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การศึกษาการใชงานแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพทมือถือของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุพาวดี ฐานขันแกว1
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การศึ ก ษาการใช+ ง านแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ทมื อ ถื อ ของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช+ ง านแอพพลิ เ คชั่ น บน
โทรศัพทมือถือ พฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือและความต+องการในการใช+
งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ การวิจัยครั้งนี้เป4นวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช+กลุ6มตัวอย6างเป4น
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 370 ตัวอย6าง ที่ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
ผลการวิเคราะหข+อมูลจากความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมื อถื อ
พบว6า พึงพอใจต6 อแอพพลิเ คชั่ นที่ สามารถใช+ งานได+ ทุกที่ ทุกเวลา อยู6ในระดับ มากที่สุ ด โดยมี
ค6าเฉลี่ย 4.57 พฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งาน
มากกว6า 5 ชั่วโมง จํานวน 263 คน คิดเป4นร+อยละ 71.08 ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน ต่ํากว6า 200
บาท จํานวน 238 คน คิดเป4นร+อยละ 64.32 ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือยี่ห+อ Samsung
จํานวน 186 คน คิดเป4นร+อยละ 50.27 ใช+งานระบบปฏิบัติการ Android OS จํานวน 189 คน คิดเป4น
ร+อยละ 51.08 ความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+งานส6วนใหญ6
ต+องการใช+งานการสนทนาและถ6ายรูป จํานวน 370 คน คิดเป4นร+อยละ 17.31
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THE STUDY OF MOBILE APPLICATIONS USAGE OF THE STUDENT IN AYUTTHAYA PROVINCE
Yupawadee Thankunkaew1
ABSTRACT
The study of mobile applications usage of the student in Ayutthaya province. Aims to
study the satisfaction on mobile applications. Behavior to use applications on mobile and needs
to use applications on mobile. This research is a survey research. The sample group consisted
of 370 students of students of Ayutthaya Witthayalai School usage mobile applications.
Data Analysis Results of from satisfied to use applications on mobile. Found that the
satisfaction with an application that can be used anywhere, anytime, at the level most. With a
mean of 4.57. Behavior of use Apple applications on mobile. Found that the most users work
more than 5 hours on 263 people, 71.08 percent. The average per month cost less than 200
baht 238 persons, 64.32 percent. Use applications on the mobile Samsung brand 186 persons,
50.27 percent. System Android OS work 189 persons, 51.08 percent. The demand for use
applications on the mobile. Found that the most users want to the conversation and take
photos of 370 persons, 17.31 percent.
Keywords: Applications, Mobile
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บทนํา
ในปkจจุบันเทคโนโลยีทางด+านโทรศัพทมือถือได+เข+ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากขึ้น เพราะความ
ต+องการด+านต6างๆ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปkจจุบัน จึงทําให+โทรศัพทมือถือถูกพัฒนารูปแบบและ
คุณสมบัติต6างๆ ให+เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะนอกจากโทรศัพทมือถือจะใช+สําหรับสนทนา ส6งข+อความ (SMS)
ส6งรูปภาพ (MMS) และยังสามารถทําการเชื่อมต6ออินเตอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือด+วย ผลการสํารวจพบว6าวัยรุ6น
ไทยมีโทรศัพทมือถือเป4นของตัวเองมาก เป4นอันดับ 1 ของภูมิภาค ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยการพูดคุยโทรศัพทอยู6ที่ 1.7
ชั่วโมงต6อวัน ขณะที่อัตรา เฉลี่ยของภูมิภาคอยู6ที่ประมาณ 49 นาทีต6อวัน นอกจากนี้ยังพบว6า วัยรุ6นไทย ยังเป4นที่
ต+องการใช+บริการต6างๆ จากมือถือ เป4นอันดับต+นๆ ของภูมิภาคเอเชีย โดย 67% ใช+มือถือไปกับการฟkงเพลง สูง
กว6าค6าเฉลี่ยของภูมิภาค ซึ่งอยู6ที่ ประมาณ 51% ขณะที่อีก 47% ใช+ไปกับการฟkงวิทยุสูงกว6าค6าเฉลี่ยของภูมิภาค
ซึ่งอยู6ที่ 23% ใช+มือถือในการ ถ6ายรูป 65% สูงกว6าค6าเฉลี่ยภูมิภาคซึ่งอยู6ที่ 47% และ 1 ใน 3 ใช+ไปกับการบันทึก
วีดีโอ 32% สูงกว6าค6าเฉลี่ย ภูมิภาคซึ่งอยู6ที่ 21% (ธนัชพร จินดามณีโรจน และ ปรียานุช อภิบุญโยภาส 2555)
วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (2555) กล6าวว6า กระแสสมารทโฟนที่เกิด ขึ้น 2-3 ปQ ที่ผ6านมา นอกจากจะเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ตัวเครื่อง โทรศัพทที่ผู+ผลิตต6างนําเทคโนโลยีและ นวัตกรรมล6าสุดมาแข6งขัน อีกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ การ
เกิดขึ้นของ อุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น สถิติจาก Asymco พบว6าการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นมีกว6า 30 ล+านครั้ง
ในแต6ละวัน จึงกล6าวได+ว6า ปkจจุบัน แอพพลิเคชั่นเป4นสินค+าดิจิทัลที่ได+รับความนิยมมากที่สุด บริษัทวิจัย Canalys
ได+ประเมิน ว6า ภายในสิ้นปQ 2555 มูลค6าตลาดแอพพลิเคชั่นสูงถึง 17,000 ล+านดอลลาร และจะพุ6งทะลุ 37,000
ล+านดอลลาร ภายในปQ 2558
เมื่อโทรศัพทมือถือมีประสิทธิภาพมากขึ้น พฤติกรรมการใช+งานของผู+บริโภคย6อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามค6านิยม วิวัฒนาการและยุคสมัย เพื่อให+สออดคล+องต6อความต+องการของผู+บริโภคในการใช+งานแอพพลิเคชั่น
ที่ มี ม ากมาย ดั ง นั้ น ผู+ จั ด ทํ า จึ ง ต+ อ งการศึ ก ษาความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรมและความต+ อ งการในการใช+ ง าน
แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เป4นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้
อาจใช+เป4นแนวทางสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ให+ตรงกับความต+องการของผู+บริโภคให+
มากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
3. เพื่อศึกษาความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด+ ศึ ก ษาการใช+ ง านแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ทมื อ ถื อ ของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีขอบเขตของประชากรและกลุ6มตัวอย6างของการวิจัยดังนี้
1.1 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา จํานวน 4,946 คน จากข+อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
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1.2 กลุ6มตัวอย6างที่ใช+ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา ที่ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดย
คํานวณตามสูตร ทาโร6 ยามาเน6 ณ ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได+กลุ6มตัวอย6าง จํานวน 370 คน
2. เครื่องมือที่ใช+ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได+ศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช+แบบสอบถามเป4นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข+อมูลเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ประกอบด+วย 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข+อมูลส6วนบุคคล
เป4นแบบสอบถามข+อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข+อมูลส6วนบุคคลของนักเรียน ซึ่งเป4นคําถามปลายปtด เพื่อทราบ
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได+ต6อเดือน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
เป4นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีลักษณะเป4น
แบบสอบถามปลายปtด เพื่อให+ทราบเกี่ยวกับ ชั่วโมงในการใช+งาน ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ย ยี่ห+อโทรศัพทมือถือและ
ระบบปฏิบัติการที่ใช+งาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
เป4นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีลักษณะ
เป4นแบบสอบถามปลายปtด เพื่อให+ทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของ
กลุ6มตัวอย6าง ลักษณะของแบบสอบถามเป4นแบบมาตราส6วนประมาณค6าตามแบบของลิเคิรท (Likert Scales)
แบ6ง ออกเป4น 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให+คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน+อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน+อยที่สุด
ตอนที่ 4 ความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
เป4นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของกลุ6มตัวอย6าง
โดยสามารถเลือกตอบได+มากกว6า 1 ข+อ และผู+ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช+งาน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
3. การเก็บรวบรวมข+อมูล
การเก็บรวบรวมข+อมูลครั้งนี้ กําหนดวิธีการคัดเลือกตัวอย6างแบบหลายขั้นตอน ดังต6อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช+วิธีการเลือกกลุ6มตัวอย6างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเลือกเจาะจง
นักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ใช+วิธีการเลือกกลุ6มตัวอย6างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยจะทําการเก็บ
ข+อมูลกลุ6มตัวอย6างนักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งจะใช+กลุ6มตัวอย6างจํานวน 370 คน
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ขั้ น ตอนที่ 3 ตรวจสอบความสมบู ร ณและความเรี ย บร+ อ ยของแบบสอบถามแต6 ล ะฉบั บ ก6 อ นนํ า
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะหข+อมูล
ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาบันทึกข+อมูลและประมวลผล
4. สถิติที่ใช+ในการวิเคราะหข+อมูล
ในการวิเคราะหข+อมูลครั้งนี้ ได+ใช+สถิติในการวิเคราะหข+อมูลได+แก6
4.1 การคํานวณร+อยละ

ร+อยละ = n 100
N
n = จํานวนข+อมูลที่ได+จากการสุ6มตัวอย6าง
N = จํานวนกลุ6มตัวอย6างทั้งหมด
4.2 ค6าเฉลี่ย
x=

โดย

∑x
n

x

คือ

ค6าเฉลี่ย

x

คือ
คือ
คือ

คะแนนแต6ละจํานวน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุ6มตัวอย6าง

∑x
n
5.3 ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑ (x − x)
S.D =

2

n −1

S.D. = ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X = คะแนนในแต6ละจํานวน
N = จํานวนกลุ6มตัวอย6าง
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหข+อมูลเรื่อง การศึกษาการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ของนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู+วิจัยได+ใช+แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได+จํานวน 370 ตัวอย6าง มาทําการวิเคราะห โดยได+
แบ6งผลการวิจัยออกเป4น 5 ตอน ดังต6อไปนี้
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ยุพาวดี ฐานขันแก+ว| 20

ตอนที่ 1 ข+อมูลส6วนบุคคล
1. เพศ พบว6าผู+ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ เป4นเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 213 คน คิด
เป4นร+อยละ 57.57 รองลงมาเป4นเพศชาย จํานวน 157 คน คิดเป4นร+อยละ 42.43
2. อายุ พบว6าผู+ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ส6วนใหญ6อยู6ในช6วงอายุ 16 – 18 ปQจํานวน
234 คน คิดเป4นร+อยละ 63.24 รองลงมาคือช6วงอายุ 13 – 15 ปQ จํานวน 136 คน คิดเป4นร+อยละ 36.76 ช6วงอายุ
ต่ํากว6า13 ปQและ18 ปQขึ้นไป จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
3. ระดั บ การศึ ก ษา พบว6 า ผู+ ใ ช+ ง านแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ทมื อ ถื อ ส6 ว นใหญ6 ศึ ก ษาอยู6 ใ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 234 คน คิดเป4นร+อยละ 63.24 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต+น จํานวน
136 คน คิดเป4นร+อยละ 36.76 และระดับต่ํากว6ามัธยมศึกษาตอนต+น จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
4. รายได+ต6อเดือน พบว6าผู+ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ส6วนใหญ6รายได+อยู6ในช6วง 3,000 –
5,000 บาท จํานวน 204 คน คิดเป4นร+อยละ 55.14 รองลงมาคือช6วง ต่ํากว6า 3,000 บาท จํานวน 156 คน คิด
เป4นร+อยละ 42.16 ช6วง 5,001 – 8,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป4นร+อยละ 1.89 และช6วง 8,000 บาทขึ้นไป
จํานวน 3 คน คิดเป4นร+อยละ 0.81
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชงานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
1. ข+อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยจําแนกตาม การใช+
งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6เคยใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ จํานวน 370
คน คิดเป4นร+อยละ 100 และ ไม6เคยใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
2. ข+อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยจําแนกตาม ชั่วโมง
การใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยเฉลี่ยใน 1 วัน พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานมากกว6า 5 ชั่วโมง
จํานวน 263 คน คิดเป4นร+อยละ 71.08 รองลงมาคือใช+งาน 3-5 ชั่วโมง จํานวน 98 คน คิดเป4นร+อยละ 26.49
ใช+งาน 1-3 ชั่วโมง จํานวน 9 คน คิดเป4นร+อยละ 2.43 และใช+งานน+อยกว6า 1 ชั่วโมง จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อย
ละ 0
3. ข+อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยจําแนกตาม ค6าใช+จ6าย
โดยเฉลี่ยต6อเดือนในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6มีค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน
ต่ํากว6า 200 บาท จํานวน 238 คน คิดเป4นร+อยละ 64.32 รองลงมาคือค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน 200 – 500
บาท จํานวน 127 คน คิดเป4นร+อยละ 34.32 ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน 501 – 1,000 บาท จํานวน 5 คน คิด
เป4นร+อยละ 1.36 และ ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน 1,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
4. ข+อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยจําแนกตาม ยี่ห+อ
โทรศัพทมือถือที่ใช+งาน พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือยี่ห+อ Samsung จํานวน 186
คน คิดเป4นร+อยละ 50.27 รองลงมาคือยี่ห+อ iPhone จํานวน 156 คน คิดเป4นร+อยละ 42.17 ยี่ห+อ Nokia จํานวน
13 คน คิดเป4นร+อยละ 3.51 ยี่ห+อ BlackBerry จํานวน 7 คน คิดเป4นร+อยละ 1.89 ยี่ห+อ Sony Ericsonและยี่ห+อ
อื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเป4นร+อยละ 0.81 และยี่ห+อ LG จํานวน 2 คน คิดเป4นร+อยละ 0.54
5. ข+ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในการใช+ ง านแอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ทมื อ ถื อ โดยจํ า แนกตาม
ระบบปฏิบัติการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานระบบปฏิบัติการ Android OS
จํานวน 189 คน คิดเป4นร+อยละ 51.08 รองลงมาคือระบบปฏิบัติการ ios (iPhone OS) จํานวน 156 คน คิดเป4น
ร+ อ ยละ 42.17 ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows Mobile จํ า นวน 13 คน คิ ด เป4 น ร+ อ ยละ 3.51 ระบบปฏิ บั ติ การ
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BlackBerry OS จํานวน 7 คน คิดเป4นร+อยละ 1.89 ระบบปฏิบัติการ WEB OS (Palm)และระบบปฏิบัติการ
อื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเป4นร+อยละ 0.81และระบบปฏิบัติการ Symbian OS จํานวน 2 คน คิดเป4นร+อยละ 0.54
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใชงานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ

ความพึงพอใจในการใชงานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
1. แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช+งานได+ทุกที่ ทุกเวลา
2. แอพพลิเคชั่นที่มีความสะดวกรวดเร็วในการเข+าใช+งาน
3. แอพพลิเคชั่นที่รองรับกับระบบปฏิบัติการที่ใช+งาน
4. แอพพลิเคชั่นที่มีความเร็วในการโหลดข+อมูล
5. แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวนโหลดและติดตั้งได+ด+วยตนเอง
6. แอพพลิเคชั่นที่มีกระบวนการใช+งานง6าย ไม6ยุ6งยากซับซ+อน
7. แอพพลิเคชั่นที่มีคําแนะนําการใช+งาน
8. แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบได+อย6างสวยงามและดึงดูดผู+ใช+งาน
9. คุณพอใจที่จะใช+งานแอพพลิเคชั่นที่มีค6าใช+จ6าย
10. แอพพลิเคชั่นที่คุณใช+มีความเหมาะสมของค6าใช+จ6าย

X

S.D.

4.57
4.15
4.23
4.51
4.52
4.32
3.69
4.39
2.15
4.19

0.75
0.86
0.87
0.73
0.58
0.55
0.81
0.63
0.96
0.82

ระดับของ
ค)าเฉลี่ย
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
น+อย
มาก

ตอนที่ 4 ความตองการในการใชงานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
ข+อมูลเกี่ยวกับความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ พบว6าผู+ใช+งานส6วนใหญ6
ต+องการใช+งานการสนทนาและถ6ายรูป จํานวน 370 คน คิดเป4นร+อยละ 17.31 รองลงมาต+องการใช+งานตกแต6ง
รูปภาพ จํานวน 327 คน คิดเป4นร+อยละ 15.29 ลําดับที่ 4 ต+องการใช+เล6นเกมส จํานวน 325 คน คิดเป4นร+อยละ
15.20 ลําดับที่ 5 ต+องการฟkงเพลง จํานวน 264 คน คิดเป4นร+อยละ 12.35 ลําดับที่ 6 ต+องการใช+ถ6ายวิดีโอ
จํานวน 245 คน คิดเป4นร+อยละ 11.46 ลําดับที่ 7 ต+องการใช+รับข+อมูลข6าวสารใหม6ๆ จํานวน 176 คน คิดเป4น
ร+อยละ 8.23 ลําดับที่ 8 ต+องการใช+ซื้อสินค+า จํานวน 38 คน คิดเป4นร+อยละ 1.78 ลําดับที่ 9 ต+องการใช+
ติดต6อสื่อสาร, e-mail จํานวน 23 คน คิดเป4นร+อยละ 1.08 และลําดับที่ 10 ต+องการใช+งานอื่นๆ จํานวน 0 คน
คิดเป4นร+อยละ 0
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู+จัดทําได+ทําการวิเคราะหข+อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี เพศ
ต6างกัน มีผลต6อความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่ไม6แตกต6างกัน ณ ระดับนัยสําคัญ
0.05 หรือที่ความเชื่อมั่น ร+อยละ 95 แทนค6าจากสมมติฐานทางสถิติ
H0 : เพศที่ต6างกันมีผลต6อความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่ไม6แตกต6างกัน
H1 : เพศที่ต6างกันมีผลต6อความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่แตกต6างกัน

ปQที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557)

ความตองการในการใชงาน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
ติดต6อสื่อสาร, e-mail
รับข+อมูลข6าวสารใหม6ๆ
สนทนา
เล6นเกมส
ซื้อสินค+า
ฟkงเพลง
ถ6ายรูป
ตกแต6งรูปภาพ
ถ6ายวิดีโอ
อื่นๆ
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เพศ
ชาย
จํานวน
9
75
157
157
9
117
157
146
114
0

หญิง
รอยละ
0.96
7.97
16.68
16.68
0.96
12.43
16.68
15.52
12.11
0.00

จํานวน
14
101
213
168
29
147
213
182
131
0

รอยละ
1.17
8.43
17.78
14.02
2.42
12.27
17.78
15.19
10.93
0.00

df
16
t Stat -0.854674435
P(T<=t) two-tail 0.405347452
t Critical two-tail 2.119905299
จากผลการทดสอบสมมติฐาน แบบ t-Test โดยใช+ Two-Sample Assuming Equal Variances พบว6า
ค6า t Stat มีค6าน+อยกว6า ค6า t Critical (ไม6พิจารณาเครื่องหมาย) และค6า P(T<=t) มากกว6าระดับนัยสําคัญที่ตั้ง
ไว+ 0.05 ดังนั่นจึงจะยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว6า เพศที่ต6างกันมีผลต6อความ
ต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่ไม6แตกต6างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่สําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัยได+ดังนี้
1. ผลของความพึงพอใจในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
พบว6าผู+ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือส6วนใหญ6พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช+งานได+ทุกที่
ทุกเวลา อยู6ในระดับมากที่สุด โดยมีค6าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาพึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวนโหลดและ
ติดตั้งได+ด+วยตนเอง อยู6ในระดับมากที่สุด โดยมีค6าเฉลี่ย 4.52 ลําดับที่ 3 พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่มีความเร็วใน
การโหลดข+อมูล อยู6ในระดับมากที่สุด โดยมีค6าเฉลี่ย 4.51 ลําดับที่ 4 พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบได+อย6าง
สวยงามและดึ ง ดู ด ผู+ ใ ช+ ง าน อยู6 ใ นระดั บ มาก โดยมี ค6 า เฉลี่ ย 4.39 ลํ า ดั บ ที่ 5 พึ ง พอใจแอพพลิ เ คชั่ น ที่ มี
กระบวนการใช+งานง6าย ไม6ยุ6งยากซับซ+อน อยู6ในระดับมาก โดยมีค6าเฉลี่ย 4.32 ลําดับที่ 6 พึงพอใจแอพพลิเคชั่น
ที่รองรับกับระบบปฏิบัติการที่ใช+งาน อยู6ในระดับมาก โดยมีค6าเฉลี่ย 4.23 ลําดับที่ 7 พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่
คุณใช+มีความเหมาะสมของค6าใช+จ6าย อยู6ในระดับมาก โดยมีค6าเฉลี่ย 4.19 ลําดับที่ 8 พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่มี
ความสะดวกรวดเร็วในการเข+าใช+งาน อยู6ในระดับมาก โดยมีค6าเฉลี่ย 4.15 ลําดับที่ 9 พึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่มี
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คําแนะนําการใช+งาน อยู6ในระดับมาก โดยมีค6าเฉลี่ย 3.69 และ ลําดับที่ 10 พึงพอใจที่จะใช+งานแอพพลิเคชั่นที่มี
ค6าใช+จ6าย อยู6ในระดับน+อย โดยมีค6าเฉลี่ย 2.15
2. ผลของพฤติกรรมในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
2.1 พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6เคยใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ จํานวน 370 คน คิดเป4นร+อยละ
100 และ ไม6เคยใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
2.2 พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานมากกว6า 5 ชั่วโมง จํานวน 263 คน คิดเป4นร+อยละ 71.08 รองลงมา
คือใช+งาน 3-5 ชั่วโมง จํานวน 98 คน คิดเป4นร+อยละ 26.49 ใช+งาน 1-3 ชั่วโมง จํานวน 9 คน คิดเป4นร+อยละ
2.43 และใช+งานน+อยกว6า 1 ชั่วโมง จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
2.3 พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6มีค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน ต่ํากว6า 200 บาท จํานวน 238 คน คิดเป4นร+อย
ละ 64.32 รองลงมาคือค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน 200 – 500 บาท จํานวน 127 คน คิดเป4นร+อยละ 34.32
ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือน 501 – 1,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป4นร+อยละ 1.36 และ ค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อ
เดือน 1,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
2.4 พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือยี่ห+อ Samsung จํานวน 186 คน คิด
เป4นร+อยละ 50.27 รองลงมาคือยี่ห+อ iPhone จํานวน 156 คน คิดเป4นร+อยละ 42.17 ยี่ห+อ Nokia จํานวน 13
คน คิดเป4นร+อยละ 3.51 ยี่ห+อ BlackBerry จํานวน 7 คน คิดเป4นร+อยละ 1.89 ยี่ห+อ Sony Ericsonและยี่ห+ออืน่ ๆ
จํานวน 3 คน คิดเป4นร+อยละ 0.81 และยี่ห+อ LG จํานวน 2 คน คิดเป4นร+อยละ 0.54
2.5 พบว6าผู+ใช+ส6วนใหญ6ใช+งานระบบปฏิบัติการ Android OS จํานวน 189 คน คิดเป4นร+อยละ 51.08
รองลงมาคื อ ระบบปฏิ บั ติ ก าร ios (iPhone OS) จํ า นวน 156 คน คิ ด เป4 น ร+ อ ยละ 42.17 ระบบปฏิ บั ติ ก าร
Windows Mobile จํานวน 13 คน คิดเป4นร+อยละ 3.51 ระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS จํานวน 7 คน คิด
เป4นร+อยละ 1.89 ระบบปฏิบัติการ WEB OS (Palm)และระบบปฏิบัติการอื่นๆ จํานวน 3 คน คิดเป4นร+อยละ
0.81และระบบปฏิบัติการ Symbian OS จํานวน 2 คน คิดเป4นร+อยละ 0.54
3. ผลของความต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
พบว6าผู+ใช+งานส6วนใหญ6ต+องการใช+งานการสนทนาและถ6ายรูป จํานวน 370 คน คิดเป4นร+อยละ 17.31
รองลงมาต+องการใช+งานตกแต6งรูปภาพ จํานวน 327 คน คิดเป4นร+อยละ 15.29 ลําดับที่ 4 ต+องการใช+เล6นเกมส
จํานวน 325 คน คิดเป4นร+อยละ 15.20 ลําดับที่ 5 ต+องการฟkงเพลง จํานวน 264 คน คิดเป4นร+อยละ 12.35
ลําดับที่ 6 ต+องการใช+ถ6ายวิดีโอ จํานวน 245 คน คิดเป4นร+อยละ 11.46 ลําดับที่ 7 ต+องการใช+รับข+อมูลข6าวสาร
ใหม6ๆ จํานวน 176 คน คิดเป4นร+อยละ 8.23 ลําดับที่ 8 ต+องการใช+ซื้อสินค+า จํานวน 38 คน คิดเป4นร+อยละ
1.78 ลําดับที่ 9 ต+องการใช+ติดต6อสื่อสาร, e-mail จํานวน 23 คน คิดเป4นร+อยละ 1.08 และลําดับที่ 10
ต+องการใช+งานอื่นๆ จํานวน 0 คน คิดเป4นร+อยละ 0
4. ผลการทดสอบสมมติฐานนัก เรียนในจั ง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยาที่ มีเ พศต6างกั น มีผลต6อความ
ต+องการในการใช+งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่ไม6แตกต6างกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือที่ความ
เชื่ อ มั่ น ร+ อ ยละ 95 ซึ่งได+ผลที่ได+พบว6 า เพศที่ ต6 า งกั น มี ผลต6อ ความต+ อ งการในการใช+ ง านแอพพลิเคชั่ นบน
โทรศัพทมือถือที่ไม6แตกต6างกัน
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ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว6าค6าใช+จ6ายโดยเฉลี่ยต6อเดือนของนักเรียนในการใช+งานแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
น+อยมาก แต6มีความต+องการในการใช+งานแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือหลายด+านโดยเฉพาะการสนทนาและการ
ถ6ายรูป
2. ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาเฉพาะการใช+งานแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ โดยมีกลุ6มตัวอย6างเป4นนักเรียน
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเท6านั้น ในครั้งต6อไปควรทําการศึกษากับประชาชนทั่วไปจะทําให+ได+ผลการวิจัยที่เป4น
ประโยชนต6อไปในอนาคต
3. ควรมีการทําการวิจัยอย6างต6อเนื่อง เนื่องจากความต+องการในใช+งานแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
ของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
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