
1 
 

เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                        จ านวน 2 หนา้ 

                        
 

ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

เปิดผลวิจยัตลาด วิจยัผูบ้ริโภค 

มือถอื ไอโฟน หรือ ซมัซุง แบ่งแยกตามกลุ่มผูบ้ริโภค 

 

ส ำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถำบันวิจัยควำมสุขชุมชนและควำมเป็นผู้น ำ เปิดผล 

วิจัยตลำด วิจัยผู้บริโภค มือถือ ไอโฟน หรือ ซัมซุง แบ่งแยกตำมกลุ่มผู้บริโภค จ ำนวนทั้งสิ้น 500 ตัวอย่ำง 

ด ำเนินโครงกำร ช่วง 1 – 6 มิถุนำยน 2561ที่ผ่ำนมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ พบว่ำ 

เกนิคร่ึง หรือร้อยละ 51.7 ระบุ จุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ซัมซุง มำกกว่ำ ไอโฟน คือ รำคำถูกกว่ำ ร้อยละ 

19.3 ระบุใช้งำนง่ำยกว่ำ ร้อยละ 11.7 ระบุ คุณภำพ เหมำะสม กบัรำคำ ร้อยละ 5.9 ระบุกำรออกแบบ ดีไซน์ 

ร้อยละ 3.5 ระบุเทคโนโลยี  ร้อยละ 2.5 ระบุ กล้องถ่ำยรูปได้ดีกว่ำ และร้อยละ 5.4 ระบุอื่นๆ เช่น ใช้ แอน

ดรอยด์ กระแส โฆษณำ เคยชิน ซัมซุง มีให้เลือกมำกกว่ำ ไอโฟน เป็นต้น 

อย่ำงไรกต็ำม ประมำณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 ระบุจุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ไอโฟน มำกกว่ำ ซัมซุง 

ได้แก่ คุณภำพ เสถียรกว่ำ รองลงมำคือร้อยละ 17.3 ระบุ รำคำสูง ดูแพงกว่ำ  ร้อยละ 16.4 ระบุติดหรู ติด

แบรนด์ ติดดีไซน ร้อยละ 11.4 ระบุใช้งำนง่ำย ฟังก์ช่ันกำรใช้งำน ร้อยละ 11.2 ระบุ กระแส โฆษณำ ร้อยละ 

5.6 ระบุ ระบบ IOS และร้อยละ 1.8 ระบุอื่นๆ เช่น ทนัสมัย บริกำรดี มีกล้อง 

เมื่อถำมว่ำ ถ้ำมีเงินมำกพอ จะซ้ืออะไรระหว่ำง ไอโฟน กับ ซัมซุง พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  62.0 

ระบุ จะซ้ือ ไอโฟน ในขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุ จะซ้ือ ซัมซุง และร้อยละ 7.2 ไม่ตอบ 

เมื่อจ ำแนกออกตำม เพศ พบว่ำ ผู้หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 จะซ้ือ ไอโฟน มำกกว่ำ ผู้ชำย ที่มี

อยู่ร้อยละ 59.2 ในขณะที่ ผู้ชำย ร้อยละ 32.7 จะซ้ือ ซัมซุง มำกกว่ำ ผู้หญิง ที่มีอยู่ร้อยละ 29.4 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ จุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ซัมซุง มำกกว่ำ ไอโฟน 

ล ำดับที่ จุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ซัมซุง มำกกว่ำ ไอโฟน ร้อยละ 

1 รำคำถูกกว่ำ 51.7 

2 ใช้งำนง่ำยกว่ำ 19.3 

3 คุณภำพ เหมำะสม กบัรำคำ 11.7 

4 กำรออกแบบ ดีไซน์ 5.9 

5 เทคโนโลยี 3.5 

6 กล้องถ่ำยรูปได้ดีกว่ำ 2.5 

7 
อื่นๆ เช่น ใช้ แอนดรอยด์ กระแส โฆษณำ เคยชิน ซัมซุง มีให้เลือกมำกกว่ำ 

ไอโฟน เป็นต้น 
5.4 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ จุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ไอโฟน มำกกว่ำ ซัมซุง 

ล ำดับที่ จุดแขง็ที่ท  ำให้คนซ้ือ ไอโฟน มำกกว่ำ ซัมซุง ร้อยละ 

1 คุณภำพ เสถียรกว่ำ 36.3 

2 รำคำสงู ดูแพงกว่ำ 17.3 

3 ติดหรู ติดแบรนด์ ติดดีไซน์ 16.4 

4 ใช้งำนง่ำย ฟังก์ช่ันกำรใช้งำน 11.4 

5 กระแส โฆษณำ 11.2 

6 ระบบ IOS 5.6 

7 อื่นๆ เช่น ทนัสมัย บริกำรดี มีกล้อง 1.8 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ถ้ำมีเงินมำกพอ จะซ้ืออะไรระหว่ำง ไอโฟน กบั ซัมซุง 

ล ำดับที่ ถ้ำมีเงินมำกพอ จะซ้ืออะไร ร้อยละ 

1 ไอโฟน 62.0 

2 ซัมซุง 30.8 

3 ไม่ตอบ 7.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่ำร้อยละของตัวอย่ำงที่ระบุ ถ้ำมีเงินมำกพอ จะซ้ืออะไรระหว่ำง ไอโฟน กบั ซัมซุง 

จ ำแนกตำม เพศ 

ล ำดับที่ ถ้ำมีเงินมำกพอ จะซ้ืออะไร ชำย หญิง 

1 ไอโฟน 59.2 64.0 

2 ซัมซุง 32.7 29.4 

3 ไม่ตอบ 8.1 6.6 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 

ส ำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928  www.superpollthailand.net 


