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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติ สว่นประสมทางการตลาดและขอ้มูล
สว่นบุคคล ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใชส้มารท์โฟน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัดมีาก และรปูแบบการด าเนินชวีติ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมในการซือ้สมารท์โฟน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นใชร้ะยะเวลานานในการตดัสนิใจซือ้
สมารท์โฟน ประมาณ 35 วนั และดา้นราคาทีท่่านซือ้สมารท์โฟน เครื่องละประมาณ 17,350.50 บาท 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และสถานภาพโสด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 รูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: การด าเนินชวีติ สมารท์โฟน ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research are to study lifestyle, marketing mix, and personal characteristics 
relating to consumers’ purchasing behavior on smartphone in Bangkok metropolis. The sample is Bangkok-
based smartphone consumers with 400 questionnaires as the tool of data collection. In term of statistical 
application, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance for differential 
analysis, Pearson product moment correlation coefficient are applied for testing correlation. 
 
__________________________________ 
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 The research findings were as follows: overall marketing mix is at very good level and overall 
lifestyle is at much level. 
 Most respondents have 35 days to decide buying smartphone and 17,350.50 Baht of amount for 
smartphone.  
 The research findings were as follows: most respondents are female, age between 31 – 40 years 
old, who had a Bachelor's degree, their occupation are employee of private companies, their monthly income 
is between 20,001 – 30,000 Baht, and single.  
 The result of hypotheses testing can be concluded as follows: consumer with different gender, age, 
education level, monthly income, and marital status have different consumers’ purchasing behavior on 
smartphone in Bangkok metropolis at a statistically significant level of 0.05 and 0.01, respectively. 
 Lifestyle have a positively very low relationship with consumers’ purchasing behavior on 
smartphone in Bangkok metropolis at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords:  Lifestyle, Smart Phones, Consumers 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัโทรศพัทม์อืถอืไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการด าเนินชวีติมากขึน้ เน่ืองจากความตอ้งการและพฤตกิรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันทัง้ทางด้านการท างาน  ด้านความสะดวกสบาย และด้านความบนัเทิง 
โทรศพัท์มอืถอืจงึถูกพฒันารูปแบบและคุณสมบตัต่ิางๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุดและ 
ให้ทันยุค ทันสมยั โดยมีการพัฒนาให้มีหน้าที่ใช้งานที่หลากหลาย  นอกเหนือจากการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างกัน             
การส่งขอ้ความสัน้ (SMS) การส่งขอ้ความรูปภาพ (MMS) แต่ยงัรวมความสามารถทางดา้นการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต
ด้วยระบบไร้สายอย่าง 3G 4G และ wifi เข้าไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วย  เพื่อท าการส่งข้อมูลผ่านทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) การสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Instant Chat) การเขา้เวบ็ไซตต่์างๆ หรอื การเขา้
เว็บเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line ฯลฯ และใช้เพื่อความบนัเทิง เช่น เล่นเกม           
ฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันต่างๆ มาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้             
โดยจะเรยีกโทรศพัทม์อืถอืทีม่คีวามสามารถดงักล่าวนี้ว่า “สมารท์โฟน” 
 ปัจจุบัน  “สมาร์ทโฟน ” ก าลังได้รับความนิยมอย่างเป็นอย่างมากในประเทศไทย  เนื่ องจากเป็น
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่กีารออกแบบใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นรปูลกัษณ์ภายนอกรปูแบบหน้าจอ และ
ฟังก์ชัน่การใชง้านที่หลากหลาย นอกจากนี้ยงัสามารถรองรบัโปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไดม้ากมาย จงึท าให้
เกดิการสร้างโปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไม่หยุดหย่อนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บรโิภค  อกีทัง้ยงั
สามารถใชป้ระโยชน์จากสมารท์โฟนไดใ้นทุกทีแ่ละทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกกต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบัชวีติ
ของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะในสงัคมเมอืงทีต่อ้งท างานแขง่กบัเวลา และมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกระแสนิยม
และเทคโนโลยไีดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยความแรงของกระแสสมารท์โฟนทีม่คีุณสมบตัต่ิางๆ ทีโ่ดดเด่น ไดม้บีทบาทส าคญัใน
การเปลีย่นโฉมหน้าตลาดโทรศพัทม์อืถอืทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก จงึท าใหห้ลายๆ ค่ายไดม้กีารออกสมารท์โฟนมา
แขง่ขนักนั และแต่ละค่ายกไ็ดเ้น้นทัง้ในสว่นของรปูลกัษณ์ รปูแบบหน้าจอ และฟังกช์ัน่การใชง้านใหม้คีวามล ้าสมยั เพื่อ
สนองตอบต่อความความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการใช้สมาร์ทโฟนกนัอย่าง
แพร่หลายในทุกรุ่นทุกวยั ไม่ว่าจะเป็น iPhone, Samsung, HTC, LG จงึท าให้กระแสสมารท์โฟนกลายมาเป็นกระแส           
ทีค่นไทยไดใ้หค้วามสนใจทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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 จากทีผู่ว้จิยักล่าวมาท าใหส้นใจทีจ่ะศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดและรปูแบบการด าเนินชวีติที ่มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยความเป็นสงัคมเมอืง มวีถิีชวีติที่เร่งรบี 
ตอ้งท าสิง่ต่างๆ หลายอย่างในเวลาที่รวดเรว็ ต้องสะดวกสบาย และสามารถตอบสนองความต้องการไดทุ้กที ่ทุกเวลา  
ซึง่สมารท์โฟนก ็เป็นโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ี่สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอย่างด ี 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สมารท์โฟน 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
   1.1.4 รายไดต่้อเดอืน 
   1.1.5 อาชพี 
   1.1.6 สถานภาพ 
  1.2 สว่นประสมการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
   1.2.1 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
   1.2.2 ตน้ทุนของผูบ้รโิภค  
   1.2.3 ความสะดวกในการซือ้  
   1.2.4 การสือ่สาร  
  1.3 รปูแบบการด าเนินชวีติ 
   1.3.1 กจิกรรม 
   1.3.2 ความสนใจ 
   2.3.3 ความคดิเหน็ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดต่้อเดอืน อาชพี และสถานภาพ
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค            
ความสะดวกในการซื้อและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟน  ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรมของผู้บรโิภค ความสนใจของผู้บรโิภค และความคดิเห็นของ
ผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดอ้า้งองิถงึแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2546) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะ
ส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา รายได้ อาชพี และสถานภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลมคีวามคดิที่แตกต่างกนั
ออกไปและมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ดว้ย 
 2.  ด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้อ้างอิงถึงแนวคิดของ  Borden (1964) ซึ่งได้
กล่าวถงึการตลาดแนวใหม่ การตลาดแบบ 4 C’s ไดแ้ก่  
  ความต้องการของผู้บรโิภค (Consumer Wants and Needs) แทนที่จะผลติอะไรก็ได้ที่ขายได้แต่ต้อง
ผลติอะไรทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากกว่า  
  ตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคดิการตัง้ราคาโดยการพจิารณาถงึต้นทุนของ
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งจ่ายเพื่อทีจ่ะใหไ้ดส้นิคา้มาใช้ 
  ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) การกระจายสนิคา้ต้องคดิว่าจะเพิม่ความสะดวกในการ
ซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคได ้
  การสื่อสาร (Communication) ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาทัง้สื่อและสารใดที่ผู้บริโภคจะรบัฟัง
การตลาดวนัน้ีไม่ใช่ว่าผูบ้รโิภคจะยอมฟังในสิง่ทีต่อ้งการจะพดูดัง่  
 3.  ดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ ไดอ้า้งองิถึงแนวคดิของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ซึง่ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ทางจตินิสยั เพื่อวดัรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้วยการวเิคราะห์ กจิกรรม (Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และ
ความคดิเหน็ (Opinions: O) หรอื AIO ซึ่งการตัง้แบบสอบถามเพื่อประเมนิวถิีการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคได้ ท าให้
ตอบสนองผูบ้รโิภคไดต้ามตอ้งการ 
 4.  ด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ได้อ้างองิแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ซึ่งได้
กล่าวถึงส่วนของ 6Ws และ 1H ดงันี้ Who คอื ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย What คอื ผู้บรโิภคซื้ออะไร Why คอื ท าไม
ผูบ้รโิภคจงึซือ้ Who คอื ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ When คอื ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด Where คอื ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
และ How คอืผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร จากการศกึษาคาดว่าปัจจยัทัง้หมดดงักล่าวจะสามารถตอบสนองผูบ้รโิภคอย่างตรง
จุด ใชล้กูคา้เป็นจุดศนูยก์ลางหลกัและใชใ้นการก าหนดตวัแปรเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน โดยผูว้จิยัไดน้ าไป
เป็นแนวทางการตัง้แบบสอบถามและอภปิรายผล 
 5.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดอ้า้งองิผลงานวจิยัของ ปรตัถกร เป้รอด (2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอื Smart Phone ของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลอ าเภอเมอืง จงัหวดั
พษิณุโลก โดยงานวจิยัศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอื Smart Phone ผลงานวจิยัของ ธมนวรรณ กญัญาหตัถ์ และศรณัยพงศ ์เทีย่งธรรม (2555) 
ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอประโยชน์ของสมารท์โฟน โดยงานวจิยัศกึษาเรื่อง
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บรโิภค ผลงานวิจัยของ  
เสาวณีย์ พลประทนิ (2556) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟนของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวจิยัศกึษาเรื่องปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบในการด าเนินชวีติ และ           
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน   ผลงานวิจัยของ                  
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กุลศริ ิเนื่องจ านงค์ (2545) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการสื่อสารการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์ 
เคลื่อนทีจ่ากตวัแทนจ าหน่าย โดยงานวจิยัศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อ
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และรปูแบบในการด าเนินชวีติ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้โทรศพัท ์ซึง่ผูว้จิยัมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแปรทีค่ลา้ยกนัแตกต่างกนัทีผู่ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของ
ผู้บริโภค และผลงานวิจัยของ นทธม หมทอง (2555) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
โทรศพัทม์อืถอืไอโฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวจิยัศกึษาเรื่องปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์คุณค่า
ตราสนิคา้ และรูปแบบในการด าเนินชวีติที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์มอืถือ ซึ่งผูว้จิยัมคีวามสนใจในตวัแปร
ตามที่คล้ายกนัคอื พฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคแตกต่างกนัที่ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวตวัแปรส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ประชากร (Population) คอื ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใชส้มารท์-โฟน ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอื ผู้บรโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใช้สมารท์-โฟน โดยผู้วจิยั
เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณสูตรไม่ทราบจ านวนกลุ่มประชากร ไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 385 คน ส ารองไว ้
5% ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ 400 คน และกลุ่มตวัอย่างนี้ได้จากวิธกีารสุ่มตัวอย่าง            
โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
  2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกเขตในกรุงเทพ   
มหานคร ซึง่ปัจจุบนักรุงเทพมหานครแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองเป็น 50 เขต และม ี6 กลุ่มเขตการปกครอง ตามระบบการ
บรหิารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจงึเลอืกสุม่จบัฉลากกลุ่มละ 1 เขต ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 6 เขต 
  2.2  การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควตาส าหรบัจ านวนตัวอย่างที่
ตอ้งการศกึษา 6 เขต โดยก าหนดให้เกบ็ตวัอย่างตามพืน้ทีใ่นจ านวนทีเ่ท่ากนั จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ไดแ้ก่ 
เขตดนิแดง เขตพระโขนง เขตปทุมวนั เขตสาทร เขตบางนา และเขตวฒันา  
 

ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี้  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสมารท์โฟนใน 
กรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นการ
สือ่สาร และดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 4.54 4.52 และ 4.43 ตามล าดบั 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ด้านความต้องการของผูบ้ริโภค เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้น
ความต้องการของผู้บรโิภค อยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ได้แก่ สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้กบัทุกเครอืข่าย สมาร์ทโฟน
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สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ สมาร์ทโฟนมีส ีขนาด รูปแบบ หรอืระบบปฎิบตัิการที่ดูทนัสมยั และ
สมารท์โฟนท าใหภ้าพลกัษณ์ของผูใ้ชด้ดู ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 4.61 4.49 และ 4.43 ตามล าดบั 
 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ไดแ้ก่ ราคาสมารท์โฟนเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ เป็นราคาทีเ่ตม็ใจ
จ่าย และรูส้กึคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 4.43 และ 4.43 ตามล าดบั 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซ้ือ เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บรโิภค  
ดา้นความสะดวกในการซือ้อยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ไดแ้ก่ สามารถหาซือ้สมารท์โฟนไดง้่าย จ านวนรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้
เพยีงพอ และการเดนิทางสะดวก ง่ายต่อการหาซือ้สมารท์โฟน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 4.62 และ 4.58 ตามล าดบั 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค ด้านการส่ือสาร เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบ้รโิภค ดา้นการสือ่สารอยู่ใน
ระดบัดมีากทัง้หมด ไดแ้ก่ การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ มผีลต่อการซือ้สมารท์โฟน การรบัรูข้า่วสารผ่านสือ่ต่างๆ มผีลต่อการ
ซือ้สมารท์โฟน เช่น ทวี ีอนิเทอรเ์น็ต นิตยสาร ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์แผ่นพบั เป็นต้น และการมพีนักงานแนะน า
สนิคา้มผีลต่อการซือ้สมารท์โฟน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 4.50 และ 4.48 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีต่อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร              
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 องคป์ระกอบของรปูแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็รูปแบบการด าเนินชวีติอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทัง้หมด 
ไดแ้ก่ ดา้นความคดิเหน็ ดา้นความสนใจ และดา้นกจิกรรม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68 4.56 และ 4.48 ตามล าดบั  
 องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุทัง้หมด ไดแ้ก่ ท่านมกัเขา้สงัคม 
จากการสนทนาผ่าน LINE, WhatsApp เป็นตน้ เวลาว่างท่านจะ เล่นอนิเตอรเ์น็ท ดูหนัง ฟังเพลง รบัรูข้า่วสาร เป็นต้น 
และท่านนิยมซือ้สนิคา้ออนไลน์ เช่น ซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ ENSOGO, LAZADA เป็นต้น โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.62 4.56 และ 4.27 ตามล าดบั  
 องคป์ระกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเห็นรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจอยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้หมด ได้แก่ ท่านสนใจ
ติดตามข่าวสารของคนใกล้ชิด เช่น ครอบครวั เพื่อน เป็นต้น  ท่านสนใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยี การสื่อสารใหม่ๆ และ
ทนัสมยั และท่านสนใจสื่อ หรือข่าวสารต่างๆ ที่น าเสนอผ่านออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 4.55 และ 4.53 
ตามล าดบั  
 องคป์ระกอบของรปูแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ อยู่ในระดบัดมีากทัง้หมด ไดแ้ก่ วฒันธรรมของ
ประเทศไทยเปลีย่นไป เมื่อมเีทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มา การศกึษาของประเทศไทยพฒันาขึน้ เมื่อน าเทคโนโลยสีมยัใหม่
เขา้มาผสมผสาน และในอนาคตการสื่อสารทีร่วดเรว็ ฉับไว เป็นสิง่จ าเป็น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.73 4.66 และ 4.66 
ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 3 พฤตกิรรมในการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือ
สมาร์ทโฟน ของผู้ตอบแบบของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่               
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มวีตัถุประสงคใ์นการซือ้สมารท์โฟน เพื่อความชอบสว่นตวั จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.75 รองลงมาคอืเพื่อใช้
ในท างาน จ านวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 และเพื่อเขา้สงัคม จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 ตามล าดบั 
 2.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านย่ีห้อสมารท์โฟนท่ีท่าน
เลือกซ้ือในปัจจุบนั ของผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ยีห่อ้สมารท์โฟนทีท่่านเลอืกซื้อในปัจจุบนั คอื iPhone จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 รองลงมาคอื Samsung 
จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.25 LG จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 อื่นๆ ไดแ้ก่ Microsoft, Lenovo, Asus, 
DTAC, True จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 Nokia จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 6.75 Oppo จ านวน 24 คน            
คิดเป็นร้อยละ 6.00 HTC จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 Huawei จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และ              
I-Mobile จ านวน 15คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ตามล าดบั 
 3.  พฤติกรรมในการซ้ือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านบุคคลใดต่อไปน้ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสมารท์โฟนของท่านมากทีสุ่ดของผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน 
ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มบีุคคลใดต่อไปนี้มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สมารท์โฟนของท่านมากทีส่ดุ คอื ตวัท่านเอง 
จ านวน 284 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00 รองลงมาคอื เพื่อน จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 พนักงานขาย จ านวน 
37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และคนในครอบครวั/ญาตพิีน้่อง/คนรกั จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 
 4.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาใดท่ีท่านนิยมซ้ือ
สมารท์โฟนของผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มชี่วงเวลาใด
ทีท่่านนิยมซือ้สมารท์โฟน คอืเมื่อเครื่องเก่าช ารุด, ครบอายุการใชง้าน จ านวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.75 รองลงมา
คอื ช่วงจดัโปรโมชัน่ เช่น งาน Mobile Expro เป็นตน้ จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ เป็นต้น จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ช่วงจดัโปรโมชัน่ เช่น งาน Mobile Expro เป็นต้น จ านวน            
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอื่นๆ ได้แก่ เมื่อสามารถน าใบเสร็จลดหย่อนภาษีเงินได้  จ านวน 1 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
 5.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟนของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านท่านนิยมซ้ือสมารท์โฟน 
ท่ีใดของผูต้อบแบบของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้จ านวน 400 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่นิยมซือ้สมารท์โฟน 
ที่ใด ได้แก่ ศูนย์จ าหน่ายโทรศพัท์ (Shop) จ านวน 203 คน คดิเป็นร้อยละ 50.75 ห้างสรรพสนิค้า จ านวน 171 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 42.75 อื่นๆ ไดแ้ก่ การจดับูธ อเีวน้ งาน Mobile Expo จ านวน 15 คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 และตู้จ าหน่าย
โทรศพัท ์(ตูก้ระจก) จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามล าดบั 
 6.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟน ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านใช้ระยะเวลานานเท่าใด
ในการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน น้อยที่สุด 1 วัน และมากที่สุด 1095 วัน หรือ ประมาณ 3 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย             
ประมาณ 35 วนั หรอืประมาณ 1 เดอืน 5 วนั และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 112.62937 
 7.  พฤติกรรมในการซ้ือสมารท์โฟน ของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร ด้านราคาท่ีท่านซ้ือสมารท์
โฟน เครื่องละประมาณ (บาท) น้อยทีส่ดุ 5,000 บาท และมากทีส่ดุ 37,000 บาท โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 17,350.50 
บาท และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6932.19938 
 ตอนท่ี 4 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 เพศ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ  
เพศชาย จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.00 ตามล าดบั 
 อายุ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 31 - 40 ปี จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 รองลงมาคอื  
มอีายุ 21 - 30 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 42คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และ          
อายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามล าดบั 
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 ระดบัการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 258 คน              
คดิเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมา คือ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และสูงกว่าปรญิญาตร ี
จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 
รองลงมาคอื อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 15.25 อาชพีธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกจิการ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 
ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 122 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท บาท จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั 
 สถานภาพสมรส ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 255 คน คดิเป็นร้อยละ 63.75 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกนั จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และสถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี้  
  สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ต่อเดอืน อาชพี 
และสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลา
ในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่น้อยกว่า
เพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้
สมารท์โฟน (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลา
ในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (วัน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีว่างไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้
สมารท์โฟน (บาท) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) 
น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 – 40 ปี โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2632.77183 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 – 40 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้
สมารท์โฟน (บาท) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2673.97925 
 
 



 9 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภค            
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (วัน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง           
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่าง
ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
5330.66714 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่ าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค                           
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาที่ซือ้สมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมี
ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 8983.76791 
 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3653.10078 
 สมมติฐานท่ี  1 .4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค                  
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน (วนั) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพนักเรยีน/นักศึกษา/นิสติ มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 20.46742 
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา            
ที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้                 
โดยผูบ้รโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ มพีฤตกิรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีอาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5612.46664 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาที่ซือ้สมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3873.92850 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาที่ซื้อสมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ โดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 7232.98880 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการซื้อสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาที่ซื้อสมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ โดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3359.06030 
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 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
  ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน (วัน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง                  
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่าง
ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3756.75317 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-บาทขึน้ไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 6457.80924 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน20,001-30,000 บาท  มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมารท์โฟน (บาท) น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-บาทขึน้ไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2701.05607 
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน (วนั) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสถานภาพโสด/
หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ มคี่าเฉลีย่น้อยกว่าสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้สมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพ มหานคร ดา้น
ราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน             
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บรโิภค ต้นทุนของ
ผู้บรโิภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้รโิภค ต้นทุนของ
ผู้บรโิภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) พบว่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บรโิภค ต้นทุนของผู้บรโิภค ความ
สะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้รโิภค ต้นทุนของ
ผู้บรโิภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) พบว่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค                
ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟน (บาท) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรมของผู้บรโิภค ความสนใจของผูบ้รโิภค และความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3.1 รูปแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมของผูบ้รโิภค ความสนใจของผูบ้รโิภค และความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ดา้นระยะเวลา
ในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) พบว่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวติ ได้แก่ กิจกรรมของผู้บรโิภค และความคดิเห็นของผู้บรโิภค มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) โดย
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจของผูบ้รโิภค ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนข
องผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (วนั) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 3.2 รูปแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมของผูบ้รโิภค ความสนใจของผูบ้รโิภค และความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ดา้นราคาทีซ่ือ้
สมารท์โฟน (บาท) พบว่า 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมของผู้บรโิภค ความสนใจของผูบ้รโิภค และความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัอภปิรายผลไดด้งันี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  เพศ ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนมากทีสุ่ด  เนื่องจากสมารท์โฟนในปัจจุบนัมี
ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพศหญงิเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอุปกรณ์เสรมิ ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรปู ฟังเพลง 
ฟังกช์นัการตกแต่งภาพต่างๆ และประกอบกบัเพศหญงิเป็นเพศทีม่คีวามละเอยีดอ่อน ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคเพศหญงิ
มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนมากกว่า
เพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จงรกั ปรวิตัรนานนท์ (2553) เรื่อง ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยัดา้นสื่อทีใ่ช้
น าเสนอข่าวสารที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซือ้โทรศพัท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัดา้นสื่อทีใ่ชน้ าเสนอข่าวสารมผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มารท์โฟนของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศหญงิใหค้วามส าคญัดา้นการสื่อสารมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นุชจรนิทร ์ศรสีุวรรณ์ (2553) เรื่อง พฤติกรรมการใชง้านและปัจจยัที่มผีลในการเลอืกใช้แอพพลเิคชัน่              บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศกึษา: นักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ พบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิ
บัณฑิตย์เพศหญิง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน่                     

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%A7%C3%D1%A1%20%BB%C3%D4%C7%D1%B5%C3%B9%D2%B9%B9%B7%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D8%AA%A8%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%C8%C3%D5%CA%D8%C7%C3%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บนโทรศพัท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นการใชง้านเฉลี่ยต่อวนั และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ พชรอร แสงแกว้ (2554) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone 
 2.  อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 – 40 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟ
นของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟนมากที่สุด  เนื่องจากผู้บรโิภคช่วงอายุดงักล่าว เป็นวยั
ท างาน มกีารเขา้สงัคม ซึง่ปัจจุบนัสมารท์โฟนสามารถตอบโจทยก์ารใชง้าน การติดต่อสื่อสารได้ทัง้เรื่องส่วนตัว และ
การท างาน ประกอบกบัมรีายไดท้ีส่ามารถหาซือ้ได ้ยิง่ราคาสมารท์โฟนสงู กจ็ะท าใหส้ามารถรองรบัการใชง้าน สะทอ้น
ถึงประสทิธิภาพของเครื่องสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น ดงันัน้จึงท าให้ผู้บรโิภคที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีพฤติกรรมการซื้อ
สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟน (บาท) มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
นพชยั ทรงแสงธรรม (2556) เรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดั
ชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัของลกัษณะประชากรศาสตร์มอีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) แตกต่างกนั โดยอายุ 31 – 35 ปี 
มกีารตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมาก
ทีส่ดุในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน (iphone) ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ และวธิกีารตดัสนิใจช าระเงนิซือ้โทรศพัท์
สมาร์ทโฟน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ ์อุดมเจริญวงศ์ (2555) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ระบบปฏบิตักิารบนสมารท์โฟนของนกัธุรกจิบรษิทั ยนูิซติี ้(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า นกัธุรกจิบรษิทั ยนูิซติี ้(ประเทศ
ไทย) ทีม่อีายุ 36- 40 ปี มผีลต่อการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารบนสมารท์โฟนมากกว่า นักธุรกจิบรษิทั ยนูิซติี้ (ประเทศ
ไทย) ทีม่อีายุ 56 ปี ขึน้ไป และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิตสริ ิศลิปะระเสรฐิ (2555) เรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบ
บูรณาการ การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ของ
โทรศพัทม์อืถอืแอปเปืล รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคอายุ 26 – 36 ปี มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของ
โทรศพัท์มือถือแอปเปืล รุ่นไอโฟน ด้านอตัราค่าใช้บริการ รวมค่าบรกิารเสรมิต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือแอปเป้ิ ล               
รุ่นไอโฟน (บาท/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคอายุ 46 ปี ขึน้ไป 
 3. ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสมารท์โฟนของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟนมากที่สุด 
เน่ืองจากผู้บรโิภคระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามสนใจเครื่องมอืทีส่ามารถตอบสนองการใชช้วีติประจ าวนั 
ทัง้การติดต่อสื่อสาร การตอบโต้อีเมล สามารถรองรบัการใช้งานทุกรูปแบบ ทัง้จดเอกสาร เก็บไฟล์งาน หาข้อมูล
เพิม่เตมิระหว่างวนั ถ่ายรูป รวมไปถงึการตอบสนองรูปแบบความบนัเทงิ จงึท าให้ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟนมากที่สุด 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทนงศกัดิ ์อุดมเจรญิวงศ์ (2555) เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบน
สมารท์โฟนของนักธุรกจิบรษิัท ยูนิซติี้ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า นักธุรกจิบรษิัท ยูนิซติี้ (ประเทศไทย) ที่มรีะดบั
การศึกษาสูงกว่าปรญิญาโท มีผลต่อการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนมากกว่า นักธุรกิจบรษิัท ยูนิซิตี ้
(ประเทศไทย) ที่มีระดบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชรอร แสงแก้ว (2554) เรื่อง 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภค
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone 
 4.  อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B7%B9%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%CD%D8%B4%C1%E0%A8%C3%D4%AD%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B7%B9%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%CD%D8%B4%C1%E0%A8%C3%D4%AD%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนมากทีสุ่ด เนื่องจากผู้บรโิภคอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายรบัทีค่่อนขา้ง
มัน่คง รวมไปถึงมชี่องทางการผ่อนช าระทีห่ลากหลาย ประกอบกบัการใช้งานของสมารท์โฟน สามารถตอบสนองต่อ
การใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงท าให้อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เดโชชยั อาจมนตร ี
(2555) เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนต่อผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
ผูบ้รโิภคอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟน ดา้นความสะดวกในการหาซือ้
สนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชรอร แสงแกว้ (2554) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถือ
ยี่ห้อ Apple iPhone ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ลูกจ้าง                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอืยีห่อ้ Apple iPhone 
  อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นราคาทีซ่ือ้สมารท์โฟนมากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั เจา้ของกจิการมคีวามสามารถในการหา
ซือ้ไดสู้ง ทัง้ด้านราคา รุ่น รวมถงึสมารท์โฟนสามารถเสรมิบุคลกิภาพ บ่งบอกถึงฐานะทางสงัคม ดูทนัสมยั จงึท าให้
อาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการ มพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อ
สมารท์โฟนมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิตสริ ิศลิปะระเสรฐิ (2555) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ การรบัรูส้ ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของโทรศพัทม์อืถอืแอป
เปืล รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคอาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของ
โทรศพัท์มือถือแอปเปืล รุ่นไอโฟน ด้านอตัราค่าใช้บริการ รวมค่าบรกิารเสรมิต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือแอปเป้ิ ล              
รุ่นไอโฟน (บาท/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย           
ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาทีซ่ื้อสมาร์ท
โฟนมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มรายได้ดงักล่าว มคีวามสามารถในการใชจ้่ายซือ้สนิค้าสมารท์โฟนไดใ้นราคาสูง 
ตามความสามารถในการหารายได้ ประกอบกบัสมาร์ทโฟนช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ บุคลกิให้ดูน่าเชื่อถือ และสามารถ
ตอบสนองการใชง้านไดใ้นชวีติประจ าวนั จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการ
ซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านราคาที่ซื้อสมาร์ทโฟนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ             
นพชยั ทรงแสงธรรม (2556) เรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดั
ชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัของลกัษณะประชากรศาสตรม์อีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) แตกต่างกนั โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือน 31,001 – 40,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี(กรณีศึกษา
ไอโฟน) ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ( iphone) และวิธีการตัดสินใจช าระเงินซื้อ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พนิตสริ ิศิลปะระเสรฐิ (2555) เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ การรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ของ
โทรศพัทม์อืถอืแอปเปืล รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภครายได ้30,001 – 40,000 บาท มพีฤตกิรรม
ผู้บริโภค ของโทรศัพท์มือถือแอปเปืล รุ่นไอโฟน ด้านใช้โทรศัพท์มือถือแอปเป้ิลรุ่นไอโฟน เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารหลัก และด้านอัตราค่าใช้บริการ รวมค่าบริการเสริมต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือแอปเปิล รุ่นไอโฟน               
(บาท/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภครายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
 6.  สถานภาพสมรส ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั              
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มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนมากทีสุ่ด 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มกีารตดิต่อสือ่สารกบับุคคลรอบขา้งโดยเฉพาะครอบครวั ญาต ิรวมไป
ถึงเพื่อน เพื่อร่วมงาน และสามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจ าวนัได้ จึงท าให้ผู้บรโิภคสถานภาพสมรส /            
อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้สมารท์
โฟนมากที่สุด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นพชยั ทรงแสงธรรม (2556) เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ
โทรศพัทส์มารท์โฟนเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดัชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) มหาวทิยาลยับรูพา พบว่า ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนั
ของลักษณะประชากรศาสตร์มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุร ี
(กรณีศกึษาไอโฟน) แตกต่างกนั โดยสถานภาพสมรส มกีารตดัสนิใจซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
ชลบุร ี(กรณีศกึษาไอโฟน) ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการตดัสนิใจซื้อสมารท์โฟน ( iphone) และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภาคภูม ิพรอ้มไวพล (2551) เรื่อง พฤติกรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ iPod ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคสถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนัมพีฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ iPod ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
 สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรมของผู้บรโิภค ความสนใจของผูบ้รโิภค และความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวติ ได้แก่ กิจกรรมของผู้บรโิภค และความคดิเห็นของผู้บรโิภค มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนโดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากสมารท์โฟนสามารถ
เล่นอินเทอร์เน็ต หาข้อมูล ติดตามข่าวสาร และเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง รวมไปถึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ชวีติประจ าวนั และแนวโน้มการใชง้านผ่านเทคโนโลยมีกีารพฒันาดา้นใหม่ๆ มากขึน้ จงึท าให้รูปแบบการด าเนินชวีติ 
ได้แก่ กิจกรรมของผู้บริโภค และความคิดเห็นของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟน                    
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุ             
จรสัสริปิระภา (2557) เรื่องปัจจยัดา้นแรงจงูใจและรปูแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผู้บรโิภค พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ที่ประกอบด้วยด้านกจิกรรม ดา้นความสนใจ และด้าน
ความคดิเหน็มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ ด้านวตัถุประสงค์ที่ซื้อ 
ดา้นราคาทีซ่ือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รพพีรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อบรกิารนิตยสารดิจติอลของผู้บรโิภค พบว่ารูปแบบการด าเนินชวีิตด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้บรกิารนิตยสารดจิติอลของผูบ้รโิภค ในดา้นจ านวนการซือ้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ และ
ประเภทของนิตยสาร  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1.  ควรมีการศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟน  อาทิ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบรกิาร เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความพึงพอใจ แนวโน้ม แรงจงูใจ และทศันคต ิ
เพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูวางแผลการตลาด และน าผลมา  
วเิคราะหด์แูนวโน้มตลาดเทคโนโลยต่ีอไป 
 2.  ควรมกีารเจาะจงปัจจยัแต่ละดา้นในเชงิลกึ เพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูมาพฒันาผลติภณัฑแ์ละวางกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกจิได ้เช่น ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
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 3.  ควรมกีารเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัเพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูแบ่งกลุ่มลูกคา้ทางการตลาด
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการมากขึน้ 
 4.  ควรมกีารศกึษาพืน้ที่อื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลในเชงิกวา้ง และสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลในแต่ละพืน้ที่ได ้
เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธต่์อไป 
 5.  ควรมกีารศกึษาเจาะจงตราสนิคา้สมารท์โฟน ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มูล 
ขอ้ด ีขอ้เสยี และสามารถน ามาพฒันาผลติภณัฑไ์ด ้ 
 6.  ควรมกีารศกึษากลุ่มผลติภณัฑอ์ื่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีเพื่อใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงของตลาด 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
 7.  ควรศึกษางานวิจยัรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ ผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลย ีรวมไปถึงเครอืข่ายที่ให้บรกิาร เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู ้ค าแนะน า เพื่อน ามาพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
สามารถแขง่ขนัในตลาดไดต่้อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดดีว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างยิง่ของ รองศาสตราจารย ์ดร.
ณักษ์ กุลสิร ์อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอนัมคี่าในการให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าปรกึษา
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นรวมทัง้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนผู้วิจ ัยสามารถ
ด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล และ
คณาจารย ์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทาง
ทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้ าหน้าที่โครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษา
ของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบั
การท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษา
มาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นเพื่อเอือ้อ านวยใหผู้ว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ
เสรจ็สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากภาควชิาการจดัการ รุ่นที่16 ทุกท่านทีไ่ดม้อบมติรภาพและความจรงิใจรวมทัง้ให้
ความช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาโดยตลอดและสุดทา้ยขอขอบคุณก าลงัใจทีด่จีากผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่านทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถ
ผ่านเวลาอนัยากล าบากจากทัง้ภาระหน้าทีก่ารงานและการศกึษามาได้อย่างดคีุณประโยชน์ใดทีไ่ดร้บัจาก  สารนิพนธ์
ฉบบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้จิยัและขอใหทุ้กท่านประสบแด่ความสขุความเจรญิสบืไป  
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