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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นเขตอ ำเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ในกำรใชโ้ทรศพัท์สมำร์ทโฟนโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกผูใ้ชโ้ทรศพัทส์มำร์ทโฟน จ ำนวน 200 ตวัอยำ่ง แลว้น ำขอ้มูลมำวิเครำะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนำ  

ผลกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุไม่เกิน 25 ปี 
สถำนะภำพโสด อำชีพพนักงำนบริษทั/ห้ำงร้ำนเอกชน กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี และมีรำยได ้
10,001 - 15,000 บำท  

ผูต้อบแบบสอบถำมโทรออกและรับสำยเขำ้ไม่เกิน 30 นำที /วนั มีกำรรับส่ง SMS, 
MMS ไม่เกิน 5 ขอ้ควำม/วนั ใชง้ำนอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) 1 - 10 ชัว่โมง/วนั ใชโ้ทรศพัท์
สมำร์ทโฟน เวลำ 20.01 -00.00 น. ใชโ้ทรศพัทส์มำร์ทโฟนมำกทุกๆวนั ใชโ้ทรศพัทส์มำร์ทโฟน
ยีห่อ้ I Phone ซ้ือโทรศพัทส์มำร์ตโฟนจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในนำมบริษทัผูใ้หบ้ริกำรระบบสัญญำณ 
เพรำะเป็นร้ำนคำ้มีควำมน่ำเช่ือถือ  พกพำโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ ำนวน 1 เคร่ือง ใช ้1 ซิม ช ำระเงิน
ส ำหรับสมำร์ตโฟนเป็นรำยเดือน ใช้เครือข่ำย AIS เลือกระบบเครือข่ำยท่ีใช้เพรำะคุณภำพของ
เครือข่ำยดี โทรศพัทส์มำร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใหม่จำกศูนยห์รือตวัแทนจ ำหน่ำย และเหตุผล
ท่ีตอ้งกำรใชส้มำร์ทโฟน คือ เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรติดต่อส่ือสำร/ธุรกิจ/เพื่อน 

วตัถุประสงค์ในกำรใช้โทรศพัท์สมำร์ทโฟน คือ  ใช้ส ำหรับพูดคุยสนทนำ ผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่จะเอำโทรศพัทส์มำร์ทโฟนไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่ก็หยิบเช็คข่ำวสำร 
หรือเปิดดู ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลำ หรือใชส้มำร์ทโฟนทุกเวลำทั้งขณะท ำงำน และมีเวลำว่ำงพกัผ่อน 
โดยสมำร์ทโฟนท่ีใช้รำคำ 20,000 บำทข้ึนไป  มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนโดยรวมทั้ งหมดในกำรใช้
โทรศพัทส์มำร์ตโฟน รำคำ 501 – 1,000 บำท ซ่ึงแบ่งเป็นรำคำเฉพำะแพค็เกจสมำร์ตโฟนท่ีเลือก 



 จ 

รำคำ 201 – 400 บำท ช ำระค่ำบริกำรโทรศพัทส์มำร์ทโฟนโดยช ำระท่ีศูนยบ์ริกำรของระบบ
เครือข่ำยนั้น ๆ ช ำระค่ำบริกำรโทรศพัท์สมำร์ทโฟนด้วย เงินสด ลกัษณะแพ็คเกจท่ีใช้ คือ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่จ ำกดัทั้ง 3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรีบริกำร MMS/SMS และกำรโทรออกทุก
เครือข่ำยโดยจ ำกดัจ ำนวนและนำที  ระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรเปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ืองของใช้
เวลำ 1-2 ปี ใชโ้ทรศพัทส์มำร์ตโฟนเคร่ืองปัจจุบนัเป็นระยะเวลำ นอ้ยกว่ำ 1 ปี บริกำรเสริมท่ีใช ้คือ 
Social Media รองลงมำคือ SMS ใชบ้ริกำร EDGS/GPRS/3G ในระดบัมำก มำกท่ีสุด (ระหว่ำง 1Gb 
ข้ึนไป หรือใชแ้บบไม่จ ำกดัจ ำนวนชัว่โมง) มีควำมพึงพอใจโทรศพัทส์มำร์ตโฟนเคร่ืองปัจจุบนัใน
ระดบัพึงพอใจ ในอนำคตขำ้งหน้ำอำจจะซ้ือโทรศพัท์สมำร์ตโฟนยี่ห้อดงักล่ำว หำแหล่งขอ้มูล
ส ำหรับกำรใชส้มำร์ทโฟนจำก เพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใชโ้ทรศพัท์
สมำร์ทโฟน คือ ตวัเอง  คุณสมบติัของโทรศพัท์สมำร์ทโฟนท่ีตอ้งกำร คือ รูปทรงกำรออกแบบ 
เท่ห์ ทนัสมยั  ปัจจยัดำ้นคุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบกำรตดัสินใจซ้ือ คือ รูปทรงกำรออกแบบสวยงำม 
ทนัสมยั ปัจจยัดำ้นกลยทุธ์กำรตลำดท่ีใชป้ระกอบกำรตดัสินใจซ้ือ คือ ยีห่อ้ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั ปัจจยัดำ้น Software and Application ท่ีใชป้ระกอบกำรตดัสินใจซ้ือ คือ สำมำรถใช ้
Application ต่ำงๆไดห้ลำกหลำย และปัญหำในกำรใชโ้ทรศพัทส์มำร์ทโฟนของ คือแบตเตอร่ีหมด
เร็ว  
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ABSTRACT 
  

The purpose of this independent study was to study behavior of users in mueang 
Chiang Mai District towards using smart phones. There are 200 samples. All obtained data were 
analyzed by descriptive statistics, which were frequency, percentage and mean. 

The results showed that most respondents were female It is up to 25 years, status 
single, an employees / private stores, Education Bachelor's degree and earn 10,001 to 15,000 baht. 

Respondents to make and receive calls over 30 minutes / day, have been sent SMS, 
MMS does not exceed 5 messages / day, access to the Internet (3G, Edge, GPRS) 1 - 10 hours / 
day, use smart phones at 08.01 p.m. to 0.00 a.m.,Use smart phones every day, Use that I Phone 
brand,   Buy a smartphone from the dealer on behalf of the carrier signal from the stores are 
reliable, Using a mobile phone using a SIM card to pay for smart phones on a monthly, Choose a 
telephone network is AIS network.The reason is that choose the telephone network using because 
the network have good quality, Most of smart phones is the new machine from a dealer, and the 
reason to use a smart phone is to facilitate communication / business / friends. 

The purpose of using a smart phone is used for conversation. Most of the 
respondents portable smart phones are always close. When they have a time, they can pick up the 
smartphone to check the news or open it anywhere and anytime or using the now runs all the time 
And during leisure time, Smart phones that cost up to 20,000 bath.The total cost per month of the 
smartphone for 501 to 1,000 bahtใ The price divided as the package for smart phones that cost 
201-400 baht. Payment smart phones package for cash. The package is to use the Internet with 
free unlimited 3G/EDGE/GPRS MMS / SMS and make calls to any network by limiting the 
number of calls and minutes. The average duration of the phone to chance, It takes about 1-2 
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years. The current smartphone using for a period of less than 1 year. The service that is Social 
Media and SMS.EDGS/GPRS/3G service access to a large level extent to the highest level (Using 
a 1Gb or higher, or use an unlimited number of hours) Users are satisfied in the current smart 
phones on the level of satisfaction. In the future it may be purchasing a smartphone brand are 
used. The data source for smart phones from Friends / acquaintances who use it. People who have 
influenced the decision to use a smart phone is himself. Key features of a smart phone that is cool 
and modern design. factors affecting the decision to buy a smart phone is elegant design and 
modern style. The marketing strategy is required to purchase a smart phone is the famous and 
well-known brand. software and Application factors’ affecting the decision to purchase a smart 
phone is available on the various variety of applications. And the main problems in the use of 
smart phones are the battery is used to quickly. 

 


