
                                                                                                                                                                                                                                                                       
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ช้ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ในการใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
ในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน จ านวน 200 รายโดยเก็บตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
กระจายการเก็บขอ้มูลในวนัจนัทร์ ถึงวนัอาทิตย ์ในจ านวนใกลเ้คียงกัน โดยขอ้มูลท่ีได้ น ามา
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึงในบทน้ี
ประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีอายุ

ไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.00 มีอาชีพพนกังานบริษทั / 
หา้งร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีรายได ้
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.50  

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ ใช้ในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
ผูต้อบแบบสอบถามโทรออกและรับสายเขา้ ไม่เกิน 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 42.00 มี

การรับส่ง SMS, MMS ไม่เกิน 5 ขอ้ความ/วนั คิดเป็นร้อยละ 75.00 ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, 
GPRS) 1 - 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เวลา 20.01- 00.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 ใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทใชม้ากทุกๆวนั คิดเป็นร้อยละ 49.50 ใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนยีห่อ้ 
I Phone คิดเป็นร้อยละ 46.00 ซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนจากตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผู ้
ใหบ้ริการระบบสัญญาณ เช่น AIS ,DTAC ,True เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซ้ือสมาร์ทโฟนจาก
ร้านดงักล่าว เพราะร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 60.00 พกพาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ านวน 1 
เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 71.00 ใช ้1 ซิม คิดเป็นร้อยละ 71.00 ช าระเงินส าหรับสมาร์ทโฟนเป็นราย
เดือน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ใชเ้ครือข่าย  AIS คิดเป็นร้อยละ 45.00 เลือกระบบเครือข่ายท่ีใชเ้พราะ
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คุณภาพของเครือข่ายดี คิดเป็นร้อยละ 69.00 โทรศพัท์สมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือ
ตวัแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 87.50 ตอ้งการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 75.00  

วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.47 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ใชส้ าหรับพูดคุยสนทนา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 รองลงมาคือ ใชส้ าหรับเล่นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่างๆ (Facebook, Twitter) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และใชเ้พื่อเขา้เวบ็ไซดห์รือเล่น 
Internet มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 

ผูต้อบแบบสอบถามเอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา คิดเป็นร้อยละ 44.50 ใชส้มาร์ทโฟนทุกเวลาทั้งขณะท างาน และมีเวลาว่าง
พกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ราคา 20,000 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ค่าใชจ่้ายต่อเดือนโดยรวมทั้งหมดในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ราคา 501 – 1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.50 ราคาเฉพาะแพ็คเกจสมาร์ทโฟน ราคา 201 – 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.00 ช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟนโดยช าระท่ีศูนยบ์ริการของระบบเครือข่ายนั้น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 ช าระค่าบริการโทรศพัท์สมาร์ทโฟนด้วย เงินสด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ลกัษณะ
แพค็เกจท่ี คือใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่จ ากดัทั้ง 3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรีบริการ MMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดัจ านวนและนาที คิดเป็นร้อยละ 30.50 ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการ
เปล่ียนโทรศพัท ์1 เคร่ือง ใชเ้วลา 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.50 ระยะเวลาใชโ้ทรศพัทส์มาร์ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบนั นอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.50 บริการเสริมท่ีใช ้คือ Social Media คิดเป็น
ร้อยละ 74.50 ใชบ้ริการเสริมข่าว 1 - 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 55.70 ใชบ้ริการเสริมดูดวง , พยากรณ์ 1 
- 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 77.20 ใชบ้ริการเสริม Social Media มากกว่า 20 คร้ัง / เดือน คิดเป็นร้อยละ 
67.10 ใชบ้ริการเสริม Logo 1 - 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.00 ใชบ้ริการเสริม Ring Tone 1-5 คร้ัง / 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ใชบ้ริการเสริม Java Application 1-5 คร้ัง/ เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.20 
ใชบ้ริการเสริม SMS ไม่เกิน 5 คร้ัง/ เดือน และ 6 - 20 คร้ัง/ เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.20 ใชบ้ริการ
เสริม MMS 1 - 5 คร้ัง/ เดือน คิดเป็นร้อยละ 61.45 ใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G ในระดบัมาก 
(ระหว่าง 1Gb ข้ึนไป หรือใชแ้บบไม่จ ากดัจ านวนชัว่โมง) คิดเป็นร้อยละ 36.50 พึงพอใจโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนัในระดบัพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ในอนาคตขา้งหนา้อาจจะซ้ือ
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนยี่ห้อดงักล่าว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 หาแหล่งขอ้มูลส าหรับการใช้
สมาร์ทโฟเพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่คิดเป็นร้อยละ 57.00 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชโ้ทรศพัท์
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สมาร์ทโฟน คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 76.50 คุณสมบติัของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ คือ 
ความเร็วในการประมวลผล คิดเป็นร้อยละ 56.50 ปัจจยัดา้นคุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ซ้ือ คือ รูปทรง การออกแบบสวยงาม ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 72.00 ปัจจยัดา้นกลยทุธ์การตลาดท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ คือ ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 64.50 ปัจจยัดา้น 
Software and Application ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ คือ สามารถใช ้Application ต่างๆได้
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 76.00  

 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลปัญหาในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ 
ปัญหาในการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 

แบตเตอร่ีหมดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ราคาค่าอะไหล่แพงเกินไป คิดเป็นร้อยละ 
51.00 และค่าบริการในการใชง้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนแพง คิดเป็นร้อยละ 42.00 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ และอายุ 
โดยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผูใ้ช้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จ าแนกตามเพศ และอาย ุสูงสุดอนัดบัแรก ดงัแสดงตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 142 แสดงพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของผู ้ใช้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 

 
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

จ าแนกตามเพศ 
ชาย หญิง 

การโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อ
วนั 

30 นาที – 2 ชัว่โมง ไม่เกิน 30 นาที 

การรับส่ง SMS, MMS (ขอ้ความ) /ต่อ
วนั 

1 – 5  ขอ้ความ 1 – 5  ขอ้ความ 

ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) 
(ชัว่โมง) /ต่อวนั 

1 - 10 ชัว่โมง 1 - 10 ชัว่โมง 

ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เวลา 20.01- 00.00 น. เวลา 20.01- 00.00 น. 
วนัท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ใชม้ากทุกๆวนั ใชม้ากทุกๆวนั 
ยีห่อ้ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีใช ้ I Phone I Phone 
ร้านท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ

ของแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะ และ
ตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผู ้
ใหบ้ริการระบบสัญญาณ 

ตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผู ้
ใหบ้ริการระบบสัญญาณ 

เหตุผลท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จากร้านนั้น ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ 
จ านวนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีพกพา 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
จ านวนซิมหรือเบอร์โทรศพัทท่ี์ใช ้ 1 ซิม 1 ซิม 
รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ท
โฟน 

รายเดือน เติมเงิน 

ระบบเครือข่ายท่ีใช ้ AIS DTAC 
เหตุผลในการเลือกระบบเครือข่ายท่ีใช ้ คุณภาพของเครือข่ายดี คุณภาพของเครือข่ายดี 
ลกัษณะของโทรศพัทส์มาร์ทโฟน เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือตวัแทน

จ าหน่าย 
เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือตวัแทน
จ าหน่าย 

เหตุผลท่ีตอ้งการใชส้มาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 

วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ท
โฟน 

ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา 
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ตารางที่ 142 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
  
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

จ าแนกตามเพศ 
ชาย หญิง 

สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่
ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 

เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่ก็
หยบิเชค็ข่าวสาร หรือเปิดดู ทนัที
ทุกท่ี ทุกเวลา 

ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ใชทุ้กเวลาทั้งขณะท างาน และมี
เวลาวา่งพกัผอ่น 

ใชทุ้กเวลาทั้งขณะท างาน และมี
เวลาวา่งพกัผอ่น 

ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ราคา 20,000 บาทข้ึนไป ราคา 10,001 – 15,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน 

ราคา 501 – 1,000 บาท ราคา 501 – 1,000 บาท 

ราคาเฉพาะแพค็เกจสมาร์ทโฟน ราคา 601 – 800 บาท ราคา 201 – 400 บาท 
วธีิช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ช าระท่ีศูนย์บริการของระบบ

เครือข่ายนั้น ๆ 
ช าระท่ีศูนย์บริการของระบบ
เครือข่ายนั้น ๆ 

การช าระค่าบริการโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน 

เงินสด เงินสด 

ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ทโฟน แบบ ร ว ม ก า ร ใ ช้ ง า น ฟ รี 
ส าหรับผู ้ท่ี เน้นการใช้งาน 
3G/EDGE/GPRS โดยเฉพาะ 
และการโทรออกในปริมาณ
มาก 

ใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่จ ากดัทั้ง3G / 
EDGE / GPRS พร้อมรับฟรี
บริการMMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดั
จ านวนและนาที 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียน
โทรศพัท ์1 เคร่ือง 

1 – 2 ปี 1 – 2 ปี 

ระยะเวลาของการใชโ้ทรศพัท์สมาร์ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่ 1 ปี นอ้ยกวา่ 1 ปี 

บริการเสริมท่ีใช ้ Social Media Social Media 
จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม 
ข่าว/ เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม 
ดูดวง , พยากรณ์  / เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 
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ตารางที่ 142 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
  
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

จ าแนกตามเพศ 
ชาย หญิง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
Social Media / เดือน 

มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง  

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
Logo / เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
Ring Tone/ เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
Java Application / เดือน 

1- 5 คร้ัง 1- 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
SMS / เดือน 

6 - 20 คร้ัง ไม่เกิน 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
MMS / เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

ระดับของการใช้บริการ EDGS / 
GPRS / 3G 

ระดบัมาก (ระหวา่ง 1Gb ข้ึนไป 
หรือใช้แบบไม่จ ากัดจ านวน
ชัว่โมง) 

ระดบัมาก (ระหวา่ง 1Gb ข้ึนไป 
หรือใช้แบบไม่จ ากัดจ านวน
ชัว่โมง) 

คว ามพึ ง พอ ใจ โทรศัพท์สม า ร์ ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบนั 

พึงพอใจ พึงพอใจอยา่งมาก 

การ ซ้ือโทรศัพท์สมา ร์ทโฟนยี่ห้อ
ดงักล่าว ในอนาคต 

ซ้ืออยา่งแน่นอน อาจจะซ้ือ 

แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต เพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

ตวัเอง ตวัเอง 

คุณสมบติัของโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ี
ตอ้งการ 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ได ้

รู ปทร ง  ก า ร ออกแบบ  เ ท่ ห์  
ทนัสมยั 

ปั จจัยด้านกลยุทธ์ ก ารตลาด ท่ี ใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 
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ตารางที่ 142 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
  
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  

จ าแนกตามเพศ 
ชาย หญิง 

ปั จ จัย ด้ านกลยุทธ์ ก า รตลาด ท่ี ใช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

ปัจจยัดา้น Software and Applicationท่ี
ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ไดห้ลากหลาย 

สามารถใช ้Application ต่างๆได้
หลากหลาย 

ปัญหาในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน แบตเตอร่ีหมดเร็ว แบตเตอร่ีหมดเร็ว 
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 ตารางที่ 143 แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอาย ุสูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

การโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อวนั ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 นาที  และ30 นาที 
–2 ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 30 นาที – 2 ชัว่โมง 

การรับส่ง SMS, MMS (ขอ้ความ) /ต่อวนั 1 – 5  ขอ้ความ 1 – 5  ขอ้ความ 1 – 5  ขอ้ความ 1 – 5  ขอ้ความ 
ใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) 
(ชัว่โมง) /ต่อวนั 

1 - 10 ชัว่โมง 1 - 10 ชัว่โมง 1 - 10 ชัว่โมง ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เวลา 16.01 - 20.00 น. และเวลา 
20.01 - 00.00 น. 

เวลา 20.01- 00.00 น. เวลา 20.01- 00.00 น. เวลา 12.01 -16.00 น. 

วนัท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ใชม้ากทุกๆวนั ใชม้ากทุกๆวนั ใชม้ากทุกๆวนั วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 
ยีห่อ้ของโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีใช ้ Blackberry I Phone I Phone I Phone 
ร้านท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ

ของแต่ละยีห่อ้โดยเฉพาะ 
ร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไปตาม
ศนูยก์ารคา้และแหล่งชุมชนท่ี
ขายทั้งของน าเขา้ (เคร่ืองห้ิว) 
และของถกูลิขสิทธ์ิ 

ตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทั
ผูใ้หบ้ริการระบบสัญญาณ 

ตวัแทนจ าหน่าย
โทรศพัทมื์อถือของแต่ละ
ยีห่อ้โดยเฉพาะ 

เหตุผลท่ีซ้ือสมาร์ทโฟน จากร้านนั้น ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ 
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ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

จ านวนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีพกพา 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
จ านวนซิมหรือเบอร์โทรศพัทท่ี์ใช ้ 1 ซิม 1 ซิม 1 ซิม 1 ซิม 
รูปแบบการช าระเงินส าหรับสมาร์ทโฟน เติมเงิน รายเดือน เติมเงิน เติมเงิน 
ระบบเครือข่ายท่ีใช ้ DTAC AIS DTAC AIS 
เหตุผลในการเลือกระบบเครือข่ายท่ีใช ้ คุณภาพของเครือข่ายดี คุณภาพของเครือข่ายดี คุณภาพของเครือข่ายดี คุณภาพของเครือข่ายดี 
ลกัษณะของโทรศพัทส์มาร์ทโฟน เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือตวัแทน

จ าหน่าย 
เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือ
ตวัแทนจ าหน่าย 

เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือ
ตวัแทนจ าหน่าย 

เคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือ
ตวัแทนจ าหน่าย 

เหตุผลท่ีตอ้งการใชส้มาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 

เพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 

เพื่อความสะดวกสบายใน
การติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/
เพื่อน 

วตัถุประสงค์ในการใช้โทรศพัท์สมาร์ท
โฟน 

ใชส้ าหรับเล่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างๆ  
(Facebook, Twitter) 

ใชส้ าหรับเล่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ต่างๆ  
(Facebook, Twitter) 

ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา 
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ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

สถานท่ีท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่
ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 

เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่
ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 

เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่
ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 

เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่
ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู 
ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา 

ช่วงเวลาท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน ใชทุ้กเวลาทั้งขณะท างาน และ
มีเวลาวา่งพกัผอ่น 

ทุกเวลาทั้ งขณะท างาน และมี
เวลาวา่งพกัผอ่น 

ทุกเวลาทั้ งขณะท างาน และมี
เวลาวา่งพกัผอ่น 

ทุกเวลาทั้ งขณะท างาน และมี
เวลาวา่งพกัผอ่น 

ราคาโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ราคา 10,001 – 15,000 บาท ราคา 15,001 – 20,000 บาท 
และราคา 20,000 บาทข้ึนไป 

ราคา 20,000 บาทข้ึนไป ราคา 20,000 บาทข้ึนไป 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน 

501 – 1,000 บาท 501 – 1,000 บาท 501 – 1,000 บาท 501 – 1,000 บาท 

ราคาเฉพาะแพค็เกจสมาร์ทโฟน ราคา 201 – 400 บาท ราคา 801 -1,000 บาท ราคา 601 – 800 บาท ราคา 601 – 800 บาท 
วธีิช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน การเติมเงิน ช าระท่ีศูนย์บริการของระบบ

เครือข่ายนั้น ๆ 
ช าระท่ีศูนย์บริการของระบบ
เครือข่ายนั้น ๆ 

ช าระท่ีศูนยบ์ริการของระบบ
เครือข่ายนั้น ๆ 

การช าระค่าบริการโทรศพัทส์มาร์ทโฟน เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด 
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ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

ลกัษณะแพค็เกจของสมาร์ทโฟน ใช้อินเทอร์ เ น็ตไม่จ ากัดทั้ ง 
3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรี
บริการ MMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดั
จ านวนและนาที 

ใช้อิน เทอร์ เ น็ตไม่จ ากัดทั้ ง 
3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรี
บริการ MMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดั
จ านวนและนาที 

ใช้อินเทอร์ เ น็ตไม่จ ากัดทั้ ง 
3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรี
บริการ MMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดั
จ านวนและนาที 

ใช้อินเทอร์ เน็ตไม่จ ากัดทั้ ง 
3G/EDGE/GPRS พร้อมรับฟรี
บริการ MMS/SMS และการ
โทรออกทุกเครือข่ายโดยจ ากดั
จ านวนและนาที 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการเปล่ียน
โทรศพัท ์1 เคร่ือง 

1 – 2 ปี 1 – 2 ปี 1 – 2 ปี 1 – 2 ปี 

ระยะเวลาของการใช้โทรศพัท์สมาร์ท
โฟนเคร่ืองปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่ 1 ปี นอ้ยกวา่ 1 ปี นอ้ยกวา่ 1 ปี นอ้ยกวา่ 1 ปี 

บริการเสริมท่ีใช ้ Social Media Social Media SMS SMS 
จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม 
ข่าว/ เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม 
ดูดวง , พยากรณ์  / เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง - 1 - 5 คร้ัง 
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ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
Social Media / เดือน 

มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม  
Logo / เดือน 

มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง มากกวา่ 20 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง และ 6 - 20 คร้ัง 
พร้อมทั้งมากกวา่ 20 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม  
Ring Tone/ เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม 
 Java Application / เดือน 

6 - 20 คร้ัง 6 - 20 คร้ัง 1- 5 คร้ัง 1- 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใชบ้ริการเสริม  
SMS / เดือน 

ไม่เกิน 5 คร้ัง 6 - 20 คร้ัง ไม่เกิน 5 คร้ัง และ6 - 20 คร้ัง ไม่เกิน 5 คร้ัง 

จ านวนคร้ังของการใช้บริการเสริม 
MMS / เดือน 

1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 1 - 5 คร้ัง 
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ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามเพศ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

ระดบัของการใชบ้ริการ EDGS / GPRS / 
3G 

ระดบัปานกลาง (ระหว่าง 501 
Mb-900 Mb หรือ 5-10 ชัว่โมง
ต่อวนั) และมาก (ระหวา่ง 1Gb 
ข้ึนไป หรือใช้แบบไม่จ ากัด
จ านวนชัว่โมง) 

ระดบัมาก (ระหว่าง 1Gb ข้ึน
ไป  ห รื อ ใ ช้ แ บบ ไ ม่ จ า กั ด
จ านวนชัว่โมง) 

ระดบัมาก (ระหว่าง 1Gb ข้ึน
ไป  ห รื อ ใ ช้ แ บบ ไ ม่ จ า กั ด
จ านวนชัว่โมง) 

ระดับน้อยมาก  (ไม่เกิน 100 
Mb หรือ ไม่เกิน 1 ชัว่โมงต่อ
วนั) 

ความพึงพอใจโทรศพัท์สมาร์ทโฟนเคร่ื
องปัจจุบนั 

พึงพอใจอยา่งมาก พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ 

การ ซ้ือโทรศัพท์สมา ร์ทโฟนยี่ห้ อ
ดงักล่าว ในอนาคต 

ซ้ืออยา่งแน่นอน ซ้ืออยา่งแน่นอน อาจจะซ้ือ อาจจะซ้ือ 

แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชส้มาร์ทโฟน เพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่ อินเทอร์เน็ต เพ่ือน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่ เพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน 

ตวัเอง ตวัเอง ตวัเอง ตวัเอง 
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   ตารางที่ 143 (ต่อ) แสดงพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ สูงสุดอนัดบัแรก 
 

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ าแนกตามเพศ 

ไม่เกนิ 25ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36 ปีขึน้ไป 

คุณสมบัติของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ี
ตอ้งการ 

รูปทรง การออกแบบ เ ท่ ห์  
ทนัสมยั 

เป็นลกัษณะ Touch Phone และ
รูปทรง  การออกแบบ เ ท่ ห์  
ทันสมัย พร้อมทั้ งสามารถใช ้
Application ต่างๆได ้

เป็นลกัษณะ Touch Phone สามารถเปิดเคร่ืองสแตนบาย
ได้เป็นระยะเวลานาน และ
น ้าหนกัเบา 

ปั จ จั ย ด้ า น กล ยุ ท ธ์ ก า ร ตล าด ท่ี ใ ช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 

รูปทรง การออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั 

ปั จ จั ย ด้ า น กล ยุ ท ธ์ ก า ร ตล าด ท่ี ใ ช้
ประกอบการตดัสินใจซ้ือ 

ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

ยี่ห้อ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

ราคาไม่แพง มีความเหมาะสม 

ปัจจยัดา้น Software and Applicationท่ี
ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ไดห้ลากหลาย 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ไดห้ลากหลาย 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ไดห้ลากหลาย 

สามารถใช ้Application ต่างๆ
ไดห้ลากหลาย 

ปัญหาในการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน แบตเตอร่ีหมดเร็ว แบตเตอร่ีหมดเร็ว แบตเตอร่ีหมดเร็ว แบตเตอร่ีหมดเร็ว 
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อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในการใชโ้ทรศพัท์

สมาร์ทโฟนสามารถน ามาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
(Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าถามท่ี
ใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ขอ้ มาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่
เกิน 25 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท 
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั / ห้างร้านเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสมาร์ทโฟนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของ
ประสงค ์วงษา (2553) ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ21-25 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั / 
ห้างร้านเอกชน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ วรรณา ค าดาวแสน(2548) พบว่า มีอายุ
ระหวา่ง 21 – 30 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 5,001 – 10,000 บาท 

ผู้บริโภคต้องการบริการอะไร จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการโทร
ออกและรับสายเขา้ไม่เกิน 30 นาที ต่อวนั ส่งขอ้ความต่อวนัไม่เกิน 5 ขอ้ความ ส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ต 1-10 ชัว่โมงต่อวนั โดย I Phone เป็นยีห่อ้ท่ีใชม้ากท่ีสุด ส่วนใหญ่พกพาสมาร์ทโฟน 1 
เคร่ือง 1 ซิม โดยใชร้ะบบเครือข่าย AIS เพราะมองว่า มีคุณภาพของเครือข่ายดี ลกัษณะของสมาร์ท
โฟน เป็นเคร่ืองใหม่จากศูนยห์รือตวัแทนจ าหน่าย บริการเสริมท่ีเลือกใชคื้อ Social Media และ 
SMS โดยมีระดบัการใชบ้ริการ EDGS/GPRS/3G อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของประสงค ์วงษา (2553) ท่ีพบวา่ยีห่อ้สมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่ท่ีใชคื้อ ยีห่อ้ Nokia 

ท าไมผู้บริโภคจึงต้องการบริการน้ัน จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
เหตุผลท่ีตอ้งการใชส้มาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน และ
วตัถุประสงคใ์นการใชส้มาร์ทโฟน เพื่อใชส้ าหรับพูดคุยสนทนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ประสงค ์วงษา (2553) ท่ีพบว่าเหตุผลในการซ้ือสมาร์ทโฟน เพราะใชใ้นการติดต่อส่ือสารธุรกิจ 
เช่นกนั 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจใชส้มาร์ทโฟนคือ ตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของประสงค ์วงษา (2553) ท่ีพบว่าตวัผูต้อบแบบสอบถามเอง เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เช่นกนั 

ผู้บริโภคใช้บริการเมื่อใด จากการศึกษาพบวา่ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชส้มาร์ท
โฟน คือ เอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่กห็ยบิเช็คข่าวสาร หรือเปิดดู ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา  

ผู้บริโภคใช้บริการที่ไหน  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการสมาร์ท
โฟนในทุกท่ี โดยเอาไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่ก็หยิบเช็คข่าวสาร หรือเปิดดูทนัที ทุกท่ี ทุกเวลา 
โดยซ้ือสมาร์ทโฟนจากร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้ห้บริการระบบสัญญาณ เช่น AIS 
DTAC และ TRUE และไปช าระค่าบริการท่ีศูนยบ์ริการเครือข่ายนั้นๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของประสงค ์วงษา (2553) ท่ีพบว่าสถานท่ีซ้ือสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ เป็นร้านขายโทรศพัทท์ัว่ไป
ตามหา้งสรรพสินคา้ ทั้งขายของน าเขา้ และของถูกลิขสิทธ์ิ 

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร จากการศึกษาพบวา่แหล่งขอ้มูลส าหรับการใชบ้ริการสมาร์ทโฟน
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัคือ อินเทอร์เน็ตและพนกังานขาย และวธีิการช าระเงิน ดว้ยเงิน
สด 
 
ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในการใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนในคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1.ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากมกัซ้ือสมาร์ทโฟนจากร้านตวัแทนในนามบริษทัผู ้
ใหบ้ริการระบบสญัญาณ  เช่น AIS, DTAC, TRUE เพราะมองเห็นวา่เป็นร้านมีความน่าเช่ือถือ  

2.ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชบ้ริการระบบเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของ AIS มาก
ท่ีสุด โดยใหเ้หตุผลท่ีวา่ คุณภาพของเครือข่ายดี 

3.สมาร์ทโฟนท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นเคร่ืองใหม่ท่ีซ้ือจากศูนยห์รือตวัแทนจ าหน่าย 
4.ผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลว่าส าหรับความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้มาร์ทโฟน เพื่อ

ความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 
5.วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน เพื่อใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา 
6. ผูต้อบแบบสอบถามมกัเอาสมาร์ทโฟนไวใ้กล้ๆ ตวั สะดวกเม่ือไหร่ก็หยิบเช็ค

ข่าวสาร หรือเปิดดู ทนัทีทุกท่ี ทุกเวลา โดยใชทุ้กเวลาทั้งขณะท างาน และมีเวลาวา่งพกัผอ่น 
6. Social Media เป็นบริการเสริมท่ีผูต้อบแบบสอบถามทุกคนใช ้รองลงมาคือ SMS 



 
 

 
 

185 

7. แหล่งขอ้มูลท่ีใชก้ารหาขอ้มูลสมาร์ทโฟน สูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ เพื่อน/คนรู้จกัท่ี
ใชอ้ยู ่และ คน้หาจากระบบอินเทอร์เน็ต 

8. คุณสมบติัของสมาร์ทโฟนท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ 3 อนัดบัแรก คือ รูปทรง 
การออกแบบ เท่ห์ ทนัสมยั รองลงมาคือ สามารถใช ้Application ต่างๆได ้และเป็นลกัษณะ Touch 
Phone  

9.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
9.1 มีการออกแบบรูปทรงท่ีทนัสมยั สวยงาม หนา้จอ ขนาดใหญ่ และเป็นหนา้จอ 

แบบสัมผสัแบบ Touch Screen   กลอ้งถ่ายรูปมีความละเอียดสูง คมชดั  
9.2 ยีห่อ้ (Brand) มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั พร้อมทั้งมีศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดี  
9.3 สามารถใช ้Application ต่างๆไดห้ลากหลาย 

10.ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบในการใชง้านสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด คือ แบตเตอร่ี
หมดเร็ว 

11. ลูกคา้เพศชาย ส่วนมากซ้ือสมาร์ทโฟนในราคา 20,000 บาทข้ึนไป และราคา
แพค็เกจสมาร์ทโฟนอยูท่ี่ 601-800 บาท ซ่ึงในขณะท่ีลูกคา้เพศหญิงส่วนมากซ้ือสมาร์ทโฟนในราคา 
10,000-15,000 บาท และราคาแพค็เกจสมาร์ทโฟนอยูท่ี่ 201-400 บาท 

12. ลูกคา้เพศชายมกัหาขอ้มูลสมาร์ทโฟนทางส่ืออินเทอร์เน็ต ส่วนลูกคา้เพศหญิงมกั
หาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยู ่

13. ลูกคา้เพศชายให้ความส าคญักบัคุณสมบติัสมาร์ทโฟนในเร่ือง Application ของ
ตวัเคร่ือง ส่วนลูกคา้เพศหญิงให้ความส าคญักับคุณสมบัติในเร่ือง รูปทรง การออกแบบ เท่ห์ 
ทนัสมยั 

14. ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน  25 ปี มกัใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ Blackberry ในขณะ
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามอายมุากกวา่ 26 ปีข้ึนไป ใชส้มาร์ทโฟนยีห่อ้ Iphone 

15. ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 25 ปี มกัใชร้ะบบเติมเงิน ส่วนผูต้อบแบบสอบถา
อายมุากกวา่ 26 ปีข้ึนไปมกัใชร้ะบบรายเดือน  

16. วตัถุประสงคใ์นการใชส้มาร์ทโฟนของผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปี คือ 
ใชส้ าหรับเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook , Twitter) ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึน
ไปมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใชส้ าหรับพดูคุยสนทนา 
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ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในการใช้

โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท าพบว่าผูบ้ริโภคมกัซ้ือสมาร์ทโฟนท่ีร้านตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ
ของแต่ละยีห่อ้ และร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบสญัญาณ มากท่ีสุด 2 อนัดบั
แรกดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะแยกตามประเภทร้านดงัต่อไปน้ี  

ร้านตัวแทนจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือของแต่ละยี่ห้อ  
ด้านผลติภัณฑ์ 
เม่ือผูบ้ริโภคเขา้มาสอบถามขอ้มูลหรือเขา้มาทดลองใชเ้คร่ือง ควรน าเสนอดา้นการมี

ศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีดี ซ่ึงเป็นศูนยโ์ดยตรงของแบรนดด์งักล่าวเพื่อสร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึน 
ด้านราคา 
ทางร้านตัวแทนจ าหน่ายควรมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นไวจ้  าหน่าย

โดยเฉพาะรุ่นท่ีอยูใ่นระดบัราคา 20,000 บาทข้ึนไป และรุ่นระดบัราคา 10,000-15,000 บาทซ่ึงเป็น 
2 ระดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด  

ด้านการจัดจ าหน่าย 
ทางร้านตวัแทนจ าหน่ายสมาร์ทโฟนของแต่ละตรายี่ห้อควรจะมี สาขาฯ อยู่เป็น

จ านวนมากเพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ท่ีมาซ้ือสมาร์ทโฟนและมาสอบถามขอ้มูลเป็นตน้ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ควรเน้นการน าเสนอแบรนด์ของสมาร์ทโฟนของตนให้เป็นท่ีรู้จกัรวมถึงการเป็น

ผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรง ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือกว่าร้านคา้อ่ืน ส าหรับการโฆษณาสมาร์ทโฟนหากตอ้ง
การท่ีจะดึงดูดกลุ่มลูกคา้ชาย ควรใชว้ิธีการส่ือสารผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต โดยอาจท า Baner ตรายีห่้อ
ของตนไปโฆษณาไวท่ี้เว็บไซด์ต่างๆท่ีผูช้ายเขา้มาดูมากๆ เน่ืองจากพบว่า ลูกคา้ชายหาขอ้มูล
สมาร์ทโฟนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตค่อนขา้งมาก ส่วนลูกคา้เพศหญิงนั้น อาจใชพ้นักงานขายแสดง
ความเป็นกันเอง ในการน าเสนอตัวผลิตภัณฑ์ หรือ อาจมีการจัดท าเว็บ เพื่อนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการใช ้เน่ืองจากพบวา่ ลูกคา้เพศหญิงมกัหาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกัท่ีใชอ้ยูแ่ละใน
การท าการส่งเสริมการขายอาจใชว้ิธีการแถมแถมแบตเตอร่ีส ารอง หรือแลกซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ
แบบพกพากบัร้านท่ีเป็นพนัธมิตร ในราคาพิเศษ เพื่อแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของแบตเตอร่ีหมดใน
ระยะเวลาอนัสั้นพร้อมทั้งน้ีทางร้านผูแ้ทนจ าหน่ายสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Blackberry ควรมุ่งเนน้การ
ส่ือสารการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ ไม่เกิน 25 ปีมากกว่ากลุ่มอ่ืนเน่ืองจากพบกว่าลูกคา้กลุ่ม
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ดงักล่าวใช ้Blackberry ค่อนขา้งมากและอาจน าเสนอสมาร์ทโฟนในระดบัราคา 20,000 บาทข้ึนไป 
ใหแ้ก่ลูกคา้เพศชาย และ ระดบัราคา 10,000-15,000 บาท ใหแ้ก่ลูกคา้เพศหญิง 

ร้านตัวแทนจ าหน่ายในนามบริษัทผู้ให้บริการระบบสัญญาณ 
ด้านผลติภัณฑ์  
ในการคดัเลือกสมาร์ทโฟนท่ีจะน ามาจ าหน่ายนั้นควรพิจารณาถึงมีการออกแบบ

รูปทรงท่ีทนัสมยั สวยงาม หน้าจอ ขนาดใหญ่ และเป็นหน้าจอ แบบสัมผสัแบบ Touch Screen 
กลอ้งถ่ายรูปควรมีความละเอียดสูงและมีความคมชดั โดยมุ่งเนน้คดัเลือกแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จักแก่ผูบ้ริโภค และควรท่ีจะมีสต๊อก (Stock) โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 3 ยี่ห้อหลกัได้แก่ Iphone 
Blackberry และSamsung ซ่ึงเป็น3 ยี่ห้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีทางศูนยฯ์ควรท่ีจะ
น าเสนอคุณสมบติัของสมาร์ทโฟนนอกจากความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร /ธุรกิจ/เพื่อน 
แลว้ยงัสามารถท างานต่าง ๆ ผ่านการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ย เน่ืองจากคุณสมบติั
ดงักล่าว เป็นเหตุผลอนัดบั 1 ท่ีลูกคา้เลือกใชส้มาร์ทโฟน 

ด้านราคา 
ร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้ห้บริการระบบสัญญาณควรมอบขอ้เสนอพิเศษ

ส าหรับลูกคา้ท่ีเลือกช าระดว้ยวิธีการหกัผา่นบญัชีธนาคารและบตัรเครดิต สามารถส่ง SMS ฟรี 30 
ขอ้ความต่อเดือน 

ด้านการจ าหน่าย 
ร้านตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้ห้บริการระบบสัญญาณควรมีช่องทางการช าระ

เงินท่ีหลากหลาย เช่น การช าระผ่านตวัแทน หรือ การหักผ่านบญัชีธนาคาร และบตัรเครดิต หรือ
ผา่นทางตวักลางต่างๆ เช่น 7-11 ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เป็นตน้ พร้อมท าการส่ือสารใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ 

การส่งเสริมการตลาด 
ร้านตัวแทนจ าหน่ายในนามบริษัทผูใ้ห้บริการระบบสัญญาณควรจะมีพนักงาน

ช านาญการพิเศษ ท่ีคอยใหข้อ้มูล เสนอแนะเก่ียวกบัการใชง้านสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นแต่ละยีห่อ้อยา่ง
กระจ่างชดั โดยมีพื้นท่ีให้ทดลอง และสอบถามอยา่งใกลชิ้ด และควรมีการน าจุดแขง็ในดา้นการ
ตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่ง Message ส่ือสาร ใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ หากมาซ้ือสมาร์ทโฟ
นจากตน เน่ืองจากพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนจากร้านศูนยบ์ริการและตวัแทน
จ าหน่ายโดยตรงเพราะมองว่าเป็นร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือและมุ่งเนน้การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ในการ
ใหข้อ้มูลตวัสินคา้ในขณะท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มายงัศูนยบ์ริการ แต่ในขณะท่ีเขา้มาแลว้ควรมีพนกังานขาย
ท่ีเก่ง คอยให้ค  าแนะน า ทั้งน้ีควรท าการฝึกอบรมพนักงานขาย ในเร่ืองตวัสินคา้เพื่อท่ีจะสามารถ
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ตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งน้ีร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายในนามบริษทัผูใ้หบ้ริการระบบสัญญาณควร
มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลา 00.00 - 08.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีผูใ้ช้บริการเลย โดยอาจ
กระตุน้ดว้ยการคิดค่าใชจ่้ายเพียง 50% หรือ โทรฟรีนาทีท่ี 10 เป็นตน้ไป เป็นตน้ และควรใส่ใจใน
ช่วงเวลา 20.01-00.00 น.ให้มากโดยท าการตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณ ต่างๆเพื่อให้ระบบสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการมาก และควรท่ีจะ
มีขอ้เสนอพิเศษหากซ้ือสมาร์ทโฟนอาจมอบสิทธ์ิส่ง SMS ฟรี เดือนละ 30 ขอ้ความใน 1 ปีแรกของ
การรับประกนัตวัเคร่ือง เน่ืองจากพบว่า บริการเสริม โดยเฉพาะ SMS เป็นบริการหน่ึงท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามทุกคนใชม้ากเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจาก Social Media 
 
ข้อจ ากดัในการวจิัย 
 เน่ืองจากการก าหนดช่วงเวลาการโทรออกและรับสายเขา้ (นาที) /ต่อวนั  การรับส่ง 
SMS, MMS (ขอ้ความ) /ต่อวนั และการใชง้านอินเทอร์เน็ต (3G, Edge, GPRS) (ชัว่โมง) /ต่อวนั 
พิจารณาจากโปรโมชัน่ของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทใ์นปัจจุบนั 
 
 
 


