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บทคดัย่อ 

  
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกใช้ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในจังหวดั
เชียงใหม่ ท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บรวบรวมจากผูท่ี้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน จ านวน 200 รายและผูท่ี้ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทอ่ืนๆ จ านวน 200 รายในจงัหวดั
เชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 400 ราย จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit 
Model) และสถิติเชิงพรรณนา อนัประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายเุฉล่ีย 25.15 ปี มีรายไดบุ้คคลเฉล่ีย 15,422.15 บาทต่อเดือน มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 76,355 บาท
ต่อเดือน มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา สถานภาพโสด ขณะท่ีกลุ่มผูใ้ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 28.89 ปี มีรายไดบุ้คคลเฉล่ีย 
14,692.83 บาทต่อเดือน มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 51,630.5 บาทต่อเดือน มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา และมีสถานภาพโสด 
 จากผลการประมาณค่าในแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) พบวา่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ อายุ โดยหากอายุเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้โอกาสท่ีจะ
เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนลดลง เน่ืองจากผูสู้งอายุเห็นวา่การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
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แบบสมาร์ทโฟน มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ไป ทางดา้นรายได้ หากรายได้
เพิ่มข้ึน จะท าให้โอกาสท่ีจะเลือกใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบัระดบั
การศึกษาท่ีสูงข้ึน จะส่งผลให้มีโอกาสใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึน การประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่งผลให้โอกาสท่ีจะใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึน และผูมี้
สถานภาพโสด จะท าใหโ้อกาสท่ีจะใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึน 
 ในการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้นั้ น ผู ้บริโภคท่ีใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญัคือ การมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รองลงมาให้ความส าคญัในดา้นการส่งเสริมการขาย 
ซ่ึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัคือ การรับประกนัสินคา้ รองลงมาใหค้วามส าคญัในดา้นอ่ืนๆ ซ่ึง
ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัคือ การใชใ้นการเขา้สังคม และอนัดบัสุดทา้ยท่ีให้ความส าคญันอ้ย
ท่ีสุดคือ ดา้นราคา โดยปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัคือ ราคาเคร่ือง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์ พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่มีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไวใ้ช้งาน 1 เคร่ือง ส่วนมากใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ียี่ห้อ
ไอโฟน มีราคา มากกว่า 20,000 บาท นิยมใช้บริการเครือข่ายของดีแทค ใช้ระบบช าระค่าบริการ
แบบรายเดือน มียอดค่าใช้บริการเฉล่ียประมาณ 251-500 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาในการใชง้าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีประมาณ 3 ชัว่โมง 11 นาที ต่อวนั มกัใช้โทรศพัท์ในการถ่ายรูป ส่วนใหญ่
เช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตผา่นระบบ Wi-fi นิยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สังคม
ออนไลน์ มีความถ่ีในการดาวน์โหลด 1-2 คร้ังต่อเดือน ส่วนมากไม่เสียค่าใชจ่้ายในการดาวน์โหลด 
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ABSTRACT 

  
This study aims to study economic and social characteristics including factors affecting 

the use and users’ behaviors of mobile of consumers in Chiang Mai province. To collect data, 
questionnaires were distributed to 200 smart phone users and 200 other type of mobile users; in 
total of 400 users. Data were analyzed by applying Logit Model and descriptive statistic 
consisting of frequency distribution, percentage and mean.  

The result of the study has found that most of smart phone users were female with an 
average age of 25.15 years, earned an average income of 15,422 Baht per month, earned an 
average income per household of 76,355 Baht per month, educated to a bachelor degree level. 
Most of them were university students and single. While most of other types of mobile users were 
also female with an average age of 28.89 years, earned an average income per person of 
14,692.83 Baht per month, earned an average income per household of 51,630.5 Baht per month 
educated to a bachelor degree level. Most of them were university students and single.  

The result of Logit model evaluation shows that variable affecting the use of smart phone 
was firstly age. The older the users were, the less opportunity to use smart phone they had. Due to 
the fact that old people believed that using the smart phone is more complicated than using other 
regular mobile phones. Secondly was income; if there was an increase in income, the opportunity 
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to choose smart phone would increase as well. This was similar to the education; if the users were 
educated at a higher level, the opportunity to use a smart phone would also become higher. 
Owning a business would also increase the opportunity to use a smart phone. Finally, there was 
an increasing opportunity for singles. 

From studying the marketing factor affecting the decision making, smart phone’s 
consumers focused mostly on production. The important factor was modern technology. 
Secondly, the consumers focused on promotion which was clearly shown that the important factor 
was product guarantee. Thirdly, they also focused on other matters which had the important factor 
of using mobiles to have social interaction/networking. Finally, the least important issue they 
focused on was price. The important factor for that was price of mobile phone.     
From studying mobile users’ behaviors, it shows that most smart phone consumers owned one 
mobile. Most of them were IPhones, costing more than 20,000 Baht which were connected to the 
DTAC mobile phone network. The monthly payment for the mobile phone network cost 
approximately 251-500 Baht per month. The period of mobile phone use was about 3 hours 11 
minutes per day and they were normally used for taking pictures. Most mobile phones were 
connected to Wi-Fi to download applications related to online society. The frequency of 
download was 1-2 times per month and without any payment. 


