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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัด้านแรงจูงใจและรูปแบบการด าเนินชวีติที่มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลมูยี ของผูบ้รโิภค โดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และใช้
งานโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และค่าการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิไค สแควร์ ผลการวจิยั พบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 22-27 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี
เป็นพนกังานบรษิทั หา้งรา้นเอกชน  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 อธบิายแยกตามดา้นของพฤตกิรรมการซือ้ พบว่า 
 1.  ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ปจัจยั
แรงจูงใจด้านเหตุผล และรูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบด้วย ด้านกจิกรรม และดา้นความสนใจ มผีลต่อพฤติกรรม
การซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 2.  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ และอายุ ปจัจยัแรงจูงใจดา้น
เหตุผล และรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 3.  ดา้นบุคคลผู้มอีทิธพิลต่อการซื้อ พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชพี ปจัจยั
แรงจงูใจดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ และรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดา้ย ดา้นกจิกรรม และดา้นความสนใจ มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 4.  ดา้นระดบัราคาทีซ่ือ้ พบว่า ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี  และ
รปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม และดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่
โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 5.  ดา้นสถานทีซ่ือ้ พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ และอายุ ปจัจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล และ
รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัท ์เคลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 

ค าส าคญั: แรงจงูใจ การด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study motivation and lifestyle factors affecting purchasing 
behaviors of NOKIA LUMIA Mobile Phones among consumers. Research sample were 400 consumers 
buying and using NOKIA LUMIA Phones. Data was collected by questionnaires. Statistics used in this 
research were frequency, percentage and hypothesis tested by Chi-Square. 
 The research results were shown that as follows: most respondents were male aged between 22-
27 years old, held a bachelor degree and worked as private company staffs. 
 The hypothesis testing at 0.05 statistical significance level were shown as follows: 
 1. Purchasing behaviors in terms of buying periods were affected by factors of gender, age, 
educational level, occupation, rational motives, lifestyles factors of activities and interests. 
 2. Purchasing behaviors in terms of buying objective were affected by factor of gender, age, 
rational motives, lifestyles factors of activities and interests. 
 3. Purchasing behaviors in terms of buying influence personal were affected by factors of gender, 
age, occupation, rational motives, emotional motives, lifestyles factors of activities and interests. 
 4. Purchasing behaviors in terms of buying price were affected by factors of gender, age, 
educational level, occupation, lifestyles factors of activities and opinions. 
 5. Purchasing behaviors in terms of buying place were affected by factors of gender, age, rational 
motives and opinion lifestyles. 
 
Keywords: Motivation, Llifestyles, Purchasing habits, Mobile phone. 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัน้ีรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มาเป็น
ส่วนส าคญัในการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ทุกเพศทุกวยัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ และเทคโนโลย ีกไ็ดม้กีารพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ตวัอย่างเช่น โทรศพัท์เคลื่อนที่ในปจัจุบนัสามารถตอบสนองรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคได้มากขึน้        
ซึ่งแต่ก่อนโทรศพัท์เคลื่อนที่อาจท าได้แค่การโทร เข้า -ออก แต่ปจัจุบนัได้มีการประยุกต์รวมระหว่าง เทคโนโลยี
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และ อนิเตอรเ์นต ทีม่กีารพฒันาใหม้คีวามสมัพนัธก์นั  จงึท าใหเ้กดิเป็น สมาร์ทโฟนขึน้ โดยสมารท์
โฟนจะช่วยเพิม่ความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ เสมอืนการยกเอา
คุณสมบตัิของคอมพวิเตอร์มาไว้ในโทรศพัท์เคลื่อนที่ อกีทัง้การแข่งขนัจากบริษัทผู้ผลติแต่ละราย ที่มกีารวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา กจ็ะท าให้มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยัส าหรบัสมาร์ทโฟนมาเรื่อยๆ และ
ผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใชเ้ป็นปจัจยัประกอบการพจิารณาตดัสนิใจซือ้ดว้ยเช่นกนั 
 ทัง้น้ีการศึกษาในครัง้น้ี จะเลือกปจัจัยที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟน 
อย่างเช่นปจัจยัแรงจูงใจนัน้ ถอืเป็นปจัจยัส าคญั ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ขึน้ได ้โดยปจัจยัแรงจูงใจของ
ผู้บรโิภคนัน้ สามารถจ าแนกเป็น ด้านที่ใช้เหตุผล และด้านที่ใช้อารมณ์ หรอื ผู้บรโิภคอาจจะใช้ทัง้สองอย่างในการ
ตดัสนิใจกไ็ด ้ทีส่ามารถส่งผลท าใหเ้กดิความต้องการ และการแสดงออกเป็นพฤตกิรรมการซือ้ ส าหรบัปจัจยัแรงจูงใจ
ทัง้ 2 ดา้น มรีายละเอยีดดงันี้  
 1.  แรงจูงใจที่เกดิจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผู้ซือ้อย่างมเีหตุผล
ก่อนว่า ท าไมจงึซือ้ โนเกยีรุ่น ลเูมยี แรงกระตุน้ประเภทนี้ เช่น ซือ้เพราะเหน็ว่าราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการ
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ใชง้าน ซือ้เพราะเหน็ว่ามกีารใชง้านง่ายและมรีะบบปฏบิตักิารทีไ่ม่ซบัซอ้น ซือ้เพราะเหน็ว่าวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติมคีวาม
ทนทาน และซื้อเพราะเหน็ว่ามกีารให้บรกิารระหว่างการขาย /หลงัการขายที่ให้ความใกล้ชิด และขอ้มูลตามที่ลูกค้า
ตอ้งการได ้เป็นตน้ 
 2.  แรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ เป็นแรงจูงใจที่เกดิจากความรู้สกึในใจเป็นตวักระตุ้น โดยที่ไม่ต้องใช้หลกั
เหตุผลเป็นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้โนเกยี รุ่นลูเมยี เช่น เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นผูน้ าในเทคโนโลยแีละเป็นคนที่
ทนัสมยั เพื่อให้เป็นจุดเด่นของคนรอบขา้งและไม่เหมอืนใคร เพื่อบ่งบอกรสนิยมและรูปแบบการใชช้วีติอย่างมสีไตล ์
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระแสนิยมของสงัคมและกลุ่มคนรอบตวั เป็นตน้ 
 จากการเลอืกใชป้จัจยัดา้นแรงจูงใจทัง้ 2 ดา้นเปรยีบเทยีบกนั เพื่อต้องการทราบพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี 
รุน่ลเูมยี ว่าผูบ้รโิภคเหน็ความส าคญัของแรงจูงใจดา้นไหนมากกว่ากนัในการตดัสนิใจซือ้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
ขอ้มลูไปพฒันาผลติภณัฑ ์สมารท์โฟน ของบรษิทัโนเกยีต่อไป  
 ส าหรบัรูปแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคนัน้ กเ็ป็นอกีปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อ โนเกยี 
รุ่นลเูมยีขึน้ เพราะรปูแบบการด าเนินชวีติจะเกีย่วขอ้งกบั อุปนิสยั ทศันคต ิรสนิยม ค่านิยมทางศลีธรรม และฐานะทาง
เศรษฐกจิ เป็นต้น ดว้ยเหตุที่ผูบ้รโิภคมรีูปแบบการด าเนินชวีติเปลีย่นไปตามยุคสมยั โดยเฉพาะในปจัจุบนัซึง่เป็นยุค
สมยัใหม่ทีม่เีทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค และท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคตามไปดว้ย ซึง่รูปแบบการด าเนินชวีตินัน้มหีลากหลายดา้นหลายปจัจยั  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของงานวจิยั ทีจ่ะใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติดา้นใดมาพจิารณา โดยสว่นใหญ่แลว้ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จะใช้
รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และ ดา้นความคดิเหน็ ผลออกมากจ็ะสามารถทราบถงึพฤตกิรรม
การซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยีได ้และจะช่วยน าไปพฒันาต่อยอดในเรื่องการท าโฆษณาและการท าการตลาด ทีส่ามารถเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม จากการน าเสนอสนิค้าและบรกิารที่มลีกัษณะเฉพาะเขา้กบัรูปแบบการด าเนินชวีติ 
รวมถงึใชใ้นการวเิคราะหว์ธิทีีจ่ะกระตุน้ความตอ้งการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  ส าหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่ีห่อ้โนเกยี เป็นยีห่อ้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัด ีและมชีื่อเสยีงมากตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั โดย
บริษัท โนเกีย เป็นบรษิัทเก่าแก่ของฟินแลนด์ซึ่ง เป็นผู้น าทางด้านโทรศพัท์เคลื่อนที่มาโดยตลอด เคยเป็นบริษัท
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มียอดขายและมูลค่าเป็นอนัดับ 1 ของโลกและของปะเทศไทย โดยครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดถงึ 40% และเป็นยีห่อ้แรกทีผู่บ้รโิภคนึกถงึในดา้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(ผูจ้ดัการรายวนั, 28 กุมภาพนัธ ์2545) 
แต่ในปจัจุบนั โนเกยี สญูเสยีต าแหน่งผู้น าทางการตลาด ประเภทสมารท์โฟนไปใหก้บัคู่แข่ง ซึง่จากขอ้มูลในปี 2013 
โนเกยีตกลงมาอยู่อนัดบั 4 ในประเภทตลาดสมาร์ทโฟน โดยอนัดบั 1 ได้แก่ ซมัซุง ที่ 29.6% อนัดบั 2 แอปเป้ิล 
15.3% อนัดบั 3 เอชทซี ี4.4% และอนัดบั 4 โนเกยีที ่4.3% ตามล าดบั 
 โนเกยี รุ่นลเูมยี เป็นสมารท์โฟนทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร วนิโดวฟ์ 8 ซึง่เกดิจากการร่วมมอืกนัระหว่าง บรษิทั
โนกีย และบริษัทไมโครซอฟท์ ในการผลิตสมาร์ทโฟน เพื่อการแข่งขนักบัระบบปฏบิตัิการ ไอโอเอส ของบริษัท         
แอปเป้ิล และระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ของบรษิทักูเกิล้ โดย โนเกยี รุ่นลูเมยี จะมหีลายรุ่น และราคาทีแ่ตกต่างกนั 
เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทัง้ตลาดบนและตลาดล่างใหไ้ดม้ากที่สุด ตวัอย่างเช่น รุ่นลูเมยี 520 นัน้มรีาคาเริม่ต้นที ่
4,990 บาท ซึง่ถอืว่าราคาเหมาะกบัลูกคา้ทีส่นใจสมารท์โฟนระบบปฏบิตักิาร วนิโดวฟ์ 8 ในราคาไม่แพง หรอืจะตอบ
โจทยล์ูกคา้ทีต่้องการความเป็นผูน้ าทางด้านนวตักรรมกล้องบนสมาร์ทโฟนอย่างรุ่นลูเมยี 1020 ที่มคีวามคมชดัของ
กลอ้ง 41 ลา้นพกิเซล ซึง่เป็นสมารท์โฟนทีม่กีลอ้งชดัทีส่ดุในปจัจุบนั เป็นตน้  
 ดงันัน้ผู้จดัท าวจิยัจงึศกึษาเรื่องของ ปจัจยัด้านแรงจูงใจ และปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ ที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี โดยปจัจยัแรงจูงใจทีจ่ะพจิารณาศกึษาคอื ดา้นเหตุผล และดา้น
อารมณ์ ส่วนปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ จะศกึษาในดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ จาก
ปจัจยัทัง้หลายน้ีจะถูกน ามาศกึษาและทดสอบต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีย่ีห่อ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั  
 2.  เพื่อศึกษาปจัจัยด้านแรงจูงใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย รุ่นลูเมีย            
ของผูบ้รโิภค 
 3.  เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกยี รุ่นลูเมีย   
ของผูบ้รโิภค 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ   
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ  
  1.2 อายุ  
    1.2.1 18-22 ปี 
   1.2.2 23-27 ปี 
   1.2.3 28-32 ปี 
   1.2.4 33-37 ปี 
   1.2.5 38-42 ปี 
   1.2.6 43 ปีขึน้ไป 
  1.3 ระดบัการศกึษาในปจัจุบนั  
   1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.3.2 ปรญิญาตร ี
   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.4 อาชพี 
   1.4.1 นิสติ/นกัศกึษา 
   1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.4.3 พนกังานบรษิทั/ลกูจา้งเอกชน 
   1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
 2.  ปัจจยัแรงจงูใจ 
  2.1 ดา้นเหตุผล 
   2.2 ดา้นอารมณ์ 
 3. รปูแบบการด าเนินชีวิต 
  3.1 กจิกรรม 
  3.2 ความสนใจ 
  3.3 ความคดิเหน็  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย ลูเมีย ของผู้บริโภคในเขตปทุมวนั 
ประกอบดว้ย ช่วงเวลาทีซ่ือ้ วตัถุประสงคใ์นการซือ้ บุคคลทีม่ผีลต่อการซือ้ ระดบัราคาทีซ่ือ้ และ สถานทีซ่ือ้ 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1. เพศ ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 2. อายุ ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผู้บรโิภค 
 3. ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค 
 4. อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค 
 5. แรงจงูใจทางดา้นเหตุผล มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 6. แรงจงูใจทางดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค  
 7. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค 
 8. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค   
 9. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต แนวความคดิเรื่องรูปแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle concepts) 
เป็นแนวคดิทีถู่กน าเสนอขึน้เป็นครัง้แรกในปี 1963 โดย William Lazer ไดใ้หค้ าจ ากดัความของรปูแบบการด าเนินชวีติ
เอาไว้ว่า เป็นการแสดงให้เหน็ถงึภาพรวมของวถิีการใช้ชวีติทีแ่ตกต่างกนั โดยการสร้างเป็นรูปแบบที่พฒันามาจาก
ความต่อเนื่องของการด าเนินชวีติในสงัคม อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 261)[1] ไดก้ล่าวถงึรูปแบบการใชช้วีติไวว้่า การ
ด ารงชวีติของมนุษย์ในแต่ละยุคมไิดเ้ป็นไปอย่างไม่มหีลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมกีฎหรอืเกณฑ์        
ทีทุ่กคนในกลุ่ม พงึถอืปฏบิตั ิพฤตกิรรมของแต่ละคนในกลุ่มจงึเป็นไปในท านองเดยีวกนัไม่เพยีงเท่านัน้ พฤตกิรรมของ
บุคคลในวฒันธรรมเดยีวกนัก็จะมรีูปแบบที่เรยีกว่า “ท านองเดยีวกนั" เช่นกนั บุคคลผู้เป็นสมาชกิของกลุ่ม ชัน้ทาง
สงัคมและวฒันธรรม ที่กล่าวมาแล้วนี้จะพฒันาแบบแผนของการด ารงชพี หรอืใช้ชวีติตลอดจนถึงแบบแผนของการ
บรโิภคขึน้มาเพื่อใชใ้นสงัคม แบบแผนดงักล่าวเราเรยีกว่า “แบบของการใชช้วีติ” (Lifestyle) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 52-54)[2] ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจ ม ี7 ขัน้ตอน 
 ขัน้ที่ 1 การระบุปญัหา (Define problem) เป็นขัน้ตอนแรกทีม่คีวามส าคญัอย่างมาก เพราะจะต้องระบุ
ปญัหาไดถู้กตอ้งจงึจะด าเนินการตดัสนิใจในขัน้ตอนต่อๆไปได ้
  ขัน้ที ่2 การระบุขอ้จ ากดัของปจัจยั (Identify limiting factors) เป็นการระบุปญัหาได้ถูกต้องแลว้ น าไป
พจิารณาถงึขอ้จ ากดัต่างๆ ขององคก์ร โดยพจิารณาจากทรพัยากรซึง่เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการผลติ 
  ขัน้ที่ 3 การพฒันาทางเลอืก (Development alternative) ขัน้ตอนทีผู่้บรหิารต้องพฒันาทางเลอืกต่างๆ 
ขึน้มาซึง่ทางเลอืกเหล่าน้ีควรเป็นทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเป็นไปได ้ในการแกป้ญัหาใหน้้อยลงหรใืหป้ระโยชน์
สงูสดุ เช่น เพิม่การท างานกะพเิศษ เพิม่การท างานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกต ิเพิม่จ านวนพนกังาน 
 ขัน้ที ่4 การวเิคราะหท์างเลอืก (Analysis the altematives) เมื่อไดท้ าการพฒันาทางเลอืกต่างๆ โดยน าเอา
ขอ้ดีข้อเสยีของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ ควรพิจารณาว่าทางเลือกนัน้น ามาใช้ จะเกิดผล
ต่อเนื่องอะไรตามมา 
  ขัน้ที ่5 การเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด (Select the best alternative) เมื่อผูบ้รหิารไดท้ าการวเิคราะห ์และ
ประเมนิทางเลอืกต่างๆ แลว้ ผูบ้รหิารควรเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกอกีครัง้หนึ่งเพื่อพจิารณาว่า
ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุเพยีงทางเดยีว 
  ขัน้ที ่ 6 การน าผลการตดัสนิใจไปปฏบิตั ิ(Implernent the decision) เมื่อผูบ้รหิารไดห้าทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด
แลว้ กค็วรมกีารน าผลการตดัสนิใจนัน้ไปปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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  ขัน้ที ่7 การสรา้งระบบควบคุมและประเมนิผล (Establish a control and evaluation system) เป็นขัน้ตอน
สุดท้ายของกระบวนการตัดสนิใจ ได้แก่การสร้างระบบการควบคุมและประเมนิผลซึ่งจะช่วยให้ผู้บรหิารได้รบัขอ้มูล
ยอ้นกลบัทีเ่กีย่วกบัผลการปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยใหผู้บ้รหิารแกป้ญัหาหรอื
ท าการตดัสนิใจใหม่ได ้
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร คอื ประชาชนที่เคยซื้อและใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลูเมยี ทีว่างจ าหน่ายในปี ค.ศ. 2013 
ทัง้เพศหญงิและเพศชาย ทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนที่เคยซื้อและใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่โนเกีย รุ่นลูเมยี ที่วางจ าหน่ายในปี ค .ศ. 
2013 ทัง้เพศหญงิและเพศชาย ทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 385 คน ตามสตูรของทาโร่ ยามาเน่ และท าการเกบ็เพิม่อกี 
15 คน รวมเป็น 400 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% หรอืระดบันยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั .05 โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้    
 1.  เลอืกวธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพื่อคดักรองผู้คนโดยเลอืกศูนย์บรกิารโนเกีย           
ขนาดใหญ่ ทีผู่บ้รโิภคนิยม ไปซือ้สมารท์โฟน ประกอบดว้ย 
  1.1 ศนูยโ์นเกยี หา้งมาบุญครอง 
  1.2 ศนูยโ์นเกยี สยามพารากอน  
  1.3 ศนูยโ์นเกยี หา้งซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์
  โดยใช้ค าถามเบื้องต้น (Screening Question) คอื “ท่านเคยซื้อและใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย  
รุ่นลมูยี ทีว่างขายในปี 2013 หรอืไม่” ไดค้ าตอบคอื “ใช”้ กบั “ไม่ใช”้ หากใช ้ใหถ้ามต่อและเขา้สู่การท าแบบสอบถามจาก
ผูท้ีใ่ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี จนครบ 400 คน แต่หากไม่เคยใช ้ถอืเป็นการจบ การตอบแบบสอบถามนัน้ 
 2.  เลอืกวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึง่จะเลอืกตวัอย่างจากผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณที่
ท าการส ารวจ และกลุ่มทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นตวัอย่างจะขึน้อยู่กบัเจา้หน้าทีภ่าคสนามเลอืกขึน้มา รวมทัง้ความสมคัรใจของ
ผูใ้หข้อ้มลู ซึง่บงัเอญิทีผู่ต้อบรายนัน้ๆ ปรากฏตวัขึน้ในช่วงเวลาทีส่มัภาษณ์เท่านัน้ จงึไม่ทราบโอกาสทีต่วัอย่างแต่ละ
หน่วยตวัอย่างจะถูกเลอืก (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ.  2541) 
 หมายเหต ุในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดม้กีารเกบ็แบบสอบถามชนิดออนไลน์เพิม่เตมิ โดยโพสตแ์บบสอบถาม
ไวบ้น Blog และ Website ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโนเกยี รุ่นลเูมยี เช่น NOKIA Lumia Thailand Fanclub เป็นตน้ 
 

ผลการวิจยั  
 1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
  จากข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของ 
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี โดยแจกแจงความถี่และ
ค่ารอ้ยละไดด้งันี้  
  เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชาย มีจ านวน 231 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 57.8 และเพศหญงิมจี านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.2 
  อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 22 – 27 ปี มจี านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รองลงมาคอื
อายุ 28-32 ปี มจี านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 อายุ 18-22 ปี มจี านวน 63 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 อายุ และอายุ         
33 ปีขึน้ไปมจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.2 
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  ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน  217 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 54.25 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75  
  อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน มีจ านวน 199 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 49.7 รองลงมา ได้แก่ อาชีพนิสติ/นักศึกษา มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ 
คา้ขาย/ รบัจา้งทัว่ไป มจี านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.2 และอาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวนน้อยที่สุด 
คอื 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0  
 2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัด้านแรงจงูใจ 
  จากขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวจิยั
ปจัจยัดา้นแรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผู้บรโิภคเมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่า 
  ด้านเหตผุล ผูบ้รโิภคมกีารใชข้อ้มลูปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นเหตุผล เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่าราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพการใช้งานโดยรวม มากกว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่น มีจ านวนมากที่สุด คือ            
182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมา คอืเหน็ว่า โนเกยี รุ่นลูเมยี มกีารใชง้านง่ายและมรีะบบปฏบิตักิารทีไ่ม่ซบัซอ้น 
มจี านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.2 เหน็ว่ายีห่อ้โนเกยีมคีวามน่าเชื่อถอืในฐานะผูผ้ลติโทรศพัทเ์คลื่อนทีช่ ัน้น าของโลก 
มจี านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 และเหน็ว่าวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ โนเกยี รุ่นลูเมยี มคีวามทนทานมากกว่ายีห่อ้อื่น 
และการใหบ้รกิารทีน่่าพอใจ มจี านวนน้อยทีส่ดุคอื 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0    
  ด้านอารมณ์ ผู้บริโภคมีการใช้ข้อมูลปจัจยัแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเหน็ว่าเพื่อใหเ้ป็นจุดเด่นของคนรอบขา้ง และไม่เหมอืนใคร มจี านวนมากทีส่ดุ คอื 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 
รองลงมา คอืเหน็ว่าเพื่อบ่งบอกถงึรสนิยมและรปูแบบการด าเนินชวีติทีท่นัสมยั มจี านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 
และเหน็ว่าเพื่อแสดงใหเ้หน็ถึงความเป็นผูน้ าในเทคโนโลย ีและเป็นไปตามกระแสนิยมของสงัคม มจี านวน 100 คน         
คดิเป็นรอ้ยละ 25.0  
 3. ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัด้านรปูแบบการด าเนินชีวิต 
  จากขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวจิยั
ปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวติที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู้บริโภคเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า 
  ด้านกิจกรรม ผู้บรโิภคมีการใช้ขอ้มูลปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีิต ด้านกจิกรรม เมื่อพจิารณา       
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าใช้ถ่ายรูป มีจ านวนมากที่สุด คือ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือใช้
ติดต่อสื่อสาร มจี านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 23.5 ใช้ฟงัเพลง ดูภาพยนตร์ ดูคลปิวดีโีอ มีจ านวน 72 คน คดิเป็น        
ร้อยละ 18 ใช้เชค็เมลล์ ท่องอนิเตอร์เน็ต มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และใช้แชทหรอืสนทนา มีจ านวน        
น้อยทีส่ดุ คอื 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3  
  ด้านความสนใจ บรโิภคมกีารใชข้อ้มลูปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างคอืระบบปฏบิตักิารวนิโดวโ์ฟน มจี านวนมากทีส่ดุ คอื 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 รองลงมาคอื
ความคมชดัของกล้อง มจี านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 29.8 ระบบมลัติมเีดยี เช่นเสยีง และความคมชดัของภาพ         
ในการชมภาพยนตรม์จี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 รูปลกัษณ์และการออกแบบเครื่อง มจี านวน 53 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 13.2 และ ระยะเวลาการใชง้านของแบตเตอรีท่ีใ่ชไ้ดน้าน มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 
  ด้านความคิดเหน็ ผู้บรโิภคมกีารใชข้อ้มูลปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าช่วยใหคุ้ม้ค่าเงนิ และไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นรุ่นใหม่บ่อยๆ มจี านวนมากทีสุ่ด 
คอื 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 และเห็นว่าช่วยให้การด าเนินชีวติประจ าวนัสะดวกสบายขึ้นอย่างมาก มจี านวน        
175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8  
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 4. พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี โนเกีย รุน่ลูเมีย ของผูบ้ริโภค  
  จากขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผู้บรโิภค       
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 
  ด้านช่วงเวลาในการซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่า ซือ้โดยใหเ้วลาผ่านไประยะหนึ่ง (3-6 เดอืน) เพื่อดู
กระแสตอบรบัของสมารท์โฟนตวันี้ มจี านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.2 รองลงมาคอืซือ้ทนัทหีรอืภายใน 2 เดอืน 
ตัง้แต่สนิคา้วางตลาด มจี านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 และ ซือ้ตามความตอ้งการเมื่อจะใชง้าน มจี านวนน้อยทีสุ่ด 
คอื 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8   
  ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้เพื่อความบนัเทงิ เช่น ถ่ายภาพ เล่นเกมส ์ดูหนัง 
ฟงัเพลง แชท มจี านวนมากทีสุ่ด คอื 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาคอืท างาน เช่น เชค็อเีมลล์, อนิเตอรเ์นต       
มจี านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 และ โทรศพัทต์ดิต่อกบัผูอ้ื่น มจี านวนน้อยทีสุ่ด มจี านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.0  
  ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าตนเอง มจี านวนมากที่สุด คอื 240 คน  
คดิเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คอืผูม้ปีระสบการณ์ในการใช ้โนเกยี รุ่นลูเมยี แนะน าใหซ้ื้อ มจี านวน 73 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 18.2 เพื่อน มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 ครอบครวั มจี านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0พนักงานขาย 
มจี านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.8 และ บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น ดารา นักแสดง มจี านวนน้อยที่สุด คอื 4 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 1.0 
  ด้านราคาท่ีซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าราคาระหว่าง 10,000 –20,000 บาท มจี านวนมากทีสุ่ด คอื 
233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 รองลงมา คอืเหน็ว่าราคา 20,000 บาทขึน้ไป มจี านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 และ 
ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 
  ด้านสถานท่ีซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่ารา้นตวัแทนจ าหน่ายของบรษิทั โนเกยี มจี านวนมากทีส่ดุ คอื 
185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมา คอืเหน็ว่ารา้นของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เช่น เอไอเอส 
ดแีทค ทรมูฟู มจี านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 และ รา้นจ าหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัว่ไปม ีจ านวนน้อยทีสุ่ด คอื 
65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.2 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1: ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชีพ         
ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่นเกยี รุ่นลเูมยี แตกต่างกนั  จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างกนั     
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 2. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างกนั         
มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซื้อแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 4. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างกนั       
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นราคาทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 5. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างกนั     
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 6. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 7. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั      
มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 8. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั       
มพีฤตกิรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซื้อแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 9. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นราคาที่ซือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 10. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารที่มอีายุทีแ่ตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้
 11. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ด้านช่วงเวลาที่ซื้อแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 12. ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 ปฏเิสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ไม่แตกต่างกนั  
 13. ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 ปฏเิสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศึกษาที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้ไม่แตกต่างกนั  
 14. ปฏเิสธสมมติฐานหลกั H0 ยอมรบัสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ด้านราคาที่ซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 15. ยอมรบัสมมติฐานหลกั H0 ปฏเิสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้ไม่แตกต่างกนั  
 16. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั     
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี  ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 17. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั           
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ไม่แตกต่างกนั  
 18. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีที่แตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซื้อแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 19. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั       
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นราคาทีซ่ือ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 20. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั      
มพีฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี  ดา้นสถานทีซ่ือ้ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2: ปจัจยัแรงจูงใจทีป่ระกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 1. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 2. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 3. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ โทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ด้านบุคคลผู้มีอทิธิพลต่อการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน              
ทีต่ัง้ไว ้
 4. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นระดบัราคาซือ้  
 5. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 6. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยีดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 7. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยีดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้  
 8. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยีดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 9. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยีดา้นระดบัราคาทีซ่ือ้  
 10. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยีดา้นสถานทีซ่ือ้  
 สมมติฐานข้อท่ี 3: ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติที่ประกอบด้วย ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจและด้าน
ความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผูบ้รโิภค จากผลการวจิยัสามารถสรุป
ไดด้งันี้ 
 1. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นช่วงเวลาที่ซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 2. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรม มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ โทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมยี ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 4. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ โทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกยี รุ่นลูเมีย ด้านราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน            
ทีต่ัง้ไว ้
 5. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรม ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้  
 6. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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 7. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 8. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้  
 9. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นระดบัราคาทีซ่ือ้  
  10. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้  
  11. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความคดิเหน็ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้  
  12. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความคดิเหน็ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้  
  13. ยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0 ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความคดิเหน็ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ดา้นบุคคลผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้  
  14. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นราคาทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  15. ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ยอมรบัสมมตฐิานรอง H1 หมายความว่า ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความคดิเหน็ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ดา้นสถานทีซ่ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ด้านช่วงเวลาท่ีซ้ือ 
  1.1  จากผลการวจิยัผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี 
ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้โนเกยี รุ่นลเูมยีของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มอีายุระหว่าง 22-27 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทั /หา้งรา้นเอกชน และพบว่าดา้น
ช่วงเวลาที่ซือ้คอื ซื้อโดยใหเ้วลาผ่านไประยะหนึ่ง (3-6เดอืน) เพื่อดูกระแสตอบรบัของสมารท์โฟนตวันี้ มมีากที่สุด         
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกลกัษณ์ ทองใหญ่ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นแรงจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อไอแพด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี          
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
  1.2  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นแรงจงูใจดา้นเหตุผล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
โนเกยี รุ่นลูเมีย ของผู้บรโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัแรงจูงใจด้านเหตุผลพบว่า เห็นว่าราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพการใช้งานโดยรวม มากกว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่น และพบว่าด้านช่วงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยให้เวลาผ่านไป         
ระยะหนึ่ง (3-6 เดอืน) เพื่อดูกระแสตอบรบัของสมารท์โฟนตวันี้ มมีากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกลกัษณ์          
ทองใหญ่ (2554) ศึกษาเรื่องปจัจยัด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคโดยส่วนใหญ่เหน็ว่าแรงจูงใจทางดา้นเหตุผลทัง้ 4 ดา้น คอืดา้นความประหยดั ดา้น
ความเชื่อถอืได ้ดา้นความสะดวกสบายในการใชแ้ละการซือ้ และดา้นบรกิารหลงัการขาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ไอแพด ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เป็นเพราะไอแพดเป็นสนิคา้ที่มกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการพฒันาอย่าง
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ต่อเนื่องและยงัมคีุณสมบตั ิของคอมพวิเตอร ์เครื่องเล่น MP3, 4 หรอื 5 เครื่องเล่นเกมส ์เป็นตน้ และผลติภณัฑถ์อืว่ามี
ราคาค่อนข้างสูง ผู้บริโภคจึงต้องใช้ ปจัจัยแรงจูงใจทางด้านเหตุผล ทัง้ความประหยัด ความน่าเชื่อถือ ความ
สะดวกสบายในการใชง้านและซือ้ และดา้นการบรกิารหลงัการขาย เขา้มามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ไอแพด 
  1.3  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีป่ระกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม และดา้นความ
สนใจ  ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผู้บรโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติด้านกิจกรรมพบว่า ใช้เพื่อการถ่ายรูป ส่วนปจัจยัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจ พบว่า สนใจ
ระบบปฏบิตักิารวนิโดวฟ์โฟน และพบว่าดา้นช่วงเวลาที่ซือ้คอื ซือ้โดยใหเ้วลาผ่านไประยะหนึ่ง (3-6 เดอืน) เพื่อดู
กระแสตอบรบัของสมารท์โฟนตวันี้ มมีากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั สตุะวริยิะวฒัน์ (2546) ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีย่ีห่อ้โนเกยี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ 
จะใชเ้วลาในการตดัสนิใจซือ้ประมาณ 5-8 เดอืนก่อนซือ้ เนื่องดว้ยโทรศพัทม์อืถอืเป็นสนิคา้ทีต่้องใชเ้วลาในการศกึษา
และหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้ 
 2. ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือ 
  2.1  จากผลการวิจัยผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน                 
มพีฤตกิรรมการซือ้โนเกยี รุ่นลูเมยีของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 
22-27 ปี และพบว่าด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อคอื เพื่อความบนัเทงิ เช่น ถ่ายภาพ เล่นเกมส ์ดูหนัง ฟงัเพลง แชท             
มมีากทีสุ่ด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เอกลกัษณ์ ทองใหญ่ (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัด้านแรงจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ ไอแพด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคโดยส่วนใหญ่ ซือ้ไอแพดเพื่อต้องการ 
ความสะดวก สบายและความบนัเทงิทีจ่ะไดร้บั อาทเิช่น การเล่นเกมส ์ถ่ายรปู ดหูนงั ฟงัเพลง เป็นตน้ 
  2.2  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นแรงจงูใจดา้นเหตุผล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
โนเกยี รุ่นลูเมีย ของผู้บรโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัแรงจูงใจด้านเหตุผลพบว่า เห็นว่าราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพการใชง้านโดยรวม มากกว่าสมารท์โฟนยีห่้ออื่น และพบว่าด้านวตัถุประสงค์ในการซือ้คอื เพื่อความบนัเทงิ 
เช่น ถ่ายภาพ เล่นเกมส ์ดูหนัง ฟงัเพลง แชท มีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรารตัน์  สนัติศวิกุล และ           
ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้ (2551) ศกึษาเรื่องการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อเกณฑก์ารตดัสนิใจเลอืกซือ้โทรศพัทม์อืถอืหน้าจอสมัผสั
และการแบ่งส่วนตลาดตามการรบัรู้ พบว่า ผู้บริโภคมีการใช้โทรศพัท์มอืถือหน้าจอสมัผสั เพื่อตอบสนองต่อความ
สะดวกสบายในการใช้ชวีติประจ าวนั สบืเนื่องจากในโลกปจัจุบนั ความล ้าหน้าในด้านวทิยาการและเทคโนโลยที าให้
สินค้าต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร                 
ยงัสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น เล่นเกมส์ ฟงัวทิยุ ฟงัเพลง ถ่ายภาพน่ิงหรือวีดโีอ การส่ง
ขอ้ความสัน้ๆ (SMS) การส่งขอ้ความภาพ (MMS) การเปิดดูขอ้มูลต่างๆ ในอนิเทอรเ์น็ตผ่านบรกิาร WAP (รฐักร              
การขยนั, 2547) โทรศพัท์มอืถือหน้าจอสมัผสั หรอื ทชัโฟน นับว่าเป็นนวตกรรมของโทรศพัท์มอืถือในปจัจุบนั 
โทรศัพท์มือถือหน้าจอสัมผัสมีฟงัก์ชัน่ตัง้แต่การใช้งานพื้นฐาน ถึงการใช้งานด้านมัลติมีเดียและการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคเครือข่ายสังคม (Social 
Networking) ประชาชาตธิุรกจิ (9 กนัยายน 2552) 
  2.3  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีป่ระกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม และดา้นความ
สนใจ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติด้านกิจกรรมพบว่า ใช้เพื่อการถ่ายรูป ส่วนปจัจยัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจ พบว่า สนใจ
ระบบปฏบิตัิการวนิโดวฟ์โฟน และพบว่าด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อคอื เพื่อความบนัเทงิ เช่น ถ่ายภาพ เล่นเกมส ์          
ดหูนงั ฟงัเพลง แชท มมีากทีส่ดุสอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 150-152) ไดอ้ธบิายไวว้่า AIO เป็นเครื่องมอื
ทีอ่อกแบบมาเพื่อวดัรูปแบบการด าเนินชวีติซึง่แสดงออกมา ผ่านทางตวัแปรต่างๆ โดยมลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม         
ทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้ความจ านวนมากเกีย่วกบัหวัขอ้ต่อไปนี้  
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   2.3.1 การจดัสรรเวลาในการท ากจิกรรมต่างๆ (Activities) คอื กจิกรรมที่ซึ่งหมายถึงปฏกิริยิา             
ทีแ่สดงออก เช่น ดูโทรทศัน์ เล่นเกม เล่าใหเ้พื่อนเกีย่วกบังาน แมว้่าปฏกิริยิานี้ใคร ๆ กเ็หน็อยู่แต่กไ็ม่สามารถจะเดา
เหตุผลของการกระท าไดห้มด และกไ็ม่ใครจะมใีครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏกิริยิานี้ 
   2.3.2 เรื่องทีส่นใจเป็นพเิศษ และ การจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ต่างๆ (Interests) คอื ความ
สนใจเป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์หรอืวตัถุ โดยมรีะดบัของความตื่นเต้นทีเ่กดิขึน้ เมื่อได้ตัง้ใจตดิต่อกนัหรอืมี
ความตัง้ใจเป็นพเิศษกบัมนั 
   2.3.3 ความคดิเหน็ต่อตนเองและโลกรอบตวั (Opinions) คอื ความคดิเหน็ เป็นไปในรูปค าพูด
หรอืเขยีนตอบ ทีบุ่คคลตอบต่อสถานการณ์ทีถู่กกระตุน้ ค าตอบของความคดิเหน็เราใช้เพื่ออธบิายการแปลความหมาย 
การคาดคะเนและการประเมนิค่า เช่น เชื่อในสิง่ทีบุ่คลลอื่นตัง้ใจ ความเชื่อเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต ประเมนิรางวลั
ทีจ่ะไดร้บัการเลอืกทางเลอืก และโทษทีจ่ะเป็นผลของการเลอืกทางเลอืก 
 3. ด้านบุคคลผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือ 
  3.1  จากผลการวจิยัผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชพี ที่แตกต่างกนั         
มพีฤตกิรรมการซือ้โนเกยี รุ่นลูเมยีของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 
22-27 ปี อาชพีพนักงานบรษิัท/ ห้างร้านเอกชน และพบว่าด้านบุคคลผู้มอีทิธพิลต่อการซือ้คอื ตนเอง มมีากที่สุด         
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกชยั สุตะวริยิะวฒัน์ (2546) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่
ยี่ห้อโนเกีย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้งาน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีย่ีห่อ้โนเกยี โดยเกดิจากการตดัสนิใจดว้ยตวัเองเป็นส าคญั 
  3.2  จากผลการวจิยัขอ้มูลปจัจยัดา้นแรงจูงใจดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผลพบว่า เหน็ว่าราคามคีวาม
เหมาะสมกบัคุณภาพการใชง้านโดยรวม มากกว่าสมารท์โฟนยี่หอ้อื่น ส่วนปจัจยัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ พบว่า เพื่อให้
เป็นจุดเด่นของคนรอบข้าง และไม่เหมือนใคร และพบว่าด้านบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด          
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ จงรกั ปรวิตัรนานนท์ (2553) ศกึษาเรื่องปจัจยัด้านเทคโนโลยแีละปจัจยัด้านสื่อที่ใช้
น าเสนอข่าวสารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มาร์ทโฟนของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ เหน็ว่าในการตดัสนิใจซื้อนัน้ ต้องใช้การเกบ็สะสมขอ้มูล จากสื่อที่น าเสนอข่าว เพื่อแสดง
ความน่าสนใจของเทคโนโลยใีหม่ๆ ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจดว้ยตนเอง และตอ้งพจิารณาความคุม้ค่าเหมาะสม
ระหว่างราคากบัเทคโนโลย ีรวมถงึการออกแบบเครื่องใหม้เีอกลกัษณ์ โดดเด่นสะดุดตา เป็นสว่นช่วยใหเ้กดิการกระตุ้น
การตดัสนิใจซือ้ไดม้ากขึน้ 
  3.3  จากผลการวิจยัขอ้มูลปจัจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีิตที่ประกอบด้วย ด้านกจิกรรม ที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติดา้น
กจิกรรมพบว่า ใชเ้พื่อการถ่ายรูป และพบว่าด้านบุคคลผู้มอีทิธพิลต่อการซื้อคอื ตนเอง มมีากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ จุไรวรรณ ไชยพงศ์ และคณะ (2553) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้
โทรศัพท์มือถือกับความภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์มือถือของประชากร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์มือถือเครื่องใหม่โดยพิจารณาถึงฟงัก์ชนัการท างานที่เน้นความเรื่อง
บนัเทงิ เช่น การถ่ายรปู ฟงัเพลง ดภูาพยนตร ์เป็นตน้ 
 4. ด้านระดบัราคาท่ีซ้ือ 
  4.1  จากผลการวิจยัผู้บริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ          
ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อโนเกยี รุ่นลูเมยี ของผู้บรโิภคแตกต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น        
เพศชาย มอีายุระหว่าง 22-27 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทั/ หา้งรา้นเอกชน และพบว่าดา้น
ราคาทีซ่ือ้คอื 10,000 – 20,000 บาท มมีากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงรกั ปรวิตัรนานนท ์(2553) ศกึษา
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เรื่องปจัจยัด้านเทคโนโลยแีละปจัจยัด้านสื่อที่ใช้น าเสนอข่าวสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟนของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 18-30 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทั/ รบัจา้ง และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท และราคาทีค่าดว่า
จะซือ้คอืประมาณ 10,000-15,000 บาท   
  4.2  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีป่ระกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม และดา้นความ
คดิเหน็ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลเูมยี ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมพบว่า ใช้เพื่อการถ่ายรูป ส่วนด้านความคิดเห็นพบว่า เห็นว่าช่วยให้คุ้มค่าเงิน และ             
ไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นรุ่นใหม่บ่อยๆ และใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคมมมีากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 
150-152) ทีไ่ดอ้ธบิายหลกัของ AIO เพื่อตอ้งการทราบขอ้มลูจากผูบ้รโิภคว่า มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อผลติภณัฑห์รอื
บรกิาร และผลติภณัฑห์รอืบรกิารมสีว่นสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคอย่างไร เพื่อใหน้ักวจิยัจะไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการ
พฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอือาจน ามาใชป้รบัปรุงเปลีย่นแปลงผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ หรอืปรบัเปลีย่นขอ้มูล
ขา่วสารบางอย่างเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการ ตามแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ซึง่ไดอ้ธบิายถงึรปูแบบการ
ด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัทีน่ิยมสนิคา้ทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั อย่าง สมารท์โฟน หรอื คอมพวิเตอร ์เป็นต้น 
และมกีารใชเ้พื่อกจิกรรมการด าเนินชวีติ เช่น การถ่ายรปู การท่องอนิเตอรเ์นต รวมทัง้มกีารค านึงถงึความคุม้ค่าเงนิใน
การซือ้สนิคา้ชนิดหนึ่งดว้ย  
 5. ด้านสถานท่ีซ้ือ 
  5.1  จากผลการวิจัยผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน                
มพีฤติกรรมการซื้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมยีของผู้บรโิภคแตกต่างกนั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น         
เพศชาย พบว่าด้านสถานที่ซื้อคือ ร้านตวัแทนจ าหน่ายของบริษัท โนเกยี และมอีายุระหว่าง 22-27 ปี พบว่า ด้าน
สถานทีซ่ือ้คอื รา้นของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เอไอเอส ดแีทค ทรูมูฟ มมีากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ทารกิา ปญัญาด ี(2554) ศกึษาเรื่องของปจัจยัทีม่ต่ีอการใชแ้อพพลเิคชัน่สมารท์โฟนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีอายุ 20-29 ปี และมีการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนจากร้านของบริษัท                
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เอไอเอส ดแีทค ทรมูฟู เพราะเหน็ว่ามคีวามสะดวกสบายต่อการใชบ้รกิาร 
  5.2  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นแรงจงูใจดา้นเหตุผล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
โนเกยี รุ่นลูเมีย ของผู้บรโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัแรงจูงใจด้านเหตุผลพบว่า เห็นว่าราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพการใชง้านโดยรวม มากกว่าสมารท์โฟนยีห่อ้อื่น สอดคลอ้งกบั พบิูล ทปีะปาล (2545: 156-159) ไดก้ล่าวว่า 
แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมเีหตุผลก่อนว่า ท าไมจงึ
ซือ้สนิค้าชนิดนัน้ แรงกระตุ้นประเภทนี้ ได้แก่ ความประหยดั (Economy) หมายถึงความประหยดัในการซือ้และใช ้
ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้(Efficiency and Capacity) ความเชื่อถอืได ้(Dependability) เป็นแรงจูงใจ            
ในการซือ้ทีม่คีวามส าคญัมากอย่างหนึ่ง ความทนทานถาวร (Durability) และ ความสะดวกในการใช ้(Convenience) 
เป็นตน้ 
  5.3  จากผลการวจิยัขอ้มลูปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติทีป่ระกอบดว้ย ดา้นความคดิเหน็ ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โนเกยี รุ่นลูเมยี ของผูบ้รโิภค โดยเมื่อพจิารณาปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติดา้น
ความคดิเหน็พบว่า ช่วยใหคุ้ม้ค่าเงนิ และไม่จ าเป็นตอ้งเปลีย่นรุ่นใหม่บ่อยๆ และใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม และพบว่า
ด้านสถานที่ซื้อคือ ร้านของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด                   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุไรวรรณ ไชยพงศ ์และคณะ (2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจใน
การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืกบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้โทรศพัทม์อืถอืของประชากร อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า  
ผู้บริโภคใรจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่เลอืกใช้โทรศพัท์มือถือ ยี่ห้อโนเกียมากที่สุดผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือจะเปลี่ยน
โทรศพัทม์อืถอืเครื่องใหม่ต่อเมื่อเครื่องเก่ามปีญัหาหรอืเสยี โดยจะเลอืกซือ้โทรศพัทม์อืถอืทีม่รีาคาถูก ช่วงราคาต ่ากว่า 
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5,000 บาท และผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือจะเลอืกซื้อโทรศพัท์มอืถือจากศูนย์จากศูนย์ตวัแทนจ าหน่ายที่ได้มาตรฐานและ         
รา้นของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เอไอเอส ดแีทค ทรูมูฟ ซึง่เหตุผลในการซือ้คอื ต้องการเปลีย่น
โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพราะเครื่องนัน้เสียหรือสูญหาย และจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือโดยค านึงถึงฟงัก์ชัน            
การท างานทีเ่น้นความบนัเทงิ เช่น ถ่ายรปู ดหูนงั ฟงัเพลง เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรเพิม่รูปแบบของแบบสอบถามเป็น แบบสอบถามเชงิคุณภาพ ทีม่กีารสมัภาษณ์ผูบ้รโิภค แบบการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ 
 2.  ควรเพิ่มปจัจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ของ
ผูบ้รโิภค มาท าการทดสอบสมมตฐิาน เช่น ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) และ ปจัจยัเครื่องมอืสื่อสารทางการ
ตลาดแบบครบวงจร (IMC) เป็นตน้ 
 3.  ควรน ารูปแบบปจัจยัต่างๆที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไปศึกษาเพิ่มเติมกบัสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่น หรือ
สนิคา้อเิลก็ทรอนิคส ์(IT) ชนิดอื่น หรอืต่อไป   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะหจ์ากอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ อาจารย์ที่ปรกึษา 
สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ให้ค าปรกึษา ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิรป์ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง และอาจารย ์นาฏอนงค ์
นามบุดด ีอาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ให้ความช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน าในการท าวจิยันับตัง้แต่เริม่ด าเนินการ  
จนส าเรจ็เรยีบรอ้ยเป็นสารนิพนธท์ีส่มบรูณ์ฉบบันี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน         
ที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที่ 14 ที่ให้การ
ช่วยเหลอืส าหรบัการท างานวจิยัและการศกึษามาโดยตลอดจนจบการศกึษาของผูว้จิยั รวมทัง้ขอบคุณส าหรบัมติรภาพ 
และความทรงจ าดีๆ  ของทุกๆ คน 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบแด่ บดิา มารดา และญาติๆ  
ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้มอบความรกั ความเมตตา ได้อบรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงามความดีและความมานะอดทน          
เป็นก าลงัใจ แรงผลกัดนั และมอบโอกาสทางการศกึษาอนัดยีิง่ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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