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บทคัดย่อ  
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ   
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
แบบสมาร์ทโฟนของประชาชนในจงัหวดั
ปทุมธานี 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน 
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  โดย
จ าแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ก ลุ่ม เป้ าหมาย คือ ประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี  ประชากร คือ ประชาชนในจงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 1,053,158 คน กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ ทาโร 
ยามาเน่, เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 1) ใช้
ส ถิ ติ เชิงวิ เคราะห์หาค่ าเฉ ล่ีย 2) ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) การวิ เคราะห์สถิติ
ท ดสอบ  (T-test) และ  4) ความสั มพัน ธ์
ระหว่างตวัแปร ดว้ยไคสแควร์ (Chi-Square) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ, วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสา
เร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ SPSS  
 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ดา้นประชากร 
ศาสตร์ พบวา่ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีอาย ุ10 - 25 ปี 
จ  านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 261 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.25 ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทั   
/รับจา้ง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  2) ดา้น
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟน พบว่าส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
เพื่อการติดต่อส่ือสาร มีราคาท่ี เหมาะสม 
ปัจจุบนัใช้ซมัซุง เครือข่าย AIS ระบบปฎิบติั
การแบบ  Android เลือกซ้ือจากศูนย์บริการ
โทรศพัท์ ในราคาต ่ากว่า 5,000 บาท มีการ
ช าระเงินดว้ยเงินสด และค่าบริการรายเดือน 
ต ่ากวา่ 500 บาท 3) ดา้นปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 4) ปัจจยัทางดา้นการใช้ส่ือท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือพบวา่กลุ่มตวัอย่าง
ให้ความ ส าคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
5) ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปลดว้ยไคสแควร์ 
X2(Chi-Square) (1) ด้านพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ มี
ความสัมพนัธ์กับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ท่ี ระดับ  0.05 จ านวน  8 รายการ (2) ด้าน
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กบัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในทุกดา้น (3) ดา้นการใช้ส่ือท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น  
 
ค าส าคัญ  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน  
ระบบปฏิบติัการ แอพพลิเคชัน่  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  ประชาชน  
 
Abstract  
 The purposes of this research were: 
1) to study behavior using mobile smart 
phones of the people in Pathum Thani, 2) 
Factor analyze that affect the smart phones 
selection Behavior using mobile smart 
phones of the people in Pathum Thani were 
divided by age, education, occupation and 
income groups. The goal is that people in 
Pathum Thani Province, Thailand.  

Research population was 1,053,158 
people in Pathum Thani Province. Sample 
size was 400 people By TARO YAMANE, 
The research instruments were instrument 

used in the research are: 1) statistics 
analyzed for the 2) the standard deviation    
3) statistical analysis test (T-test)  and 4) the 
relationship between variables with chi-
square. Data were analyzed using quantitative 
research methods, and using computer 
software package. 

The results were as follows: 1) 
Population 72.50% was female (n=110) 
53.50% was age 10-25 years (n=214) 
65.25% was an undergraduate education 
(n=261) 40.00% was (n=160) and monthly 
income 10 000 -20 000 166 baht, accounting 
for 41.50%.  2) Communicate with reasonable 
prices Samsung AIS network operating 
system, the Android model purchased from 
service centers. For less than 5000 baht cash 
payment and a monthly fee lower than 500 
baht. 3) Technical factors that impact buying 
habits. In general, the overall difference is 
statistically. At a high level. 4) The factors 
in the media affect buying behavior. In 
general, the overall difference is statistically. 
At a high level.  5) The hypothesis testing. 
Compare the relationship between X2(Chi-
Square) (1) Characteristics Buying behaviors 
with demographic .Was associated with 
statistically significant at the 0.05 level of 8 
items. (2) Technology buying behavior With 
demographic characteristics. That is 
associated with statistically significant at the 
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0.05 level in all aspects. (3) Communication 
buying behavior With demographic 
characteristics. That is associated with 
statistically significant at the 0.05 level in all 
aspects. 
 
Keywords: Smart Phone, Operating 
System, Application, Consumer Behavior, 
People    
 
บทน า  
 โทรศพัท์มือถือ (Mobil phone) เป็น
รูปแบบของการติดต่อส่ือสารรูปแบบหน่ึงท่ี
มีมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกวา่ 40 ปี และ
ลักษณะของโทรศัพท์มือถือมีลักษณะท่ี
เปล่ียนไปตามยุกต์สมัยและเทคโนโลยีท่ี
พฒันาอย่างต่อเน่ือง จากโทรศพัท์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ ราคาแพง สามารถใช้งานได้เพียงการ
โทรเข้าและโทรออก มาสู่การส่งข้อความ 
(SMS) การโหลดเพลงรอสาย และการเล่น
เกมส์ เป็นตน้ สู่โทรศพัท์ท่ีมีขนาดเล็ก ราคา
ถูก สามารามท างานได้หลากหลายไม่แพ้
โทรศัพท์ราคาแพงในอดีต พัฒนาการของ
โทรศพัท์ยงัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชง้านของ
แต่ละบุคคล และแสดงความเป็นตวัตนของ
บุคคลนั้ นๆ ได้อย่างตรงตามวตัถุประสงค์
การใช้งานอย่างแทจ้ริง ทั้งจากกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ียงัไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มผูท่ี้ใช้งานอยู่
แล้ว  แ ต่ต้อ งการ เป ล่ี ยน เค ร่ืองใหม่ ท่ี มี
สมรรถนะสู ง ข้ึน  นอก เห นือจาก น้ี  เม่ื อ

พิจารณาถึงพฤติกรรมการถือครองโทรศพัท ์
ในปัจจุบนัมีการถือครองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ี
รองรับฟังก์ชั่นการถ่ายรูป ใช้งานมลัติมีเดีย 
และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(EDGE/WIFI/3G) ในสัดส่วนท่ีสูง สะท้อน
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการในการใช้งาน  และ
การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน ในปัจจุบนั ท่ียงัใช้งานได้อย่าง
ไม่ เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับราคาท่ี
ผู ้บ ริโภคต้อง จ่ ายใน ราค าท่ี สู ง ข้ึน ของ
โทรศพัทมื์อถือ  
 ส ม า ร์ท โฟ น  (Smartphone) เป็ น
โทรศัพท์  เค ล่ือนท่ี  ซ่ึ งมีความสามารถท่ี
เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไป 
สมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์
พกพาท่ีท างานในลักษณะของโทรศัพท์ 
เคล่ือนท่ี โดยท่ีสามารถเช่ือมต่อความสามารถ
หลักของโทรศพัท์มือถือร่วมกับแอปพลิเค
ชันของโทรศพัท์นั้นๆ โดยสมาร์ทโฟนนั้น
สามารถให้ผู ้ใช้งานติดตั้ งโปรแกรมเสริม
ส าหรับ เพิ่มความสามารถของโทรศัพท์
เคร่ืองนั้นๆ ซ่ึงรูปแบบการเช่ือมต่อต่างๆ นั้น 
ข้ึนอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และ
ระบบปฏิบติัการ โดยมีระบบปฏิบติัการของ
สมาร์ทโฟนท่ีได้รับความนิยมมีดังน้ี แอน
ดรอยด์ (Android) ซิมเบียน (Symbian) เว็บ
โอ เอ ส  (web OS) แบ ล็ ก เบ อ ร์ รี โอ เอ ส 
(BlackBerry OS) วินโดวส์โมบาย (Windows 
Mobile) บาดา (Bada) มีโก (MeeGo) และไอ
โอเอส (iOS) เป็นต้น เป็นท่ีทราบกนัดีว่าใน
ยคุปัจจุบนัการส่ือสารแบบดิจิทลัมากข้ึน เช่น 
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ก ารใช้ ง าน  Internet แล ะ  Social Network 
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนครอบคลุมการใช้งาน
บน Social Networkยกตัวอย่างการใช้งาน
Facebook, Twitter, line, whatsapp, 
socialcam ฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศพัท์
การใช้งานโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่น
เหล่าน้ี โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่
ตอบสนองการท างานแอป พลิเคชั่นเหล่าน้ี 
และเม่ือผูบ้ริโภคมีความต้องการในการใช้
โทรศพัทส์มาร์ทโฟนเพิ่มมากข้ึน จึงมีบริษทั
ท่ีตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ชนิดน้ี
เพิ่ ม ข้ึน เช่นกัน  โทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ี แบบ
สมาร์ทโฟนในปัจจุบนัมีหลากหลายรุ่นและ
แบ รน ด์  เช่ น  ไ อ โฟ น  ( Iphone) ซั ม ซุ ง 
(Samsung) โนเกีย (Nokia) แอลจี (LG) และ
แบล็คเบอร์ร่ี (Black Berry) เป็นต้น รวมทั้ ง
ความตอ้งการสมาร์ทโฟนในตลาดยงัคงมีอยู่
มาก และยงัคงมีช่องว่างทางการตลาดให้
เติบโตต่อไปไดอี้ก 
 

 
 

ภาพ ยอดผูใ้ชง้านมือถือประเภทสมาร์ทโฟน 
AIS, DTAC และ TRUEMOVE 

ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2557 
 

 ส าห รับยอดผู้ใช้ มื อ ถื อป ระเภท
สมาร์ทโฟนจากการรายงานของ 3 ผูใ้ห้บริการ
หลัก พบว่าเฉล่ียแล้วคนไทยใช้สมาร์ทโฟ
นราว 30% ของมือถือทั้งหมด โดยแบ่งเป็น
เครือข่าย AIS 12.8 ลา้นคน, DTAC 10.4 ลา้น
คน และ TrueMove 6 ลา้นคน ตามล าดบั และ
ยงัมีรายงานตัวเลขจ านวนโทรศัพท์มือถือ
ของคนไทยออกมาด้วยว่ามีจ  านวนสูงกว่า
จ านวนประชากรของประเทศถึง 94.3 ล้าน
เคร่ืองจากจ านวนประชากร 67.9 ลา้นคนสรุป
ขอ้มูลยอดผูใ้ชง้านมือถือประเทศไทยในช่วง
ไตรมาส 2 ปี 2557  (สมาคมโฆษณาดิจิทัล 
(ประเทศไทย), 2557) 
 เน่ืองจากโทรศัพท์ เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟนมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ และ
ด้วยราคาท่ีมีให้เลือกหลากหลาย เร่ิมตั้งแต่
ราคาหลักพันกระทั้ งราคาหลักห ม่ืน  ซ่ึ ง
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีปริมาณความต้องการ
เพิ่ม ข้ึนอย่างมาก รวมทั้ งผู ้บริโภคย ังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองเทคโนโลยีได้
อย่างแท้จริง โดยตลาดของโทรศพัท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟนนั้ นมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรงของผู ้ผลิตแต่ละราย รวมทั้ งความ
แตกต่างและมารตราฐานของผลิตภณัฑ์ผูผ้ลิต
แต่ละรายอีกด้วย ซ่ึงส่งผลให้มีการสร้าง
ความแตกต่างและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์
เพื่อเพิ่มความสนใจของผูบ้ริโภค จากเหตุผล
ดงักล่าวส่งผลให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนันั้นตอ้ง
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและตัดสินใจท่ี 
นานข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพื่ อ ศึ กษ าพ ฤ ติก รรมก ารใช้

โท รศัพท์ มื อ ถื อแบบสมาร์ท โฟนของ
ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟนของ
ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี  โดยจ าแนก
ตาม อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัคร้ัง
น้ี เพื่ อท าการศึกษา ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการ
เลือกใชโ้ทรศพัท ์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนข
องประชาชน ในจงัหวดัปทุมธานี ได้แก่ (1) 
ข้อมูลส่วนบุคคล (2) พฤติกรรมในการใช้
โทรศัพท์  เค ล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน  (3) 
ปั จจัย ท่ี มี ผ ล ต่อก ารตัด สิ น ใจ เลื อก ซ้ื อ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 

2. ขอบเขตด้านประชากร การวิจยั
คร้ังน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรใน
พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี  

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การวิจยัคร้ังน้ี
ใชพ้ื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี  

4. ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้
วิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล ทั้ งในทุก
ด้าน ตั้ งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2556 
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 1 ปี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

การวจิยัวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ
เชิงปริมาณ 

 ประชากร คือ ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายใน
จงัหวดัปทุมธานีตามส ามโนประชากร ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 1,053,158 คน (ส านกังานสถิติ
จงัหวดัปทุมธานี, 2556) 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศยั
อยูภ่ายในจงัหวดัปทุมธานี สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี 
ใช้สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ     
ทาโร  ยามาเน่ ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และให้ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในคร้ังนี ้มี 400 ชุด ไดแ้ก่  

1) ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย
ค าถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้ 

2) พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
แบบสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน  และ
ระบบการใชง้าน  

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน เพื่อ
วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจการเลือกซ้ือได้แก่  ปัจจัย  ปัจจัย
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัทางดา้นรูปลกัษณ์ 
และปัจจยัทางดา้นฟังกช์ัน่  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ตั้ งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2557 
โดยด าเนิน การตามขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ดงัน้ี  
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1) เสนอหัวข้อวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี  

2) ตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วน
ของแบบสอบถาม หากไม่ถูกตอ้งครบ ถ้วน
ตอ้งท าการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความ
สมบรูณ์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

3) คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ 
เพื่อท าการตรวจสอบทางตรง (Validity) และ
ตรวจ สอบความเท่ียง (Reliability)  

4) ลงพื้นท่ีภายในจงัหวดัปทุมธานี 
ทั้ ง 7 อ าเภอ โดยเร่ิมท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี
เป็นอนัดบัแรก ด้วยการเดินเท้าในพื้นท่ี ซ่ึง
ไดผ้ลดีและมีความถูกตอ้งชดัเจน ซ่ึงใช้เวลา
ในการลงพื้นท่ีทั้งหมด 2 เดือน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใ่ช้ในวเิคราะห์ข้อมูล  
 1) สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) เป็นการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ าความ เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 2) ส ถิ ติ เชิ ง อ นุ ม าน  (Inferential 
Statistics) การวิเคราะห์สถิติทดสอบ (T-test) 
และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตาม ดว้ยความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ 
(Chi-Square) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ส ถิ ติ เชิ งอ้างอิง  ( inferential statistics) การ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปล
ดว้ยไคสแควร์ X2(Chi-Square)  

1. ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของประชาชน 
ใน จั งห วัด ป ทุ ม ธ า นี กั บ ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ พบว่า พฤติกรรมการเลือก
ซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนกบัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ในจงัหวดัปทุมธานี มี
ความ สัมพนัธ์กบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จ านวน 8 รายการ ดังน้ี (1) วตัถุ 
ประสงค์การเลือกซ้ือโทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ี
สมาร์ทโฟน  (2) เหตุจูงใจในการเลือกซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน (3) โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบัน (4) 
เครือข่ายโทรศพัท์ท่ีใช้งาน (5) ระบบปฎิบติั
การท่ีใช้งาน (6) สถานท่ีเลือกซ้ือโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน (7) การช าระเงิน และ 
(8) ค่าบริการต่อเดือน ยกเวน้ 1 รายการ คือ 
ราคาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ 

2. ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี
กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั
ด้านเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟนกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ในจงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กบัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น 
จ านวน 4 รายการ ดังน้ี  (1) ด้านฮาร์ดแวร์          
(2) ด้านซอฟท์แวร์ (3) ดา้นระบบปฎิบติัการ 
และ (4) ดา้นระบบเครือข่าย 
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3. ปัจจยัทางดา้นการใชส่ื้อท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี
กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั
ทางด้านการใช้ส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภค กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ใน
จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กบัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.05 ทุกด้าน 
จ านวน 5 รายการ ดงัน้ี (1) ส่ือบุคคล (2) ส่ือ
ส่ิ งพิ มพ์  (3) ส่ื อ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์  (4) ส่ื อ
กิจกรรม และ (5) ส่ือนอกสถานท่ี 
 
อภิปรายผล  

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ 
 ผู้ วิ จั ย วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีอาย ุ
10-25 ปี  จ  านวน  214 คน  คิด เป็ น ร้อยละ 
53.50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 261 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ประกอบอาชีพ 
พนกังานบริษทั / รับจา้ง จ านวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และรายไดต่้อเดือน 10,000 
-20,000 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50  
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอง
กบังานวิจยัของ จงรัก ปริวตัรนานนท ์(2553) 
ไดศึ้กษา เร่ืองปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยั
ด้าน ส่ื อ ท่ี ใช้น า เสนอข่ าวส ารท่ี มีผล ต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่ ว น ให ญ่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ ง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน คือ เพศ
หญิง อายุ 18 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัท /รับจ้าง และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
และ (นุชนาถ สังข์สม, 2550) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาดในการเลือกซ้ือพีดี
เอโฟน  ใน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 
ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษัท และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 
บาทข้ึนไป  

 จากการวิเคราะห์ของผูว้จิยั พบวา่
ใน ส่วน ท่ีสอดคล้องกันนั้ น มีผลมาจาก
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ในช่วงเกณฑ์ ท่ีก าลังศึกษาและอยู่ในว ัย
ท างาน ผูท่ี้จบปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจา้ง มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 15,000 บาท 
ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เลอืกซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟน   
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ท 
โฟนของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั 
พบว่าส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์การเลือกซ้ือ
โทรศัพท์  เค ล่ือน ท่ีสมาร์ทโฟนเพื่ อการ
ติด ต่อ ส่ือสาร เห ตุ จูงใจในการเลือก ซ้ือ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน  คือ ราคาท่ี
เหมาะสม โทรศัพท์ เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ท
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โฟนเคร่ืองปัจจุบัน  คือ  ซัมซุง เค รือข่าย
โทรศพัท์ท่ีใช้งาน AIS ระบบปฎิบติัการท่ีใช้
ง าน  Android เลื อก ซ้ื อ จ าก ศู น ย์บ ริก าร
โทรศพัท ์ราคาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน
ท่ีต้องการ ต ่ากว่า 5,000 บาท การช าระเงิน 
เงินสด ค่าใช้บริการ  ต ่ ากว่า 500 บาท  ซ่ึ ง
ผลงานวิจยัในคร้ังน้ี สอดคลองกับงานวิจยั
ของ จงรัก ปริวตัรนานนท์ (2553) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยัดา้นส่ือ
ท่ีใชน้ าเสนอข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือก ซ้ือโทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ีสมาร์ทโฟน       
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น E-
mail, Internet, SMS, MMS ประเภทการใช้
งาน คือ ดูขอ้มูลข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ต การ
พิจารณาการเลือกซ้ือ คือ โปรแกรมรองรับ
หลากหลาย สถานท่ีซ้ือ คือ ศูนยบ์ริการ เช่น 
AIS, DTAC, True Move, Hutch และวิธีการ
ช าระเงิน เงินสด สอดคลองกบังานวิจยัของ                               
กิติบดี คุณโลหิต (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ส่วนใหญ่ชอบ
ดูข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต สถานท่ีซ้ือ ระบบ
เครือข่าย และค่าบริการรายเดือน  
 จากการวิเคราะห์ของผูว้จิยั พบวา่
ใน ส่วน ท่ีสอดคล้องกันนั้ น มีผลมาจาก
คุณสมบติัของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ท
โฟนในปัจจุบนัท่ีสามารถท าได้ รวมทั้งการ
เลือกซ้ือจากศูนยบ์ริการท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีน่า
เช่ือถึอจึงส่งผลให้ประชากรในพื้นท่ีของ
จงัหวดัปทุมเลือกซ้ือ และการช าระเงินด้วย

เงินสดนั้นมาจากราคาเค่ืองมีราคาไม่สูงมาก
นัก หากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟ
นในอนาคตมีความสามารถในการท างานเพิ่ม
มาก ข้ึนอาจส่งผลให้การใช้งาน มีความ
แตกต่างกนั 

3.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์โฟน 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การเลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ท 
โฟนของผูต้อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน 
ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์ ด้าน
ระบบปฎิบัติการ ด้านระบบเครือข่ายการ
ให้บริการ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มากทุกดา้น 
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นุชนาถ  สังขส์ม (2550) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมการตลาดในการ
เลือกซ้ือ พีดีเอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ พชัราวไล  ศรีสุนาครัว (2550) ไดศึ้กษา
เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ให้ความส าคัญกับปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ใน
ระดบัมาก เช่นกนั  
 จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัพบว่า
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากนั้ นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนๆ    
มีผลมาจากระดับรายได้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ฐานะ
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ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนยอ่มมีความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
 4. ปัจจัยทางด้านการใช้ส่ือที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
  จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่ือ
ท่ีใชน้ าเสนอข่าวสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 
พบว่า  ก ลุ่ มตัวอย่างให้ ค วามส าคัญ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่ือบุคคล ปัจจัย
ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ปัจจยัดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจัยด้านส่ือกิจกรรม ปัจจัยด้านส่ือนอก
สถานท่ี มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น 
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอง
กบังานวิจยัของ ธีราทร ภู่เขียว (2555) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั
ความส าคัญ ต่อ ปั จจัยด้ านก ารส่ ง เส ริม
การตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากการวิเคราะห์ของผู ้วิจ ัยพบว่า
ปั จจัยด้ าน ส่ื อ ท่ี ใช้น า เสนอข่ าวส ารใน
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับ ม ากนั้ น  มี ค ว าม
สอดคล้อง กบังานวิจยัอ่ืนๆ มีผลมาจากการ
ส่งเสริมการตลาดในหลากหลายรูปแบบ 
สามารถสร้างการกระตุน้ความตอ้งการของ
กลุ่มตวัอย่าง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ เชิงอ้างอิง (inferential statistics) การ      
เปลียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปล
ด้วยไคสแควร์ X2(Chi-Square) 

 1) ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือโทรศัพท์ เค ล่ื อน ท่ีสมาร์ทโฟนของ
ประชาชน ในจงัหวดัปทุมธานีกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พบว่า พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในจังหวัด
ปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กบัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 8 รายการ ดงัน้ี
1. ว ัต ถุป ระส งค์ก าร เลื อก ซ้ื อโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน 2. เหตุจูงใจในการเลือก
ซ้ือโทรศพัท์เคล่ือท่ีสมาร์ทโฟน 3. โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนเคร่ืองปัจจุบนั  4. 
เครือข่ายโทรศพัท์ท่ีใช้งาน 5. ระบบปฎิบัติ
การท่ีใช้งาน  6. สถานท่ีเลือกซ้ือโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน 7. การช าระเงิน และ 8. 
ค่าบริการ ต่อเดือน ยกเวน้ 1 รายการ คือ ราคา 
โทรศพัท ์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีตอ้งการ 
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ  พัชราวไล   ศรีสุนาครัว 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ าลัก ษณ ะท างป ระช าก รศ าสต ร์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และเป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึง ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2546) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกิด
จากการได้รับการกระตุ้นท่ีก่อให้เกิดความ
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ตอ้งการซ้ือ โดยผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึก
คิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมเพื่อ
การตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของผู ้ซ้ือ
แตก ต่ างกัน  ทั้ ง น้ี เพ ราะความ รู้ สึ กของ
ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัลกัษณะและกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึ งได้รับ อิทธิผลจากปัจจัย
ภายในและภายนอกของบุคคล ได้แก่ ปัจจยั
ด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา ท่ีหล่อหลอม
ให้ แ ต่ละบุคคลมีความ รู้สึ ก นึ ก คิดห รือ
ทศันคติท่ีแตกต่างกนัอาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มท่ีมี
ลัก ษณ ะท างสั งคม ท่ี เห มื อนกัน ย่อม มี
พฤติกรรมท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 
 2) ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีท่ีมี
ผล ต่อพฤติกรรมการเลือก ซ้ือโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ปทุมธานีกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในจังหวัดป ทุมธานี มี
ความสัมพนัธ์กบัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในทุกดา้น จ านวน 4 รายการ ดงัน้ี 
1) ด้านฮาร์ดแวร์ 2) ด้านซอฟท์แวร์ 3) ด้าน
ระบบปฎิบติัการ และ 4) ดา้นระบบเครือข่าย 
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อยัรดา  ศิลาโคตร (2550) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบขององค์ประกอบ
ส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดและ
สังคม ท่ีมีต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้โทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัพบวา่ องคป์ระกอบ 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสังคม ไดแ้ก่ 

ครอบครัวและเพื่อน องคป์ระกอบส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่การโฆษณา กระบวนการใช้
บริการของพนกังานขาย มีผลต่อความตั้งใจท่ี
จะใชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นส่ือท่ีใชน้ าเสนอข่าวสาร  
 3) ปัจจยัทางดา้นการใชส่ื้อท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัท ์เคล่ือนท่ี
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี
กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั
ทางด้านการใช้ส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภค กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ในจังหวัดปทุมธานี  มีความสัมพัน ธ์กัน   
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น 
จ านวน 5 รายการ  ดังน้ี  1.ส่ือบุคคล  2.ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 3.ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4.ส่ือกิจกรรม 
และ 5. ส่ือนอกสถานท่ี 
 ซ่ึงผลงานวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัชราวไล  ศรีสุนาครัว 
(2550) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัท ์
เค ล่ือนท่ีใน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั   

ผูบ้ริโภค ท่ีใช้งานและก าลงัมองหา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนสามารถ
รับรู้ถึงวตัถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่าง
ชดัเจน 
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 ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในทางวชิาการ   
  1.1 ควรมีการศึกษาค่ าส ถิ ติ ท่ี
สูงข้ึน 
  1.2 ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณ
เพิ่ ม เติม  เพื่ อความสมบรูณ์ของงานวิจัย
โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 

 2.1 ผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน  ควรพัฒนาตามความต้องการ
ของผู ้บริโภคเพื่อสะท้อนการใช้งานอย่าง
แทจ้ริง 

 2.2 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ร ะ บ บ
เครือข่ ายโทรศัพท์ เค ล่ือน  ควรมีการลด
ค่าบริการในการ 

 3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
  3.1 ควรขยายขอบเขตการวิจยัไป
ยงัพื้นท่ี อ่ืนๆ เพื่อสะท้อนถึงการตัดสินใจ
เลือกซ้ือ ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกับผู ้บ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี
หรือไม่ 
  3.2 ควรเลือกศึกษาเจาะลึกลงใน
แบร์นต่างๆ เช่น Apple Samsung และ Nokia 
เป็นตน้ เน่ืองจากแบร์นท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น
มียอดขายเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก 

3.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยด้าน
อ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โท รศัพท์ มื อ ถื อแบบสมาร์ท โฟนของ
ผูบ้ริโภค เช่น การบริการ ความคมชัดของ
สัญญาณ และความเสถียรในการใชง้าน 
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