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สารบาญตาราง 

     ตาราง                       หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ                               12 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ      12 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ         13 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ       13 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด    14 
6       แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน                14 
7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
         ตามการโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อวนั          15 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การรับส่ง SMS, MMS (ขอ้ความ)/วนั         15                                                 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ใชง้านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) (ชัว่โมง) /ต่อ           16 
10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
 ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน             16 
11    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        วนัท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน             17 
12    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ยีห่อ้ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีใช ้          17 
13    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ร้านท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน           18 
14    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        เหตุผลท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จากร้านนั้น            19 
15    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีพกพา          20 
16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนซิมหรือมีเบอร์โทรศพัทท่ี์ใช ้          20 

 



 ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
   ตาราง                               หน้า 

17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
 รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ทโฟน                     21 
18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ระบบเครือข่ายท่ีใช ้                      21 
19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         เหตุผลในการเลือกระบบเครือข่ายท่ีใช ้                     22 
20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ลกัษณะของโทรศพัทส์มาร์ทโฟน                      23 
21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้มาร์ทโฟน         23 
22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน        25 
23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน         27 
24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน         28 
25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน          28 
26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน       29 
27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ราคาแพค็เกจสมาร์ทโฟน          29  
28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         วิธีช าระค่าบริการโทรศพัท ์สมาร์ทโฟน        30 
29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน        31  
30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ทโฟน         31   



 ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ือง      33 
32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ระยะเวลาของการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั    33 
33     แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบริการเสริมท่ีใช ้                  34  
34    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมข่าว/ เดือน       35    
35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมดูดวง , พยากรณ์ / เดือน    35    
36    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Social Media / เดือน      36    
37    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Logo / เดือน     36   
38    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Ring Tone/ เดือน     37  
39   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Java Application / เดือน    37  
40   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม SMS / เดือน                                 38   
41   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม MMS / เดือน                  38  
42   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     ระดบัของการใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G                  39    
43   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     ความพึงพอใจโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั                  39    
44   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
      การซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้ดงักล่าวในอนาคต                 40   
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
45   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ทโฟน                   40   
46   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน                41  
47   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     คุณสมบติัของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ                  42   
48   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ปัจจยัดา้นคุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ               43    
49   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
      ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ     44  
50   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ปัจจยัดา้น Software and Application ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ                 45  
51   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ปัญหาในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน                     46  
52  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อวนั จ าแนกตามเพศ                48 
53   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การรับส่ง SMS, MMS (ขอ้ความ) /ต่อวนั จ าแนกตามเพศ                     49  
54   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) (ชัว่โมง) /ต่อวนั จ าแนกตามเพศ               50   
55    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ                              51   
56   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      วนัท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ                 52    
57    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     ยีห่อ้ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีใช ้จ าแนกตามเพศ                            53  
58    แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ร้านท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ                 54    
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                             หน้า 
59   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       เหตุผลท่ีซ้ือสมาร์ทโฟนจากร้านดงักล่าว               55 
60   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีพกพา จ าแนกตามเพศ              57 
61   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      จ  านวนซิมหรือเบอร์โทรศพัทท่ี์ใช ้จ าแนกตามเพศ                58 
62   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ            59 
63   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ระบบเครือข่ายท่ีใช ้จ าแนกตามเพศ                            60 
64   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
       เหตุผลในการเลือกระบบเครือข่ายท่ีใช ้จ าแนกตามเพศ            61 
65   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ลกัษณะของโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ                        62  
66   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ความจ าเป็นท่ีตอ้งการใชส้มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ           63 
67   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ          65 
68   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ          68 
69   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ          69  
70   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ           70 
71   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ   71 
72  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ราคาเฉพาะแพค็เกจสมาร์ตโฟน จ าแนกตามเพศ      72 



 ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
73  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       วิธีช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ     73 
74  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      การช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ     74 
75   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ      75 
76   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ือง จ าแนกตามเพศ   77   
77   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ระยะเวลาของการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั จ าแนกตามเพศ   78   
78   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
       ตามบริการเสริมท่ีใช ้จ าแนกตามเพศ       79   
79   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมข่าว/ เดือน จ าแนกตามเพศ    80 
80   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมดูดวง , พยากรณ์ / เดือน จ าแนกตามเพศ  81   
81  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Social Media / เดือน จ าแนกตามเพศ   82   
82   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Logo / เดือน จ าแนกตามเพศ    83   
83   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Ring Tone/ เดือน จ าแนกตามเพศ   84   
84   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Java Application / เดือน จ าแนกตามเพศ  85   
85   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม SMS / เดือน จ าแนกตามเพศ    86 
86   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม MMS / เดือน จ าแนกตามเพศ    87   



 ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
87   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ระดบัของการใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G จ  าแนกตามเพศ    88   
88   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ความพึงพอใจโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั จ าแนกตามเพศ   89 
89   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       การซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้ดงักล่าวในอนาคต จ าแนกตามเพศ   90  
90   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ     91  
91   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามเพศ  92  
92   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       คุณสมบติัของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ จ าแนกตามเพศ    93  
93   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ปัจจยัดา้นคุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ    96  
94   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ     98  
95   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ปัจจยัดา้น Software and Application ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ 99  
96   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ปัญหาในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน       100  
97  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
     การโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อวนั จ าแนกตามอาย ุ    102  
98  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      การรับส่ง SMS, MMS (ขอ้ความ) /ต่อวนั จ าแนกตามอาย ุ    103  
99  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
      ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) (ชัว่โมง) /ต่อวนั จ าแนกตามอาย ุ   104 
 
 



 ด 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
100   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     105  
101  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        วนัท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ      106  
102  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ยีห่อ้ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีใช ้จ าแนกตามอาย ุ       107             
103  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม    
        ร้านท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ      109 
104  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
        เหตุผลท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จากร้านนั้น จ าแนกตามอาย ุ     110 
105  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีพกพา จ าแนกตามอาย ุ     112 
106   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนซิมหรือเบอร์โทรศพัทท่ี์ใช ้จ าแนกตามอาย ุ     113 
107   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ    114 
108   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ระบบเครือข่ายท่ีใช ้จ าแนกตามอาย ุ       115 
109  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        เหตุผลในการเลือกระบบเครือข่ายท่ีใช ้จ าแนกตามอาย ุ     116 
110   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
          ลกัษณะของโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     118 
111  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     119 
112  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ    122 
113 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     126 



 ต 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
114  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     128 
115   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ      129 
116  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ   130 
117   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ราคาเฉพาะแพค็เกจสมาร์ตโฟน จ าแนกตามอาย ุ     131 
118  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        วิธีช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ    133 
119  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ    134 
120  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ     135 
121  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ือง จ าแนกตามอาย ุ   138 
122  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
       ระยะเวลาของการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั จ าแนกตามอาย ุ  139 
123  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        บริการเสริมท่ีใช ้จ าแนกตามอาย ุ       140 
124  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมข่าว/ เดือน จ าแนกตามอาย ุ    142 
125   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริมดูดวง , พยากรณ์ / เดือน จ าแนกตามอาย ุ  143 
126   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
          จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Social Media / เดือน จ าแนกตามอาย ุ  144 
127   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Logo / เดือน จ าแนกตามอาย ุ   145 



 ถ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
128   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Ring Tone/ เดือน จ าแนกตามอาย ุ   146 
129   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม Java Application / เดือน จ าแนกตามอาย ุ  147 
130   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม SMS / เดือน จ าแนกตามอาย ุ   148 
131   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         จ  านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม MMS / เดือน จ าแนกตามอาย ุ   149 
132   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ระดบัของการใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G จ  าแนกตามอาย ุ    150 
133  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ความพึงพอใจโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั จ าแนกตามอาย ุ   151 
134  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        การซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้ดงักล่าวในอนาคต จ าแนกตามอาย ุ   152 
135  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ    153 
136   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ าแนกตามอาย ุ  155 
137   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         คุณสมบติัของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ จ าแนกตามอาย ุ    156 
138   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ปัจจยัดา้นคุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ   159 
139   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ  162 
140  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
        ปัจจยัดา้น Software and Application ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ 164 
141   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
         ปัญหาในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน      166 



 ท 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
ตาราง                               หน้า 
142   แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
         จ  าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก       172 
143   แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
         จ  าแนกตามอาย ุสูงสุดอนัดบัแรก       176       
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สารบาญภาพ 

ภาพที ่                               หน้า 
1   แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค         4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


