 คน รองมาลงเปนกลุมผูที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท นอยกวา 10,000 บาท 30,001
1

1

1

– 40,000 บาทและ 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 91 คน 55 คน 20คน และ 14 คน ตามลําดับ
1

1
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4.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการใชงาน Smartphone

แบรนด Smartphone ที่เคยใช
Nokia
Samsung
iPhone
BlackBerry
HTC
Sony Ericsson
Motorola
Other
Acer
0

50

100

150

200

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานแบรนด Smartphone ที่ผูตอบแบบสอบถามเคยใช
แบรนด Smartphoneที่ ผูทําแบบสอบถามเคยใช สวนใหญ จะเปน Nokia จํานวน 185
คน เปนกลุม Samsung จํานวน 148 คน เปนกลุม iPhone จํานวน 124 คน เปนกลุม
BlackBerry จํานวน 101 คน เปนกลุม HTC จํานวน 57 คน กลุม Sony Ericsson จํานวน 48
คน กลุม Motorola จํานวน 44 คน กลุม Other จํานวน 39 คน และกลุม Acer จํานวน 8 คน

แบรนดSmartphone ที่ใช ณ ปจจุบัน
iPhone
Samsung
BlackBerry
Nokia
HTC
Other
Sony Ericsson
Acer
Motorola
0

50

100

150

200

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดาน แบรนดSmartphoneที่ใชในปจจุบัน
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แบรนด Smartphoneที่ ผูทําแบบสอบถามสวนใหญ ใชในปจจุบัน สวนใหญ จะเปน
iPhone เปนจํานวน 169 คน และ เปนกลุม Samsung จํานวน 53 คน และ เปนกลุม
BlackBerry จํานวน 25 คน และ เปนกลุม Nokia จํานวน 24 คน และ เปนกลุม HTC จํานวน
16 คน และ เปนกลุม Other จํานวน 13 คน และ เปนกลุม Sony Ericsson เปนจํานวน 9 คน
และ Acer จํานวน 4 คน ไมมีใครใช Motorola

ระบบปฏิบัติการที่เลือกใชงาน
iOS or Mac OS (Apple for iPhone)
Android OS
Windows Mobile OS
BlackBerry OS
Symbian OS
Other
0

50

100

150

200

แผนภูมิที่ 4.8 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานระบบปฏิบัติการเลือกใชและไววางใจ
1

ระบบปฏิบัติการ (OS Platform) ที่ผูทําแบบสอบถาม เลือกใชและไววางใจ สวนใหญจะ

เปน iOS จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 51 และ เปนกลุม Android OS จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 27 และ เปนกลุม Windows Mobile OS จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13 และ
เปนกลุม BlackBerry OS จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9
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วัตถุประสงคที่ทําใหใช Smartphone
เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ
ถายรูป ถายวิดิโอ เลนเกมส
เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ และ
เขากับเพื่อนๆในกลุมได
อื่นๆ
0

50

100

150

200

250

300

แผนภูมิที่ 4.9 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานวัตถุประสงคที่ทําใหใช Smartphone
1

1

วัตถุประสงคที่ทําให ผูทําแบบสอบถาม ใช Smartphone สวนใหญจะเปน เพื่อความ
1

บันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมส เปนจํานวน 258 คน และ
เปนกลุม เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน (Facebook / Twitter / MSN / YouTube,
etc.) เปนจํานวน 243 คน และ เปนกลุม เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
เปนจํานวน 196 คน และ เปนกลุม เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไม
ตกรุน และเขากับเพื่อนๆในกลุมได เปนจํานวน 183 คน และ เปน Other เปนจํานวน 40 คน
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ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
Smartphone
6% 1%
ตนเอง
11%

เพื่อน
ครอบครัว
อื่นๆ

82%

แผนภูมิที่ 4.10 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงาน
1

1

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช Smartphone ของ ผูทําแบบสอบถาม ตอบ สวน
1

ใหญจะเปน ตนเอง 258 คน และ เปนกลุมเพื่อน จํานวน 34 คน เปนกลุมครอบครัว จํานวน 17
คน และ เปนกลุม Other จํานวน 4 คน

ราคาของ Smartphone ที่เลือกใช
มากกวา 30,000 บาท
20,000-30,000 บาท
10,000-20,000 บาท
5,000-10,000 บาท
ต่ํากวา 5,000 บาท
0

50

100

150

แผนภูมิที่ 4.11 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานราคาของ Smartphone ตองการจะใช
1

1

ราคาของ Smartphone ที่ ผูทําแบบสอบถาม ตองการจะใช มีราคาประมาณ สวนใหญจะ
1

1

1

เปน 10,000-20,000 บาท 138 คน และ เปนกลุม 20,000-30,000 บาท จํานวน 86 คน และ
เปนกลุม 5,000-10,000 บาท จํานวน 81 คนและ เปนกลุม มากกวา 30,000 บาทจํานวน 5 คน
และ เปนกลุม ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 5 คน
34

ชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง Smartphone
Internet and Social Network
คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
ใบปลิว / Brochure
โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
อื่นๆ
0
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แผนภูมิที่ 4.12 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone
ของผูตอบแบบสอบถาม ในดานชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง Smartphone
ผูทําแบบสอบถาม ไดรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง Smartphone
1

สวนใหญจะเปน

Internet and Social Network 271 คน และ เปนกลุม คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก เปน
จํานวน 20 คนและ เปนกลุม หนังสือพิมพ และ นิตยสาร เปนจํานวน 13 คนและ เปนกลุม ที่
ไดรับความรูจาก ใบปลิว / Brochure เปนจํานวน 5 คนและ เปนกลุม โฆษณาจากโทรทัศนและ
วิทยุ เปนจํานวน 4 คน

เวลาที่ใชงาน Application ใน
Smartphone ตอวัน
11%

นอยกวา1 ชั่วโมง

28%
31%
30%

1-2 ชั่วโมง
2-4 ชั่วโมง
มากกวา4 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 4.13 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ในดานเวลาที่ใชงาน Application ใน Smartphone ตอวัน
35

จํานวนเวลาที่ผูทําแบบสอบถาม ใชงาน Applicationใน Smartphone สวนใหญจะเปน
1-2 ชั่วโมง 96 คน และ เปนกลุม 2-4 ชั่วโมง จํานวน 94 คน เปนกลุม มากกวา 4 ชั่วโมง
จํานวน 88 คนเปนกลุม นอยกวา1 ชั่วโมง เปนจํานวน 35 คน

ความรูดานทางดาน IT
4%
14%
26%

ไมมีเลย
มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร
มีความรูมาก

56%

แผนภูมิที่ 4.14 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานระดับความรูดานทางดาน IT
1

ผูทําแบบสอบถาม คิดวามีความรูดานทางดาน IT สวนใหญจะเปน มี ความรู พอสมควร
1

1

1

175 คน และ เปนกลุมมีความรู บางนิดหนอย เปนจํานวน 81 คนเปนกลุม มีความรูมาก จํานวน
1

1

45 คน เปนกลุมไมมีความรูเลยเปนจํานวน 12 คน
1

1

ความรูทางดาน Smartphone
8% 9%

ไมมีเลย
30%

53%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร
มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.15 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในดานระดับความรูดานทางดาน Smartphone
1

36

ผูทําแบบสอบถาม คิดวามีความรูทางดาน Smartphone สวนใหญจะเปน มีพอสมควร
166 คน และ เปนกลุมมีบางนิดหนอย จํานวน 94 คน เปนกลุม ไมมีเลยเปนจํานวน 29 คนเปน
กลุม มีความรูมาก เปนจํานวน 24 คน
4.3 ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile operating system) ตางๆ
4.3.1 ผูใชงาน ระบบปฏิบตั ิการมือถือ iOS
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ iOS
ผูตอบแบบสอบถาม ที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS มีจํานวน 161คน
1

1

โดยเปนชาย 137คน หญิง 24 คน ผูทําแบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย 85 เปนเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 15
หญิง
15%

เพศ

ชาย
85%

แผนภู มิที่ 4.16
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ iOS ในดานเพศ
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33-40ป
14%

ชวงอายุ

24-33 ป
47%

15-18 ป
12%

18-23 ป
27%

แผนภู มิที่ 4.17
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ iOS ในดานอายุ
สวน ชวงอายุของผูทําแบบสอบถามสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 24-33 ป มากสุด เปน
จํานวนรอยละ 47 และชวง 18-23 ป เปนจํานวนรอยละ 27 รองลงมาก็จะเปนชวงอายุ33-40 ป
เปนจํานวนรอยละ 22 สวนที่เหลืออีกรอยละ 12 คือชวงอายุ15-18ป

อาชีพ
รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
13%

ธุรกิจสวนตัว นักเรียน/
17%
นักศึกษา
35%
พนักงาน
บริษัทเอกชน
35%

แผนภูมิที่ 4.18 แสดงรอยละขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถามทีเ่ ลือกใชงานระบบปฏิบตั ิการ
มือถือ iOS ในดานอาชีพ
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ระดับการศึกษาสูงสุด
115

28
0

18

0

แผนภูมิที่ 4.19 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือiOSในดานระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม ที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS สวน
1

1

ใหญจะเปนกลุมพนักงานบริษัท เปนจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 35 และมาเปนกลุมนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาเปนกลุมที่ทํากิจการสวนตัวจํานวน 28
คนคิดเปนรอยละ 17 ที่เหลือเปนกลุมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 12
ระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญจะเปนระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 115คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 71 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. เปนจํานวน 28 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 28 สุดทายเปนระดับปริญญาโท 18 คน คิดเปน รอยละ 11
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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แผนภูมิที่ 4.20 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือiOSในดานรายไดตอเดือน
สวนรายไดตอเดือนของผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS
1

1

นั้น กลุมที่มากที่สุดคือกลุมที่มีรายไดมากกวา 20,001 – 30,000 บาท บาทตอเดือน จํานวน 99
1

1

คน รองมาลงเปนกลุมผูที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท บาท นอยกวา 10,000 บาท 30,001 –
1

1

1

40,000 บาทและ 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 29 คน 20 คน 10คน และ 3 คน ตามลําดับ โดยที่
1

1

ผูทําแบบสอบถามสวนใหญนั้นจะเปนผูที่มีรายไดที่สามารถซื้อ Smartphone ที่มีราคาสูงไดโดย
ไมสงผลปญหาดานการเงินมากนัก

40

วัตถุประสงคที่ตองการใช Smartphone
เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดิโอ
เลนเกมส
เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุม เพื่อน
เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไมตกรุน
และเขากับเพื่อนๆในกลุมได
เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
Other

0

20

40

60

80

100 120 140 160

แผนภูมิที่ 4.21 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช ง านระบบปฏิ บั ติ ก ารมื อ ถื อ iOS ในด า นวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ทํ า ให ใ ช
Smartphone
จากผลสํารวจที่ออกมาจะพบวา วัตถุประสงค( เลือกตอบไดมากกวา คนละ1ขอ) ผูที่
เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ iOS นั้นจะใช Smartphone สําหรับ เพื่อความบันเทิง เชน การฟง
1

1

เพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมส มากที่สุดเปน จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ
87% รองลงมาใช เพื่อติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน (Facebook / Twitter / MSN /
YouTube, etc.) จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 78% รองลงมา เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบาย
มากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไมตกรุน และเขากับเพื่อนๆในกลุมได จํานวน 107คน คิดเปนรอย
ละ 66% และเพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ
66% ( ตอบไดมากกวา คนละ1ขอ)
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ความจําเปนตอการใชงาน
Wi-Fi

4.5

3G

4.0

Game

3.8

Camera, Camcorder

3.8

Social Network (Facebook / Twitter / MSN /…

3.8

Audio & Video Player

3.6

Storage

3.6

Graphic performance

3.4

GPS / Maps

3.3

QWERTY Keyboard

2.8

FM Radio

2.4

TV

2.0

แผนภูมิที่ 4.22 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOSในดานความจําเปนตอการใชงาน
ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS ใหความสําคัญและ
ความจําเปนตอการใชงาน โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนนความสําคัญของคุณสมบัติ
1

ดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนําคะแนนทั้งหมดมา
หาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ซึ่งจากผลสํารวจพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดตอ
การใชงาน เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา ใชงาน wi-fi (4.5 คะแนน) ซึ่งเปนคะแนน
1

สูงสุด ผูทําแบบสอบถามที่ เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ iOS ใหความสําคัญกับ wi-fi มากที่สุด
1

1

เนื่องจากเปนสวนที่ทําใหติดตอกับภายนอกในรูแบบหนึ่งที่คอนขางสําคัญ แลวยิ่งใน กรุงเทพนั้นมี
จุดใหบริการ wi-fi ฟรีเปนจํานวนมาก ใชงาน 3G
1

(4.0 คะแนน) การสื่อสารแบบ 3G นั้นมี

ความสําคัญ เพราะเปนการสงขอมูลที่รวดเร็ว การที่ Smartphone มีความเร็วในการสงขอมูลสูง
เปนสิงที่สําคัญ ใชเลน GAME (3.8 คะแนน) การใชงานดาน Camera, Camcorder (3.8
คะแนน) ใชเลน Social Network (Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.) (3.8
คะแนน) ใชเลน Audio & Video Player (3.6 คะแนน) ดานขนาดของ Storage (3.6 คะแนน)
Graphic performance (3.4 คะแนน) GPS / Maps (3.3 คะแนน) QWERTY Keyboard (2.8
คะแนน) FM Radio (2.4 คะแนน) และ TVนอยที่สุด (2.0คะแนน)
1
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ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชSmartphone
6%

ตนเอง

10% 0%

เพื่อน
ครอบครัว
Other

84%

แผนภูมิที่ 4.23 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOSในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชงาน
ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช
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แผนภูมิที่ 4.24 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOSในดานราคาของ Smartphone ตองการจะ
ใช
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชSmartphone ของ ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและ
ไววางใจในระบบปฏิบัติการ iOS สวนใหญคือ ตนเอง จํานวน 135คน คิดเปนรอยละ 84 ถือวา
สูงมาก รองลง มาครอบครัวจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10 และสุดทาย คือเพื่อนจํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 6
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ราคาของ Smartphone ที่ตองการเลือกใชงาน มากสุดคือ 10,000-20,000 บาทเปน
จํานวน79คนคิดเปนรอยละ 49 รองลงมา20,000-30,000 บาทเปนจํานวน73คนคิดเปนรอยละ
45 ซึ่งตางจาดอันดับหนึ่งไมมากนัก อันดับสุดทายคือ 5000-10,000 บาทจํานวน9คนคิดเปน
รอยละ 6
ชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง
Smartphone
Internet and Social Network
คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
ใบปลิว / Brochure
โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
0

50

100
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แผนภูมิที่ 4.25 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOS ในดานชองทางรับขาวสาร ความรู ใน
เรื่อง Smartphone
จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน
Smartphone
นอยกวา1
มากกวา4
ชั่วโมง
42%

ชั่วโมง
11%
1-2 ชั่วโมง
21%
2-4 ชั่วโมง
26%

แผนภูมิที่ 4.26 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ ใ ช งานระบบปฏิ บัติการมือถือiOS ในด านเวลาที่ ใ ช งาน Application
ใน
Smartphone ตอวัน
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ชองทางการรับขาวสารของ ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน ios สวนมากจะเปน
Internet and Social Network เนืองจากในปจจุบันคนจํานวนมากสามารเขาถึง Internet ไดงาย
และหลากหลายชองทาง มีจํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 87 รองลงมาจะเปน คําแนะนําจาก
เพื่อน คนรูจักมีจํานวน 12คนคิดเปนรอยละ 7และใบปลิว / Brochureจํานวน 5 คน คิ ด เป น
รอยละ3% และ โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุจํานวน 4คน คิดเปนรอยละ2%
จากผลสํารวจ พบวาจํานวนเวลาที่ใชงานใน Applicationใน Smartphone ของ ผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงาน ios สวนใหญ คือมากกวา4ชั่วโมง 62คน คิดเปนรอยละ 42 และ
2-4ชั่วโมง มีจํานวน 42คน คิดเปนรอยละ 26 และ 1-2ชั่วโมง มีจํานวน 34คน คิดเปนรอยละ
21และนอยที่สุดคือ นอยกวา 1ชั่วโมงมีจํานวน18 คนคิดเปนรอยละ11

ความรูดานทางดาน IT
5%
17%

16%

ไมมีเลย
มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร

62%

มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.27 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOS ในดานระดับความรูดานทางดาน IT

ความรูทางดาน Smartphone
9% 10%
ไมมีเลย
25%
56%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร
มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.28 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOS ในดานระดับความรูดานทางดาน Smartphone
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จากผลสํารวจ พบวา ระดับความรูดานIT ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน ios
สวนใหญ มีความรูดาน IT พอสมควรมีจํานวน 100คน คิดเปนรอยละ 62 มีความรูดาน ITมาก
มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16 มีความรูดาน ITบางนิดหนอยมีจํานวน 26 คน คิด
เปนรอยละ16 ไมมีความรูดาน ITเลยมีจํานวน 8คน คิดเปนรอยละ5
สําหรับระดับความรูดาน Smartphone จากผลสํารวจพบวา สวนใหญ มีความรูดาน
Smartphone
พอสมควร มี จํานวน 91 คน คิ ดเป น ร อยละ 57 รองลงมา มี ค วามรู ดาน
Smartphone บางนิดหนอย มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 25 รองลงมา ไมมีความรูดาน
Smartphone มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10 สุดทาย มีความรูดาน Smartphone มาก มี
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9

ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน iOS
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงาน ระบบปฏิบัติการมือถือ ios ตอระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใช
1

จากประสบการณ ห รื อ ความรู ของผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช ง าน ios มี คิ ด ว า
1

1

ประสิท ธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใ หผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน
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ทัศนะคติที่มี ตอ ios
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

4.36

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…

4.25

ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…

4.00

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.98

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…

3.84

ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.80

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

3.60

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…

3.55

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…

3.31
2.39

แผนภูมิที่ 4.29 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน iOS ตอ iOS
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน ios ในดาน
ตางๆ โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface (4.36 คะแนน)
2. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ
(4.25คะแนน)
3. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (4.00คะแนน)
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder (3.98คะแนน)
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone (3.84คะแนน)
6. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป (3.80คะแนน)
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client (3.60คะแนน)
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) (3.55คะแนน)
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser (3.31คะแนน)
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (2.39คะแนน)
จะเห็ น ได ว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามคิ ด เห็ น ว า จุ ด แข็ ง ของ iOS คื อ
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีคะแนนมากที่สุด (4.36 คะแนน) และคิดวา
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การในด า นMessages นั้ น เปน จุ ด อ อนของ iOS ควรจะรี บ ปรั บ ปรุ ง มี
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คะแนนนอยสุด อยูที่(2.39คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา
คะแนนสําหรับ iOS นั้นคือ 3.71 คะแนน

ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ iOS ตอ ระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile
operating system) ตางๆ
จากประสบการณ ห รื อความรู ของผูต อบแบบสอบถามที่ เ ลือ กใช งาน iOS มี คิดว า
1

1

1

ประสิท ธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใ หผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน

ทัศนะคติที่มี ตอ Windows Mobile OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.42
3.34
3.32
3.27
3.20
3.21
3.10
3.10
2.97
2.96

แผนภูมิที่ 4.30 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน iOS
Windows Mobile OS

ตอ

ซึ่ ง จากผลสํ า รวจพบว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช ง าน iOS ต อ
Windows Mobile OS ในดานตางๆ โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวาประสิทธิภาพ
การจัดการในดานContactsเชนAddress/phone (3.42คะแนน)
1. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.34คะแนน)
2. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (3.32คะแนน)
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client (3.27คะแนน)
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4. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ
(3.20คะแนน)
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder (3.21คะแนน)
6. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface (3.10คะแนน)
7. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป (3.10คะแนน)
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) (2.97คะแนน)
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser (2.96คะแนน)
จะเห็ น ได ว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามคิ ด เห็ น ว า จุ ด แข็ ง ของ Windows
Mobile OS ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone มีคะแนนมากที่สุด
(3.42คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser นั้นเปนจุดออนของ
Windows Mobile OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่(2.96คะแนน) และเมื่อนํา
คะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ Windows Mobile OS นั้นคือ
3.19 คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ Android OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

3.67

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

3.61

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.59

ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…

3.58

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…

3.58

ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…

3.53

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…

3.43

ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.42
3.38
3.37

แผนภูมิที่ 4.31 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน iOS ตอ
Android OS
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ซึ่ ง จากผลสํ า รวจพบว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช ง าน ios ต อ
Android OS ในดานตางๆโดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1.
2.
3.
4.
5.

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน E-mail client (3.67คะแนน)
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface (3.61คะแนน)
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser (3.59คะแนน)
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.58คะแนน)
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ (3.58คะแนน)
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (3.53คะแนน)
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) (3.43คะแนน)
8. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป (3.42คะแนน)
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone (3.38คะแนน)
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder (3.37คะแนน)

จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Android OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client มีคะแนนมากที่สุด (3.67คะแนน) และคิดวา
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder นั้นเปนจุดออนของ Android OS ควรจะ
รีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (3.37คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมาคํานวณหา
คาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ Android OS นั้นคือ 3.52 คะแนน
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ทัศนะคติที่มี ตอ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…

4.01
3.84
3.78
3.46
3.29
3.24
3.16
3.00
2.94
2.85

แผนภูมิที่ 4.32 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน iOS ตอ
BlackBerry OS
ซึ่ ง จากผลสํ า รวจพบว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช ง าน ios ต อ
BlackBerry OS ในดานตางๆโดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (4.01คะแนน)
2. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.84คะแนน)
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client (3.78คะแนน)
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone (3.46คะแนน)
5. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface (3.29คะแนน)
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder (3.24คะแนน)
7. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป (3.16คะแนน)
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser (3.00คะแนน)
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) (2.94คะแนน)
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ (2.85คะแนน)
จะเห็นไดวา ทัศนะคติทขี่ องผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging มีคะแนนมากที่สุด
(4.01คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video
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Player, Mediaตางๆ นั้นเปนจุดออนของ BlackBerry OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด
อยูที่ (2.85 คะแนน) และเมือ่ นําคะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลีย่ จะพบวา คะแนนสําหรับ
BlackBerry OS นั้นคือ 3.36 คะแนน
4.3.2 ผูใชงาน ระบบปฏิบตั ิการมือถือ Windows Mobile OS
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile
ผูตอบแบบสอบถาม ที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Windows Mobile OS มี
1

1

จํานวน 40 คนโดยเปนชาย 30 คน หญิง 10 คน ผูทําแบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย
75 เปนเพศชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 25
หญิง
25%

เพศ
ชาย
75%

แผนภู มิที่ 4.33
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile ในดานเพศ

ชวงอายุ
33-40ป
25%

24-33 ป
50%

15-18 ป
13%
18-23 ป
13%

แผนภู มิที่ 4.34
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile ในดานอายุ
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สวน ชวงอายุข องผูทําแบบสอบถามสว นใหญจะอยูในชวงอายุ 24-33 ป มากสุด มี
จํานวน20คนรอยละ 50 และชวง 33-40 ป มีจํานวน 10 คน คิดเปน รอยละ 25 รองลงมาก็จะ
เปนชวงอายุ18-23 ป มีจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 13 และ ชวงอายุ15-18ป มีจํานวน 5 คนคิด
เปนรอยละ 13เทากัน

อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
25%

25%

13%

พนักงานบริษัทเอกชน
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

37%

ธุรกิจสวนตัว

แผนภูมิที่ 4.35 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Windows Mobile OS ในดานอาชีพ

ระดับการศึกษาสูงสุด
25
15
0

0

0

แผนภูมิที่ 4.36 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Windows Mobile OS ในดานระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม ที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Windows
1

1

Mobile OS สวนใหญจะเปนกลุมพนักงานบริษัท เปนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 38 และมา
เปนกลุมนักเรียน นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25 และ มาเปนกลุมที่ทํากิจการ
ส ว นตั ว จํ า นวน 10 คนคิ ด เป น ร อ ยละ 25 เท า กั น ที่ เ หลื อ เป น กลุ ม รั บ ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13
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ระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญจะเปนระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 25 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 63 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. เปนจํานวน 15 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 38

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
16
14
12
10
8
6
4
2
0

นอยกวา 10,000 10,001 – 20,00020,001 – 30,00030,001 – 40,000 40,001 บาท ขึ้น
บาท
ไป
บาท
บาท
บาท

แผนภูมิที่ 4.37 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Windows Mobile OS ในดานรายไดตอเดือน
สวนรายไดตอเดือนของผูทําแบบสอบถามที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ
1

1

Windows Mobile OS นั้น กลุมที่มากที่สุดคือกลุมที่มีรายนอยกวา 10,000 บาท บาทตอเดือน
1

1

จํานวน 15คน รองมาลงเปนกลุมผูที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท
1

1

1

1

จํานวน 10 คน เทากันและ 40,001 บาท นอยสุด มี 5 คน
1

1
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วัตถุประสงคที่ตองการใช Smartphone
เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ…
เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มี…
Other
0

5

10

15

20

25

30
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แผนภูมิที่ 4.38 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานวัตถุประสงคที่
ทําใหใช Smartphone
จากผลสํารวจที่ออกมาจะพบวา วัตถุประสงค( เลือกตอบไดมากกวา คนละ1ขอ) ผูที่
เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ Windows Mobile OS นั้นจะใช Smartphone สําหรับ เพื่อความ
1

บันเทิ ง เช น การฟ งเพลง ดู ที วี ฟงวิท ยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เล นเกมส และ เพื่อใชประกอบ
การศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ มากที่สุดเปน จํานวน 30คน คิดเปนรอยละ 75% รองลงมา
ใช เพื่อติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน (Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.)
จํานวน 25คน คิดเปนรอยละ 63% รองลงมา เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มี
สไตล ไมตกรุน และเขากับเพื่อนๆในกลุมได จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50% ( ตอบได
มากกวา คนละ1ขอ)
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ความจําเปนตอการใชงาน
Wi-Fi

4.9

Audio & Video Player

4.1

Social Network

4.1

3G

4.0

Game

3.8

FM Radio

3.4

Camera, Camcorder

3.4

Graphic performance

3.4

Storage

3.3

TV

3.1

QWERTY Keyboard

2.8

GPS / Maps

2.5

แผนภูมิที่ 4.39 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานความจําเปนตอการใชงาน

ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Windows Mobile OS ให
1

ความสําคัญและความจําเปนตอการใชงาน โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนนความสําคัญ
1

ของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนํา
คะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ซึ่งจากผลสํารวจพบวา
ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการใชงาน เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา การใช Wi-Fi
1

1

(4.9คะแนน) มากสุดเปนอันดับ1 Social Network(4.1คะแนน), Audio & Video Player
(4.1คะแนน),3G(4.0คะแนน),Game(3.8คะแนน),Graphic performance(3.4คะแนน),Camera,
Camcorder(3.4คะแนน),FM
Radio(3.4คะแนน),Storage(3.3คะแนน),TV(3.1
คะแนน),QWERTY Keyboard(2.8คะแนน) ,GPS / Mapsนอยสุดมี (2.5คะแนน)
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ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
Smartphone
ตนเอง

0% 0%

เพื่อน

13%

ครอบครัว
Other

87%

แผนภูมิที่ 4.40 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือiOSในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชงาน
ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช
มากกวา 30,000 บาท
20,000-30,000 บาท
10,000-20,000 บาท
5,000-10,000 บาท
ต่ํากวา 5,000 บาท
0

5

10

15

20

25

แผนภูมิที่ 4.41 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานราคาของ
Smartphone ตองการจะใช
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช Smartphone ของ ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใช
และไววางใจในระบบปฏิบัติการ Windows Mobile OS สวนใหญคือ ตนเอง จํานวน 35คน คิด
เปนรอยละ 88 ถือวาสูงมาก รองลงมาคือเพื่อนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13
ราคาของ Smartphone ที่ ต อ งการเลื อ กใช ง าน มากสุ ด คื อ 5000-10,000 บาทเป น
จํานวน20คนคิดเปนรอยละ 50รองลงมา10,000-20,000 บาทเปนจํานวน15คนคิดเปนรอยละ 38
อันดับสุดทายคือ 20,000-30,000 บาทจํานวน5คนคิดเปนรอยละ 13
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ชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง Smartphone
Internet and Social Network
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
ใบปลิว / Brochure
คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
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แผนภูมิที่ 4.42 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานชองทางรับ
ขาวสาร ความรู ในเรื่อง Smartphone
จํานวนเวลาที่ใชงาน Application
ใน Smartphone

มากกวา4
ชั่วโมง
13%

นอยกวา1
ชั่วโมง
12%

2-4 ชั่วโมง
50%

1-2 ชั่วโมง
25%

แผนภูมิที่ 4.43 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานเวลาที่ใชงาน
Application ใน Smartphone ตอวัน
ชองทางการรับขาวสารของ ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Windows Mobile OS
สวนมากจะเปน Internet and Social Network เนืองจากในปจจุบันคนจํานวนมากสามารเขาถึง
Internet ไดงายและหลากหลายชองทาง มีจํานวน 35 คนคิดเปนรอยละ 88 รองลงมาจะเปน
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร มีจํานวน 5คนคิดเปนรอยละ 13
จากผลสํารวจ พบวาจํานวนเวลาที่ใชงานใน Applicationใน Smartphone ของ ผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงาน Windows Mobile OS สวนใหญ คือ2-4ชั่วโมง 20คน คิดเปนรอยละ
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50 และ 1-2ชั่วโมง มีจํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 25 สวนกลุมที่ นอยกวา 1และ มากกวา4
ชั่วโมง มีจํานวน 5คน คิดเปนรอยละ 13

ความรูดานทางดาน IT
0%
25%

ไมมีเลย
37%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร

38%

มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.44 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานระดับความรูดาน
ทางดาน IT

ทานคิดวามีความรูทางดาน
Smartphone

25%

12%

ไมมีเลย
25%

38%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร
มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.45 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ในดานระดับความรูดาน
ทางดาน Smartphone
จากผลสํารวจ พบวา ระดับความรูดานIT ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน
Windows Mobile OS สวนใหญ จะเปนกลุมที่มีความรูดาน IT พอสมควรและกลุมมีความรูดาน
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ITบางนิดหนอยจํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาเปนกลุมที่มีความรูดานITมากจํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 10
สําหรับระดับความรูดาน Smartphone จากผลสํารวจพบวา สวนใหญ มีความรูดาน
Smartphone
พอสมควร มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา มีความรูดาน
Smartphone บางนิดหนอยและ มีความรูดานitมาก เปนจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 25 ผูที่ไม
มีความรูดานit เลย นั้นมีจํานวน 5คนคิดเปนรอยละ 13
ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือของผูใชงาน Windows Mobile OS
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ตอ
ระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใช
1

จากประสบการณหรือความรู ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Windows Mobile
1

OSมี คิดวาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําให
1

คะแนนความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณ
คะแนนจากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน

ทัศนะคติที่มี ตอ Windows Mobile OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.88
3.75
3.75
3.75
3.75
3.63
3.63
3.50
3.38
3.25

แผนภูมิที่ 4.46 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน Windows
Mobile OS ตอ Windows Mobile OS
ซึ่งจากผลสํ ารวจพบว าทัศ นะคติ ที่ ข องผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน Windows
Mobile OS ในดานตางโดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.88 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.75 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.75 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.75 คะแนน
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.75 คะแนน
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.63 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.63 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ
3.50 คะแนน
9. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.38 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.25 คะแนน

จะเห็นไดวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Windows Mobile
OS คือ ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone มีคะแนนมากที่สุด (3.88
คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb
browser นั้นเปนจุดออนของ
Windows Mobile OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่(3.25คะแนน) และเมื่อนํา
คะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ Windows Mobile OS นั้นคือ
3.63 คะแนน
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Windows Mobile OS ตอ ระบบปฏิบัติการมือ
ถือ (Mobile operating system) ตางๆ
1

จากประสบการณหรือความรู ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Windows Mobile
1

OS มี คิดวาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําให
1

คะแนนความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณ
คะแนนจากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน
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ทัศนะคติที่มี ตอ ios
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

4.00

ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…

3.88

ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook

3.88

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game,…

3.75

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

3.63

ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.50

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.38

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.38

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)

3.13
3.00

แผนภูมิที่ 4.47 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน Windows
Mobile OS ตอ ios
ซึ่งจากผลสํ ารวจพบว าทัศ นะคติ ที่ ข องผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน Windows
Mobile OS ตอ ios ในดานตางๆ โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1.
2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 4.00 คะแนน
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.88 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.88 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.75 คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.63 คะแนน
6. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.50 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.38 คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
3.38 คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.13 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
3.00
คะแนน

จะเห็ น ได ว า ทั ศ นะคติ ที่ ข องผู ต อบแบบสอบถามคิ ด เห็ น ว า จุ ด แข็ ง ของ ios คื อ
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีคะแนนมากที่สุด (4.00 คะแนน) และคิดวา
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ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) นั้นเปนจุดออนของ ios ควรจะ
รีบ ปรั บ ปรุ ง มี ค ะแนนน อยสุ ด อยู ที่(3.00คะแนน) และเมื่ อ นํ าคะแนนทุ กด านมาคํ านวณหา
คาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ ios นั้นคือ 3.55 คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ Android
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…

4.00
4.00
3.88
3.88
3.88
3.63
3.38
3.38
3.38
3.25

แผนภูมิที่ 4.48 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน Windows
Mobile OS ตอ Android
1

ซึ่งจากผลสํ ารวจพบว าทัศ นะคติ ที่ ข องผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน Windows
Mobile OS ตอ Android ในดานตางๆ โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1

1. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 4.00 คะแนน
2. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 4.00 คะแนน
3. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.88 คะแนน
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.88 คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.88 คะแนน
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.63 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.38 คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.38 คะแนน
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9. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.38 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.25 คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Android คือ
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ และ
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook มีคะแนนมากที่สุด (4.00 คะแนน)
และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) นั้นเปนจุดออนของ
Android ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่(3.25 คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมา
คํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ Android นั้นคือ 3.66 คะแนน
1

1

ทัศนะคติที่มี ตอ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging

3.75

ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook

3.63

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.38

ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.00

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone

3.00

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

2.88

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game,…

2.75

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)

2.75
2.50
2.38

แผนภูมิที่ 4.49 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน Windows
Mobile OS ตอ ตอ BlackBerry OS
ซึ่งจากผลสํ ารวจพบว าทัศ นะคติ ที่ ข องผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน Windows
Mobile OS ตอ BlackBerry OS ในดานตางๆ โดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1.
2.
3.
4.
5.

ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.75 คะแนน
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook
3.63 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.38 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.00 คะแนน
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.00 คะแนน
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6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
2.88 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 2.75 คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ
2.75 คะแนน
9. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 2.50 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 2.38 คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ BlackBerry OS
คือ ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging มีคะแนนมากที่สุด (3.75
คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) นั้นเปน
จุดออนของ BlackBerry ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (2.38 คะแนน) และเมื่อนํา
คะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ BlackBerry OS นั้นคือ 3.00
คะแนน
4.3.3 ผูใชงาน ระบบปฏิบัติการมือถือ Android
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android
ผูตอบแบบสอบถาม ที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Android มีจํานวน 84
1

1

คนโดยเปนชาย 60 คน หญิง 24 คน ผูทําแบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย 71 เปนเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 29

เพศ
หญิง
29%
ชาย
71%

แผนภู มิที่ 4.50
แสดงคารอยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานเพศ
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ชวงอายุ
33-40ป
24%

15-18 ป
5%

18-23 ป
29%

24-33 ป
43%

แผนภู มิที่ 4.51
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานอายุ
สวน ชวงอายุข องผูทําแบบสอบถามสว นใหญจะอยูในชวงอายุ 24-33 ป มากสุด มี
จํานวน36คนรอยละ 43 รองลงมา ชวง 18-23 ป มีจํานวน 24 คน คิดเปน รอยละ 29 รองลงมา
ก็จะเปนชวงอายุ33-40 ป มีจํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 24 และ ชวงอายุ15-18ป มีจํานวน 4
คนคิดเปนรอยละ 5

ระดับการศึกษาสูงสุด
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12

0

8

0

แผนภูมิที่ 4.52 แสดงรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Android ในดานอาชีพ
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อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา

10%

14%

48%

9%

พนักงาน
บริษัทเอกชน
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

19%

ธุรกิจสวนตัว

แผนภูมิที่ 4.53 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Android ในดานระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม ที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Android สวน
1

1

ใหญจะ เปนกลุมนักเรียน นักศึกษา เปนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาเปนกลุม
พนักงานบริษัท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 19 รองลงมาเปนกลุมที่ทํากิจการสวนตัวจํานวน
12 คนคิดเปนรอยละ 14 เ ที่เหลือเปนกลุมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและ อื่นๆ จํานวน 8
คน คิดเปนรอยละ 10
ระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญจะเปนระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 64 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 76 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. เปนจํานวน 12 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ14 ที่เหลือเปนกลุม ปริญญาโท เปนจํานวน 8 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10
1

1
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน
50
40
30
20
10
0

นอยกวา 10,000 10,001 – 20,000 20,001 – 30,000 30,001 – 40,000 40,001 บาท ขึ้นไป
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนภูมิที่ 4.54 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ Android ในดานรายไดตอเดือน
สวนรายไดตอเดือนของผูทําแบบสอบถามที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ
1

1

Android นั้น กลุมที่มากที่สุดคือกลุมที่มีรายไดมากกวา 10,001 – 20,000 บาท บาทตอเดือน
1

1

จํานวน 44 คน รองมาลงเปนกลุมผูที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท 30,000 – 40,000 บาท
1

1

1

1

1

นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 16 คน 10คน 8คน ตามลําดับ ที่ นอยสุด มี 6 คน คือกลุมที่มี
1

1

1

1

รายได 40,001 บาทขึ้นไป

วัตถุประสงคที่ตองการใช Smartphone
เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ…
เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรู…
เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ…
Other
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แผนภูมิที่ 4.55 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานวัตถุประสงคที่ทําใหใช
Smartphone
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จากผลสํารวจที่ออกมาจะพบวา วัตถุประสงค( เลือกตอบไดมากกวา คนละ1ขอ) ผูที่
เลือกใชงาน ระบบปฏิบัติการ Android นั้นจะใช เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
1

(Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.) มากที่สุดเปน จํานวน 72คน คิดเปนรอยละ
86% รองลงมาใช เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมส
จํานวน 64คน คิดเปนรอยละ 76% รองลงมา เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรู
ใหมๆ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 57% ( ตอบไดมากกวา คนละ1ขอ)

ความจําเปนตการใชงาน
Wi-Fi

4.3

Camera, Camcorder

4.2

Social Network

4.1

Audio & Video Player

4.1

3G

4.0

Game

3.8

Storage

3.7

GPS / Maps

3.5

QWERTY Keyboard

3.2

Graphic performance

3.2

FM Radio

2.9

TV

2.7

แผนภูมิที่ 4.56 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานความจําเปนตอการใชงาน
ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ Android ใหความสําคัญ
1

และความจํ า เป น ต อ การใช ง าน โดยในแบบสอบถามได ใ ห ผู ทํ า ให ค ะแนนความสํ า คั ญ ของ
1

คุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนําคะแนน
ทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ซึ่งจากผลสํารวจพบวาปจจัยที่
สําคัญที่สุดตอการใชงาน เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา ใช Wi-Fi (4 . 3 ค ะ แ น น )
1

1

Camera, Camcorder (4.2คะแนน) Social Network (4.1คะแนน) Audio & Video Player
(4.1คะแนน) 3G (4.0คะแนน) Game (3.8คะแนน) Storage

(3.7คะแนน) GPS / Maps
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(3.5คะแนน) Graphic performance (3.2คะแนน) QWERTY Keyboard (3.2คะแนน) FM
Radio(2.9คะแนน) TV(2.7คะแนน)

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใช Smartphone

ตนเอง

0% 5%

เพื่อน
ครอบครัว

24%

Other

71%

แผนภูมิที่ 4.57 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชงาน
ราคาของ Smartphone ที่
ตองการจะใช
มากกวา 30,000 บาท
20,000-30,000 บาท
10,000-20,000 บาท
5,000-10,000 บาท
ต่ํากวา 5,000 บาท
0

10
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50

แผนภูมิที่ 4.58 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานราคาของ Smartphone
ตองการจะใช
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช Smartphone ของ ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใช
และไววางใจในระบบปฏิบัติการ Android สวนใหญคือ ตนเอง จํานวน 60คน คิดเปนรอยละ 71
70

รองลง มาเพื่อน จํานวน 20คน คิดเปนรอยละ 24 และสุดทาย คืออื่นๆจํานวน 4คน คิดเปนรอย
ละ 5
ราคาของ Smartphone ที่ ต อ งการเลื อ กใช ง าน มากสุ ด คื อ 5,000-10,000 บาทเป น
จํานวน44คนคิดเปนรอยละ 52 รองลงมา10,000-20,000 บาทเปนจํานวน28คนคิดเปนรอยละ
33 รองลงมาคือกลุมต่ํากวา 5,000 บาท 20,000-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท มี
จํานวน4คนคิดเปนรอยละ 5
ชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง
Smartphone
Internet and Social…
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
ใบปลิว / Brochure
โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
0

20

40

60

80

แผนภูมิที่ 4.59 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานชองทางรับขาวสาร ความรู
ในเรื่อง Smartphone
จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน
Smartphone
14% 14%

นอยกวา1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง

34%

38%

2-4 ชั่วโมง
มากกวา4 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 4.60 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานเวลาที่ใชงาน Application ใน
Smartphone ตอวัน
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ชองทางการรับขาวสารของ ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android สวนมากจะ
เปน Internet and Social Network เนืองจากในปจจุบันคนจํานวนมากสามารเขาถึง Internet
ได ง า ยและหลากหลายช อ งทาง มี จํ า นวน 72 คนคิ ด เป น ร อ ยละ 86 รองลงมาจะเป น
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร มีจํานวน 8คนคิดเปนรอยละ 10 และคําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
จากผลสํารวจ พบวาจํานวนเวลาที่ใชงานใน Applicationใน Smartphone ของ ผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android สวนใหญ คือ1-2ชั่วโมง 32 คน คิดเปนรอยละ 38 และ 24ชั่วโมง มีจํานวน 28คน คิดเปนรอยละ 33 สวนกลุม นอยกวา 1ชั่วโมง และ มากกวา4 ชั่วโมง
มีจํานวน 12คน คิดเปนรอยละ 14

ความรูดานทางดาน IT
5% 5%
ไมมีเลย
33%
57%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร
มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.61 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานระดับความรูดานทางดาน IT
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ความรูทางดาน Smartphone
0% 5%
ไมมีเลย
มีบางนิดหนอย

38%

มีพอสมควร

57%

มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.62 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ในดานระดับความรูดานทางดาน
Smartphone
จากผลสํารวจ พบวา ระดับความรูดานIT ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน
Android สวนใหญ มีความรูดาน IT พอสมควรมีจํานวน 48คน คิดเปนรอยละ 57 มีความรูดาน
IT บางนิดหนอยมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33 สวน กลุม มีความรูดาน ITมากและกลุมไม
มีความรูดาน ITเลย มีจํานวน 4คน คิดเปนรอยละ 5
สําหรับระดับความรูดาน Smartphone จากผลสํารวจพบวา สวนใหญ มีความรูดาน
Smartphone
พอสมควร มี จํานวน 48 คน คิ ดเป น ร อยละ 57 รองลงมา มี ค วามรู ดาน
Smartphone บางนิดหนอย มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาไมมีความรูดาน
Smartphone มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5 สุดทาย
ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน Android
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ตอระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใช
1

จากประสบการณหรือความรู ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android มี คิดวา
1

ประสิท ธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใ หผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน
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ทัศนะคติที่มี ตอ Android
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

4.24
4.10
4.05
4.05
4.05
4.05
3.95
3.95
3.90
3.86

แผนภูมิที่ 4.63 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ Android ตอ Android
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android ใน
ดานตางโดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 4.24 คะแนน
2. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 4.10 คะแนน
3. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 4.05 คะแนน
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 4.05 คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

4.05 คะแนน

6. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

4.05

3.95 คะแนน

8. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.95 คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.90 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.86 คะแนน
จะเห็นไดวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Android คือ
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป มีคะแนนมากที่สุด (4.24 คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการ
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แสดงผล User Interface นั้นเปนจุดออนของ Android ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่
(3.86คะแนน) และเมื่ อ นํ า คะแนนทุ ก ด า นมาคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย จะพบว า คะแนนสํ า หรั บ
Android นั้นคือ 4.02 คะแนน
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ Android ตอ ระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile
operating system) ตางๆ
1

จากประสบการณหรือความรู ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android มี คิดวา
1

ประสิท ธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใ หผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน

ทัศนะคติที่มี ตอ ios
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…

3.86
3.81
3.76
3.67
3.48
3.43
3.43
3.43
3.33
3.14

แผนภูมิที่ 4.64 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ Android ตอ ios
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android ตอ
ios ในดานตางโดย เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.86คะแนน
2. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.81คะแนน
3. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.76คะแนน
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4. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.67คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.48คะแนน
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.43คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.43คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.43คะแนน
9. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.33คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.14คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ ios ประสิทธิภาพการ
จัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆมีคะแนนมากที่สุด (3.86
คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player,
Mediaตางๆ นั้นเปนจุดออนของ ios ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (3.14คะแนน)
และเมื่อนําคะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ ios นั้นคือ 3.53
คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ Windows Mobile OS
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera,…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.33
3.24
3.19
3.14
3.14
3.10
3.05
3.00
2.90
2.86

แผนภูมิที่ 4.65 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ Android ตอ Windows
Mobile OS
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android
Windows Mobile OSในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา

ตอ

1. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.33คะแนน
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2. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.24คะแนน
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.19คะแนน
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.14คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.14คะแนน
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.10คะแนนคะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.05คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.00คะแนน
9. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 2.90คะแนน
10. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 2.86คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Windows Mobile
OSประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.33 คะแนน) และคิดวา ใน
ดานความคุมคากับเงินที่ทานจายไป นั้นเปนจุดออนของ Windows Mobile OSควรจะรีบ
ปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (2.86 คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
จะพบวา คะแนนสําหรับ Windows Mobile OSนั้นคือ 3.10 คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…

3.67

ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…

3.52

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…

3.14

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…

3.05
2.90
2.81
2.71

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

2.71

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

2.67

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)

2.62

แผนภูมิที่ 4.66
BlackBerry OS

แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ Android

ตอ
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ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน Android
BlackBerry OS ในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา

ตอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.67คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.52คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.14คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.05คะแนน
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 2.90คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 2.81คะแนน
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
2.71คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 2.71คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 2.67คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 2.62คะแนน

จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.33 คะแนน) และคิดวา
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) นั้นเปนจุดออนของ BlackBerry
OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (2.86 คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมา
คํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ BlackBerry OS นั้นคือ 2.98 คะแนน
4.3.4 ผูใชงาน ระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS
ผูตอบแบบสอบถาม ที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS มี
1

1

จํานวน 28 คนโดยเปนชาย 12 คน หญิง 16 คน ผูทําแบบสอบถามเกือบทั้งหมดคิดเปนรอย
43 เปนเพศชาย โดยมีเพศหญิงเพียงแครอยละ 57
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เพศ
หญิง ชาย
57% 43%

แผนภู มิที่ 4.67
แสดงคารอยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานเพศ

ชวงอายุ
0%
15-18ป
43%

28%
29%

18-23 ป
24-33 ป
33-40ป

แผนภู มิที่ 4.68
แสดงค าร อยละของขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามที่เ ลือกใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานอายุ
สวน ชวงอายุข องผูทําแบบสอบถามสว นใหญจะอยูในชวงอายุ 24-33 ป มากสุด มี
จํานวน12คนรอยละ 43 รองลงมาชวงอายุ18-23 ปและชวงอายุ 15-18ป มีจํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 29
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อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
14%

พนักงานบริษัทเอกชน

14%
0%

รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

72%

ธุรกิจสวนตัว

แผนภูมิที่ 4.69 แสดงรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ BlackBerry OS ในดานอาชีพ

ระดับการศึกษาสูงสุด
16
12

0

0

0

แผนภูมิที่ 4.70 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ BlackBerry OS ในดานระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม ที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ BlackBerry
1

1

OS ส ว นใหญ จ ะเป น กลุ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เป น จํ า นวน 20 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 72
รองลงมา มาเป นกลุ มที่ทํ ากิ จการสว นตั วจํ านวน 4 คนคิ ดเป น รอยละ 14 และ เป น กลุ มรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4คน คิดเปนรอยละ 14เทากัน
ระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญจะเปนระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 25 คน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 63 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. เปนจํานวน 15 คน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 38
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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แผนภูมิที่ 4.71 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ
มือถือ BlackBerry OS ในดานรายไดตอเดือน
สวนรายไดตอเดือนของผูทําแบบสอบถามที่ เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ
1

1

BlackBerry OS นั้น กลุมที่มากที่สุดคือกลุมที่มีรายได นอยกวา 10,000 บาท บาทตอเดือน
1

1

จํานวน 12คน รองมาลงเปนกลุมผูที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท
1

1

1

1

จํานวน 8 คน เทากัน

วัตถุประสงคที่ตองการใช Smartphone
เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป
ถายวิดิโอ เลนเกมส
เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
เพื่อทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไม
ตกรุน และเขากับเพื่อนๆในกลุมได
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แผนภูมิที่ 4.72 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานวัตถุประสงคที่ทําให
ใช Smartphone
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จากผลสํารวจที่ออกมาจะพบวา วัตถุประสงค( เลือกตอบไดมากกวา คนละ1ขอ) ผูที่
เลือกใชงานระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS นั้นจะใช Smartphone สําหรับ เพื่อความบันเทิง
1

เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดีโอ เลนเกมส มากที่สุดเปน จํานวน 24คน คิด
เปนรอยละ 86% รองลงมาใช เพื่อติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน (Facebook / Twitter /
MSN / YouTube, etc.) จํานวน 20คน คิดเปนรอยละ 71% รองลงมา เพื่อทําใหชีวิต
สะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไมตกรุน และเพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหา
ความรูใหมๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 43% ( ตอบไดมากกวา คนละ1ขอ)

ความจําเปนตอการใชงาน
Social Network
Audio & Video Player
Wi-Fi
Camera, Camcorder
QWERTY Keyboard
GPS / Maps
3G
Game
Storage
Graphic performance
FM Radio
TV

4.6
4.4
4.0
4.0
3.9
3.3
3.3
3.0
3.0
2.7
2.6
2.4

แผนภูมิที่ 4.73 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานความจําเปนตอการใชงาน
ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและไววางใจในระบบปฏิบัติการ BlackBerry

OS

ให

ความสําคัญและความจําเปนตอการใชงาน โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนนความสําคัญ
1

ของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนนจากการนํา
คะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ซึ่งจากผลสํารวจพบวา
ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการใชงาน เรียงจากคะนนมากไปหานอย พบวา Social Network คะแนน
มากสุดเปนอันดับแรก(4.6 คะแนน) Audio & Video Player(4.4 คะแนน) Camera, Camcorder
(4.0 คะแนน) Wi-Fi (4.0 คะแนน) QWERTY Keyboard (3.9 คะแนน) 3G (3.3 คะแนน) GPS
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/ Maps (3.3 คะแนน) Storage (3.0 คะแนน) Game (3.0 คะแนน) Graphic performance
(2.7คะแนน) FM Radio (2.6 คะแนน) และTV (2.4 คะแนน)

ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชSmartphone
ตนเอง
เพื่อน
ครอบครัว

100%

Other

แผนภูมิที่ 4.74 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชงาน
ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะ
ใช
มากกวา 30,000 บาท
20,000-30,000 บาท
10,000-20,000 บาท
5,000-10,000 บาท
ต่ํากวา 5,000 บาท
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แผนภูมิที่ 4.75 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานราคาของ
Smartphone ตองการจะใช
ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชSmartphone ของ ผูทําแบบสอบถามที่เลือกใชและ
ไววางใจในระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS ตอบวา ตนเอง ทั้งหมด
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ราคาของ Smartphone ที่ตองการเลือกใชงาน มากสุดคือ 20,000-10,000 บาทเป น
จํานวน16คนคิดเปนรอยละ 57 รองลงมา 5,000 - 10,000 บาทเปนจํานวน8คนคิดเปนรอยละ
29 รองลงมาคือกลุม20,000-30,000 บาท
ชองทางรับขาวสาร ความรู ในเรื่อง
Smartphone
Internet and Social Network
คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
ใบปลิว / Brochure
โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
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แผนภูมิที่ 4.76 แสดงจํานวนของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานชองทางรับขาวสาร
ความรู ในเรื่อง Smartphone
จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน
Smartphone
0%
14%

นอยกวา1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง

14%
72%

2-4 ชั่วโมง
มากกวา4 ชั่วโมง

แผนภูมิที่ 4.77 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถาม ที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานเวลาที่ใชงาน Application
ใน Smartphone ตอวัน
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ชองทางการรับขาวสารของ ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS
สวนมากจะเปน Internet and Social Network เนืองจากในปจจุบันคนจํานวนมากสามารเขาถึง
Internet ไดงายและหลากหลายชองทาง มีจํานวน 72 คนคิดเปนรอยละ 86 รองลงมา คําแนะนํา
จากเพื่อน / คนรูจัก มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ14
จากผลสํารวจ พบวาจํานวนเวลาที่ใชงานใน Applicationใน Smartphone ของ ผูตอบ
แบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS สวนใหญ คือ1-2ชั่วโมง 20 คน คิดเปนรอยละ 71
สวนกลุมและ 2-4ชั่วโมง และมากกวา4ชั่วโมง มีจํานวน 4คน คิดเปนรอยละ 14
ความรูดานทางดาน IT
0%
ไมมีเลย

14%

43%

มีบางนิดหนอย
มีพอสมควร

43%

มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.78 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานระดับความรูดานทางดาน
IT
ความรูทางดาน Smartphone
0%
14%

ไมมีเลย
มีบางนิดหนอย

43%
43%

มีพอสมควร
มีความรูมาก

แผนภูมิที่ 4.79 แสดงรอยละของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Smartphone ของผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ในดานระดับความรูดานทางดาน
Smartphone
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จากผลสํารวจ พบวา ระดับความรูดานIT ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน
BlackBerry OS สวนใหญ มีความรูดาน IT พอสมควร และ57 มีความรูดาน IT บางนิดหนอย
มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 43 มีรองลงมาคือกลุมที่มีความรูดาน IT มาก มีจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 14
จากผลสํารวจ พบวา ระดับความรูดาน Smartphone ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใช
งาน BlackBerry OS สวนใหญ มีความรูดาน Smartphone พอสมควร และ57 มีความรูดาน
Smartphone บางนิดหนอย มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 43 มีรองลงมาคือกลุมที่มีไมมี
ความรูดาน Smartphone มีจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 14

ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของผูใชงาน BlackBerry
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ตอระบบปฏิบัติการมือถือ
ที่ตนใช
1

จากประสบการณหรือความรู ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS มี
1

คิดวาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน
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ทัศนะคติที่มี ตอ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการรองรับ Social Network เชน…

3.71

ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.43

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…

3.43

ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.43
3.29

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…

3.29

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

3.29

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

3.29

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.14
3.00

แผนภูมิที่ 4.80 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ BlackBerry OS ตอ
BlackBerry OS
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry
OS ในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.71 คะแนน
2. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.43 คะแนน
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.43 คะแนน
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.43 คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.29 คะแนน
6. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.29 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.29 คะแนน
8. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.29 คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.14 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.00 คะแนน
จะเห็นไดวาทัศนะคติทขี่ องผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ BlackBerry OS
คือ ประสิทธิภาพการรองรับ Social Network เชน Facebook มีคะแนนมากที่สุด (4.24
คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder นั้นเปนจุดออนของ
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BlackBerry OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (3.00คะแนน) และเมือ่ นําคะแนนทุก
ดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ BlackBerry OS นั้นคือ 3.33คะแนน
ทัศนะคติของผูที่เลือกใชงานระบบปฏิบัติการมือถือ BlackBerry OS ตอ ระบบปฏิบตั ิการ
มือถือ (Mobile operating system) ตางๆ
1

จากประสบการณหรือความรูของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS มี
1

1

คิดวาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึงพอใจ โดยในแบบสอบถามไดใหผูทําใหคะแนน
1

ความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน และคํานวณคะแนน
จากการนําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบกัน

ทัศนะคติที่มี ตอ ios
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…

3.86

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.71

ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

3.57
3.43
3.29
3.29

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client

3.14

ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

3.14

ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser

3.00
3.00

แผนภูมิที่ 4.81 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ BlackBerry OS ตอ
ios
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS
ตอ ios ในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.86คะแนน
2. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.71คะแนน
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.57คะแนน
88

4. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.43คะแนน
5. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.29คะแนน
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.29คะแนน
7. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.14คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.14คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.00คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.00คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ BlackBerry OS
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook (3.86คะแนน) และคิดวา
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) นั้นเปนจุดออนของ BlackBerry
OS ควรจะรีบปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (3.00 คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมา
คํานวณหาคาเฉลี่ย จะพบวา คะแนนสําหรับ BlackBerry OS นั้นคือ 3.34คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ Windows Mobile OS
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface

3.71
3.57
3.57
3.43
3.43
3.29
3.14
3.14
3.00
2.86

แผนภูมิที่ 4.82 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ BlackBerry OS ตอ
Windows Mobile OS
ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS
ตอ Windows Mobile OSในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา
1. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.71คะแนน
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2. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.57คะแนน
3. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.57คะแนน
4. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.43คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.43คะแนน
6. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.29คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.14คะแนน
8. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.14คะแนน
9. ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.00คะแนน
10. ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 2.86คะแนน
จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ Windows Mobile
OSประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging (3.71คะแนน) และคิดวา
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface นั้นเปนจุดออนของ Windows Mobile OSควรจะรีบ
ปรับปรุง มีคะแนนนอยสุด อยูที่ (2.86คะแนน) และเมื่อนําคะแนนทุกดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
จะพบวา คะแนนสําหรับ Windows Mobile OSนั้นคือ 3.31คะแนน

ทัศนะคติที่มี ตอ Android
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน…
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน…
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชน…
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder

3.57
3.43
3.43
3.29
3.29
3.14
3.14
3.14
3.14
3.00

แผนภูมิที่ 4.83 แสดงขอมูลทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ ของ BlackBerry OS ตอ
Android
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ซึ่งจากผลสํารวจพบวาทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชงาน BlackBerry OS
ตอ Android ในดานตางโดย เรียงจากคะแนนมากไปหานอย พบวา
1.
2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client 3.57 คะแนน
ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface 3.43 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser 3.43 คะแนน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
ตางๆ 3.29 คะแนน
5. ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging 3.29 คะแนน
6. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) 3.14 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone 3.14 คะแนน
8. ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป 3.14คะแนน
9. ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook 3.14 คะแนน
10. ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder 3.00 คะแนน

จะเห็นไดวา ทัศนะคติที่ของผูตอบแบบสอบถามคิดเห็นวาจุดแข็งของ ประสิทธิภาพการ
จัดการในดานE-mail client (3.57คะแนน) และคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera,
Camcorderนั้ น เป น จุ ด อ อ นของ Android
ควรจะรี บ ปรั บ ปรุ ง มี ค ะแนนน อ ยสุ ด อยู ที่
(3.00คะแนน) และเมื่ อ นํ า คะแนนทุ ก ด า นมาคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย จะพบว า คะแนนสํ า หรั บ
Android นั้นคือ 3.26คะแนน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะ
การวิจัยศึกษาพฤติกรรมผูใ ชงาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry มี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของผูใชงานและพฤติกรรมของผูใชงาน iOS,
Android, Windows Mobile, BlackBerry OS และ ถึงทัศนะคติของผูใชงาน Smartphone ใน
แตละกลุม เชน ผูบริโภคที่ใชงาน iOS จะมีทัศนะคติดานลบกับระบบปฏิบัติการ อืน่ ในทุกดาน
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย กลาวคือ ประชากร คือ ในชวงอายุระหวาง 15-40ปในเขตกรุงเทพ โดย
สถานที่เก็บขอมูลคือมาบุญครอง ฟอจูน เปนหลัก เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ซึ่งแบงเปน 3 สวน จํานวน 313 ชุด ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- ผูที่ใชงาน iOS สถานภาพโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา แบงเปนเพศชายรอยละ 85
เพศหญิง รอยละ 24 ชวงอายุ 24-33ป รอยละ47 รองลงมา อยูในชวง 18-23ปรอยละ 27 มี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ36 รองลงมา นักเรียน/ นักศึกษา รอยละ35มีรายได
เฉลี่ย อยูที่ 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 61
- ผูที่ใชงาน Windows Mobile สถานภาพโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา แบงเปนเพศชาย
รอยละ 75 เพศหญิง รอยละ 25 ชวงอายุ 24-33ป รอยละ50 รองลงมา อยูในชวง 33-44 ป
รอยละ 25 มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ38 รองลงมา นักเรียน/ นักศึกษาและ
ธุรกิจสวนตัว รอยละ25 มีรายไดเฉลี่ย อยูที่ นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 38 รองลงมา
รายไดเฉลี่ย อยูที่10,001 – 20,000 บาทและ 20,001 – 30,000 บาท รอยละ 25
- ผูที่ใชงาน Android สถานภาพโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา แบงเปนเพศชายรอยละ 71
เพศหญิง รอยละ 29 ชวงอายุ 24-33ป รอยละ43 รองลงมา อยูในชวง 18-23 ปรอ ยละ มี
อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา รอยละ48 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ19 มีรายได
เฉลี่ย อยูที่ 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 52
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- ผูที่ใชงาน BlackBerry สถานภาพโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา แบงเปนเพศชายรอย
ละ 43 เพศหญิง รอยละ 57 ชวงอายุ 24-33ป รอยละ43 รองลงมา อยูในชวง 15-18 ปและ
18-23ป รอยละ 29 มีอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา รอยละ 71 มีรายไดเฉลี่ย อยูที่ นอยกวา
10,000 บาท รอยละ 43 รองลงมารายไดเฉลี่ย อยูที่10,001 – 20,000 บาทและ 20,001 –
30,000 บาท รอยละ 29
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกใชงาน Smartphone
ตารางที่ 5.1 แสดงรอยละของวัตถุประสงคในการใชงาน
ระบบปฏิบัติการมือถือ

iOS
Windows
Mobile
Android
BlackBerry

Smartphone

จําแนกตาม

เพื่อใช
ประกอบ
การศึกษา
การแสวงหา
ความรูใหม
66%
75%

เพื่อใชติดตอ
ในสังคม
ออนไลนกับ
กลุมเพื่อน

เพื่อ
ความ
บันเทิง

เพื่อทําใหชีวติ
สะดวกสบาย
มากขึ้น ดูดี มี
ระดับ

อื่นๆ

78%
63%

87%
75%

66%
50%

11%
38%

57%

86%

76%

52%

10%

43%

71%

86%

43%

0%

- ผูที่ใช งาน iOS
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญสนใจเลือกที่จะใช
Smartphone เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดิโอ เลนเกมส
รอยละ 87% Wi-Fi ที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด และ ผูที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใช Smartphone คือตนเอง รอยละ 84 ราคาของ Smartphone ที่
ตองการจะใช มีราคาประมาณ 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ49 รองลงมา 20,00030,000 บาทคิดเปนรอยละ 45 ชองทางรับขาวสารขอมูลสวนใหญจะเปน Internet and
Social Network รอยละ 87 จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวัน
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อยูที่ มากกวา4 ชั่วโมง รอยละ 42 มีความรูดาน IT พอสมควรอยูที่รอยละ 62 และ มี
ความรูในดาน Smartphone มีพอสมควร รอยละ 57
- ผูที่ใชงาน Windows Mobile ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจเลือกที่
จะใช Smartphone เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดิโอ
เลนเกมสและ เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆรอยละ 75% Wi-Fi ที่มี
ความสําคัญและความจําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด และ ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
Smartphone คือตนเอง รอยละ 88 ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ
5,000-10,000 บาทบาท คิดเปนรอยละ50 รองลงมา 10,000-20,000 บาทคิดเปนรอยละ
38 ชองทางรับขาวสารขอมูลสวนใหญจะเปน Internet and Social Network รอยละ 88
จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวันอยูที่ 2-4 ชั่วโมง รอยละ 50
มีความรูดาน IT พอสมควรและ มีบางนิดหนอยอยูที่รอยละ 38 และ มีความรูในดาน
Smartphone มีพอสมควร รอยละ 38
- ผูที่ใชงาน Android
ผลการวิจัยพบวา เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุมเพื่อน
(Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.) รอยละ 86 Wi-Fi ที่มีความสําคัญและความ
จําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด และ ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช Smartphone คือ
ตนเอง รอยละ 71 ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 5,000-10,000
บาท คิดเปนรอยละ55 รองลงมา 10,000-20,000 บาทคิดเปนรอยละ 33 ชองทางรับ
ขาวสารขอมูลสวนใหญจะเปน Internet and Social Network รอยละ 86 จํานวนเวลาที่ใช
งาน Applicationใน Smartphone เฉลี่ยตอวันอยูที่ 1-2 ชั่วโมง รอยละ 38รองลงมา 2-4
ชั่วโมง รอยละ 33 มีความรูดาน IT พอสมควรอยูที่รอยละ 57 และ มีความรูในดาน
Smartphone มีพอสมควร รอยละ 57
- ผูที่ใชงาน BlackBerry ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสนใจเลือกที่จะใช
Smartphone เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดิโอ เลนเกมส
รอยละ 86 Social Network (Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.) มีความสําคัญ
และความจําเปนตอการใชงานมากที่สุดคิด และทุกคนคิดวา ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
Smartphone คือตนเอง ราคาของ Smartphone ที่ตองการจะใช มีราคาประมาณ 10,00020,000 บาท บาท คิดเปนรอยละ57 ชองทางรับขาวสารขอมูลสวนใหญจะเปน Internet
and Social Network รอยละ 87 จํานวนเวลาที่ใชงาน Applicationใน Smartphone เฉลี่ย
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ตอวันอยูที่ 1-2 ชั่วโมงรอยละ 71 มีความรูดาน IT พอสมควรและ มีบางนิดหนอยอยูที่รอย
ละ 43 และ มีความรูในดาน Smartphone มีพอสมควรและ มีบางนิดหนอย รอยละ 43
สวนที่ 3 ทัศนะคติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ (Mobile operating system)
ตางๆ
ผูที่ใชงาน iOS
ตารางที่ 5.2 แสดงขอมูลทัศนะคติผูที่ใชงาน iOS เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถืออื่น
Windows
Mobile
Android
BlackBerry

จุดแข็ง
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Contacts เชน Address/phone
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
E-mail client
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Messages

จุดออน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb
browser
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment

- ผูที่ใชงาน iOS คิดวาระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งในดาน ประสิทธิภาพการ
แสดงผล User Interface มากสุดและคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน
Text messaging เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง และ คิดวาระบบปฏิบัติการ Windows Mobile
นั้นมีจุดแข็งเปนประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts เชน Address/phone และสิ่งที่
ควรจะรี บ ปรั บ ปรุ งคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การในดา นWeb
browser และ คิด ว า
ระบบปฏิบัติการ Android นั้นมีจุดแข็งคือประสิทธิภาพการจัดการในดาน E-mail client สิ่ง
ที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder และ คิดวา
ระบบปฏิบัติการ BlackBerry นั้นมีจุดแข็งคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages
เชน Text messaging สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ ถาเรียงลําดับมากไปนอยตาม
ความพอใจตอระบบปฏิบัติการมือถือตางๆจะพบวา iOS ดีสุด Android, BlackBerry
,Windows Mobile ตามลําดับ
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ผูที่ใชงาน Windows Mobile
ตารางที่ 5.3 แสดงขอมูลทัศนะคติผูที่ใชงาน Windows Mobile เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือ
อื่น
iOS
Android
BlackBerry

จุดแข็ง
ประสิทธิภาพการแสดงผล User
Interface
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Messages

จุดออน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Camera, Camcorder
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS

- ผูที่ใชงาน Windows Mobile คิดวาระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งในดาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การในด า นContactsเช น Address/phone
มากสุ ด และคิ ด ว า
ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง และ คิดวา
ระบบปฏิบัติการ iOS นั้นมีจุดแข็งในดาน ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface และสิ่ง
ที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
และ คิดวาระบบปฏิบัติการ Android นั้นมีจุดแข็งคือประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆและประสิทธิภาพการการรองรับ
Social Network สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera,
Camcorder และ คิดวา ระบบปฏิบัติการ BlackBerry นั้นมีจุดแข็งคือ ประสิทธิภาพการ
จัดการในดานMessages เชน Text messaging สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพ
การจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps) ถาเรียงลําดับมากไปนอยตามความ
พอใจตอระบบปฏิบัติการมือถือตางๆจะพบวา Windows Mobile ดีสุด Android, iOS
,BlackBerry ตามลําดับ
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ผูที่ใชงาน Android
ตารางที่ 5.4 แสดงขอมูลทัศนะคติผูที่ใชงาน Android เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถืออื่น
iOS
Windows
Mobile
BlackBerry

จุดแข็ง
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Entertainment
ประสิทธิภาพการการรองรับ
Social Network
ประสิทธิภาพการรองรับ Social
Network

จุดออน
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Messages
ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS

- ผูที่ใชงาน Android คิดวาระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งในดาน ความคุมคากับ
เงินที่ทานจายไป มากสุดและคิดวา ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface เปนสิ่งที่ควร
จะรีบปรับปรุง และ คิดวาระบบปฏิบัติการ iOS นั้นมีจุดแข็งในดานประสิทธิภาพการจัดการ
ในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Mediaตางๆ และสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง
คือ ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging และ คิดวา
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile นั้นมีจุดแข็งคือ ประสิทธิภาพการการรองรับ Social
Network เชน Facebook สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป และ
คิดวา ระบบปฏิบัติการ BlackBerry นั้นมีจุดแข็งคือ ประสิทธิภาพการการรองรับ Social
Network เชน Facebook สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS
ระบบการนําทาง (Maps) ถาเรียงลําดับมากไปนอยตามความพอใจตอระบบปฏิบัติการมือ
ถือตางๆจะพบวา Android ดีสุด iOS, Windows Mobile ,BlackBerry ตามลําดับ
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ผูที่ใชงาน BlackBerry
ตารางที่ 5.5 แสดงขอมูลทัศนะคติผูที่ใชงาน BlackBerry OS เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถืออื่น
จุดแข็ง
ประสิทธิภาพการการรองรับ Social
iOS
Network
Windows Mobile ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Messages
ประสิทธิภาพการจัดการในดานEAndroid
mail client

จุดออน
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts
เชนAddress/phone
ประสิทธิภาพการจัดการในดานContacts
เชนAddress/phone
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera,
Camcorder

- ผูที่ใชงาน BlackBerry คิดวาระบบปฏิบัติการมือถือ ที่ตนใชนั้นมีจุดแข็งในประสิทธิภาพการ
รองรับ Social Network เชน Facebook มากสุดและคิดวา ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Camera, Camcorder เปนสิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุง และ คิดวาระบบปฏิบัติการ iOS นั้นมีจุด
แข็งในดานประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook และสิ่งที่ควรจะรีบ
ปรั บ ปรุ ง คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การในด า นContactsเช น Address/phone และ คิ ด ว า
ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile นั้นมีจุดแข็งคือ ประสิทธิภาพการจัดการในดาน
Messages เชน Text messaging สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการจัดการใน
ดานContactsเชนAddress/phone และ คิดวา ระบบปฏิบัติการ Android นั้นมีจุดแข็งคือ
ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client เชน Facebook สิ่งที่ควรจะรีบปรับปรุงคือ
ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder ถาเรียงลําดับมากไปนอยตามความ
พอใจตอระบบปฏิบัติการมือถือตางๆจะพบวา iOS ดีสุด BlackBerry, Windows Mobile ,
Android ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในกลุม อื่นที่แตกตางออกไป หรือ ในปจจัยในดานอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถวางแผน
หาแนวทาง และเตรียมรายละเอียดขอมูลในการพัฒนาระบบปฏิบัติการมือถือใหมีคุณภาพและ
ตรงตอความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาในพื้นที่อื่น เชน ในเขตตางจังหวัด หรือตามเขตเมืองใหญๆ เพื่อจะไดทราบขอมูล
ความคิดเห็นทัศนะคติ และความตองการที่หลากหลายมากขึ้น
3. ควรศึกษามุงเนนไปที่คุณสมบัติเฉพาะ เชน การทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร (Features)
หรื อ Application ใหม ใ ห ต ามยุ ค ตามสมั ย เพื่ อ ให ส ามารถเจาะกลุ ม ของผู บ ริ โ ภคได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม

ศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ทั้งเพศชาย
และหญิง ทุกชวงอายุ15-40ป ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชงาน iOS, Android, Windows
Mobile, BlackBerry OS ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรายวิชา SC 592 โครงการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง (Independent Study) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากผูที่ตอบแบบสอบถามนี้ทําการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริงของทาน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะเก็บไวเปนความลับเพื่อใชในการศึกษา
เทานั้น
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการทําแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมายถูก  ลงในชองสี่เหลี่ยม  ดังตัวอยาง  หรือ กรอกขอความลงใน
ชองวาง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
1.เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2.อายุ
 1. 15-18 ป
 2. 18-23 ป
 3. 24-33 ป
 4. 33-40ป
3.รายได
 1. ยังไมมีรายได
 2. ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน
 3. 5,000-10,000 บาท/เดือน
 4. 10,000-20,000 บาท/เดือน
 5. 20,000-30,000 บาท/เดือน
 6. มากกวา 30,000 บาท/เดือน
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4.ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
3. ปริญญาตรี
 5. ปริญญาเอก

 2. อนุปริญญา / ปวส.
4. ปริญญาโท

5.สถานะทางสังคม
1.นักเรียน/ นักศึกษา
 3.รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5.นักศึกษาจบใหม

 2.พนักงานบริษัทเอกชน
 4.ธุรกิจสวนตัว

สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการใชงาน Smartphone
6. Smartphone แบรนดใดที่ทานเคยใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1.HTC
2.Samsung 3.Sony Ericsson
4.Nokia
5.Acer
6.iPhone
7.BlackBerry
8.Motorola 9.อื่นๆ โปรดระบุ…………….
7. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชแบรนดดงั กลาว
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Smartphone ที่ทานสนใจจะเลือกใช ณ ปจจุบันคือแบรนดใด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
1.HTC
2.Samsung 3.Sony Ericsson
4.Nokia
5.Acer
6.iPhone
7.BlackBerry
8.Motorola 9.อื่นๆ โปรดระบุ…………….
9. เพราะเหตุใดทานจึงสนใจที่จะเลือกใช แบรนดดังกลาว
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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10. หากทานจะตองตัดสินใจเลือกใช Smartphone ทานจะเลือกใชและไววางใจใน
ระบบปฏิบัติการ (OS Platform) ใดมากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
 Android OS
 Windows Mobile OS
 Symbian OS
 BlackBerry OS
 iOS or Mac OS (Apple for iPhone)
11. เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจเลือกใช Smartphone ที่เปนระบบปฏิบัติการ OS Platform
ดังกลาว
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. วัตถุประสงคใดที่ทําใหทานตองการใช Smartphone (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อใชประกอบการศึกษา การแสวงหาความรูใหมๆ
 เพื่อใชติดตอในสังคมออนไลนกับกลุม เพื่อน (Facebook / Twitter / MSN /
YouTube, etc.)
 เพื่อความบันเทิง เชน การฟงเพลง ดูทีวี ฟงวิทยุ ถายรูป ถายวิดิโอ เลนเกมส
 เพื่อทําใหชีวติ สะดวกสบายมากขึ้น ดูดี มีระดับ มีสไตล ไมตกรุน และเขากับเพื่อนๆ
ในกลุมได
 อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………

103

13. ถาทานจะตองตัดสินใจใช Smartphone ทานจะเลือกใช Smartphone ที่มีความสําคัญและ
ความจําเปนตอการใชงานของทานในดานใดบาง
โดยเครื่องหมายถูก � ลงในชอง • ที่ทานตองการแสดงระดับ ความคิดเห็น และความรูสึกของ
ทานมากที่สุด
5 = มีความสําคัญมากที่สุด
4 = มีความสําคัญมาก
3 = มีความสําคัญปานกลาง
2 = มีความสําคัญนอย
1 = มีความสําคัญนอยที่สดุ
ระดับความคิดเห็น
ขอคําถาม
1 2 3 4 5
Wi-Fi
3G
GPS / Maps
Graphic performance
Storage
QWERTY Keyboard
Social Network (Facebook / Twitter / MSN / YouTube, etc.)
Audio & Video Player
Game
Camera, Camcorder
FM Radio
TV
14. ผูใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช Smartphone ของทานมากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
 ตนเอง
 เพื่อน
 ครอบครัว
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………
15. ราคาของ Smartphone ที่ทานตองการจะใช มีราคาเทาใด
� 1. ต่ํากวา 5,000 บาท
 2. 5,000-10,000 บาท
� 3. 10,000-20,000 บาท
 4. 20,000-30,000 บาท
� 5. มากกวา 30,000 บาท
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16. ทานไดรับขาวสารเรื่อง Smartphone จากที่ใดมากที่สุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
 หนังสือพิมพ และ นิตยสาร  Internet and Social Network
 โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
 คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
 ใบปลิว / Brochure
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………
17. จํานวนเวลาที่ทานใชงาน applicationใน Smartphone
 นอยกวา1 ชั่วโมง  1-2 ชั่วโมง
 2-4 ชั่วโมง  มากกวา4 ชั่วโมง
18. ทานคิดวามีความรูดานทางดาน IT เทาใด
 ไมมีเลย  มีบางนิดหนอย
 มีพอสมควร  มีความรูมาก
19. ทานคิดวามีความรูดานทางดาน Smartphone เทาใด
 ไมมีเลย  มีบางนิดหนอย
 มีพอสมควร  มีความรูมาก
20. ทานไดศึกษาความรูดา นทางดาน Smartphone จากแหลงใดมากที่สุด
 หนังสือพิมพ และ นิตยสาร  Internet and Social Network
 โฆษณาจากโทรทัศนและวิทยุ
 คําแนะนําจากเพื่อน / คนรูจัก
 ใบปลิว / Brochure
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………

105

สวนที3่ ทัศนะคติเกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร (OS Platform)ตางๆ
จากประสบการณหรือความรูที่ทานมี ทานคิดวาประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ความพึง
พอใจ มีผลกับทานมากนอยเพียงใดกรุณาทําเครื่องหมายถูก  ลงในชอง  ที่ทานตองการ
แสดงระดับ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานมากที่สุด
5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด

4 = มีความพึงพอใจมาก

3 = มีความพึงพอใจปานกลาง

2 = มีความพึงพอใจนอย

1 = มีความพึงพอใจนอยที่สุดหรือควรปรับปรุง
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

1. iOS(apple)
1.1 ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีความรวดเร็วสูงในการเขาถึง
โปรแกรมหรือรายการคําสั่งตางๆ
1.2 ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
1.3 ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
1.4 ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging, MMS,
iMessage instant messaging, chat ,blackberry Chat
1.5 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
1.6 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน GPS ระบบการนําทาง (Maps)
1.7 ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone
1.8 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player,
Mediaตางๆ
1.9 ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook / Twitter /
YouTube / MySpace /MSN / Google Talk / Yahoo Messenger, etc
1.10 ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
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ทานคิดวา iOS(apple) ควรจะเพิ่มหรือปรับปรุงในสวนไหนมากที่สุดโปรดระบุ
1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

2. Windows Mobile(Microsoft)
2.1 ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีความรวดเร็วสูงในการเขาถึง
โปรแกรมหรือรายการคําสั่งตางๆ
2.2 ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
2.3 ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
2.4 ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging, MMS,
iMessage instant messaging, chat ,blackberry Chat
2.5 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
2.6 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน ระบบการนําทาง (Maps)
2.7 ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone
2.8 ประสิทธิภาพการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
2.9 ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook / Twitter /
YouTube / MySpace /MSN / Google Talk / Yahoo Messenger, etc
2.10 ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป

ทานคิดวา Windows Mobile(Microsoft)ควรจะเพิ่มหรือปรับปรุงในสวนไหนมากที่สุดโปรด
ระบุ
1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

3. Android (Google)
3.1 ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีความรวดเร็วสูงในการเขาถึง
โปรแกรมหรือรายการคําสั่งตางๆ
3.2 ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
3.3 ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
3.4 ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging, MMS,
iMessage instant messaging, chat ,blackberry Chat
3.5 5.ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
3.6 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน ระบบการนําทาง (Maps)
3.7 ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone
3.8 ประสิทธิภาพการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
3.9 ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook / Twitter /
YouTube / MySpace /MSN / Google Talk / Yahoo Messenger, etc
3.10 ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ทานคิดวา Android (Google)ควรจะเพิ่มหรือปรับปรุงในสวนไหนมากที่สุดโปรดระบุ
1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

4. BlackBerry OS (Research In Motion Limited)
4.1 ประสิทธิภาพการแสดงผล User Interface มีความรวดเร็วสูงในการเขาถึง
โปรแกรมหรือรายการคําสั่งตางๆ
4.2 ประสิทธิภาพการจัดการในดานE-mail client
4.3 ประสิทธิภาพการจัดการในดานWeb browser
4.4 ประสิทธิภาพการจัดการในดานMessages เชน Text messaging, MMS,
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iMessage instant messaging, chat ,blackberry Chat
4.5 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน Camera, Camcorder
4.6 ประสิทธิภาพการจัดการในดาน ระบบการนําทาง (Maps)
4.7 ประสิทธิภาพการจัดการในดานContactsเชนAddress/phone
4.8 ประสิทธิภาพการในดาน Entertainment เชน Game, Video Player, Media
4.9 ประสิทธิภาพการการรองรับ Social Network เชน Facebook / Twitter /
YouTube / MySpace /MSN / Google Talk / Yahoo Messenger, etc
4.10 ความคุมคากับเงินที่ทานจายไป
ทานคิดวา BlackBerry OS (Research In Motion Limited)ควรจะเพิม่ หรือปรับปรุงในสวนไหน
มากที่สุดโปรดระบุ
1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ประวัติผูศึกษา
ขาพเจานาย สุรพันธ ทัดแกว เกิดวันที่ 2 มกราคม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ และ
เติบโตที่กรุงเทพ พ.ศ.2538 จบมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา,
พ.ศ.2542
จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ม หานคร หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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