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หลกักำรและเหตุผล  

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการติดต่อส่ือสาร ทั้ง
ในกลุ่มประชาชนทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักธุรกิจท่ีตอ้งมีการ
ติดต่อ ส่ือสาร เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว และส่ือสารไดช้ดัเจนกว่าการติดต่อในรูปแบบอ่ืน 
ดงันั้นการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยจึงไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการ
ส ารวจขอ้มูลในปีพ.ศ. 2552 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากจ านวนประชากรท่ีศึกษาทั้งส้ิน 60.35 ลา้นคน พบว่า ผูมี้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(ไม่รวมเคร่ือง PCT) ทัว่ประเทศมีจ านวน 31.86 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 52.80 จากร้อยละ 28.20 ใน
ปีพ.ศ. 2547 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า การเติบโตของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยมีอตัราการเติบโต
ท่ีรวดเร็วมากอยา่งกา้วกระโดด และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพราะจากตวัเลขยอดขาย
มือถือทัว่โลกในช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2553 พบว่า มีจ านวนผูใ้ชม้ากถึง 314.70 ลา้นเคร่ือง 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 17 โดยมียอดขายของสมาร์ทโฟนทัว่โลกจ านวน 54.30 ลา้นเคร่ือง 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2552 ถึงร้อยละ 48.70 ยิ่งกว่านั้นความสามารถของ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมิไดห้ยุดอยู่ท่ีการสนทนาโตต้อบกนัเท่านั้น แต่ยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเหมือน
คอมพิวเตอร์ส่วนตวัได ้ไม่ว่าจะเป็นการรับ – ส่งอีเมล ์การท่องโลกอินเทอร์เน็ต ปฏิทิน การจดนดั
หมายตารางเวลาต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงความสามารถพิเศษของการท างานต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดถู้กพฒันาไว้
ในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเรียกว่า สมาร์ทโฟน ตลาดของโทรศพัท์ในกลุ่มสมาร์ทโฟนมีอตัราการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนอยา่งมาก โทรศพัทใ์นกลุ่มน้ีมีใหเ้ลือกหลากหลายยีห่อ้ ไม่ว่าจะเป็น iPhone , HTC , 
Acer , Asus และ Blackberry เป็นตน้ โดยแต่ก่อนนั้นสมาร์ทโฟนจะเนน้กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็น
กลุ่มนักธุรกิจ แต่ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง ท าให้ธุรกิจสมาร์ทโฟนเร่ิมปรับทิศทางโดย
กระจายเข้าสู่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อจะมี
คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัไป (ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษรา  ประกอบธรรม, 2553) 

ลกัษณะการท างานของสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่ไป คือ มี
ระบบปฏิบติัการ ท าใหส้มาร์ทโฟนสามารถรองรับการท างานของแอพลิเคชัน่หรือโปรแกรมต่าง ๆ 
ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีระบบปฏิบติัการท่ีรองรับการท างานของสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ Windows 
Mobile , Symbian Os , Android OS , Blackberry OS และ iPhone OS ซ่ึงระบบปฏิบติัการท่ีกล่าว
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ขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบปฏิบติัการท่ีใชง้านในสมาร์ทโฟน นอกจากนั้นยงัมีการรองรับ
การท างานของแอพลิเคชัน่ เป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ไปท าไม่ได ้และเน่ืองจาก
ผูใ้ชง้านมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีผูผ้ลิตและพฒันาแอพลิเคชัน่ใหม่ ๆ ข้ึนเป็นจ านวน
มาก และแอพลิเคชัน่ต่าง ๆ สามารถจ าแนกไดเ้ป็นกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี แอพลิเคชัน่ในกลุ่มเกม เน่ืองจาก
มีผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเล่นเกมเป็นจ านวนมาก จึงมีผูผ้ลิตเกม คิดคน้เกมใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด 
ซ่ึงในปัจจุบนัผูเ้ล่นมกันิยมเล่นเกมออนไลน์ รวมทั้ งมีการเช่ือมโยงกันในกลุ่มเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) แอพลิเคชัน่ในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถ
ปรับเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของตนเองใหมี้ความทนัสมยั หรือติดตามขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มเพื่อนได้
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นอย่างมาก ส่วนแอพลิเคชั่นในกลุ่มมลัติมีเดีย เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียกใชไ้ฟลข์อ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว และแอพลิเคชัน่ใน
การเช่ือมต่ออุปกรณ์ไร้สาย หรือเครือข่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในสมาร์ทโฟน 
เพราะจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านยอ่โลกทั้งใบลงบนอุปกรณ์เลก็ ๆ อยา่งสมาร์ทโฟนได ้ 

จังหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้าและการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
ภาคเหนือ เป็นเมืองท่ีก าลงัมีการขยายตวัทั้งการลงทุนและจ านวนประชากร ยิ่งกว่านั้นจงัหวดั
เชียงใหม่ยงัเป็นสถานท่ีตั้งของบริษทัตวัแทนจ าหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของภาคเหนือ ซ่ึงมียอด
จ าหน่ายสินคา้สมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของตวัแทนจ าหน่ายในระดบัภูมิภาคทัว่
ประเทศ โดยสามารถท ายอดจ าหน่ายสมาร์ทโฟนรวมมูลค่า 72 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2553 มีอตัราการ
เจริญเติบโตท่ีสูงสุดในระดบัภูมิภาค (สุรเดช  อุตเจริญ, 2553: ออนไลน์) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่มีความนิยมในใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนกนัอย่างแพร่หลาย ดงันั้น
จังหวดัเชียงใหม่จึงเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจอย่างมากส าหรับสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน 
เน่ืองจากตลาดมีขนาดใหญ่ อตัราการเติบโตสูง และมีแนวโน้มในการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต 

ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของ
ผูใ้ช้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับนักธุรกิจและผูท่ี้สนใจท่ีจะน าผล
การศึกษาน้ีไปใชใ้นการวางแผน ในการริเร่ิมหรือขยายธุรกิจดา้นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ตลอดจน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นการวางรูปแบบธุรกิจ การขยายสาขา การคดัเลือกชนิดและตรา
สินคา้ รวมถึงการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชง้าน
ของผูบ้ริโภค 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
2. เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้สนใจและผูป้ระกอบธุรกิจ ในการใชป้ระกอบการ

ก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 

นิยำมศัพท์ 
พฤติกรรมกำรใช้ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ ลกัษณะการใชง้าน วตัถุประสงคใ์นการใช้

โทรศพัทส์มาร์ทโฟน เช่น พดูคุยสนทนา รับส่งขอ้ความสั้น (SMS) ขอ้ความรูปภาพ (MMS) ดูหนงั 
ฟังเพลง เล่นเกม ถ่ายรูป รับส่งอีเมล (E-mail) ฯลฯ รวมไปถึงใครเป็นผูใ้ชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ใช้
ท่ีไหน ใชเ้ม่ือไหร่ ใชเ้พื่ออะไร และใชอ้ยา่งไร 

ผู้ใช้โทรศัพท์สมำร์ทโฟน หมายถึง ผูท่ี้ใชง้านโทรศพัทท่ี์รองรับระบบปฏิบติัการต่าง ๆ 
ท่ียกเอาคุณสมบติัท่ี PDA และคอมพิวเตอร์มาไวใ้นโทรศพัท์ ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้สามารถดูหนงั ฟังเพลง ท่องโลกอินเตอร์เน็ต การใชง้านสังคมออนไลน์ และ
สามารถเพิ่มโปรแกรมต่าง ๆ ลงไปได ้ตวัอยา่งโทรศพัทส์ามาร์ทโฟน เช่น iPhone , BlackBerry , 
Sony Erricsson P900/P800, Nokia Series 60, Motorola MPX200 และ Palm Xplore G88/G18  
 

 


