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 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. 
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 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย จิตอุษา ขันทอง และอาจารย นาฎอนงค นามบุดดี อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ
แบบสอบถาม ใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําในการทําวิจัยนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จ
เรียบรอยเปนสารนิพนธที่สมบูรณฉบับนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทานที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุก
คนใน MBA รุนที่ 14 ที่ใหการชวยเหลือสําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษามาโดยตลอดจนจบ
การศึกษาของผูวิจัย รวมทั้งขอบคุณสําหรับมิตรภาพ และความทรงจําดีๆ ของทุกๆคน 
  

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา 
มารดา และญาติๆ ของขาพเจา ซึ่งเปนผูมอบความรัก ความเมตตา ไดอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณงาม
ความดีและความมานะอดทน เปนกําลังใจ แรงผลักดัน และมอบโอกาสทางการศึกษาอันดีย่ิง 
ตลอดจนคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหผูวิจัย
สามารถศึกษาและทําสารนิพนธฉบับนี้ไดจนสําเร็จสมบูรณ 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันนี้รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเขามาเปนสวนสําคัญในการดําเนินชีวิตของผูบริโภค ทุกเพศทุกวัยอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
เทคโนโลยี ก็ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันสามารถ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคไดมากข้ึน ซึ่งแตกอนโทรศัพทเคลื่อนที่อาจทําไดแค
การโทร เขา-ออก แตปจจุบันไดมีการประยุกตรวมระหวาง เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ และ 
อินเตอรเนต ที่มีการพัฒนาใหมีความสัมพันธกัน  จึงทําใหเกิดเปน สมารทโฟนข้ึน โดยสมารทโฟน
จะชวยเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกผูบริโภคในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
เสมือนการยกเอาคุณสมบัติของคอมพิวเตอรมาไวในโทรศัพทเคลื่อนที่ อีกทั้งการแขงขันจาก
บริษัทผูผลิตแตละราย ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการแขงขันอยูตลอดเวลา ก็จะทําใหมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับสมารทโฟนมาเรื่อยๆ และผูบริโภคจําเปนตองเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ 
เพ่ือใชเปนปจจัยประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อดวยเชนกัน 
 ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ จะเลือกปจจัยที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สมารทโฟน อยางเชนปจจัยแรงจูงใจนั้น ถือเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ข้ึนได โดยปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภคนั้น สามารถจําแนกเปน ดานที่ใชเหตุผล และดานทีใ่ชอารมณ 
หรือ ผูบริโภคอาจจะใชทั้งสองอยางในการตัดสินใจก็ได ที่สามารถสงผลทําใหเกิดความตองการ และ
การแสดงออกเปนพฤติกรรมการซื้อ สําหรับปจจัยแรงจูงใจทั้ง 2 ดาน มีรายละเอียดดังนี้  
 1.  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการใครครวญพินิจพิจารณาของผูซื้อ
อยางมีเหตุผลกอนวา ทําไมจึงซื้อ โนเกียรุน ลูเมีย แรงกระตุนประเภทนี้ เชน ซื้อเพราะเห็นวาราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน ซื้อเพราะเห็นวามีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไม
ซับซอน ซื้อเพราะเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิตมีความทนทาน และซื้อเพราะเห็นวามีการใหบริการ
ระหวางการขาย/หลังการขายที่ใหความใกลชิด และขอมูลตามที่ลูกคาตองการได เปนตน 
 2.  แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ เปนแรงจูงใจที่เกิดจากความรูสึกในใจเปนตัวกระตุน โดยที่
ไมตองใชหลักเหตุผลเปนปจจัยในการตัดสินใจซื้อโนเกีย รุนลูเมีย เชน เพ่ือแสดงใหเหน็ถงึความเปน
ผูนําในเทคโนโลยีและเปนคนที่ทันสมัย เพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขางและไมเหมือนใคร เพ่ือบง
บอกรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตอยางมีสไตล และเพ่ือใหเปนไปตามกระแสนิยมของสังคมและ
กลุมคนรอบตัว เปนตน 
 จากการเลือกใชปจจัยดานแรงจูงใจทั้ง 2 ดานเปรียบเทียบกัน เพ่ือตองการทราบ
พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย วาผูบริโภคเห็นความสําคัญของแรงจูงใจดานไหนมากกวากันใน
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การตัดสินใจซื้อ เพ่ือเปนประโยชนในการนําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ สมารทโฟน ของบริษัทโน
เกียตอไป  
 สําหรับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคนั้น ก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อ โนเกีย รุนลูเมียข้ึน เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตจะเก่ียวของกับ อุปนิสัย ทัศนคติ รสนิยม 
คานิยมทางศีลธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน ดวยเหตุที่ผูบริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งเปนยุคสมัยใหมที่มีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภค และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคตามไปดวย 
ซึ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตนั้นมีหลากหลายดานหลายปจจัย  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ
งานวิจัย ที่จะใชรูปแบบการดําเนินชีวิตดานใดมาพิจารณา โดยสวนใหญแลวในการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค จะใชรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และ ดานความคิดเห็น ผล
ออกมาก็จะสามารถทราบถึงพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมียได และจะชวยนําไปพัฒนาตอยอดใน
เรื่องการทําโฆษณาและการทําการตลาด ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม จากการ
นําเสนอสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะเขากับรูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงใชในการวิเคราะห
วิธีที่จะกระตุนความตองการในแตละกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 
  สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย เปนย่ีหอที่เปนที่รูจักดี และมีชื่อเสียงมากตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุ บัน โดยบริษัท โนเกีย เปนบริษัทเกาแกของฟนแลนดซึ่ ง  เปนผูนํ าทางดาน
โทรศัพทเคลื่อนที่มาโดยตลอด เคยเปนบริษัทโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มียอดขายและมูลคาเปนอันดับ 1 
ของโลกและของปะเทศไทย โดยครอบครองสวนแบงทางการตลาดถึง 40% และเปนย่ีหอแรกที่
ผูบริโภคนึกถึงในดานโทรศัพทเคลื่อนที่ (ผูจัดการรายวัน, 28 กุมภาพันธ 2545) แตในปจจุบัน โน
เกีย สูญเสียตําแหนงผูนําทางการตลาด ประเภทสมารทโฟนไปใหกับคูแขง ซึ่งจากขอมูลในป 2013 
โนเกียตกลงมาอยูอันดับ 4 ในประเภทตลาดสมารทโฟน โดยอันดับ 1 ไดแก ซัมซุง ที่ 29.6% อันดับ 
2 แอปเปล 15.3% อันดับ 3 เอชทีซี 4.4% และอันดับ 4 โนเกียที่ 4.3% ตามลําดับ 
 โนเกีย รุนลูเมีย เปนสมารทโฟนที่ใชระบบปฎิบัติการ วินโดวฟ 8 ซึ่งเกิดจากการรวมมือ
กันระหวาง บริษัทโนกีย และบริษัทไมโครซอฟท ในการผลิตสมารทโฟน เพ่ือการแขงขันกับระบบ
ปฎิบัติการ ไอโอเอส ของบริษัทแอปเปล และระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ของบริษัทกูเก้ิล โดย โน
เกีย รุนลูเมีย จะมีหลายรุน และราคาที่แตกตางกัน เพ่ือใหครอบคลุมกลุมลูกคาทั้งตลาดบนและ
ตลาดลางใหไดมากที่สุด ตัวอยางเชน รุนลูเมีย 520 นั้นมีราคาเริ่มตนที่ 4,990 บาท ซึ่งถือวาราคา
เหมาะกับลูกคาที่สนใจสมารทโฟนระบบปฎิบัติการ วินโดวฟ 8 ในราคาไมแพง หรือจะตอบโจทย
ลูกคาที่ตองการความเปนผูนําทางดานนวัตกรรมกลองบนสมารทโฟนอยางรุนลูเมีย 1020 ที่มีความ
คมชัดของกลอง 41 ลานพิกเซล ซึ่งเปนสมารทโฟนที่มีกลองชัดที่สุดในปจจุบัน เปนตน  
 ดังนั้นผูจัดทําวิจัยจึงศึกษาเรื่องของ ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดานรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย โดยปจจัยแรงจูงใจที่จะพิจารณา
ศึกษาคือ ดานเหตุผล และดานอารมณ สวนปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต จะศึกษาในดาน
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กิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น จากปจจัยทั้งหลายนี้จะถูกนํามาศึกษาและทดสอบ
ตอไป  
 
ปญหานําวิจัย 
 เนื่องจาก โนเกีย รุนลูเมีย เปนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน 8 ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน และมีประสิทธิภาพ แตมีผูใชในจํานวนที่ยังไมมากพอที่จะกลับข้ึนเปนผูนําในตลาด สมาร
ทโฟน ทําใหผูวิจัยอยากทราบวาปจจัยดานแรงจูงใจ และรูปแบบการดําเนินชีวิต มีผลอยางไรกับ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคแตกตาง
กัน  
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย 
รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโน
เกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือทราบถึงปจจัยแรงจูงใจ ของผูบริโภคในปจจุบัน และสามารถใชเปนฐานขอมูลใน
การศึกษาเพ่ิมเติม สําหรับบุคคลที่สนใจ 
 2.  เพ่ือทราบถึงปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ของผูบริโภคในปจจุบัน และสามารถใชเปน
ฐานขอมูลในการศึกษาเพ่ิมเติม สําหรับบุคคลที่สนใจ 
 3.  เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน ใหกับบริษัทโนเกียในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตามความ
ตองการของผูบริโภคไดมากข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 ประชากร คือ ประชาชนที่เคยซื้อและใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ที่วางจําหนาย
ในป ค.ศ. 2013 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน  
 กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่เคยซื้อและใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ที่วาง
จําหนายในป ค.ศ. 2013 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 385 คน ตามสูตร
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ของทาโร ยามาเน และทําการเก็บเพ่ิมอีก 15 คน รวมเปน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้    
 1.  เลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพ่ือคัดกรองผูคนโดยเลือก
ศูนยบริการโนเกีย ขนาดใหญ ที่ผูบริโภคนิยม ไปซื้อสมารทโฟน ประกอบดวย 
  1.1 ศูนยโนเกีย หางมาบุญครอง 
  1.2 ศูนยโนเกีย สยามพารากอน  
  1.3 ศูนยโนเกีย หางซีคอนสแควร ศรีนครินทร 
  โดย ใช คํ าถามเ บ้ือ งต น  (Screening Question) คื อ  “ท าน เคยซื้ อ แล ะ ใ ช
โทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูมีย ที่วางขายในป 2013 หรือไม” ไดคําตอบคือ “ใช” กับ “ไมใช” 
หากใช ใหถามตอและเขาสูการทําแบบสอบถามจากผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย จนครบ 
400 คน แตหากไมเคยใช ถือเปนการจบ การตอบแบบสอบถามนั้น 
 2.  เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งจะเลือกตัวอยางจาก
ผูที่อยูในบริเวณที่ทําการสํารวจ และกลุมที่ไดรับเลือกเปนตัวอยางจะข้ึนอยูกับเจาหนาที่ภาคสนาม
เลือกข้ึนมา รวมทั้งความสมัครใจของผูใหขอมูล ซึ่งบังเอิญที่ผูตอบรายนั้นๆ ปรากฏตัวข้ึนใน
ชวงเวลาที่สัมภาษณเทานั้น จึงไมทราบโอกาสที่ตัวอยางแตละหนวยตัวอยางจะถูกเลือก (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน; และคณะ.  2541) 
 หมายเหตุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการเก็บแบบสอบถามชนิดออนไลนเพ่ิมเติม โดย
โพสตแบบสอบถามไวบน Blog และ Website ที่เก่ียวของกับโนเกีย รุนลูเมีย เชน NOKIA Lumia 
Thailand Fanclub เปนตน 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 1.  ลักษณะสวนบุคคล 
  1.1 เพศ   
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง  
  1.2 อายุ  
    1.2.1 18-22 ป 
   1.2.2 23-27 ป 
   1.2.3 28-32 ป 
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   1.2.4 33-37 ป 
   1.2.5 38-42 ป 
   1.2.6 43 ปข้ึนไป 
  1.3 ระดับการศึกษาในปจจุบัน  
   1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
   1.3.2 ปริญญาตรี 
   1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 
  1.4 อาชีพ 
   1.4.1 นิสิต/นักศึกษา 
   1.4.2 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   1.4.3 พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 
   1.4.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
 2.  ปจจัยแรงจูงใจ 
  2.1 ดานเหตุผล 
   2.2 ดานอารมณ 
 3. รูปแบบการดําเนินชีวิต 
  3.1 กิจกรรม 
  3.2 ความสนใจ 
  3.3 ความคิดเห็น  
 
 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย ลูเมีย ของผูบริโภคใน
เขตปทุมวัน ประกอบดวย ชวงเวลาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ บุคคลที่มีผลตอการซื้อ ระดับราคา
ที่ซื้อ และ สถานที่ซื้อ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  สมารทโฟน หมายถึง โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่สามารถโทรศัพทเขา - ออกได ทอง
อินเตอรเนตได และรองรับระบบปฎิบัติการ ตางๆได เสมือนยกเอาคุณสมบัติ คอมพิวเตอรมารวมไว
ในโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 2.  โนเกีย รุนลูเมีย หมายถึง สมารทโฟนย่ีหอโนเกีย ที่ใชระบบปฎิบัติการ วินโดวฟโฟน 8 
ที่มีการวางจําหนายในป 2013 มีระดับราคาตั้งแต 4,990 – 24,990 บาท ประกอบดวยรุน ลูเมีย 
520, 620, 625, 720, 820, 920, 925 และ 1020 
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 3.  ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อและใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย รวมทั้งผูที่เคยซื้อและใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ที่
อาศัยอยูในประเทศไทยผานการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน 
 4.  พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย หมายถึง การกระทําของผูบริโภคในการซื้อ โนเกีย 
รุนลูเมีย ไดแก ชวงเวลาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ บุคคลที่มีผลตอการซื้อ ระดับราคาที่ซื้อ และ 
สถานที่ซื้อ 
 5.  รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง การใชชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันที่มีการใชสมาร
ทโฟน โนเกียรุน ลูเมีย เขามาเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตทั้งสามดาน คือ ดานกิจกรรม ดานความ
สนใจ และดานความคิดเห็น ดังนี้ 
  5.1 การจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ (Activities) คือ กิจกรรมที่ซึ่งหมายถึง
ปฏิกิริยาที่แสดงออกผาน โนเกีย รุนลูเมีย เชน เพ่ือโทรสื่อสาร, ถายรูป, ฟงเพลง, ดูภาพยนต, คลิป
วีดีโอ, เช็คเมลล, ทองอินเตอรเนต, เลนเกม และการสนทนาหรือแชท เปนตน  
  5.2 เรื่องที่สนใจเปนพิเศษ และ การจัดลําดับความสําคัญของสิ่งตางๆ (Interests) คือ 
เปนความสนใจ ในคุณสมบัติบางเรื่องที่ใหความสําคัญมากกวาเรื่องอ่ืนๆ ของ โนเกีย รุนลูเมีย และ
ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อข้ึน เชน สนใจในระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน ความคมชัดของกลอง 
ระบบมัลติมีเดียในเรื่องของเสียงและความคมชัดของภาพ แบตเตอรี่สามารถใชงานไดนาน และ
รูปลักษณและการออกแบบ เปนตน 
  5.3 ความคิดเห็น (Opinions)  คือ ความคิดเห็นตอ โนเกีย รุนลูเมีย วาผูบริโภคมี
มุมมองเปนอยางไร เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการซื้อ เชน ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบาย
ข้ึน ชวยใหคุมคาเงินไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และ ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม เปนตน  
 6.  แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่อยูภายในรางกายของบุคคล และการกระตุนจากสิ่งเราเรียกวา
สิ่งจูงใจ (Motive) ในที่นี้คือ โนเกีย รุนลูเมีย สงผลทําใหเกิดความตองการ และการแสดงออกเปน
พฤติกรรมการซื้อ ดังนั้น การจูงใจจึงเปนวิธีการกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อข้ึน ใน
งานวิจัยนี้จะศึกษาจาก ทางดานเหตุผล และดานอารมณ ใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสมารทโฟน โน
เกีย รุนลูเมีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  6.1 แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการ
ใครครวญพินิจพิจารณาของผูซื้ออยางมีเหตุผลกอนวา ทําไมจึงซื้อ โนเกียรุน ลูเมีย แรงกระตุน
ประเภทนี้ เชน ซื้อเพราะเห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน ซื้อเพราะเห็นวามีการ
ใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน ซื้อเพราะเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิตมีความทนทาน 
และซื้อเพราะเห็นวามีการใหบริการระหวางการขาย/หลังการขายที่ใหความใกลชิด และขอมูลตามที่
ลูกคาตองการได เปนตน 
  6.2 แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ (Emotional Buying Motive) เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความรูสึกในใจเปนตัวกระตุน โดยที่ไมตองใชหลักเหตุผลเปนปจจัยในการตัดสินใจซื้อโนเกีย รุนลู
เมีย เชน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําในเทคโนโลยีและเปนคนที่ทันสมัย เพ่ือใหเปนจุดเดน
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ของคนรอบขางและไมเหมือนใคร เพ่ือบงบอกรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตอยางมีสไตล และ
เพ่ือใหเปนไปตามกระแสนิยมของสังคมและกลุมคนรอบตัว เปนตน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาเรื่อง “ปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค” มีกรอบแนวคิดในการศึกษา
คนควาตอไปนี้   
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
   
ลักษณะสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

 

  
แรงจูงใจในการซื้อ โนเกีย ลูเมีย 

1. ดานเหตุผล 
2. ดานอารมณ 

 

  
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เก่ียวของกับ 
สมารทโฟน 

1. กิจกรรม 
2. ความสนใจ 
3. ความคิดเห็น 

 

 
 
 
 
    พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมียของผูบรโิภค 

1. ชวงเวลาที่ซื้อ  
2. วัตถุประสงคในการซื้อ  
3. บุคคลที่มีผลตอการซื้อ  
4. ระดับราคาที่ซื้อ  
5. สถานที่ซื้อ 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. เพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
 2. อายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 3. ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 4. อาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 5. แรงจูงใจทางดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
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 6. แรงจูงใจทางดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
 7. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค 
 8. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค   
 9. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย 
ของผูบริโภค 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและ
ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 4. ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ โนเกีย ลูเมีย ที่วางจําหนายในป 2013  
 5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจตามพจนานุกรมการจัดการ (Dictionary of Management ) ของทอส และคารโร
สลล (Tois; & Carroll. 1982: 387) หมายถึงแรงขับแตละบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรม 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2544: 120) ไดกลาวแรงจูงใจ (Motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจาก
คําภาษาละตินที่วา mover ซึ่งมายถึง “เคลื่อนไหว (Move)” คําวาแรงจูงใจ จึงมีการใหความหมายไว
ตางๆกันดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจ หมายถึง “บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา 
หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย” (Walters.1978:218) กลาวอีกไหนหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทํานั้นเอง 
 2. แรงจูงใจหมายถึง “สภาวะที่มีอยูในตัวที่เปนพลัง ทําใหรางกายมีการเคลื่นไหวไปใน
ทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะสิ่งแวดลอม เลาวดอน
และ บิททา(Loundon; & Bitta.1988:368)” 
 ชูศักด์ิ ศรีสูงเนิน (2540: 10) ไดใหความหมายวา แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลไดรับ
การกระตุนจากสิ่งเราและทํา (2551: ออนไลน) ไดกลาวไววาแรงจูงใจ (Motivation) คือสิ่งที่ควบคุม
พฤติกรรมของมนุษยอันเกิดจากความตองการ (Need) พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา
หรือจากการเรียนรูก็ไดแรงจูงใจเกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆเองภายในไดแก
ความรูสึกตองการหรือขากอะไรบางอยาง จึงเปนพลังชักจูงหรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรม
เพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการนั้น  สวนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นําชองทางและมา
เสริมสรางความปราถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากอาจเกิดจาก
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สิ่งเราภายในหรือภายนอกแตเพียงอยางเดียวหรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวาแรงจูงใจ
ทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความตองการของมนุษย ซึ่งความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญ
กับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสื่งเราอ่ืนๆเชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เปน
มิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัลหรือกําลังใจหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจให
เกิดแรงจูงใจได 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545: 305) ไดกลาวถึง การจูงใจหมายถึง อิทธิพลภายใน
บุคคลซึ่งเก่ียวกับระดับการกําหนดทิศทางและการใชความพยายามในการทํางานอยางตอเนื่อง การ
จูงใจจึงเปนสิ่งเราซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุมรักษาพฤติกรรมและการกระทํา หรือเปน
สภาพภายในซึ่งเปนสาเหตุใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาสามารถบรรลุเปาหมาย
บางประการได 
 สิ่งจูงใจเปนตนเหตุของการใหมนุษยปฎิบัติ เคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มุง
ไปสูจุดหมายปลายทาง อดุลย จาตุรงคกุล (2546: 141)  
 กลาวโดยสรุป แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งที่อยูภายในรางกายของบุคคลและ
กระตุนจากสิ่งเราเรียกวาสิ่งจูงใจ (Motive) สงผลทําใหเกิดความตองการ การแสดงออกการมี
พฤติกรรมตางๆที่นําไปสูการตองสนองความตองการ ดังนั้น การจูงใจจึงเปนวิธีการกระตุนให
ผูบริโภคเกิดพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมกอจะสงผลใหเกิดกระบวนการตางๆหากสิ่งจูงใจที่
เหมาะสมกับบุคคล จะสงผลตอการตอบสนองดวยการกระทําหรือพฤติกรรมทุกอยาง (Behavior) ให
ไดมาซึ่งความสําเร็จอันเปนเปาหมายสูงสุด (Goals) 
 
 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีแรงจูงใจ 
 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว 
(Ablaham H. Maslow ) เปนนักจิตวิทยาที่ไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยโดยมีแนวคิดวาความ
ตองการของมนุษยมีข้ันตอน ถาความตองการอันหนึ่งไดรับความตองการสนองจนเปนที่พอใจแลว 
ความตองการการถัดไปที่สูงกวาก็จะเกิดข้ึน ทุกคนมีความตองการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว 
ความตองการถัดไปที่สูงกวาก็จะเกิดข้ึน ทุกคนมีความตองการ 5 ระดับดังนี้ 
 1. ความตองการทางรางกาย (Physilogical Needs) ซึ่งเปนความตองการที่เก่ียวกับความ
หิว ความกระหาย ที่อยูอาศัย เพศสัมพันธ เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ถือเปนความตองการทาง
รางกายจะอยูลําดับต่ําที่สุด ความตองการพ้ืนฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลวความตองการเหลานี้
จะหมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพ้ืนฐาน ซึ่งเชื่อวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ถามนุษยไดรับการ
ตอบสนองในข้ันนี้แลวก็มีมีความตองการข้ันตอไป 
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความตอกงารความปลอดภัยความ
ตองการลําดับที่สองของมาสโลว จะถูกกระตุนหลังจากที่ความตองการทางรางกายถูกตอบสนองแลว 
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ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยปราศจากอันตราย
ทางรางกายและจติใจ 
 3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการทางสังคมคือความตองการ
ระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว ความตองการทางสังคใมจะหมายถึง ความตองการที่จะเก่ียวพัน การมี
เพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน การเปนเจาของสิ่งตางๆ และการมีมิตรภาพกับคนอ่ืนๆ 
 4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงคือ
ความตองการระดับสี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะสรางการเคารพ
ตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน 
 5. ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Self – Actualization Needs) คือความ
ตองการระดับสูงสุด ซึ่งเปนความตองการที่เก่ียวกับความสําเร็จ สมหวังตามนึกคิดของตนรวมทั้ง
ความเจริญกาวหนาการใชความรูสึกความสามารถที่เต็มศักยภาพและความสมบูรณในชีวิต 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงลําดับข้ันตอนของความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2550):  พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 80. 
 
 มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจากต่ําสุดไปยังสูงสุด และเมื่อตองการ 
ณ ระดับต่ําสุดดานรางกายไดถูกตอบสนองแลว ความตองการ ณ ระดับสูงข้ึนตอไปดานความ
ปลอดภัยจะมีความสําคัญมากที่สุดและขยับข้ึนตอไปตามลําดับ เนื่องจากตามทฤษฎีของมาสโลวนั้น 
บุคคลจะถูกทําใหตอบสนองความตองการระดับต่ํากอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความ
ตองการระดับสูงย่ิงกวาข้ึนไป เมื่อความตองการอยางหนึ่งถูกตอบสนองแลวความตองการนี้จะไม
เปนสิ่งจูงใจที่มีพลังอีกตอไปอีก ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานที่วาความตองการที่
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ยังไมถูกตอบสนองจะเปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคลเมื่อความตองการไดถูกตอบสนอง
แลว  ความตองการเหลานี้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมอีกตอไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2550:79-81) 
 
 สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ 
 สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจมีหลายกรณี พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159) กลาวถึง 
สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจไวดังนี้ 
 1.  แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives)  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการ
ใครครวญพินิจพิจารณาของผูซื้ออยางมีเหตุผลกอนวา ทําไมจึงซื้อสินคาชนิดนั้น แรงกระตุน
ประเภทนี้ ในที่นี้ จะยกตัวอยางเปนรถยนต ไดแก  
  1.1 ความประหยัด (Economy) หมายถึงความประหยัดในการซื้อและใช เชน ใน
ปจจุบันนิยมใชรถยนตขนาดเล็กมากกวารถยนตขนาดใหญ เพราะรถยนตขนาดเล็กถูกกวาและ 
ประหยัดคานามันไดมากกวา เปนตน  
  1.2 ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช (Efficiency and Capacity) เชน คนนิยม
ยางเรเดียล ก็เพราะมีประสิทธิภาพในการเกาะถนนไดดีกวายางรถยนตธรรมดา หรือบางคนซื้อ
นาฬิกาโอเมกาก็เพราะเชื่อวามีความเที่ยงตรงในการรักษาเวลาดี เปนตน 
  1.3 ความเชื่อถือได (Dependability) เปนแรงจูงใจในการซื้อที่มีความสําคัญมากอยาง
หนึ่งอยางเชน ปกติผูผลิตหรือผูขายมักจะมีสัญญาประกันสินคาให เชน รับประกันภายใน 1 ป หรือ
จะซอมใหฟรีเมื่อสินคาชํารุด เปนตน  
  1.4 ความทนทานถาวร (Durability) เชน บางคนนิยมใชผลิตภัณฑที่ทํามาจาก 
อเมริกาหรือจากประเทศทางตะวันตกมากกวาผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากประเทศจีน เพราะรูวา 
ผลิตภัณฑจากประเทศจีนมักไมคอยคงทนถาวรเมื่อเทียบกับ อเมริกาหรือยุโรป เปนตน  
  1.5 ความสะดวกในการใช (Convenience) เชน การนิยมใชรถยนตอัตโนมัติ เพราะจะ
ไดไมยุงยากในการเขาเกียร เปนตน 
 2.  แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ (Emotional Buying Motive) แบงออกไดดังน้ี  
  2.1 การเอาอยางแขงดีกัน (Emulation) เชน เมื่อเห็นเพ่ือนฝูงญาติมิตร หรือเพ่ือนบาน
ใกลเคียงมีอะไรเดน ตนเองก็พยายามไปขวนขวายมาบางเพ่ือไมใหนอยหนาเขา เปนตน  
  2.2 ตองการจุดเดนเปนเอกเทศ (Individuality) เชน ตองการแตงตัวดวยเสื้อผาที่
ทันสมัยหรือนําแฟชั่นเพ่ือแสดงจุดเดน และแตกตางไมซ้ําแบบใคร เปนตน  
  2.3 ตองการอนุโลมคลอยตามผูอ่ืน (Conformity) เปนลักษณะตรงขามกับพวกตองการ
จุดเดนเปนเอกเทศ พวกนี้จะรอคอยจนกวาคนอ่ืนเขาซื้อกัน หรือซื้อตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอตน 
บุคคลที่มีชื่อเสียงและที่เปนที่ชื่นชอบ เปนตน  
  2.4 ตองการความสะดวกสบาย (Comfort) เปนแรงจูงใจที่เกิดผูซื้อตองการความ
สะดวกสบายในการทํางานที่เปนอยู การผอนแรง หรือการพักผอน เปนตน  
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  2.5 ตองการความสําราญเพลิดเพลินใจ (Entertainment and Pleasure) เปนแรงจูงใจ
ที่เกิดจากผูซื้อตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การซื้อเครื่องเลนดีวีดีมาชมภาพยนตร  
เปนตน  
  2.6 ความทะเยอทะยานมักใหญใฝสูง (Ambition) เปนความหย่ิง หรือความปรารถนา
เก่ียวกับศักด์ิศรีเกียรติคุณ เชน ชอบซื้อรถขนาดใหญ เพ่ือใหสังคมยอมรับวาเปนคนมีเกียรติ มี
บารมี เปนตน  
 เนื่องจากโนเกียลูเมีย เปนสินคาเทคโนโลยี และ สินคาฟุมเฟอย ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาที่แรงจูงใจทั้งในดานเหตุผล และแรงจูงใจในดานอารมณของผูบริโภคที่ทําให
เกิดพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 แนวความคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle concepts) เปนแนวคิดที่ถูกนําเสนอ
ข้ึนเปนครั้งแรกในป 1963 โดย William Lazer ไดใหคําจํากัดความของรูปแบบการดําเนินชีวิตเอาไว
วา เปนการแสดงให เห็นถึงภาพรวมของวิถีการใช ชีวิตที่แตกตางกัน โดยการสร างเปนรูปแบบที่
พัฒนามาจากความตอเนื่องของการดําเนินชีวิตในสังคม อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 150) ไดกลาวถึง
รูปแบบการใชชีวิตไววา การดํารงชีวิตของมนุษยในแตละยุคมิไดเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ มนุษย
อยูรวมกันเปนกลุมแตละกลุมมีกฎหรือเกณฑที่ทุกคนในกลุม พึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแต ละคน
ในกลุมจึงเปนไปในทํานองเดียวกันไมเพียงเทานั้น พฤติกรรมของบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมี
รูปแบบที่เรียกวา “ทํานองเดียวกัน" เช นกัน บุคคลผู  เป นสมาชิกของกลุ ม ชั้นทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่กลาวมาแลวนี้จะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพ หรือใช ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผน
ของการบริโภคข้ึนมาเพ่ือใชในสังคม แบบแผนดังกลาวเราเรียกวา “แบบของการใชชีวิต” (Lifestyle) 
แบบของการใชชีวิต สามารถจําแนกตามลักษณะได ดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 261) 
 1. ตื่นตัวกับไมตื่นตัว  (Active versus Passive) เชน ผู บริโภคเขารวมในการเลนกีฬา 
หรือ เขาดูคอนเสิรตรายการสด สวนแบบไมตื่นตัวนั้น ผูบริโภคดูโทรทัศนหรือฟงเทปอยูบาน 
 2. การโออวดกับการสวนตัว (Ostentaious versus Private) แบบแรกแสวงหาสัญลักษณ
แหงความสําเร็จที่ปวงชนยอมรับ ซึ่งตรงขามกับแบบหลังแสวงหาสินคาใชเฉพาะตัว 
 3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family versus Career) แบบแรกมีบุตรและใชเวลากับกิจกรรม
ของครอบครัว แตแบบหลังไมมีบุตรและใชเวลาเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
 4. ทองถิ่นกับนครหลวง (Local versus Cosmopilitan) แบบแรกเขารวมกับชมรมทองถิ่น
กับแบบหลังเขารวมกับโลกที่กวางกวา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 135) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles) หมายถึง 
รูปแบบการดําเนินชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปแบบของ (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ (3) 
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ความคิดเห็น ซึ่งรูปแบบดํารงชีวิตข้ึนกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุ มอาชีพของแต ละบุคคล 
นักการตลาดเชื่อวา การเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต  
 นักวิชาการทางดานพฤติกรรมผู บริโภคมักใชคําวา “แบบของการใชชีวิต - Lifestyle” กับ
คําวา “Psychographics” แทนกัน แตนักวิชาการบางที่ ใหความหมายของ Psychographics วาเป
นเทคนิคในการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคและเพ่ือจําแนกประเภทของ
ผูบริโภค อยางไรก็ดี ในทางวิชาการแลว การวิเคราะหแบบของการใชชีวิต (Lifestyle analysis) มี
การเนนความสําคัญที่คานิยมและปฏิกิริยาในสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม แตการวิจัยของ 
Psychographics analysis มุงเนนที่การใชหลักทางจิตวิทยากับความคิดเห็น (Opinion) และทศันคต ิ
(Attitudes) “แบบของการใชชีวิต” นั้นโดยปกติใช เพ่ืออธิบายวิถีทางที่ผู บริโภคดํารงชีพ ในขณะที่ 
“Psychographics” อธิบายความคิดเห็นที่ผูบริโภคที่มีอยู กลาวโดยสรุปทั้งสองคํา หมายถึงวิถีทางที่
ผู บริโภคแสดงออกถึงวัฒนธรรม ค านิยม ลักษณะประชากรศาสตร และบุคลิกภาพ โดยอยู ใน
ขอบเขตของการจัดสรรทรัพยากรตางๆ เชน เวลาและเงิน (เวลส ; ไทเกอร. 1971) วิธีการศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิต ไดใชมาตรวัดลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) ซึ่งเปนวิธีการวัดเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities Interests 
and Opinions; AIO) William D. Wells and Douglas J.Tigert ไดอธิบายการวัดแบบ AIO ไววา เป
นการวัดรูปแบบดําเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาตอกิจกรรมตางๆ เรื่องที่ใหความสนใจ หรือเอา
ใจใสเปนพิเศษ และความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมแตละบุคคล (วอเม็น; ไมเนอร. 1998: 220) กล
าววา รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือ Lifestyle หมายถึง บุคคลมีการดําเนินชีวิตอยู อยางไร (แลมบ 
แอร. 2000: 168) กล าวว า รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง รูปแบบการใช ชีวิตประกอบด วย
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใชชีวิต  
 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการใชชีวิต มักจะทําใหเกิดป ญหามีรากฐานมาจาก
การบริโภค (Consumption-related Problems) หรืออาจจะเกิดโอกาสที่จะทําการตัดสินใจใหม ป 
ญหานี้จะนําไปสู กระบวนการที่มีความผันแปรและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย างสม่ําเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดเพราะการที่ผู บริโภคทําการตัดสินใจหรือไม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนตอตัว
กําหนดแบบของการใช ชีวิต เช น เกิดการเปลี่ยนแปลงค านิยมจนทําให แบบแผนดังกล าว
เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 รูปแบบของการดําเนินชีวิตของบุคคลมิได เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงอยา
งมากถาเปลี่ยนมากมายและสม่ําเสมอคนจะตองวิตกกังวลและอาจเกิดภาวะลมเหลว (Frustration) 
ดังนั้น รูปแบบของการใชชีวิตคอยๆ เปลี่ยนแปลงและเปนไปในรูปไมรูตัว การเปลี่ยนแปลงมากและ
กระทันหันที่มีตอแบบของการดําเนินชีวิต เชน การเปลี่ยนงาน คูสมรสตาย สงคราม พายุ บาดเจ็บ 
จบการศึกษา เปนตน 
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 AIO (Activities, Interests, Opinions) AIO เปนเครื่องมือที่ออกแบบมาเพ่ือวัดรูปแบบ
การดําเนินชีวิตซึ่งแสดงออกมา ผานทางตัวแปรตางๆ โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามที่ประกอบ
ไปดวยขอความจํานวนมาก เก่ียวกับหัวขอตอไปนี้  
 1. การจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ (Activities) คือ กิจกรรมที่ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยา
ที่แสดงออก เชน ดูโทรทัศน เลนเกม เลาใหเพ่ือนเก่ียวกับงาน แมวาปฏิกิริยานี้ใคร ๆ ก็เห็นอยู แตก็
ไมสามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําได หมด และก็ไมใครจะมีใครทําการวัดเพ่ือหาเหตุผลของ
ปฏิกิริยานี ้
 2.  เรื่องที่สนใจเปนพิเศษ และ การจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต างๆ (Interests) คือ 
ความสนใจเปนความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ หรือวัตถุ โดยมีระดับของความตื่นเต นที่เกิดข้ึน 
เมื่อไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษกับมัน 
 3.  ความคิดเห็นต อตนเองและโลกรอบตัว (Opinions) คือ ความคิดเห็น เป นไปในรูป
คําพูดหรือเขียนตอบ ที่บุคคลตอบตอสถานการณที่ถูกกระตุ น คําตอบของความคิดเห็นเราใช เพ่ือ
อธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินคา เชน เชื่อในสิ่งที่บุคลลอ่ืนตั้งใจ ความ
เชื่อเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ประเมินรางวัลที่จะไดรับการเลือกทางเลือก และโทษที่จะเป นผล 
ของการเลือกทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การจัดกลุม AIO เพ่ือการศึกษาแบบของการใชชีวิต 
 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2546):  การวิจัยธุรกิจ.  หนา 206. 
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 จุดมุงหมายสําคัญของคําถาม AIO เพ่ือตองการทราบขอมูลจากผูบริโภควา มีความคิดเหน็
อยางไรตอผลิตภัณฑหรือบริการ และผลิตภัณฑหรือบริการมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับผูบริโภค
อยางไร เพ่ือใหนักวิจัยจะไดนําขอมูลมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ หรืออาจนํามาใช
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการใหม หรือปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารบางอยางเพ่ือให
สอดคลองตามความตองการ ตามแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค นอกจากนั้น ขอมูลที่ไดจาก
คําถาม AIO อาจนํามาใชกําหนดลักษณะ (Profiles) เพ่ือแบงสวนตลาดของผูบริโภคออกเปนกลุมๆ 
โดยถือแบบการดําเนินชีวิตเปนเกณฑในการแบงเพ่ือจัดทําโฆษณาสรางแนวคิดหลัก เพ่ือให
สอดคลองกับผูบริโภคแตละกลุม ตามลักษณะที่แตกตางกันไดอีกดวยจากตารางจะเห็นวา AIO 
Framework ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ซึ่งใชเปนแนวทางในการวิจัย เพ่ือนํามาจัดรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชนในกลุมตางๆ ใหออกมาชัดเจนข้ึนวามีลักษณะ
ทางจิตวิทยาเปนอยางไร ตัวอยางแบบของการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบัน ดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 
2550: 150-152) 
 1. บทบาททางสังคม (Social Roles) โครงสรางของความสัมพันธของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบานและทําหนาที่ตัดสินใจกับเรื่องตางๆ 
ภายในบานของตน สามีมักจะทําหนาที่ในการตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับ
การศึกษาสูงข้ึนออกไปทํางานนอกบานจึงทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญในการซื้อและมีอํานาจซื้อใน
อัตราสูงข้ึนในตลาด ซึ่งก็เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญแกแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย ใน
ปจจุบันนี้สมาชิกแตละคนในครอบครัวตางก็มีบทบาทและอิทธิพลตอการซื้อสิ่งของใหกับครอบครัว
มากทีเดียว เมื่อมีการตัดสินใจเลือกตราย่ีหอของสินคาใหญๆ ก็มักจะมีการรวมกันตัดสินใจ 
 2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure Time) ในปจจุบันเราทํางานนอยลงเหลือสัปดาหละ 
5 วัน ดังนั้น “ปรัชญาของการใชเวลาพักผอน” จึงมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของแบบของการใชชีวิต เรา
เปนไดชัดวาทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฬาเพ่ือการพักผอนมากข้ึน เชน ไปเที่ยว
ชายทะเล สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจเก่ียวกับดอกไม การแสดงมหรสพ การออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การเพ่ิมเวลาพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิตที่แตกตาง
กันไปจากเดิม ตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึงการแตงกาย การใชเครื่องทุนแรง เปนตน 
 3. ชวงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะนี้มีการเรงชวงเวลาของชีวิตมากข้ึนบุคคล
จะไมใครเต็มใจที่จะรอเวลาที่จะตอบสนองความตองการสําหรับสินคาหรือบริการตางๆ แมวาเขาจะ
ไมมีเงินพอที่จะซื้อก็ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวนี้ จะเพ่ิมความสําคัญในการให
สินเชื่อในการขายของนักการตลาด ตลอดจนถึงบริการขายผอนสงของบริษัทตางๆ และสถาบัน
นอกจากนี้ ยังทําใหบริษัทตางๆ ตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในรูปเครื่องจักรและระบบ
อัตโนมัติ มีเครื่องมือสําหรับขายสินคาตลอดจนเครื่องยนตกลไกในการบรรจุสินคา ผลิตสินคา
ประทับตราสินคาไว เพ่ือใหทันกับความตองการของสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
และเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ราคาก็อาจต่ําลงแตบริการดีข้ึนนอกจากเรื่องที่
กลาวมานี้ แบบของการใชชีวิตของผูบริโภคยังเก่ียวของกับตนทุนในแงของเวลาและความพยายาม
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ที่ลงไปในการจายของการบริโภคและการใชของผูซื้อดวย ปจจุบันการซื้อแตละครั้งสะดวกรวดเร็ว
กวาแตกอนมาก เนื่องจากมีการเพ่ิมความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาดมากข้ึน เชน การ
ใชตราย่ีหอและบรรจุหีบหอที่เดนดึงดูดใจ การโฆษณาและการสงเสริมการขายที่เราใจย่ิงในยุคจรวด
นี้ดวยแลวทุกสิ่งทุกอยางที่ผลิตออกขายนั้น นักการตลาดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑให “ใชไดโดย
ฉับพลัน” (Instant Use) เราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก ขาวตม น้ําปลา ผง
เครื่องแกงสําเร็จรูป เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความพอใจแกผูบริโภคในการอํานวยความสะดวก และ
ความงายแกการบริโภคผลิตภัณฑ และเพ่ือใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของแบบของการใชชีวิต 
 4. การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนที่ทางสังคมเปนลักษณะที่สําคัญ
อยางหนึ่งของแบบของการใชชีวิตของผูบริโภคซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆ เชน การเปลี่ยนงาน รายไดเพ่ิม
และการแยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาที่เพ่ิมข้ึนไดยกระดับรสนิยมและกลายเปน
สวนสําคัญในการเพ่ิมการเคลื่อนที่ทางสังคม นอกจากนั้น การศึกษาไดทําใหงานเก่ียวกับการ
เคลื่อนยายภายในชั้นของการใชจายและแบบแผนของครอบครัวไดเปลี่ยนไป โดยข้ึนอยูกับความ
ปรารถนาและความคาดหมายมากกวาที่จะข้ึนอยูกับรายไดปจจุบัน เราจะเห็นไดวามีการใชสินเชื่อ
มากข้ึนและการเคลื่อนที่ก็เพ่ิมมากชึ้น ชนชั้นกลางมีมากข้ึน การเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็มีมากข้ึน
ดวย บุคคลยายจากทองถิ่นเขาอยูในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพจนแนนไปหมด 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเนนศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตในดานที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมการซื้อ โนเกียรุนลูเมีย โดยพิจารณาถึงการกระทํากิจกรรม (A) ความสนใจ (I) และความ
คิดเห็น (O) 
 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคนั้น จะเริ่มตนที่ ข้ันตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อกอน และพฤติกรรมผูซื้อ ดังนี้ 
 
 3.1. ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540: 52-54) ข้ันตอนในการตัดสินใจ มี 7 ข้ันตอน 
 ข้ันที่ 1 การระบุปญหา (Define problem) เปนข้ันตอนแรกที่มีความสําคัญอยางมาก 
เพราะจะตองระบุปญหาไดถูกตองจึงจะดําเนินการตัดสินใจในข้ันตอนตอๆไปได 
  ข้ันที่ 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Identify limiting factors) เปนการระบุปญหาได
ถูกตองแลว นําไปพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ ขององคกร โดยพิจารณาจากทรัพยากรซึ่งเปน
องคประกอบของกระบวนการผลิต 
  ข้ันที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Development alternative) ข้ันตอนที่ผูบริหารตองพัฒนา
ทางเลือกตางๆ ข้ึนมาซึ่งทางเลือกเหลานี้ควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเปนไปได ในการ
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แกปญหาใหนอยลงหรืใหประโยชนสูงสุด เชน เพ่ิมการทํางานกะพิเศษ เพ่ิมการทํางานลวงเวลาโดย
ใชตารางปกติ เพ่ิมจํานวนพนักงาน 
 ข้ันที่ 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analysis the altematives) เมื่อไดทําการพัฒนาทางเลือก
ตางๆ โดยนําเอาขอดีขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ ควรพิจารณาวา
ทางเลือกนั้นนํามาใช จะเกิดผลตอเนื่องอะไรตามมา 
  ข้ันที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อผูบริหารไดทําการ
วิเคราะห และประเมินทางเลือกตางๆ แลว ผูบริหารควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละ
ทางเลือกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือพิจารณาวาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว 
  ข้ันที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implernent the decision) เมื่อผูบริหารไดหา
ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  ข้ันที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแกการสรางระบบการควบคุมและ
ประเมินผลซึ่งจะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลยอนกลับที่เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม ขอมูลยอนกลับจะชวยใหผูบริหารแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมได 
 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) 
ในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการใดของผูบริโภคจะตองผาข้ันตอนหลักๆ 6 ข้ันตอน ดังนี้ (พิบูล  
ทีปะปาล. 2545: 66-69; อางอิงจาก Kotler; & Armstrong, 1997: 160; Lamb, Hair, & McDaniel, 
1992: 76) 
   1.  การรับสิ่งเรา (stimulus) หมายถึง สิ่งกระตุน (cue) หรือ แรงขับ (drive) ซึ่งเปนเหตุจูง
ใจใหบุคคลกระทําหรือปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง ผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราจากหลายๆ แหลง คือ สิ่งเรา
จากสังคม (social cue) เกิดจากการติดตอสังสรรคกันระหวางบุคคลซึ่งไมเก่ียวของกับผูขายสินคา 
เชน การพูดคุยกับเพ่ือน สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนรวมงานและบุคคลอ่ืน ๆ สิ่งเราจากการโฆษณา 
(commercial cue) เกิดจากผูขายสงขาวสารการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เพ่ือจูงใจใหคนเกิดความ
สนใจในผลิตภัณฑและบริการที่เสนอขาย ซึ่งไมวาจะเปนการโฆษณา การขายโดยบุคคล และ
กิจกรรมการสงเสริมการขายทั้งหมดถือวาเปนสิ่งเราที่เกิดจากการโฆษณา สวนสิ่งเราที่ไมใชการ
โฆษณา (noncommercial cue) มักจะมาจากขาวสารจากแหลงที่เปนกลางไมลําเอียง  เชน 
Consumer Reports หรือเอกสาร รายงานตางๆ ของรัฐบาลซึ่งเปนแหลงขาวที่ไดรับความเชื่อถือสูง 
และสิ่งเราที่เกิดจากแรงขับภายในรางกาย (physical drive) เกิดข้ึนจากประสาทสัมผัสทางรางกาย
ไดรับผล-กระทบทําใหเกิดความหิว ความกระหาย และความกลัว เปนตน 
   2.  การรับรูปญหา (problem recognition) เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งเราจะมีสวนจูงใจทําใหเกิด
การรับรูปญหา ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณที่ไมสมดุลระหวางสภาวะที่เปนจริง 
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(actual state) กับสภาวะที่ปรารถนา (desired state) และความพยายามของบุคคลที่อยากจะให
บรรลุสภาวะที่ปรารถนาจะเปนผลทําใหเกิด ความตองการ ซึ่งความตองการนี้เองที่เปนรากเหงาหรอื
ตนตอแหงพฤติกรรมของมนุษย โดยหากปราศจากความตองการแลวพฤติกรรมใดๆ ก็จะไมเกิดข้ึน 
การรับรูปญหาของผูบริโภคมาจากการที่พบวาผลิตภัณฑหรือบริการที่พิจารณา วาจะซื้ออาจ
สามารถแกปญหาความ-ขาดแคลน หรือความปรารถนาของตนที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
(unfulfilled desire) เชน เมื่อผูหญิงวัยทํางานคนหนึ่งพบวาเพ่ือนผูหญิงในที่ทํางานมีการแตงกายดูดี 
เปนที่ชื่นชมของคนอ่ืน ๆ ในขณะที่ตนเคยถูกตําหนิในเรื่องนี้ จึงเกิดความตองการหาความรูเรื่อง
การแตงกายจากนิตยสารสตรีที่มีการแนะนําใน เรื่องนี้มาชวยในการหาแนวทางการแตงกายใหกับ
ตนบางเปนตน 
  3.  การแสวงหาขอมูล (information search) หลังจากผูบริโภคไดรับรูปญหาแลวก็จะเริ่ม
แสวงหาขอมูลเก่ียวกับสินคา หรือบริการที่ซื้อนั้น โดยเบ้ืองตนจะแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลใน
ตัวผูบริโภคเองกอน (internal search) ซึ่งมาจากความรูที่ เกิดจากความทรงจําที่สั่งสมจาก
ประสบการณที่ผานมา เชน ความรูเก่ียวกับสินคาที่ซื้อซ้ําๆ บอยๆ ซึ่งสามารถนํามาประกอบการ
ตัดสินใจได แตหากพบวาความรูและประสบการณที่ผานมาไมเพียงพอก็จะแสวงหาขอมูลจาก แหลง
ภายนอกเพ่ิม (external search) โดยจะเกิดเมื่อการตัดสินใจซื้อสินคานั้นอาจมีความเสี่ยงตอความ
ผิดพลาดสูง และคาใชจายในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจต่ํา แหลงขอมูล
ภายนอกอาจหามาไดจากหลายแหลง เชน จากแหลงบุคคลโดยมาจากสมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน จากแหลงโฆษณาซึ่งไดจากการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ พนักงาน
ขาย ผูจําหนาย บรรจุภัณฑ และการจัดแสดงสินคาตาง ๆ นอกจากนั้นยังมาจากแหลงสาธารณะซึง่ก็
คือหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่ทําหนาที่สํารวจจัดเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
บริการ และจากแหลงประสบการณโดยมาจากบุคคลที่มีประสบการณดานการจัดดําเนินการ
ตรวจสอบและการใชสินคาและบริการนั้นโดยตรง 
   4.  การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) ผูบริโภคจะใชขอมูลความรูที่เก็บไว
ในความทรงจํา และรวบรวมขอมูลที่แสวงหามาไดจากภายนอกโดยกําหนดเปนเกณฑในการ
ประเมินข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสียสําหรับทางเลือกแตละ ทางได วิธี
ที่จะชวยใหทางเลือกแคบลงเพ่ือเลือกไดงายข้ึนก็คือ การเลือกจากลักษณะเดนบางอยางของสินคา
มาเปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งหากสินคาใดไมมีลักษณะดังกลาวก็จะคัดออกจากรายการไป ซึ่ง
ผลิต ภัณฑใดที่มี ลั กษณะเดนเปน พิ เศษอย างชัด เจน เหนือผลิต ภัณฑ อ่ืนก็จะถูก เลื อก 
  5. การซื้อ (purchase) หลังจากประเมินทางเลือกอยางดีที่สุดแลวผูบริโภคก็พรอมที่จะซื้อสินคา 
แตทั้งนี้ก็มีสิ่งที่ตองพิจารณาอีก 3 ประการ คือ สถานที่ซื้อซึ่งอาจซื้อที่รานจําหนาย ซื้อที่ที่ทํางาน 
หรือ ซื้อที่โรงเรียน อีกประการคือ เงื่อนไขในการซื้อโดยที่ผูบริโภคในปจจุบันจะตัดสินใจวาจะซื้อเงนิ
สด ซื้อเงินผอน หรือซื้อทางไปรษณีย อาจใชชองทางชําระเงินทางบัตรเครดิต เปนตน และประการ
สุดทายในเรื่องของความพรอมที่จะจําหนาย หมายถึง ความพรอมในการสงมอบสินคาหรือใหบริการ
ใหลูกคาไดทันที ระยะเวลาในการสั่งสินคา ความสะดวกในการขนสงไปถึงผูบริโภค ซึ่งหาก
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องคประกอบทั้ง 3 ประการเปนที่พอใจแกผูบริโภคก็จะเกิดการซื้อข้ึน แตหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็
จะเปนสาเหตุใหเกิดการรีรอหรืออาจตัดสินใจไม ซื้อไดแมวาตัวสินคาอาจไมมีปญหาใดๆ เลยก็ตาม 
   6.  พฤติกรรมหลังการซื้อ (post-purchase behavior) หลังจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
แลวผลที่ตามมาอาจทําใหไดรับความพอใจหรือ ไมพอใจอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งหากไดรับความพอใจ
ความแตกตางระหวางสภาวะที่เปนจริงหรือสภาวะที่เปน อยูเดิมกับสภาวะที่พึงปรารถนาอยากจะให
เปนก็จะหมดไปซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกพอใจหากสิ่งที่เขาคาดหวังทั้งหมดไดรับการตอบสนอง 
   ผูบริโภคมักจะมีความกังวลใจ (anxieties) เสมอหลังจากการซื้อและอาจเกิดความไมมั่นใจ
วาการตัดสินใจซื้อของตนถูกตองหรือไมซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกสภาพของจิตใจเชนนี้วา Cognitive 
Dissonance และจะเกิดข้ึนเสมอหลังจากที่ตองตัดสินใจซื้อของที่ยากและสําคัญโดยผูบริโภค 
จําเปนตองเลือกจากตัวเลือกที่มีความสําคัญใกลเคียงกัน (Belch; & Belch. 1993: 139) เชน การซื้อ
รถยนต หรือ คอมพิวเตอร เมื่อผูบริโภคตกอยูในสภาพกังวลใจก็จะหาวิธีลดความกังวลใจใหนอยลง
หลายวิธี โดยอาจจะมองหาโฆษณาหรือขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เพ่ือมาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา 
และอาจหาเพ่ือนหรือคนรูจักที่ซื้อสินคาเชนเดียวกับตนและไดรับความพึงพอ ใจเพ่ือเปนการยืนยัน
การตัดสินใจซื้อของเขาวาเปนการตัดสินใจซื้อที่ถูก ตองแลว และอาจหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารที่
สนับสนุนยกยองผลิตภัณฑที่เขาไมไดซื้อ อีกดวย (Boone; & Kurtz. 1995: 272) 
  เมื่อบุคคลผานกระบวนการในการตัดสินใจซื้อในข้ันตอนตาง ๆ ซึ่งเปนภาวะดานการ
ประมวลผลภายในจิตใจของผูบริโภคเองโดยตองอาศัยขอมูล และประสบการณที่ผานมาเปนสวน
ชวยเปนอยางมากจึงจะสามารถสรุปเปน พฤติกรรมการซื้อและการหาความมั่นใจที่สนับสนุนผลการ
ตัดสินใจซื้อได 
 
 รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทั้ง 6 ข้ันตอนดังกลาวมาแลวในตอนตน เปนรูปแบบ
ทั่วไปของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา การซื้อผลิตภัณฑทุกชนิดจะ
ผานกระบวนการทุกข้ันตอนเสมอไป แตข้ึนอยูกับระดับการใชความพยายามและการใชความสําคัญ
ในการซื้อมากนอยแคไหน เพราะการซื้อผลิตภัณฑบางอยาง เชน สบู ยาสีผัน ผงซักฟอก ผูซื้อใช
พยายามในการซื้อนอยมาก ถือวาเปนการซื้อที่ไมสําคัญ เพราะเปนผลิตภัณฑที่ซื้อบอย ซื้อซ้ําเปน
ประจํา ราคาไมแพง ความเสี่ยงแทบจะไมมี การตัดสินใจซื้อเพียงอาศัยประสบการณเดิมไมตอง
แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม การตัดสินใจซื้อจึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว ไมตองผานกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อทุกข้ันตอน นักการตลาดเรียกลักษณะพฤติกรรมการซื้อแบบนี้วา การซื้อที่ใชความ
พยายามในการซื้อนอย หรือ low-involvement purchase แตการซื้อผลิตภัณฑบางอยาง ผูซื้อ
จําเปนตองใชเวลาในการคนหาขอมูลมาก เพราะเปนการซื้อที่มีความสําคัญ ราคาแพง เปน
ผลิตภัณฑไมคุนเคย หรือไมเคยซื้อมากอน มีความเสี่ยงตอการตัดสินใจซื้อผิดพลาดสูง  จึง
จําเปนตองประเมินอยางรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อในลักษณะนี้เรียกวา การซื้อที่
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ใชความพยายามในการซื้อสูง หรือ high-involvement purchase (Lamb, Hair; & McDaniel. 1992: 
80) 
 จอหน เอ. เฮาวารด (Howard.  1995: 273) ไดเปรียบกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เหมือนกับกระบวนการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาของคน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจะ
สามารถตัดสินใจไดเร็วหรือชาจึงข้ึนอยูกับความพยายามที่ตองใช เพ่ือแกปญหานั้น ดังนั้นรูปแบบ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แบงตามระดับการแกปญหา ตั้งแตการใชความพยายามนอยที่สุด 
จนกระทั่งใชความพยายามมากที่สุด แบงไดเปน 3 รูปแบบ 
 1. พฤติกรรมการซื้อตามปกติ (routinized response behavior) เปนพฤติกรรมการซื้อ
ตามความเคยชิน ตามปกตินิสัยที่ผูบริโภคซื้อสินคาเปนประจํา เมื่อซื้อสินคาราคาถูกและตองซื้อ
บอย ๆ การซื้อสินคาประเภทนี้ผูบริโภคใชเวลาตัดสินใจซื้อนอยมาก เพราะรูจักและคุนเคยกับ
ผลิตภัณฑนั้นเปนอยางดี รูวาตราไหนย่ีหอไหนที่ควรจะซื้อ และมักจะซื้อตามตราที่ตนเองชอบมาก
ที่สุดเปนประจํา ตัวอยางเชน การซื้อสบู ยาสีฟน ผมซักฟอก หรือหนังสือพิมพ เปนตน การซื้อ
สินคาดังกลาวนี้จึงไมจําเปนตองคนหาขอมูลมาก เพราะความเสี่ยงแทบจะไมมีเลย 
 2. พฤติกรรมการซื้อที่ตองแกปญหาบางอยาง (Limited problem solving) เปนพฤติกรรม
การซื้อที่เกิดข้ึน ในสถานการณที่ผูซื้อตองเผชิญกับการซื้อผลิตภัณฑใหม ย่ีหอใหม แมวาผูบริโภค
จะรูจักผลิตภัณฑนั้นเปนอยางดี ตัวอยางเชน การซื้อยาสระผมย่ีหอใหม การตัดสินใจซื้อจึงไม
สามารถกระทําไดทันที เพราะยังไมเคยใชมากอน จึงจําเปนตองสอบถามคนหาขอมูลภายนอก
เพ่ิมเติม โดยอาจถามพนักงานขาย ถามเพ่ือนที่เคยใชหรือคอยติดตามจากโฆษณาตาง ๆ จะเห็นได
วาการซื้อใจลักษณะนี้จึงเปนพฤติกรรมการซื้อที่ตองแกปญหาบางอยางกอน เนื่องจากผูบริโภคไมมี
ความมั่นใจในการซื้อ จึงหาทางลดความเสี่ยงดวยการแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม ดังนั้นนักการตลาด
ควรจัดหาขอมูลใหกับผูบริโภคใหมากที่สุด ดวยการจัดโปรแกรมการติดตอสื่อสาร และการ
ประชาสัมพันธที่ดี เพ่ือสรางความเขาใจ และเพ่ือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัทดวยความ
มั่นใจ 
 3. พฤติกรรมการซื้อที่ตองแกปญหาอยางมาก (extended problem solving) เปน
พฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนมากที่สุดใน 3 รูปแบบของพฤติกรรมการซื้อ เกิดข้ึนเมื่อผูซือ้
ตองเผชิญกับการซื้อผลิตภัณฑที่ไมคุนเคย หรือเปนการซื้อครั้งแรกและผลิตภัณฑนั้นราคาแพง และ
มีความเสี่ยงตอความผิดพลาดสูง จึงจําเปนตองแสวงหาขอมูลมาก พฤติกรรมการซื้อจึงผาน
กระบวนการทุกข้ันตอนดังกลาวมาแลวในตอนตน ตัวอยางเชน การซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตาม
บาน ผูซื้อจําเปนตองใชเวลามากเพ่ือทราบสิ่งตาง ๆ ที่เปนเกณฑสําคัญในการซื้อ และลักษณะเดน
สําคัญแตละตราเพ่ือใชเปนหลักในการประเมินเปรียบเทียบกันกอนตัดสินใจซื้อ เขาอาจจําเปนตอง
หาขอมูลโดยพูดคุยกับเพ่ือน อานนิตยสาร ไดพบตัวแทนจําหนาย อานโฆษณา และศึกษาจาก
เอกสารการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตาง ๆ ที่ผูผลิตแตละรายจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขอมูล จากการ
รวบรวมขอมูลเหลานี้จะทําใหผูซื้อสามารถลดจํานวนตราที่มีความตองการซื้อใหนอยลงไดจนถึง
ระดับที่พอจะประเมินทางเลือกซื้อไดในที่สุด 
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 จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคทั้ง 3 รูปแบบ นับวามีประโยชนอยาง
มากตอผูสื่อสารการตลาด เพราะจะทําใหเขาใจวาผูซื้อมุงหวังมีวิธีการแสงหาขอมูลอยางไรในการซือ้
ผลิตภัณฑแตละประเภท ทั้งนี้เพ่ือจะไดทําโปรแกรมการสื่อสารใหขอมูลความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑได
สอดคลองกัน 
 งานของนักการตลาด คือ การทําความเขาใจกับความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's 
Consciousness) หรือที่เรียกกันวากลองดํา (Black box) โมเดลนี้ถูกแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 เริ่มตนจากการมีสิ่งกระตุนเขามากระทบกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 
โดยสิ่งกระตุนจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
   1. สิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 คือ ผลิตภัณฑ ราคา 
สถานที่ และการสงเสริมการตลาด 
  2. สิ่งกระตุนอ่ืนๆ ไดแก สิ่งแวดลอมระดับมหภาค ซึ่งอยูภายนอกองคกร เชน สิ่งแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม 
 สวนที่ 2 จากสิ่งกระตุนดังกลาวขางตนจะกระทบกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึง่
แบงออกเปน 2 สวน คือ  
   1. ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) 
   2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer decision process) 
 สวนที่ 3 เปนข้ันของการตอบสนองของผูซื้อซึ่งไดผานกระบวนการตัดสินใจซื้อมาแลว โดย
ผูซื้อจะมีการตอบสนอง 5 ประการดังนี้  
   1. การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่จะซื้อ (Product choice) 
  2. การตัดสินใจเลือกตราสินคาที่จะซื้อ (Brand choice) 
  3. การตัดสินใจเลือกรานคาที่จะซื้อ (Dealer choice) 
  4. การตัดสินใจในเวลาที่จะซื้อ (Purchase timing) 
 5. การตัดสินใจในปริมาณที่จะซื้อ (Purchase amount) 
 ในการศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ผูศึกษาตองใชโมเดลที่เรียกวา โมเดล 
6W’s 1H เพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย (ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป. 2547) 
  1. ใครคือตลาดเปาหมาย 
   2. ลูกคาเปาหมายซื้ออะไร 
   3. ทําไมลูกคาถึงซื้อสินคาหรือบริการนั้น 
   4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ 
   5. ผูบริโภคซื้อยางไร 
   6. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
   7. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
 โมเดลนี้จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคได เพ่ือใหบริษัท โนเกีย 
สามารถหาสินคาหรือบริการที่ดีและสอดคลองกับพฤติกรรมนั้นๆของผูบริโภค 
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 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดเลือกหัวขอของการวัดพฤติกรรมการซื้อได 5 ขอ 
ดังนี้ 
 1. ชวงเวลาที่ซื้อ  
 2. วัตถุประสงคในการซื้อ  
 3. บุคคลที่มีผลตอการซื้อ  
 4. ระดับราคาที่ซื้อ  
 5. สถานที่ซื้อ 
 
4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ โนเกยี รุนลูเมีย ท่ีวางจําหนายในป 2013 
 โนเกีย ลูเมีย เปนโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ที่ใชระบบปฎิบัติการวินโดวฟ 8 และใน
ตระกูลของ สมารทโฟน โนเกีย ลูเมีย ก็มีหลากหลายรุนที่แตกตางกัน โดยแตละรุนมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 โนเกีย ลูเมีย 520 

 
ภาพประกอบ 4  โนเกีย ลูเมีย 520 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 ขนาดและนํ้าหนัก 
 ความยาว: 119.9 มม. 
 ความกวาง: 64 มม. 
 ความหนา: 9.9 มม. 
 น้ําหนัก: 124 กรัม 



 24 

 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: จอแอลซีดี IPS  
 เทคโนโลยีหนาจอสัมผัส: Super sensitive touch  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 5 ลานพิกเซล  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 17.4 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 9.7 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสายสูงสุด (3G): 390.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง (สูงสุด): 52.0 ชม. 
 ราคา 4,990 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia520/) 
 
โนเกีย ลูเมีย 620 

 
ภาพประกอบ 5  โนเกีย ลูเมีย 620 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
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 คุณสมบัติ 
 ขนาดและนํ้าหนัก 
 ความยาว: 115.4 มม. 
 ความกวาง: 61.1 มม. 
 ความหนา: 11 มม. 
 น้ําหนัก: 127 กรัม 
 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 3.8 นิ้ว 
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 5 ลานพิกเซล  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย: 320.0 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 14.6 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 9.9 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย (3G): 330.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 61.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: ไมรองรับ  
 
 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1 GHz  
 ราคา 7,450 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia620/) 
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โนเกีย ลูเมีย 625 
 

 
ภาพประกอบ 6  โนเกีย ลูเมีย 625 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 ขนาดและนํ้าหนัก 
 ความยาว: 133.2 มม. 
 ความกวาง: 72.2 มม. 
 ความหนา2: 9.2 มม. 
 น้ําหนัก: 159 กรัม 
 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.7 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: จอแอลซีดี IPS  
 เทคโนโลยีหนาจอสัมผัส: Super sensitive touch  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 5 ลานพิกเซล  
 ประเภทแฟลช: แฟลช LED  
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 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 23.9 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 15.2 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง (สูงสุด): 90.0 ชม. 
 
 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1.2Ghz  
 ราคา 8,250 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia625/) 
 
โนเกีย ลูเมีย 720 

 
ภาพประกอบ 7  โนเกีย ลูเมีย 720 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 คุณสมบัติ 
 ขนาดและนํ้าหนัก 
 ความยาว: 127.9 มม. 
 ความกวาง: 67.5 มม. 
 ความหนา: 9 มม. 
 น้ําหนัก: 128 กรัม 
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 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.3 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: ClearBlack, IPS LCD  
 เทคโนโลยีหนาจอสัมผัส: Super sensitive touch  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 6.7 ลานพิกเซล  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 23.4 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 13.4 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย (3G): 520.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 79.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: ดวยฝาครอบที่เปนอุปกรณเสริม  
 ราคา 9,490 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia720/) 
 
โนเกีย ลูเมีย 820 

 
ภาพประกอบ 8  โนเกีย ลูเมีย 820 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
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 คุณสมบัติ 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.3 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: ClearBlack, AMOLED  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 8.7 ลานพิกเซล  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย: 360.0 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 15.4 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 8.1 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย (3G): 360.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 61.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: ดวยฝาครอบที่เปนอุปกรณเสริม  
 
 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1.5 GHz  
 ราคา 12,900 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia820/) 
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โนเกีย ลูเมีย 920 

 
ภาพประกอบ 9  โนเกีย ลูเมีย 920 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 คุณสมบัติ 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.5 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: ClearBlack, IPS LCD  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 8.7 ลานพิกเซล PureView  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย: 460.0 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 18.6 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 10.8 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย (3G): 460.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 74.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: รองรับ  
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 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1.5 GHz  
 ราคา 16,900 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia920/) 
 
โนเกีย ลูเมีย 925 

 
ภาพประกอบ 10  โนเกีย ลูเมีย 925 

 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 คุณสมบัติ 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.5 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: ClearBlack, AMOLED  
 เทคโนโลยีหนาจอสัมผัส: Super sensitive touch  
 
 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 8.7 ลานพิกเซล PureView  
 ประเภทแฟลช: Dual-LED Flash  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 18.3 ชม. 
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 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 12.8 ชม. 
 ระยะเวลาเปดเครื่องรอรับสาย (3G): 440.0 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 55.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: ใช ดวยฝาครอบที่เปนอุปกรณเสริม  
 
 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1.5 GHz  
 ราคา 16,500 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia925/) 
 
โนเกีย ลูเมีย 1020 

 
 

ภาพประกอบ 11  โนเกีย ลูเมีย 1020 
 
 ที่มา: http://www.nokia.com/th-th/lumia) 
 
 คุณสมบัติ 
 การแสดงผล 
 ขนาดหนาจอ: 4.5 นิ้ว 
 เทคโนโลยีการแสดงผล: ClearBlack, AMOLED  
 เทคโนโลยีหนาจอสัมผัส: Super sensitive touch  
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 การถายภาพ 
 ขนาดเซ็นเซอรมาตรฐาน: 41 ลานพิกเซล PureView  
 ประเภทแฟลช: แฟลชซีนอน  
 
 การจัดการพลังงาน 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)2G: 19.1 ชม. 
 ระยะเวลาสนทนา(สูงสุด)3G: 13.3 ชม. 
 ระยะเวลาเลนเพลง: 63.0 ชม. 
 การชารจแบบไรสาย: ดวยฝาครอบที่เปนอุปกรณเสริม  
 
 หนวยประมวลผล 
 ชื่อหนวยประมวลผล: Qualcomm Snapdragon™ S4  
 ชนิดหนวยประมวลผล: Dual-core 1.5 GHz  
 ราคา 24,990 บาท (http://www.nokia.com/th-th/phones/phone/lumia1020/) 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
  เอกลักษณ ทองใหญ (2554) ไดทําเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 พบวา ลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ โดยแรงจูงใจ
ทางดานเหตุผลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในเกือบทุกพฤติกรรม และ
แรงจูงใจทางดานอารมณ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในทุกพฤติกรรม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 อารีรัตน ครุนิติวัฒน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ iPhone 
ของผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทางดาน ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายและ 
ราคามีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค 
 ทาริกา ปญญาดี (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชแอพลิเคชั่นสมารท 
โฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-29 ป เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท  
 2. พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของผูใชในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนใช
โทรศัพทย่ีหอ NOKIA ในระบบ AIS แบบเติมเงิน ใชมากกวาวันละ 6 ครั้ง ระยะเวลาการใชตอครั้ง 
1-5 นาที และจะใชชวงกลางวันเปนสวนใหญ  
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 3. การไดรับประโยชนจากการใชแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟน 
พบวากลุมตัวอยางใชเพ่ือการแชท (chat) กับเพ่ือนเปนสวนใหญ ไดรับความบันเทิงผอนคลาย ได
ประโยชนจากเครือขายสังคม (social network) การใหคําปรึกษาของผูใหบริการมีใหเลือก
หลากหลายชองทาง  และจากคําปรึกษาไดความสะดวกรวดเร็ว  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 ผูที่มีอายุ 15-19 ป มีการใชแอพลิเคชั่นสมารทโฟนมากกวาอายุ 40 ปข้ึนไป อาชีพ
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ มีการใชแอพลิเคชั่นสมารทโฟนมากกวาอาชีพรับจาง 
 นิโลบล ตรีเสนหจิต (2553) ไดทําเรื่อง แรงจูงใจ และทัศนคติดานผลิตภัณฑที่สงผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผา พบวา 
 1.  ผูบริโภค สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีสถานภาพสมรสโสด 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท  
 2.  ทัศนคติตอถุงผาในดานผลิตภัณฑของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับมาก  
 3. รูปแบบการดําเนินชีวิตเก่ียวกับกิจกรรมของผูบริโภคที่มีตอถุงผาโดยรวมเปนแบบ
นานๆ ครั้ง และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเก่ียวกับความสนใจของผูบริโภคที่มีตอถุงผาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  
 4.  แรงจูงใจของผูบริโภคที่มีตอถุงผาของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับมาก  
 5.  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผาของผูบริโภค สวนใหญซื้อถุงผาเนื่องจากเปนสินคาที่
ชวยลดภาวะโลกรอน มีชวงเวลาที่ไมแนนอนในการซื้อ มักใชใสของใชสวนตัว บุคคลที่มีอิทธิพลคือ 
ตัวเองมีแหลงการรับรูขาวสารคือ โทรทัศน มีถุงผาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ใบ ความถี่ในการใชในแตละ
เดือนเทากับ 12 ครั้ง ความถี่ในการซื้อในรอบป เทากับ 2 ครั้ง และมีคาใชจายในการซื้อตอป เทากับ 
242 บาทในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นวรัตน สภานุชาต (2551) ไดทําเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกตอกับการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท 
   พบวากระบวนการกอนการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ ย่ีหอ ราคา, การออกแบบ และลักษณะพิเศษ (การใช
งานสื่อผสม, การเชื่อมตอ, และเกมส) จากเพ่ือน โดยแหลงขอมูลนี้ยังเปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุดอีกดวย ผลการวิจัยยังคนพบอีกวา ‘ย่ีหอ’ เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด 
 เอกชัย สุตะวิริยะพัฒน (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกียในเขตกรุงเทพมหานคร.  
 พบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอ
โนเกีย โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นที่ดี ในดานผลติภัณฑ/บริการ กับการสงเสริมการตลาด, มีความ
คิดเห็นระดับที่ดีมาก ในดานชองทางการจัดจําหนายดวย และมีความคิดเห็นไมแนใจ ในดานราคา   
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จงรัก ปริวัตรนานนท (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานเทคโนโลยีและปจจัยดานสื่อที่ใชนําเสนอ
ขาวสารที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 พบวา ผูบริโภคสวนใหญ เห็นวาในการตัดสินใจซื้อนั้น ตองใชการเก็บสะสมขอมูล จากสื่อ
ที่นําเสนอขาว เพ่ือแสดงความนาสนใจของเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้น ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจดวย
ตนเอง และตองพิจารณาความคุมคาเหมาะสมระหวางราคากับเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบ
เครื่องใหมีเอกลักษณ โดดเดนสะดุดตา เปนสวนชวยใหเกิดการกระตุนการตัดสินใจซื้อไดมากข้ึน 
 จุไรวรรณ ไชยพงศ และคณะ (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
การใชโทรศัพทมือถือกับความภักดีตอตราสินคาโทรศัพทมือถือของประชากร อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร  
 พบวา ผูบริโภคใรจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญเลือกใชโทรศัพทมือถือ ย่ีหอโนเกียมากที่สุด
ผูใชโทรศัพทมือถือจะเปลี่ยนโทรศัพทมือถือเครื่องใหมตอเมื่อเครื่องเกามีปญหาหรือเสีย โดยจะ
เลือกซื้อโทรศัพทมือืถอที่มีราคาถูก ชวงราคาต่ํากวา 5,000 บาท และผูใชโทรศัพทมือถือจะเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือจากศูนยจากศูนยตัวแทนจําหนายที่ไดมาตรฐานและรานของบริษัทผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ ซึ่งเหตุผลในการซื้อคือ ตองการเปลี่ยน
โทรศัพทมือถือเครื่องใหมเพราะเครื่องนั้นเสียหรือสูญหาย และจะเลือกซื้อโทรศัพทมือถือโดย
คํานึงถึงฟงกชันการทํางานที่เนนความบันเทิง เชน ถายรูป ดูหนัง ฟงเพลง เปนตน 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตปทุมวันที่ซื้อและใช
โทรศัพทเคลื่อนโนเกียรุน ลูเมีย ที่วางขายในป 2013 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตปทุมวันที่ซื้อและใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย ที่วางขายในป 2013 โดยใชสูตรการคํานวนหาขนาดตัวอยางกรณี ไม
มีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร ไวอยางชัดเจน (Infinite population) จึงใชสูตรเพ่ือ
คํานวณตัวอยาง (อภินันท จันตะนี.  2549: 35)  

1. กรณีไมทราบจํานวนปะชากร, ใชสูตรของทาโร ยามาเน 
 
   
 

  เมื่อ n  คือ  จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   P  คือ  สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม  เชน P = 0.5 
   Z   คือ  ระดับความมั่นใจที่กําหนด  หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ  เชน Z ที่ 
       ระดับนัยสําคัญ 0.05  เทากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%), Z = 1.96 
   d   คือ  สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได  (จะตองสอดคลองกับคา  
      Z ที่ระดับความเชื่อมั่นนั้นๆ)  เชนระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวน 
      ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05   

2

2

d
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  ซึ่งจากสูตรไมทราบประชากรที่แนชัด สามารถคํานวนคากลุมตัวอยางออกมาไดประมาณ 
385 คน และเก็บเพ่ิมอีก 15 คน รวมเปน 400 คน 
 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้    
 1.  เลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพ่ือคัดกรองผูคนโดยเลือก
ศูนยบริการโนเกียขนาดใหญ ที่ผูบริโภคนิยม ไปซื้อสมารทโฟน ประกอบดวย 
  1.1 ศูนยโนเกีย หางมาบุญครอง 
  1.2 ศูนยโนเกีย สยามพารากอน  
  1.3 ศูนยโนเกีย หางซีคอนสแควร ศรีนครินทร 
  โดยใชคําถามเบ้ืองตน (Screening Question) คือ “ทานเคยซื้อและใชโทรศัพท 
เคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูมีย ที่วางขายในป 2013 หรือไม” ไดคําตอบคือ “ใช” กับ “ไมใช” หากใช ให
ถามตอและเขาสูการทําแบบสอบถามจากผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย จนครบ 400 คน แต
หากไมเคยใช ถือเปนการจบ การตอบแบบสอบถามนั้น 
 2.  เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งจะเลือกตัวอยางจาก
ผูที่อยูในบริเวณที่ทําการสํารวจ และกลุมที่ไดรับเลือกเปนตัวอยางจะข้ึนอยูกับเจาหนาที่ภาคสนาม
เลือกข้ึนมา รวมทั้งความสมัครใจของผูใหขอมูล ซึ่งบังเอิญที่ผูตอบรายนั้นๆ ปรากฏตัวข้ึนใน
ชวงเวลาที่สัมภาษณเทานั้น จึงไมทราบโอกาสที่ตัวอยางแตละหนวยตัวอยางจะถูกเลือก (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน; และคณะ. 2541) 
 หมายเหตุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการเก็บแบบสอบถามชนิดออนไลนเพ่ิมเติม โดย
โพสตแบบสอบถามไวบน Blog และ Website ที่เก่ียวของกับโนเกีย รุนลูเมีย เชน NOKIA Lumia 
Thailand Fanclub เปนตน 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีการทดสอบสมมติฐานวิจัย ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไวดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคแตกตางกัน 
 ตัวแปรตน คือ ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ) 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค
แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2  ปจจัยแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
 ตัวแปรตน คือ ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผล และปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
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 สมมติฐานขอที่ 3  ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 ตัวแปรตน คือ  รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม (A)   รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
สนใจ (I)  รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น (O) 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาในครั้ งนี้  เปนการใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด 
(Close-Ended Question) แบบมีตัวเลือกคําตอบ (Choice Question) และคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1  เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวม 4 ขอ โดยแบบสอบถามจะเปนลักษณะการเลือก
คําตอบ (Multiple Choice) ดังนี้ 
 ขอที่ 1. เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2. อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 3. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 4. อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  
 สวนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับ ปจจัยดานแรงจูงใจ จํานวน 2 ขอ 
 ขอที่ 1. แรงจูงใจดานเหตุผล (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2. แรงจูงใจดานอารมณ (Nominal Scale) 
 
 สวนที่ 3  เปนคําถามเก่ียวกับ รูปแบบการดําเนินชีวิต จํานวน 3 ขอ 
 ขอที่ 1. ดานกิจกรรม (A) (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2. ดานความสนใจ (I) (Nominal Scale) 
 ขอที่ 3. ดานความคิดเห็น (O) (Nominal Scale) 
 
 สวนที่ 4  พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย จํานวน 5 ขอ  
 ขอที่ 1. ชวงเวลาที่ซื้อ  
   ขอที่ 2. วัตถุประสงคในการซื้อ  
   ขอที่ 3. บุคคลที่มีผลตอการซื้อ  
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   ขอที่ 4. ระดับราคาที่ซื้อ  
   ขอที่ 5. สถานที่ซื้อ 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  สรางแบบสอบถามและนําเสนอตออาจารยเพ่ือตรวจสอบความถูกตองขอคําแนะนํามา
ปรับปรุงแกไข เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูศึกษาจึงมีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
  2.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบเนื้อหา โครงสรางแบบสอบถาม และแกไขใหถูกตองกอนนําไปใช 
  2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับผูซื้อ
และใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย จํานวน 30 ชุด  เพ่ือตรวจสอบวาคําถามในแตละขอ และแตละ
สวนของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูวิจัยตองการ และคําถามมีความเหมาะสม
หรือไม ยากหรืองายเพียงใด ตอไป 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน และนําแบบสอบถามที่ไดรับมา
ตรวจสอบความสมบูรณ หลังจากนั้นผูวิจัยดําเนินการกับขอมูลดังนี้ 
 1. ลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถาม 
 2. คัดลอกรหัสที่ลงเ รียบรอยแลวลงในแบบฟอรมการลงรหัส เพ่ือนําไปบันทึกขอมูล 
 3. นําขอมูลที่ไดไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร โดยเลือกใช
สถิติที่เหมาะสมในการคํานวณตามลักษณะการวัดและสมมติฐานที่ทดสอบ  
 4. นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ทําการเก็บตัวอยาง และตรวจสอบความถูกตอง 
 3. นําแบบสอบถามทําการลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลดวย
โปรแกรม ประมวลผลทางคอมพิวเตอร 
 4. ทําการวิเคราะหขอมูล 
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 เมื่อผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆ จากแบบสอบถามบันทึกเขาระบบคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว 
ตอไปจะเปนการนําขอมูลตางๆ ในระบบคอมพิวเตอรมาประมวล และวิเคราะหรายละเอียดตางๆ 
ของขอมูลโดยละเอียดตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจง
ความถี่แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง, 
ปจจัยแรงจูงใจ, รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย  
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จากสมมติฐาน 
  2.1 ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย แตกตางกัน  
  2.2 ปจจัยดานแรงจูงใจ อันประกอบดวย แรงจูงใจดานเหตุผล และ แรงจูงใจดาน
อารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย 
  2.3 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต อันประกอบดวย กิจกรรม (A), ความสนใจ (I) และ 
ความคิดเห็น (O) มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย 
  
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  
  1.1 คาความถี่ (Frequencies) คือ จํานวนที่นับไดจากขอมูลจริง นิยมทําเปนตาราง
แจกแจงความถี่ โดยการจําแนกขอมูลตามลักษณะของตัวแปร เหมาะสมกับตัวแปรเชิงกลุม (กัลยา 
วาณิชยบัญชา. 2548: 119)  
  1.2 อัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2554:33)  
 

    P  =   

 
   เมื่อ P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต (%) 
    f  แทน คาความถี่ ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ 
    n  แทน คาความถี่ทั้งหมด หรือจํานวนกลุมตัวอยาง 
 
   โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพ่ืออธิบายขอมูลของ
กลุมตัวอยางในเรื่องดังตอไปนี้ 
   1) ขอมูลลัษณะสวนบุคคล 
   2) ขอมูลปจจัยแรงจูงใจ 
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   3) ขอมูลรูปแบบการดําเนินชีวิต 
   4) ขอมูลพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย ลูเมีย 
 2. ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานในแตละขอเพ่ือ
สรุปผลอางอิงไปยังกลุมประชากรของการศึกษาครั้งนี้ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05     
  2.1 วิเคราะหความแตกตางระหวาง ลักษณะสวนบุคคล กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนกีย รุนลูเมีย โดยใช Chi-square test (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 203) สูตรมีดังนี้   
 

    Chi-square = ( ) =  

 
   เมื่อ O  แทน ความถี่ที่สังเกตได 
     E  แทน ความถี่ที่คาดหวัง 
 
   -  วิเคราะหความแตกตางของปจจัยแรงจูงใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศพัท 
เคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย โดยใช Chi-square test 
   -  วิเคราะหความแตกตางของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย โดยใช Chi-square test 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค” โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญญาลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
 f  แทน ความถี่ของคะแนน 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 Sig.2 tailed แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 4 สวน ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมีย 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  
โนเกีย รุนลู เมีย 
 สวนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 
 สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน (รอยละ) ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
 ชาย 231 57.8 
 หญิง 169 42.2 

รวม 400 100.00 
2. อายุ   
 18 - 22 ป 63 15.8 
 23 - 27 ป 215 53.8 
 28 - 32 ป 81 20.2 
 33 ปข้ึนไป 41 10.2 

รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 217 54.25 
 สูงกวาปริญญาตรี 183 45.75 

รวม 400 100.00 
4. อาชีพ   

 นิสิต / นักศึกษา  80 20.0 
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 52 13.0 
 พนักงานบริษัทเอกชน   199 49.7 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / รับจางทั่วไป 69 17.2 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
จํานวน 400 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่และคารอยละได
ดังนี้  
 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศชาย มีจํานวน 
231 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเพศหญิงมีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.2 
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 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 22 – 27 ป มีจํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.8 
รองลงมาคืออายุ 28-32 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.2 อายุ 18-22 ป มีจํานวน 63 คน  คิด
เปนรอยละ 15.8 อายุ และอายุ 33 ปข้ึนไปมีจํานวนนอยที่สุด คือ 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน  217 
คน  คิดเปนรอยละ 54.25 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
45.75  
 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน มีจํานวน 199 
คน คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมา ไดแก อาชีพนิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/ คาขาย /รับจางทั่วไป มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และอาชีพ
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนนอยที่สุด คือ 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0  
 
 สวนที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยมีปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผล และดานอารมณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนรอยละของปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 

ปจจัยแรงจูงใจดานตางๆ จํานวน (คน) รอยละ 

ปจจัยแรงจูงใจดานเหตผุล 103 25.8 
ปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ 36 9.0 
ใชทั้ง 2 ปจจัยรวมกัน 261 65.2 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการใชทั้ง 2 ปจจัยรวมกัน มีจํานวนมากที่สุด 
คือ 261 คน คิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมา คือใชปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผล มีจํานวน 103 คน คิด
เปนรอยละ 25.8  และใชปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ มีจํานวนนอยที่สุด คือ 36 คน คิดเปนรอยละ 
9.00  
 หมายเหตุ จากขอมูลในตารางนี้ เพ่ือจะศึกษาคารอยละของแรงจูงใจ จึงไมไดใชในการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนรอยละของปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
    รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 

ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เห็นวาย่ีหอโนเกียมีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลติทรศพัท
เคลื่อนที่ชั้นนําของโลก 73 18.2 

2. เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม
มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน 182 45.5 

3. เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่
ไมซับซอน 81 20.2 

4. เห็นวาวัสดุที่ใชในการผลติ โนเกีย รุนลูเมีย มีความทนทาน
มากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการทีน่าพอใจ 64 16.0 

รวม 400 100 
5. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําในเทคโนโลยี และเปนไปตาม

6. กระแสนิยมของสังคม 100 25.0 
7. เพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร 162 40.5 
8. เพ่ือบงบอกถึงรสนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ทนัสมัย 138 34.5 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค จํานวน 400 คนจําแนกไดดังนี ้
 ดานเหตุผล พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงาน
โดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน มีจํานวนมากที่สุด คือ 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมา 
คือเห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน มีจํานวน 81 คน คิด
เปนรอยละ 20.2 เห็นวาย่ีหอโนเกียมีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก 
มีจํานวน73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลูเมีย มีความทนทาน
มากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นาพอใจ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0   
 ดานอารมณ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาเพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือน
ใคร มีจํานวนมากที่สุด คือ 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือเห็นวาเพ่ือบงบอกถึงรสนิยม
และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ทันสมัย มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และเห็นวาเพ่ือแสดงให
เห็นถึงความเปนผูนําในเทคโนโลยี และเปนไปตามกระแสนิยมของสังคม มีจํานวน 100 คน คิดเปน
รอยละ 25.0  
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 สวนที่ 3 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่  
โนเกีย รุนลูเมีย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวนรอยละของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท  
     เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 

พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทโนเกีย รุนลูเมีย จํานวน (คน) รอยละ 
ดานกิจกรรมที่ใชงาน   

ติดตอสื่อสาร 94 23.5 
ถายรูป 148 37.0 
ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ 72 18.0 
เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต 57 14.2 
แชทหรือสนทนา 29 7.3 

รวม 400 100.0 
ดานความสนใจ   

ระบบปฏิบัติการวินโดวฟโฟน 123 30.8 
ความคมชัดของกลอง 119 29.8 
ระบบมัลติมเีดีย เชน เสียง และความคมชัดของภาพในการชม
ภาพยนตร 61 15.2 
รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง 53 13.2 
ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ทีใ่ชไดนาน 44 11.0 

รวม 400 100.0 
ดานความคิดเห็น   

ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบายข้ึนอยางมาก 175 43.8 
ชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และให
เปนที่ยอมรับของสังคม 225 56.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค จํานวน 400 คนจําแนกไดดังนี ้
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 ดานกิจกรรม พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาใชถายรูป มีจํานวนมากที่สุด คือ 148 คน คิดเปน
รอยละ 37.0 รองลงมา คือใชติดตอสื่อสาร มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ใชฟงเพลง ดู
ภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 ใชเช็คเมลล ทองอินเตอรเนต มีจํานวน 
57 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และใชแชทหรือสนทนา มีจํานวนนอยที่สุด คือ 29 คน คิดเปนรอยละ 
7.3  
 ดานความสนใจ พบวา กลุมตัวอยางคือระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน มีจํานวนมากที่สุด 
คือ 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมาคือความคมชัดของกลอง มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอย
ละ 29.8 ระบบมัลติมีเดีย เชนเสียง และความคมชัดของภาพในการชมภาพยนตรมีจํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 15.2 รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และ 
ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ใชไดนาน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
 ดานความคิดเห็น พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยน
รุนใหมบอยๆ มีจํานวนมากที่สุด คือ 225 คน คิดเปนรอยละ 56.2 และเห็นวาชวยใหการดําเนิน
ชีวิตประจําวันสะดวกสบายข้ึนอยางมาก มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8  
 
 สวนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 5 แสดงจํานวนรอยละของพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 

พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทโนเกีย รุนลูเมีย จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาที่ซ้ือ   

ซื้อทันทีหรือภายใน 2 เดือน ตั้งแตสินคาวางตลาด 68 17.0 
ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6 เดือน) เพ่ือดูกระแส
ตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ 281 70.2 
ซื้อตามความตองการเมื่อจะใชงาน 51 12.8 

รวม 400 100.0 
วัตถุประสงคที่ซ้ือ   

โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน 88 22.0 
ทํางาน เชน เช็คอีเมลล, อินเตอรเนต 112 28.0 
เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง 
แชท 200 50.0 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทโนเกีย รุนลูเมีย จํานวน (คน) รอยละ 
บุคคลผูมีอิธพลตอการซ้ือ   

ตนเอง 240 60.0 
ครอบครัว 24 6.0 
เพ่ือน 52 13.0 
ผูมีประสบการณในการใช โนเกีย รุนลูเมีย แนะนําใหซื้อ 73 18.2 
พนักงานขาย 7 1.8 
บุคคลที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักแสดง 4 1.0 

รวม 400 100.0 
ราคาที่ซ้ือ   
ต่ํากวา 10,000 บาท 79 19.8 
10,000 – 20,000 บาท 233 58.2 
20,000 บาทข้ึนไป 88 22.0 

รวม 400 100.0 
สถานที่ซ้ือ   

รานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน เอ
ไอเอส ดีแทค ทรูมฟ 150 37.5 
รานคาตัวแทนจําหนายของบริษัทโนเกีย 185 46.2 
รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป 65 16.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเรื่องของพฤติกรรมการซื้อ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค จํานวน 400 คนจําแนกไดดังนี ้
 ดานชวงเวลาในการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6 
เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.2 รองลงมาคือ
ซื้อทันทีหรือภายใน 2 เดือน ตั้งแตสินคาวางตลาด มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และ ซื้อ
ตามความตองการเมื่อจะใชงาน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8  
 ดานวัตถุประสงคในการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางใชเพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลน
เกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีจํานวนมากที่สุด คือ 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือทํางาน 
เชน เช็คอีเมลล, อินเตอรเนต มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และ โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน มี
จํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0  
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 ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาตนเอง มีจํานวนมากที่สุด 
คือ 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา คือผูมีประสบการณในการใช โนเกีย รุนลูเมีย แนะนําให
ซื้อ มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 เพ่ือน มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ครอบครัว มี
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0พนักงานขาย มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง เชน ดารา นักแสดง มีจํานวนนอยที่สุด คือ 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
 ดานราคาที่ซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาราคาระหวาง 10,000 –20,000 บาท มีจํานวน
มากที่สุด คือ 233 คน คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมา คือเห็นวาราคา 20,000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 และ ราคาต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 79 คน คิดเปน
รอยละ 19.8 
 ดานสถานที่ซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวารานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มี
จํานวนมากที่สุด คือ 185 คน คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา คือเห็นวารานของบริษัทผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และ 
รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไปมี จํานวนนอยที่สุด คือ 65 คน คิดเปนรอยละ 16.2 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน  
 สมมติฐานขอที่  1 ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ของผูบริโภค  
 สมมติฐานขอที ่2  ปจจัยดานแรงจูงใจที่ประกอบดวย ดานเหตุผล และดานอารมณ มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
 สมมติฐานขอที ่3  ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดาน
ความสนใจ และดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  
ตาราง 6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบรโิภค 

ตัวแปรตน 

ชว
งเว

ลา
ที่ซ

ื้อ 

วัต
ถุป

ระ
สง

คใ
น 

กา
รซ

ื้อโ
นเ

กีย
 ลูเ

มีย
 

บุค
คล

ผูม
ีอิท

ธิพ
ล 

ตอ
กา

รซ
ื้อ 

รา
คา

ที่ซ
ื้อ 

สถ
าน

ที่ซ
ื้อ 

ลักษณะสวนบุคคล           
เพศ √ √ √ √ √ 
อายุ √ √ √ √ √ 
ระดับการศึกษา √ X X √ X 
อาชีพ √ X √ √ X 

ปจจัยแรงจูงใจ      
ดานเหตุผล √ √ √ X √ 
ดานอารมณ X X √ X X 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต      
ดานกิจกรรม √ √ √ √ X 
ดานความสนใจ √ √ X X X 
ดานความคิดเห็น X X X √ √ 

 
 เครื่องหมาย √ หมายถึง  ยอมรับสมมติฐานรองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เครื่องหมาย X หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานรองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 หมายเหตุ จากตารางผูวิจัยจะเขียนอธิบายเฉพาะตัวแปรที่เปนไปตามสมมติฐานเทานั้น 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติการทดสอบกลุมตัวอยาง ไค สแควร (Chi-Square 
Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอเมื่อคา Sig. (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05  
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 ทดสอบสถิติเชิงอนุมานของสมมติฐานขอที่ 1 
 สมมติฐานขอ 1 ลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมียแตกตางกัน  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.1 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน 
 H1: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน    
 
ตาราง 7 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
    ชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 

เพศ 
ซื้อทันทีหรือ

ภายใน 2 เดือน 
ตั้งแตสนิคา
วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลาผานไป
ระยะหนึง่ (3-6เดือน) 
เพ่ือดูกระแสตอบรับ
ของสมารทโฟนตัวนี ้

ซื้อตามความตองการ
เมื่อจะใชงาน 

รวม 

ชาย 56 
(24.4%) 

134 
(57.76%) 

41 
(18.10%) 

231 
 

หญิง 12 
(7.14%) 

147 
(87.50%) 

10 
(5.36%) 

169 
 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.74%) 
400 

(100%) 
 

2 =21.143  Asymp. Sig. = 0.044 
 
 จากตาราง 7 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมียในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 21.143 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.044 
ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาเพศมผีล
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ตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง 
(3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 
70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแส
ตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  57.76 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแส
ตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.50 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.2 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 8  การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานวัตถุประสงค 
    ที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ 

เพศ โทรศัพทติดตอ
กับผูอ่ืน 

ทํางาน เชน เช็คอี
เมลล, อินเตอรเนต 

เพ่ือความบันเทิง เชน 
ถายภาพ เลนเกมส  
ดูหนัง ฟงเพลง แชท 

รวม 

ชาย 37 
(16.38%) 

68 
(29.31%) 

126 
(54.31%) 

231 
 

หญิง 51 
(29.76%) 

44 
(26.19%) 

74 
(44.05%) 

169 
 

รวม 
88 

(22.00%) 
112 

(28.00%) 
200 

(50.00%) 
400 

 
 

2 =11.558  Asymp. Sig. = 0.03 
 
 จากตาราง 8 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 11.143 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 
0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
เพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา เพ่ือความบันเทิง เชน 
ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 200 คน หรือรอยละ 50 เมื่อ
พิจารณาแยกตามเพศผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง 
แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.31 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่เพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อโดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 44.05 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.3 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ แตกตางกัน 
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 H0: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ แตกตางกัน   
 
ตาราง 9 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคล 
     ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ  

เพศ 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ผูมี
ประสบการณ
ในการใช โน
เกีย รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่
มี

ชื่อเสียง 
เชน 
ดารา 

นักแสดง 

รวม 

ชาย 149 
(64.66%) 

14 
(6.03%) 

24 
(10.34%) 

34 
(14.66%) 

6 
(2.58%) 

4 
(1.72%) 

231 
 

หญิง 91 
(53.57%) 

10 
(5.95%) 

28 
(16.66%) 

39 
(23.21%) 

1 
(0.59%) 

0 
(0.00%) 

169 
 

รวม 
240 

(60%) 
24 

(6%) 
52 

(13.00%) 
73 

(18.25%) 
7 

(1.75%) 
4 

(1.00%) 
400 

 
 

2 =13.622  Asymp. Sig. = 0.034 
 
 จากตาราง 9 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลในการซื้อ พบวา 2 เทากับ 11.558 และคา Sig.(2-sided) 
เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

หมายความวาเพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอ
การซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา 
ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 60 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศผูตอบ
แบบสอบถามเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอ
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การซื้อโดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.66 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อโดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.57 ซึ่งแตกตางจากพฤตกิรรม
การซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.4 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ แตกตางกัน   
 
ตาราง 10 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ 
     ราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
เพศ ต่ํากวา 10,000 

บาท 
ระหวาง 10,000 -

20,000 บาท 
20,000 บาทข้ึน

ไป 

รวม 

ชาย 32 
(13.79%) 

135 
(58.19%) 

65 
(28.02%) 

231 
 

หญิง 47 
(27.98%) 

98 
(58.33%) 

23 
(13.69%) 

169 
 

รวม 
79 

(19.75%) 
233 

(58.25%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =18.997  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตาราง 10 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 18.997 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 
0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
เพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ราคาระหวาง 10,000 -
20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน หรือรอยละ 58.25 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศผูตอบ
แบบสอบถามเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาทีซ่ือ้
โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.19 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่เพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อโดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท 
มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.33 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1.5 เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่   
โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: เพศ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ แตกตางกัน   
 
ตาราง 11 การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 

เพศ 
รานของบริษัทผู

ใหบริการเครือขาย
โทนศัพทเคลื่อนที่ เอ
ไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ 

รานตัวแทนจําหนาย
ของบริษัท โนเกีย 

รานจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่

ทั่วไป 

รวม 

ชาย 81 
(34.91%) 

124 
(53.45%) 

26 
(11.64%) 

231 
 

หญิง 69 
(41.07%) 

61 
(36.30%) 

39 
(22.64%) 

169 
 

รวม 
150 

(37.50%) 
185 

(46.25%) 
65 

(16.25%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =14.404  Asymp. Sig. = 0.02 
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 จากตาราง 11 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 14.404 และคา Sig. (2-sided) เทากับ 0.02 
ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาเพศมผีล
ตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โน
เกีย มีมากที่สุด โดยคิดเปน 185 คน หรือรอยละ 46.25 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศผูตอบ
แบบสอบถามเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อโดย 
รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.45 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรม
การซื้ อภายในกลุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ เพศหญิ ง  มีพฤติกรรมการซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อโดย รานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทน
ศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.07 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรม
การซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมียแตกตางกัน 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.1 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน 
 H1: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน    
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ตาราง 12 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
    ชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 

อายุ ซื้อทันทีหรือภายใน 
2 เดือน ตั้งแตสนิคา

วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลาผานไป
ระยะหนึง่ (3-6เดือน) 
เพ่ือดูกระแสตอบรับ
ของสมารทโฟนตัวนี ้

ซื้อตามความ
ตองการเมื่อ 
จะใชงาน 

รวม 

18-22 ป 15 
(23.80%) 

44 
(69.84%) 

4 
(6.35%) 

63 
 

23-27 ป 31 
(14.42%) 

156 
(72.56%) 

28 
(12.07%) 

215 
 

28-32 ป 21 
(25.93%) 

49 
(60.49%) 

11 
(13.58%) 

81 

33 ปข้ึนไป 1 
(2.44%) 

32 
(78.05%) 

8 
(19.51%) 

41 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.50%) 
51 

(12.75%) 
400 

 
 

2 =16.639  Asymp. Sig. = 0.011 
 

 จากตาราง 12 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 16.639 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 
0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาในการซื้อ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย ลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบ
วา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด 
โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.50 เมื่อพิจารณาแยกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามอายุ 18-
22 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยให
เวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ  69.84 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 23-27 ป มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
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ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.56 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 28-32 ป มีพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง 
(3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.49 ซึ่งแตกตาง
จากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และอายุ 33 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-
6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.05 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.2 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน   
 
ตาราง 13 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
    วัตถุประสงคที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคทีซ่ือ้ 

อายุ โทรศัพทติดตอ
กับผูอ่ืน 

ทํางาน เชน เช็คอี
เมลล, อินเตอรเนต 

เพ่ือความบันเทิง เชน 
ถายภาพ เลนเกมส  
ดูหนัง ฟงเพลง แชท 

รวม 

18-22 ป 10 
(15.87%) 

18 
(28.57%) 

35 
(55.55%) 

63 
 

23-27 ป 51 
(23.72%) 

47 
(21.86%) 

117 
(54.41%) 

215 
 

28-32 ป 6 
(7.41%) 

37 
(45.67%) 

38 
(46.91%) 

81 

33 ปข้ึนไป 21 
(53.65%) 

10 
(24.39%) 

10 
(24.39%) 

41 

รวม 
88 

(22.00%) 
112 

(28.00%) 
200 

(50.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =11.558  Asymp. Sig. = 0.03 
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 จากตาราง 13 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 11.558 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 
0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
อายุมีผลพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตอบวา เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 200 
คน หรือรอยละ 50 เมื่อพิจารณาแยกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามอายุ 18-22 ป มีพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโดย เพ่ือความบันเทิง เชน 
ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  55.55 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อายุ 23-27 ป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ 
เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.41 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 28-32 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง 
แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.91 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติ และอายุ 33 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อโดย โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.65 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.3 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน 
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ตาราง 14 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 

อายุ 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ผูมี
ประสบการณ
ในการใช โน
เกีย รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่มี
ชื่อเสียง 

เชน ดารา 
นักแสดง 

รวม 

18-22 ป 37 
(58.73%) 

12 
(19.05%) 

7 
(11.11%) 

7 
(11.11%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

63 
 

23-27 ป 121 
(56.27%) 

10 
(4.65%) 

31 
(14.42%) 

44 
(20.47%) 

5 
(2.33%) 

4 
(1.86%) 

215 
 

28-32 ป 58 
(71.60%) 

0 
(0.00%) 

7 
(8.64%) 

16 
(19.75%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

81 

33 ปข้ึนไป 24 
(58.53%) 

2 
(4.88%) 

7 
(17.07%) 

6 
(14.63%) 

2 
(4.88%) 

0 
(0.00%) 

41 

รวม 
240 

(60.00%) 
24 

(6.00%) 
52 

(13.00%) 
73 

(18.25%) 
7 

(1.75%) 
4 

(1.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =39.424  Asymp. Sig. = 0.002 
 
 จากตาราง 14 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ พบวา 2 เทากับ 39.424 และคา Sig.(2-sided) 
เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

หมายความวาอายุมีผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลใน
การซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญตอบวา ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 60 เมื่อพิจารณาแยกตามอายุของ
ผูตอบแบบสอบถามอายุ 18-22 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมี
อิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.73 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 23-27 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  56.27 ซึ่งแตกตางจาก
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พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อายุ 28-32 ป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 71.60 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และอายุ 33 ปข้ึน
ไป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง 
มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.53 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.4 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ แตกตางกัน  
 
ตาราง 15 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
อายุ ต่ํากวา 10,000 

บาท 
ระหวาง 10,000 -

20,000 บาท 
20,000 บาท 

ข้ึนไป 

รวม 

18-22 ป 17 
(26.98%) 

34 
(53.69%) 

12 
(19.05%) 

63 
 

23-27 ป 40 
(18.60%) 

139 
(64.65%) 

36 
(16.74%) 

215 
 

28-32 ป 14 
(17.28%) 

34 
(41.98%) 

33 
(40.74%) 

81 

33 ปข้ึนไป 8 
(19.51%) 

26 
(63.41%) 

7 
(17.07%) 

41 

รวม 
79 

(19.75%) 
233 

(58.25%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =23.977  Asymp. Sig. = 0.03 
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 จากตาราง 15 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 23.977 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 
0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0   ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
อายุมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตอบวา ระดับราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน หรือรอยละ 
58.25 เมื่อพิจารณาแยกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามอายุ 18-22 ป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.96 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อายุ 23-27 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ 
โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.65 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการ
ซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 28-32 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
41.98 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และอายุ 33 ปข้ึนไป 
มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 
-20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.41 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2.5 อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อายุ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 16 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 

อายุ 

รานของบริษัทผู
ใหบริการเครือขาย
โทนศัพทเคลื่อนที่ 
เอไอเอส ดีแทค 

ทรูมูฟ 

รานตัวแทน
จําหนายของ
บริษัท โนเกีย 

รานจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่

ทั่วไป 

รวม 

18-22 ป 27 
(42.85%) 

26 
(41.27%) 

10 
(15.88%) 

63 
 

23-27 ป 88 
(40.93%) 

86 
(40.00%) 

41 
(19.07%) 

215 
 

28-32 ป 25 
(30.86%) 

51 
(62.96%) 

5 
(6.17%) 

81 

33 ปข้ึนไป 10 
(24.39%) 

22 
(53.65%) 

9 
(21.95%) 

41 

รวม 
150 

(37.50%) 
185 

(46.25%) 
65 

(16.25%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =18.459  Asymp. Sig. = 0.05 
 
 จากตาราง 16 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 18.459 และคา Sig. (2-sided) เทากับ 0.05 
ซึ่งเทากับ 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาอายุมีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมียในดานสถานที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา 
รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด โดยคิดเปน 185 คน หรือรอยละ 46.25 เมื่อ
พิจารณาแยกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามอายุ 18-22 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทนศัพทเคลื่อนที่ เอไอ
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เอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.85 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อายุ 23-27 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใน
ดานสถานที่ซื้อ โดย รานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทนศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรมูฟู มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.93 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อายุ 28-32 ป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย 
รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.96 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรม
การซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และอายุ 33 ป ข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.65 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่  1.3 ระดับการศึกษา ที่ แตกตาง กัน จะมีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียแตกตางกัน ของผูบริโภค 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.1 ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน 
 H1: ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน    
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ตาราง 17 การวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย  
     ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ  

ระดับการศึกษา 
ซื้อทันทีหรือ

ภายใน 2 เดือน 
ตั้งแตสนิคา
วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-

6เดือน) เพ่ือดูกระแส
ตอบรับของสมารท 

โฟนตัวนี ้

ซื้อตามความ
ตองการเมื่อจะใช

งาน 
รวม 

ปริญญาตรี 29 
(13.37%) 

176 
(81.10%) 

12 
(5.53%) 

217 
 

สูงกวาปริญญาตรี 39 
(21.31%) 

105 
(57.38%) 

39 
(21.31%) 

183 
 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.75%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =73.303  Asymp. Sig. = 0.034 
 
 จากตาราง 17 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 73.303 และคา Sig.(2-
sided) เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

หมายความวาระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่ อเปรียบเทียบความแตกต างระหว างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมียในดานชวงเวลาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ
การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.10 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ สูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
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สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.38 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.3.4 ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 
ตาราง 18 การวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย  
     ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
ระดับการศึกษา ต่ํากวา 10,000 

บาท 
ระหวาง 10,000 -

20,000 บาท 20,000 บาทข้ึนไป 
รวม 

ปริญญาตรี 52 
(23.96%) 

124 
(57.15%) 

41 
(18.89%) 

217 
 

สูงกวาปริญญาตรี 27 
(14.76%) 

109 
(59.56%) 

47 
(25.68%) 

183 
 

รวม 
79 

(19.75%) 
233 

(58.25%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =17.697  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตาราง 18 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 17.697 และคา Sig.(2-
sided) เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

หมายความวาระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ระดับราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่ อเปรียบเทียบความแตกต างระหว างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน หรือ
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รอยละ 58.25 เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -
20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.15 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และ สูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใน
ดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.56 ซึ่ง
แตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4 อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมียแตกตางกัน  
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4.1 อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน 
 H1: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 19 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
     ชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 

อาชีพ 
ซื้อทันทีหรือ

ภายใน 2 เดือน 
ตั้งแตสนิคา
วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-

6เดือน) เพ่ือดูกระแส
ตอบรับของสมารท 

โฟนตัวนี ้

ซื้อตามความ
ตองการเมื่อจะ

ใชงาน 

รวม 

นิสิต/ นักศึกษา 16 
(20.00%) 

56 
(70.00%) 

8 
(10.00%) 

80 
 

ขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

21 
(40.38%) 

26 
(50.00%) 

5 
(9.62%) 

52 
 

พนักงานบริษทัเอกชน 19 
(9.59%) 

149 
(75.25%) 

31 
(15.15%) 

199 

ประกอบธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย / รับจางทั่วไป 

12 
(17.39%) 

50 
(71.02%) 

7 
(11.59%) 

69 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.75%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =29.555  Asymp. Sig. = 0.034 
 
 จากตาราง 19 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 29.555 และคา Sig.(2-sided) 
เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0  ยอมรับสมมติฐานรอง  H1 

หมายความวาอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาใน
การซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบ
วา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด 
โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม นิสิต/ 
นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดย
ใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปน
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รอยละ 70 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ 
โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ 
โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 75.25 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / รับจางทั่วไป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.02 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4.3 อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 20 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
     บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 

อาชีพ 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ผูมี
ประสบก
ารณใน
การใช 
โนเกีย 
รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่
มี

ชื่อเสียง 
เชน 
ดารา 

นักแสดง 

รวม 

นิสิต / 
นักศึกษา 

37 
(46.25%) 

14 
(17.50%) 

14 
(17.50%) 

12 
(15.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(3.75%) 

80 
 

ขาราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

39 
(75.00%) 

1 
(1.92%) 

8 
(15.38%) 

4 
(7.69%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

52 
 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

112 
(56.57%) 

3 
(1.51%) 

27 
(13.64%) 

51 
(25.76%) 

4 
(2.02%) 

1 
(0.51%) 199 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว/ 
คาขาย / 
รับจางทั่วไป 

52 
(73.92%) 

6 
(8.69%) 

3 
(4.35%) 

6 
(8.69%) 

3 
(4.35%) 

0 
(0.00%) 69 

รวม 
240 

(60.00%) 
24 

(6.00%) 
52 

(13.00%) 
73 

(18.25%) 
7 

(1.75%) 
4 

(1.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =71.078  Asymp. Sig. = 0.03 
 
 จากตาราง 20 พบว า แสดงผลการ เปรียบเทียบอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมียในดานผูมีอิทธิพลในการซื้อ พบวา 2 เทากับ 71.078 และคา 
Sig.(2-sided) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความวาอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญตอบวา ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 60.00 เมื่อพิจารณาแยกตามอาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถาม นิสิต/ นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใน
ดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  46.25 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรม
การซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ  75.00 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.57 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / รับจางทั่วไป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 73.92 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4.4 อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ระดับราคาที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: อาชีพ ที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ระดับราคาที่ซื้อ แตกตางกัน  
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ตาราง 21 การวิเคราะหความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ 

อาชีพ 
ต่ํากวา 

10,000 บาท 

ระหวาง 
10,000 -

20,000 บาท 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 

รวม 

นิสิต/นักศึกษา 29 
(36.25%) 

39 
(48.75%) 

12 
(15.00%) 

80 
 

ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 
(1.92%) 

28 
(53.85%) 

23 
(44.23%) 

52 
 

พนักงานบริษัทเอกชน 35 
(17.68%) 

121 
(61.10%) 

43 
(21.21%) 

199 

ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / 
รับจางทั่วไป 

14 
(20.29%) 

45 
(63.77%) 

10 
(15.94%) 

69 

รวม 
79 

(19.75%) 
233 

(58.25%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =37.275  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตาราง 21 พบว า แสดงผลการ เปรียบเทียบอาชีพ กับพฤติกรรมการซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 37.275 และคา Sig.(2-
sided) เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 

หมายความวาอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่
ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตอบวาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน หรือรอยละ 58.25 เมื่อ
พิจารณาแยกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม นิสิต / นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ  48.75 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
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ระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.58 ซึ่งแตกตาง
จากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.10 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย / รับจางทั่วไป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
63.77 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ทดสอบสถิติเชิงอนุมานของสมมติฐานขอที่ 2 
  ขอมูลลักษณะปจจัยแรงจูงใจ ประกอบดวย ดานเหตุผล และ ดานอารมณ มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโนเกียลูเมียโดยใชสถิติไค-สแควร (2 )ทดสอบคาความแตกตางของตัวแปร 2 ตัว
ข้ึนไป ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุมโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาSig.(2-sided) มีคานอยกวา 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 2. ปจจัยแรงจูงใจที่ประกอบดวย ดานเหตุผล และ ดานอารมณ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย สามารถเขียนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 2.1 ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
โนเกีย รุนลูเมีย 
 สมมติฐานขอ 2.1.1 ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 H1: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

ตาราง 22 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย  
     ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ 

ปจจัยแรงจูงใจดานเหตผุล 
ซื้อทันทีหรือ

ภายใน 2 
เดือน ตั้งแต

สินคา
วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลา
ผานไประยะหนึ่ง 
(3-6เดือน) เพื่อดู
กระแสตอบรับ
ของสมารทโฟน

ตัวนี้ 

ซื้อตามความ
ตองการเมื่อจะ

ใชงาน 

รวม 

เห็นวาย่ีโนเกียมีความนาเชื่อถือ
ในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
ชั้นนําของโลก 

9 
(12.33%) 

60 
(82.19%) 

4 
(5.48%) 

73 
 

เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการใชงานโดยรวม 
มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน 

25 
(13.74%) 

134 
(73.63%) 

23 
(12.64%) 

182 
 

เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใช
งานงายและมีระบบปฏิบัติการที่
ไมซับซอน 

27 
(33.30%) 

40 
(49.38%) 

14 
(17.28%) 

81 
 

เห็นวาวัสดุที่ใชในการผลติ โนเกีย 
รุนลูเมีย มีความทนทานมากกวา
ย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นา
พอใจ 

7 
(10.94%) 

47 
(73.44%) 

10 
(15.63%) 64 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.75%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =27.812  Asymp. Sig. = 0.05 
 
 จากตาราง 22 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล กับ พฤติกรรม
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 27.812 และคา 
Sig.(2-sided) เทากับ 0.05 ซึ่งเทากับ 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0  ยอมรับสมมติฐานรอง 
H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนทีโ่นเกีย รุนลู
เมีย ในดานชวงเวลาในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
แรงจูงใจ ดานเหตุผล ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาย่ีโนเกีย มีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟน
ตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.19 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน 
มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.63 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มี
การใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.38 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลูเมีย มีความทนทานมากกวา
ย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นาพอใจ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟน
ตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.44 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.2 ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ  
 H0: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 23 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย  
     ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ 

ปจจัยแรงจูงใจดานเหตผุล 
โทรศัพท

ติดตอกับผูอื่น 

ทํางาน เชน 
เช็คอีเมลล, 
อินเตอรเนต 

เพื่อความ
บันเทิง เชน 

ถายภาพ เลน
เกมส ดูหนัง 
ฟงเพลง แชท 

รวม 

เห็นวาย่ีโนเกียมีความนาเชื่อถือใน
ฐานะผูผลติโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนํา
ของโลก 

25 
(34.25%) 

12 
(16.44%) 

36 
(49.32%) 

73 

เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวา
สมารทโฟนย่ีหออ่ืน 

32 
(17.58%) 

60 
(32.97%) 

90 
(49.45%) 

182 

เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงาน
งายและมีระบบปฏิบัติการทีไ่มซับซอน 

14 
(17.28%) 

22 
(27.16%) 

45 
(55.56%) 

81 

เห็นวาวัสดุที่ใชในการผลติ โนเกีย รุนลู
เมีย มีความทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน 
และการใหบริการที่นาพอใจ 

17 
(26.56%) 

18 
(28.13%) 

29 
(45.31%) 64 

รวม 
88 

(22.00%) 
112 

(28.00%) 
200 

(50.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =13.924  Asymp. Sig. = 0.03 
 
 จากตาราง 23 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 
13.924 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0  

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกียลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
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มากที่สุด โดยคิดเปน 200 คน หรือรอยละ 50.00 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล 
ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาย่ีโนเกีย มีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของ
โลก มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความ
บันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.32 ซึ่งแตกตาง
จากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดยเพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟง
เพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.45 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  55.56 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุน   
ลู เมีย มีความทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นาพอใจ  มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ 
เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.31 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.3 ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ  
 H0: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย ลูเมีย 
ดานบุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย ลูเมีย 
ดานบุคคลผูมีอิทธิพลในการซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 24 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
     บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 

ปจจัยแรงจูงใจ 
ดานเหตผุล ตนเอง ครอบครัว เพื่อน 

ผูมี
ประสบการ
ณในการใช 

โนเกีย 
รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

เชน ดารา 
นักแสดง 

รวม 

เห็นวายีห่อโนเกีย
มีความนาเช่ือถือ
ในฐานะผูผลิต
โทรศัพทเล่ือนที่
ช้ันนําของโลก 

33 
(45.20%) 

6 
(8.22%) 

12 
(16.44%) 

15 
(26.55%) 

6 
(6.82%) 

1 
(1.37%) 

73 
 

เห็นวาราคามี
ความเหมาะสม
กับคุณภาพการใช
งานโดยรวม
มากกวาสมารท 
โฟนยีห่ออื่น 

107 
(58.79%) 

11 
(6.04%) 

28 
(15.38%) 

35 
(19.23%) 

1 
(0.55%) 

0 
(0.00%) 

182 
 

เห็นวา โนเกีย 
รุนลูเมีย มีการใช
งานงายและมี
ระบบปฏิบัติการที่
ไมซับซอน 

62 
(76.54%) 

5 
(6.17%) 

3 
(3.70%) 

11 
(13.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 81 

เห็นวาวัสดุที่ใชใน
การผลิต โนเกีย 
รุนลูเมีย มีความ
ทนทานมากกวา
ยี่หออื่น และการ
ใหบริการที่นา
พอใจ 

38 
(59.38%) 

2 
(3.13%) 

9 
(14.06%) 

12 
(18.75%) 

0 
(0.00%) 

3 
(4.69%) 67 

รวม 240 
(60.00%) 

24 
(6.00%) 

52 
(13.00%) 

73 
(18.25%) 

7 
(1.75%) 

4 
(1.00%) 

400 
(100.00%) 

 

2 =57.799  Asymp. Sig. = 0.04 
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 จากตาราง 24 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ พบวา 2 
เทากับ 57.799 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.04 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 60.00 
เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาย่ีโนเกีย มีความ
นาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.20 ซึ่ง
แตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นวาราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพการใชงานโดยรวมมากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.79 ซึ่ง
แตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นวา โนเกีย รุนลูเมยี มกีารใช
งานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลเูมยี ใน
ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.54 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลู
เมีย มีความทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นาพอใจ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
59.38 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.1.5 ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ  
 H0: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานสถานที่ซื้อ  
 H1: ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานสถานที่ซื้อ   
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ตาราง 25 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
     สถานที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 

ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตผุล 
รานของบริษัทผู

ใหบริการเครือขาย
โทนศัพทเคลื่อนที่ 
เอไอเอส ดีแทค 

ทรูมูฟ 

รานตัวแทน
จําหนายของ
บริษัท โนเกีย 

รานจําหนาย
โทรศัพท 

เคลื่อนที่ทั่วไป 

รวม 

เห็นวาย่ีหอโนเกียมีความ
นาเชื่อถือในฐานะผูผลติ
โทรศัพทเคลื่อนที่ชัน้นําของ
โลก 

21 
(28.77%) 

45 
(61.64%) 

7 
(9.59%) 

73 
 

เห็นวาราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพการใชงาน
โดยรวมมากกวาสมารทโฟน
ย่ีหออ่ืน 

74 
(40.66%) 

82 
(45.05%) 

26 
(14.28%) 

182 

เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มี
การใชงานงายและมี
ระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน 

33 
(40.74%) 

40 
(49.38%) 

8 
(9.88%) 
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เห็นวาวัสดุที่ใชในการผลติ 
โนเกีย รุนลูเมีย มีความ
ทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน และ
การใหบริการที่นาพอใจ 

22 
(34.38%) 

18 
(28.13%) 

24 
(37.50%) 64 

รวม 
150 

(37.50%) 
185 

(46.25%) 
65 

(16.25%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =33.112  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตาราง 25 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อพบวา 2\ เทากับ 33.112 
และคา Sig. (2-sided) เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0   ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด โดยคิดเปน 185 
คน หรือรอยละ 46.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล ของผูตอบแบบสอบถาม 
เห็นวาย่ีโนเกีย มีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.64 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวมมากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานตัวแทนจําหนาย
ของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.05 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไม
ซับซอน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานตัวแทน
จําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.38 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลูเมีย มีความ
ทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่นาพอใจ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
37.50 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 2.2 ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
สมมติฐานยอยขอที่ 2.2.3 ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ  
 H0: ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ไมแตกตางกัน  
 H1: ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ แตกตางกัน   
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ตาราง 26 การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน 
     บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 

ปจจัยแรงจูงใจ 
ดานอารมณ ตนเอง 

ครอบครั
ว เพื่อน 

ผูมี
ประสบการ
ณในการ
ใช โนเกีย 
รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

เชน ดารา 
นักแสดง 

รวม 

เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความเปนผูนําใน
เทคโนโลยี และ
เปนไปตามกระแส
นิยมของสังคม 

54 
(54.54%) 

9 
(9.09%) 

14 
(14.14%) 

15 
(15.15%) 

7 
(7.07%) 

0 
(0.00%) 99 

เพื่อใหเปนจุดเดน
ของคนรอบขาง 
และไมเหมือนใคร 

105 
(64.81%) 

11 
(6.79%) 

12 
(7.40%) 

30 
(18.52%) 

0 
(0.00%) 

4 
(2.20%) 182 

เพื่อบงบอกถึง
รสนิยมและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่
ทันสมัย 

81 
(58.69%) 

4 
(2.89%) 

26 
(18.84%) 

28 
(19.57%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

138 

รวม 240 
(60.00%) 

24 
(6.00%) 

52 
(13.00%) 

73 
(18.25%) 

7 
(1.75%) 

4 
(1.00%) 

400 
(100.00%) 

 
2 =45.001  Asymp. Sig. = 0.05 

 
 จากตาราง 26 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ พบวา 2 
เทากับ 45.001 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.05 ซึ่งเทากับ 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 60.00 
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เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ ของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความเปนผูนํ าในเทคโนโลยี และเปนไปตามกระแสนิยมของสังคม มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 54.54 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือให
เปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.81 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือบงบอกถึงรสนิยมและรูปแบบการดําเนนิ
ชีวิตที่ทันสมัย มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอ
การซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.69 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 
 ทดสอบสถิติเชิงอนุมานของสมมติฐานขอที่ 3 
  ขอมูลลักษณะปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความสนใจ 
และ ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการใชโนเกีย รุนลูเมีย โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-
square) ทดสอบคาความแตกตางของตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุม
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
ก็ตอเมื่อคาSig.(2-sided) มีคานอยกวา0.05  
  
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความ
สนใจ และ ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย สามารถ
เขียนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 3.1 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย 
 สมมติฐานขอ 3.1.1 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานกิจกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลือ่นที ่
โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ   
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ตาราง 27 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ    
     โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลา
ที่ซื้อ 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน
กิจกรรม 

ซื้อทันทีหรือ
ภายใน 2 

เดือน ตั้งแต
สินคา

วางตลาด 

ซื้อโดยใหเวลา
ผานไประยะหนึง่ 
(3-6เดือน) เพ่ือดู
กระแสตอบรับ
ของสมารทโฟน

ตัวนี ้

ซื้อตาม
ความ

ตองการ
เมื่อจะใช

งาน 

รวม 

ติดตอสื่อสาร 6 
(6.38%) 

74 
(78.72%) 

14 
(14.89%) 

94 
 

ถายรูป 42 
(28.38%) 

88 
(59.46%) 

18 
(12.16%) 

148 
 

ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ 9 
(12.50%) 

51 
(70.83%) 

12 
(16.67%) 

72 

เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต 8 
(14.04%) 

42 
(73.68%) 

7 
(12.28%) 

57 

แชทหรือสนทนา 3 
(10.34%) 

26 
(89.66%) 

0 
(0.00%) 

29 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.75%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =30.096  Asymp. Sig. = 0.03 
 
 จากตาราง 27 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 
กับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกียลูเมียในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 30.096 
และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ของผูตอบแบบสอบถามพบวาเพ่ือ ติดตอสื่อสาร มีพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง 
(3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.72 ซึ่งแตกตาง
จากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ถายรูป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-
6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.46 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.83 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.68 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และแชทหรือสนทนา มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
89.66% ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอที่ 3.1.2 ปจจัยแรงรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานกิจกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ   
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลือ่นที ่
โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ 
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ตาราง 28 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  
     โนเกีย ลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต  
ดานกิจกรรม โทรศัพท

ติดตอกับ
ผูอ่ืน 

ทํางาน เชน 
เช็คอีเมลล, 
อินเตอรเนต 

เพ่ือความ
บันเทิง เชน 
ถายภาพ 
เลนเกมส  

ดูหนัง  
ฟงเพลง แชท 

รวม 

ติดตอสื่อสาร 54 
(57.44%) 

23 
(24.46%) 

17 
(18.08%) 

94 
 

ถายรูป 16 
(10.81%) 

23 
(15.54%) 

109 
(73.64%) 

148 
 

ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ 4 
(5.56%) 

29 
(40.28%) 

39 
(54.16%) 

72 

เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต 7 
(12.28%) 

33 
(57.89%) 

17 
(29.82%) 

57 

แชทหรือสนทนา 7 
(26.9%) 

4 
(15.38%) 

18 
(62.07%) 

29 

รวม 
88 

(22.00%) 
112 

(28.0%) 
200 

(50.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =22.237  Asymp. Sig. = 0.02 
 
 จากตาราง 28 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 
กับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกียลูเมียในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 
22.237 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ซึ่งสอดคลอง กับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกกรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุด โดยคิดเปน 200 คน หรือรอยละ 50 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ดานกิจกรรม ของผูตอบแบบสอบถามพบวาเพ่ือ ติดตอสื่อสาร มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
57.44 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถายรูป มีพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทิง เชน 
ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.64 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.07 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต มีพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย ทํางาน เชน เช็คอีเมลล , 
อินเตอรเนต มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.82 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และแชทหรือสนทนา มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใน
ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ  62.07 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานขอ 3.1.3 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลที่มีอิธิพลตอการซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานกิจกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลือ่นที ่
โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ   
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ตาราง 29 การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรมกับ 
     พฤติกรรมซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ  

ปจจัยรูปแบบ
การดําเนินชีวิต 
ดานกิจกรรม ตนเอง ครอบครัว เพื่อน 

ผูม ี
ประสบ- 
การณ 
ในการ 

ใช โนเกีย  
รุนลูเมีย 

พนักงาน
ขาย 

บุคคลที่มี
ช่ือเสียง 

เชน ดารา 
นักแสดง 

รวม 

ติดตอสื่อสาร 53 
(56.38%) 

5 
(5.31%) 

18 
(19.14%) 

13 
(13.82%) 

5 
(5.31%) 

0 
(0.00%) 

94 
 

ถายรูป 101 
(68.24%) 

6 
(4.05%) 

17 
(11.49%) 

23 
(15.54%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.67%) 

148 
 

ฟงเพลง ดู
ภาพยนตร ดู
คลิปวีดีโอ 

47 
(65.28%) 

7 
(9.72%) 

6 
(8.33%) 

11 
(25.28) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.57%) 

72 
 

เช็คเมลล ทอง
อินเตอรเนต 

25 
(43.85%) 

5 
(8.77%) 

7 
(12.28%) 

18 
(31.57%) 

1 
(1.75%) 

1 
(1.75%) 

57 

แชทหรือสนทนา 14 
(48.27%) 

1 
(3.84%) 

4 
(15.38%) 

8 
(30.77%) 

1 
(1.75%) 

1 
(1.75%) 

29 

รวม 240 
(60.00%) 

24 
(6.00%) 

52 
(13.00%) 

73 
(18.25%) 

7 
(1.75%) 

4 
(25.00%) 

400 
(100.00%) 

 
2 =89.877  Asymp. Sig. = 0.03 

 
 จากตาราง 29 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ พบวา 2 
เทากับ 89.877 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวา ตนเอง มีมากที่สุด โดยคิดเปน 240 คน หรือรอยละ 
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60.00 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาเพ่ือ ติดตอสื่อสาร มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธพิลตอ
การซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.38 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถายรูป มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมี
อิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ68.24 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 65.28 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เช็คเมลล ทอง
อินเตอรเนต มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ 
โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.85 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและแชทหรือสนทนา มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใน
ดานผูมีอิทธิพลตอการซื้อ โดย ตนเอง มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.27 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรม
การซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 3.1.4 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ  
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานกิจกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ  
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลือ่นที ่
โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ    
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ตาราง 30 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมซื้อ โนเกีย  
     ลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย ลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ  

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน
กิจกรรม ต่ํากวา 

10,000 
บาท 

ระหวาง 
10,000 – 

20,000 บาท 

20,000 บาท 
ข้ึนไป รวม 

ติดตอสื่อสาร 23 
(24.46%) 

57 
(60.64%) 

14 
(14.89%) 

94 
 

ถายรูป 21 
(14.89%) 

79 
(53.37%) 

48 
(32.43%) 

148 
 

ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ 13 
(18.05%) 

50 
(69.44%) 

9 
(12.50%) 

72 
 

เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต 13 
(22.80%) 

29 
(50.87%) 

15 
(26.3%) 

57 

แชทหรือสนทนา 9 
(31.03%) 

18 
(62.07%) 

2 
(6.89) 

29 

รวม 
79 

(19.75%) 
233 

(58.25%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =26.630  Asymp. Sig. = 0.03 
 
 จากตาราง 30 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม 
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 
26.630 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน 
หรือรอยละ 58.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ของผูตอบ
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แบบสอบถามพบวาเพ่ือติดตอสื่อสาร มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดาน
ระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.64 ซึ่ง
แตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถายรูป มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานผระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 
บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.37 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ ฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.44% 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 
10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.87 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายใน
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และแชทหรือสนทนา มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
62.07 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 3.2 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
 สมมติฐานยอยขอที่ 3.2.1 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ  
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานความสนใจ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ  
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
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ตาราง 31 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 
     โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน
ความสนใจ 

ซื้อทันทีหรือ
ภายใน 2 

เดือน ตั้งแต
สินคา

วางตลาด 

ซื้อโดยให
เวลาผานไป
ระยะหนึ่ง (3-
6เดือน) เพื่อ
ดูกระแสตอบ
รับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ 

ซื้อตามความ
ตองการเมื่อ
จะใชงาน 

รวม 

ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน 23 
(18.69%) 

84 
(68.29%) 

16 
(13.00%) 

123 
 

ความคมชัดของกลอง 28 
(23.53%) 

76 
(63.86%) 

15 
(12.60%) 

119 
 

ระบบมัลติมเีดีย เชน เสียง และความ
คมชัดของภาพในการชมภาพยนตร 

3 
(4.91%) 

54 
(88.52%) 

4 
(6.55%) 

61 

รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง 9 
(16.98%) 

37 
(69.81%) 

7 
(13.20%) 

53 

ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่
ใชไดนาน 

5 
(11.36%) 

30 
(68.00%) 

9 
(20.45%) 

44 

รวม 
68 

(17.00%) 
281 

(70.25%) 
51 

(12.75%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =16.839  Asymp. Sig. = 0.032 
 
 จากตาราง 31 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
สนใจ กับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกียลูเมียในดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา 2 เทากับ 
16.839 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.032 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 
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 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ
สมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด โดยคิดเปน 281 คน หรือรอยละ 70.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัย
รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน 
มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.29 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความคมชัดของกลอง มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.86 
ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระบบมัลติมีเดีย เชน เสียง 
และความคมชัดของภาพในการชมภาพยนตร มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.52 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย 
รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับ
ของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  69.81 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายใน
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ใชไดนาน มีพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานชวงเวลาที่ซื้อ โดย ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-
6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  (68.00%) ซึ่งแตกตาง
จากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
 สมมติฐานยอยขอที่ 3.2.2 ปจจัยแรงรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ แตกตางกัน 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ  
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ   
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ตาราง 32 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  
     โนเกีย ลูเมีย ดานวัตถุประสงคที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคที่ซื้อ 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน
ความสนใจ โทรศัพท 

ติดตอกับ 
ผูอ่ืน 

ทํางาน เชน 
เช็คอีเมลล, 
อินเตอรเนต 

เพ่ือความบันเทิง 
เชน ถายภาพ 

เลนเกมส ดูหนงั 
ฟงเพลง แชท 

รวม 

ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน 21 
(17.07%) 

50 
(40.65%) 

52 
(42.28%) 

123 
 

ความคมชัดของกลอง 13 
(10.92%) 

23 
(19.33%) 

83 
(69.75%) 

119 
 

ระบบมัลติมเีดีย เชน เสียง และ
ความคมชัดของภาพในการชม
ภาพยนตร 

18 
(29.51%) 

18 
(29.51%) 

25 
(40.98%) 

61 

รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง 21 
(39.62%) 

7 
(13.20%) 

25 
(47.16%) 

53 

ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่
ที่ใชไดนาน 

15 
(34.09%) 

14 
(31.81%) 

15 
(34.09%) 

44 

รวม 88 
(22.00%) 

112 
(28.00%) 

200 
(50.00%) 

400 
(100.00%) 

 
2 =48.661  Asymp. Sig. = 0.025 

 
 จากตาราง 32 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
สนใจ กับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ พบวา 2 
เทากับ 48.661 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.025 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจความสนใจ กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญตอบวา เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุด โดยคิดเปน 200 คน หรือรอยละ 50.00 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต ดานความสนใจ ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน มีพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ 
เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.28 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อ
ภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความคมชัดของกลอง มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟง
เพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.75 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ระบบมัลติมีเดีย เชน เสียง และความคมชัดของภาพในการชมภาพยนตร มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.98 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.16 ซึ่งแตกตางจาก
พฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่
ใชไดนาน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานวัตถุประสงคที่ซื้อ โดย 
โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน และเพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมาก
ที่สุดและมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 34.09 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานยอยขอ 3.3 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย 
 สมมติฐานยอยขอ 3.3.4 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานได
ดังนี้ 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต  ดานความคิดเห็ น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ   
 
 
 
 
 



 97 

ตาราง 33 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็นกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับ
ราคาที่ซื้อ ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน

ความคิดเห็น ต่ํากวา 
10,000 
บาท 

ระหวาง 
10,000 – 

20,000 บาท 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 

รวม 

ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวัน
สะดวกสบายข้ึนอยางมาก 

20 
(11.43%) 

114 
(65.14%) 

41 
(23.43%) 

175 
 

ชวยใหคุมคาเงนิ และไมจําเปนตอง
เปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปนที่
ยอมรับของสังคม 

59 
(26.22%) 

119 
(52.88%) 

47 
(20.88%) 

225 
 

รวม 
79 

(19.25%) 
233 

(55.75%) 
88 

(22.00%) 
400 

(100.00%) 
 

2 =26.630  Asymp. Sig. = 0.015 
 
 จากตาราง 33 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
คิดเห็น ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ พบวา 
2 เทากับ 26.630 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มี
ผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด โดยคิดเปน 233 คน 
หรือรอยละ 55.75 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ของผูตอบ
แบบสอบถามพบวา ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบายข้ึนอยางมาก มีพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 10,000 -20,000 บาท 
มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.14 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปนที่ยอมรับของสังคม มี
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานระดับราคาที่ซื้อ โดย ราคาระหวาง 
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10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.88 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายใน
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 สมมติฐานยอยขอ 3.3.5 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 
 H1: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชี วิต  ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 
 
ตาราง 34 การวิเคราะหปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็นกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย  
     รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ 
 

พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานทีซ่ื้อ 

ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน
ความคิดเห็น 

รานของบริษัทผู
ใหบริการ
เครือขาย

โทรศัพทเคลื่อน
ที่ เอไอเอส 

ดีแทค ทรูมูฟ 

รานตัวแทน
จําหนายของ
บริษัท โนเกีย 

รานจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อ

นที่ทั่วไป 

รวม 

ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวัน
สะดวกสบายข้ึนอยางมาก 

61 
(34.86%) 

99 
(56.51%) 

15 
(8.57%) 

175 
 

ชวยใหคุมคาเงนิ และไมจําเปนตอง
เปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปนที่
ยอมรับของสังคม 

89 
(39.55%) 

86 
(38.82%) 

50 
(22.22%) 

225 

รวม 
150 
(37.5%) 

185 
(46.25%) 

65 
(16.25%) 

400 
(100.00%) 

 
2 =19.034  Asymp. Sig. = 0.048 

 
 จากตาราง 34 พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความ
คิดเห็น ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ พบวา 2 
เทากับ 19.034 และคา Sig.(2-sided) เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
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H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอ
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น กับ พฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญตอบวา รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด โดยคิดเปน 185 
คน หรือรอยละ 46.25 เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ของ
ผูตอบแบบสอบถามพบวา ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบายข้ึนอยางมาก มีพฤติกรรม
การซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในสถานที่ซื้อ โดย รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย 
มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.51 ซึ่งแตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ในดานสถานที่ซื้อ โดย รานของบริษัทผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.55  ซึ่ง
แตกตางจากพฤติกรรมการซื้อภายในกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “ปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อโทศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค” เพ่ือเปนแนวทางใหแกบริษัท
โนเกีย ในการพัฒนาโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา และ
สรางกําไรใหแกบริษัทอยางย่ังยืน 
 
สังเขปการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ของผูบริโภค 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ของผูบริโภค 
 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท 
เคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานขอที่  1 ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพที่  
 แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจที่ประกอบดวย ดานเหตุผล และดานอารมณ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
 สมมติฐานขอที ่3  ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความ
สนใจและดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
 
 วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อและใชงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
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 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อและใชงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกีย รุนลูเมีย ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรในการ
คํานวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 385 คน และทําการเก็บเพ่ิมอีก 15 คน เพ่ือปองกันแบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึ่งจะสงผลตอความนาเชื่อถือของงานวิจัยรวมเปน 400 คน 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ และ
เลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  2.1 เลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพ่ือคัดกรองผูคนโดยเลือก
ศูนยบริการโนเกีย ขนาดใหญ ที่ผูบริโภคนิยม ไปซื้อสมารทโฟน ประกอบดวย 
   2.1.1 ศูนยโนเกีย หางมาบุญครอง 
   2.1.2 ศูนยโนเกีย สยามพารากอน  
   2.1.3 ศูนยโนเกีย หางซีคอนสแควร ศรีนครินทร 
  2.2 โดยใชคําถามเบ้ืองตน (Screening Question) คือ “ทานเคยซื้อและใชโทรศัพท 
เคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูมีย ที่วางขายในป 2013 หรือไม” ไดคําตอบคือ “ใช” กับ “ไมใช” หากใช ให
ถามตอและเขาสูการทําแบบสอบถามจากผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนทีโ่นเกีย รุนลูเมีย จนครบ 400 คน แต
หากไมเคยใช ถือเปนการจบ การตอบแบบสอบถามนั้น 
  2.3 เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งจะเลือกตัวอยาง
จากผูที่อยูในบริเวณที่ทําการสํารวจ และกลุมที่ไดรับเลือกเปนตัวอยางจะข้ึนอยูกับเจาหนาที่
ภาคสนามเลือกข้ึนมา รวมทั้งความสมัครใจของผูใหขอมูล ซึ่งบังเอิญที่ผูตอบรายนั้นๆ ปรากฏตวัข้ึน
ในชวงเวลาที่สัมภาษณเทานั้น จึงไมทราบโอกาสที่ตัวอยางแตละหนวยตัวอยางจะถูกเลือก          
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  2541) 
 หมายเหตุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการเก็บแบบสอบถามชนิดออนไลนเพ่ิมเติม โดย
โพสตแบบสอบถามไวบน Blog และ Website ที่เก่ียวของกับโนเกีย รุนลูเมีย เชน NOKIA Lumia 
Thailand Fanclub เปนตน 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมื คือ แบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การดําเนินการสราง มีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 
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 2. สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวของกับ ปจจัยดานแรงจูงใจ
และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค 
 3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 
4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนคําถามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดย
เปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว 
มีจํานวน 4 ขอ 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย ดานเหตุผล และดาน
อารมณ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปน Chi-Square Test เปนคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือก
เดียว มีจํานวน 3 ขอ 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปน Chi-Square Test เปนคําถาม
แบบใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว มีจํานวน 3 ขอ 
 สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว มีจํานวน 5 ขอ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยไดขอมูลงานวิจัยนี้ จากการศึกษาเอกสารอางอิง บทความ ตําราวิชาการ และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม และไดดําเนินการ
แจกแบบสอบถาม การสอนวิธีการแจกแบบสอบถามแกผูชวยเก็บแบบสอบถามภาคสนาม โดยตอง
สอบถามกลุมตัวอยางกอนเก็บขอมูลวา “ทานเคยซื้อและใชโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูมีย ที่
วางขายในป 2013 หรือไม” ไดคําตอบคือ “ใช” กับ “ไมใช” หากใช ใหถามตอและเขาสูการทํา
แบบสอบถามจากผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย จนครบ 400 คน แตหากไมเคยใช ถือเปน
การจบ การตอบแบบสอบถามนั้น 
 2. เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม เพ่ือทําการวิเคราหขอมูลตามข้ันตอน 
 
 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดทําขอมูล 
  1.1 การตรวจสอบขอมูล  (Editing)  ผู วิ จั ยตรวจความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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  1.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดไวลวงหนา 
  1.3 การประมวลลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวมาทําการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือนําการประมวลผลดวยโปรแรมคอมพิวเตอรทางสถิติ  ซึ่งใชโปรแกรมทางสถิติ
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS ) 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่
แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ของกลุมตัวอยาง ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต และ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
  2.2 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
   2.2.1  วิเคราะหความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย โดยใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง คือ Chi-Square Test 
   2.2.2 วิเคราะหระหวางปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต
กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยใชสถิติวิเคราะหความ
แตกตาง คือ  Chi-Square Test 
 
สรุปผลการคนควาวิจัย 
  ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
  จากขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะ
สวนบุคคลของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่และคารอยละไดดังนี้  
  เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศชาย มี
จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเพศหญิงมีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.2 
  อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 22 – 27 ป มีจํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 
53.8 รองลงมาคืออายุ 28-32 ป มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.2 อายุ 18-22 ป มีจํานวน 63 คน  
คิดเปนรอยละ 15.8 อายุ และอายุ 33 ปข้ึนไปมีจํานวนนอยที่สุด คือ 41 คน คิดเปนรอยละ 10.2 
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  ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน  
217 คน  คิดเปนรอยละ 54.25 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอย
ละ 45.75  
  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน มีจาํนวน 199 
คน คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมา ไดแก อาชีพนิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/ คาขาย/ รับจางทั่วไป มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และอาชีพ
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนนอยที่สุด คือ 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0  
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจ 
  จากขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน ผลการวิจัยปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย 
ของผูบริโภคเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
  ดานเหตุผล 
  ผูบริโภคมีการใชขอมูลปจจัยแรงจูงใจ ดานเหตุผล เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน มี
จํานวนมากที่สุด คือ 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมา คือเห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงาน
งายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.2 เห็นวาย่ีหอโนเกียมี
ความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 
และเห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลูเมีย มีความทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน และการใหบริการที่
นาพอใจ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0    
  ดานอารมณ 
  ผูบริโภคมีการใชขอมูลปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุม
ตัวอยางเห็นวาเพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร มีจํานวนมากที่สุด คือ 162 คน 
คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือเห็นวาเพ่ือบงบอกถึงรสนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ทันสมัย 
มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และเห็นวาเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําในเทคโนโลยี 
และเปนไปตามกระแสนิยมของสังคม มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0  
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต 
  จากขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน ผลการวิจัยปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โน
เกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
  ดานกิจกรรม  
  ผูบริโภคมีการใชขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา กลุมตัวอยางเห็นวาใชถายรูป มีจํานวนมากที่สุด คือ 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 
รองลงมา คือใชติดตอสื่อสาร มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ใชฟงเพลง ดูภาพยนตร ดูคลิป
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วีดีโอ มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 ใชเช็คเมลล ทองอินเตอรเนต มีจํานวน 57 คน คิดเปน
รอยละ 14.2 และใชแชทหรือสนทนา มีจํานวนนอยที่สุด คือ 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3  
  ดานความสนใจ  
  ผูบริโภคมีการใชขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา กลุมตัวอยางคือระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน มีจํานวนมากที่สุด คือ 123 คน คิดเปน
รอยละ 30.8 รองลงมาคือความคมชัดของกลอง มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 ระบบ
มัลติมีเดีย เชนเสียง และความคมชัดของภาพในการชมภาพยนตรมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
15.2 รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และ ระยะเวลาการใช
งานของแบตเตอรี่ที่ใชไดนาน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
  ดานความคิดเห็น  
  ผูบริโภคมีการใชขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางเห็นวาชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ 
มีจํานวนมากที่สุด คือ 225 คน คิดเปนรอยละ 56.2 และเห็นวาชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวัน
สะดวกสบายข้ึนอยางมาก มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8  
 4. พฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค  
  จากขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา 
  ดานชวงเวลาในการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวา ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง 
(3-6 เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.2 
รองลงมาคือซื้อทันทีหรือภายใน 2 เดือน ตั้งแตสินคาวางตลาด มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 
และ ซื้อตามความตองการเมื่อจะใชงาน มีจํานวนนอยที่สุด คือ 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8   
  ดานวัตถุประสงคในการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางใชเพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ 
เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีจํานวนมากที่สุด คือ 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ
ทํางาน เชน เช็คอีเมลล, อินเตอรเนต มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และ โทรศัพทติดตอกับ
ผูอ่ืน มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0  
  ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาตนเอง มีจํานวนมากที่สุด 
คือ 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา คือผูมีประสบการณในการใช โนเกีย รุนลูเมีย แนะนําให
ซื้อ มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.2 เพ่ือน มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ครอบครัว มี
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0พนักงานขาย มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และ บุคคลที่มี
ชื่อเสียง เชน ดารา นักแสดง มีจํานวนนอยที่สุด คือ 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
  ดานราคาที่ซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาราคาระหวาง 10,000 –20,000 บาท มี
จํานวนมากที่สุด คือ 233 คน คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมา คือเห็นวาราคา 20,000 บาทข้ึนไป มี
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จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 และ ราคาต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คือ 79 คน 
คิดเปนรอยละ 19.8 
  ดานสถานที่ซ้ือ พบวา กลุมตัวอยางเห็นวารานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มี
จํานวนมากที่สุด คือ 185 คน คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา คือเห็นวารานของบริษัทผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และ 
รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไปมี จํานวนนอยที่สุด คือ 65 คน คิดเปนรอยละ 16.2 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1: ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมีย แตกตาง
กัน  จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีเพศ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีเพศ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคในการซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีเพศ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 4. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีเพศ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานราคาที่ซื้อแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีเพศ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 6. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 7. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคในการซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 8. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 9. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานราคาที่ซื้อแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 10. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 11. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการทีม่รีะดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 12. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มรีะดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคใน
การซื้อไมแตกตางกัน  
 13. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มรีะดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพล
ตอการซื้อไมแตกตางกัน  
 14. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการทีม่รีะดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานราคาที่ซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 15. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มรีะดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อไม
แตกตางกัน  
 16. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มี
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย  ดานชวงเวลาที่ ซื้อ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 17. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มี
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย  ดานวัตถุประสงคในการ
ซื้อไมแตกตางกัน  
 18. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มี
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอ
การซื้อแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 19. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มี
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานราคาที่ซื้อแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 20. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูใชบริการที่มี
อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย  ดานสถานที่ซื้อไม
แตกตางกัน  
 
 สมมติฐานขอที่ 2: ปจจัยแรงจูงใจที่ประกอบดวย ดานเหตุผล และดานอารมณ มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค จากผลการวิจัยสามารถสรุปได
ดังนี้ 
 1. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
เหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
เหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานวัตถุประสงคในการซื้อ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
เหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการ
ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 4. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
เหตุผล ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานระดับราคาซื้อ  
 5. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
เหตุผล มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานสถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 6. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
อารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียดานชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 7. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
อารมณ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียดานวัตถุประสงคในการซื้อ  
 8. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
อารมณ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการ
ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 9. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
อารมณ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียดานระดับราคาที่ซื้อ  
 10. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจ ดาน
อารมณ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียดานสถานที่ซื้อ  
 
 สมมติฐานขอที่ 3: ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดานกิจกรรม ดานความ
สนใจและดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานบุคคลผู
มีอิทธิพลตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 4. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดานราคาที่
ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 5. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ  
 6. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 7. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคในการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 8. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ  
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 9. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ระดับราคาที่ซื้อ  
  10. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความสนใจ ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ  
  11. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ชวงเวลาที่ซื้อ  
  12. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
วัตถุประสงคในการซื้อ  
  13. ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อ  
  14. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
ราคาที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  15. ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ดาน
สถานที่ซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ดานชวงเวลาที่ซ้ือ 
  1.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน และพบวาดานชวงเวลาที่ซื้อ
คือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารทโฟนตัวนี้ มีมากที่สดุ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกลักษณ ทองใหญ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธพิล
ตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 26-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ และมีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน 



 111 

  1.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน และพบวา
ดานชวงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6 เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกลักษณ ทองใหญ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัย
ดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูบริโภคโดยสวนใหญเห็นวาแรงจูงใจทางดานเหตุผลทั้ง 4 ดาน คือดานความประหยัด ดานความ
เชื่อถือได ดานความสะดวกสบายในการใชและการซื้อ และดานบริการหลังการขาย มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อไอแพด ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนเพราะไอแพดเปนสินคาที่มีการใช
เทคโนโลยีใหมๆในการพัฒนาอยางตอเนื่องและยังมีคุณสมบัติ ของคอมพิวเตอร เครื่องเลน MP3, 4 
หรือ 5 เครื่องเลนเกมส เปนตน และผลิตภัณฑถือวามีราคาคอนขางสูง ผูบริโภคจึงตองใช ปจจัย
แรงจูงใจทางดานเหตุผล ทั้งความประหยัด ความนาเชื่อถือ ความสะดวกสบายในการใชงานและซื้อ 
และดานการบริการหลังการขาย เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อไอแพด 
  1.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความสนใจ  ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ พบวา สนใจระบบปฏิบัติการวินโดวฟโฟน และพบวา
ดานชวงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกชัย สุตะวิริยะวัฒน (2546) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคสวนใหญ จะใชเวลาในการตัดสินใจซื้อประมาณ 5-8 เดือนกอนซื้อ เนื่องดวย
โทรศัพทมือถือเปนสินคาที่ตองใชเวลาในการศึกษาและหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ 
 
 2. ดานวัตถุประสงคในการซ้ือ 
  2.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และอายุ ที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป และพบวาดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกลักษณ 
ทองใหญ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไอแพด ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคโดยสวนใหญ ซื้อไอแพดเพ่ือตองการ ความสะดวก 
สบายและความบันเทิงที่จะไดรับ อาทิเชน การเลนเกมส ถายรูป ดูหนัง ฟงเพลง เปนตน 
  2.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
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เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน และพบวา
ดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน  สันติศิวกุล  และ ไกรฤกษ ปนแกว(2551) ศึกษา
เรื่องการรับรูของผูบริโภคตอเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัสและการแบง
สวนตลาดตามการรับรู พบวา ผูบริโภคมีการใชโทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัส เพ่ือตอบสนองตอความ
สะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน สืบเนื่องจากในโลกปจจุบัน ความล้ําหนาในดานวิทยาการและ
เทคโนโลยีทําใหสินคาตาง ๆ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว แมแตโทรศัพทมือถือ โทรศัพทมือถือ
นอกจากจะใชในการติดตอสื่อสาร ยังสามารถใชเปนอุปกรณสําหรับพักผอนหยอนใจ เชน เลนเกมส 
ฟงวิทยุ ฟงเพลง ถายภาพนิ่งหรือวีดีโอ การสงขอความสั้น ๆ (SMS) การสงขอความภาพ (MMS) 
การเปดดูขอมูลตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตผานบริการ WAP (รัฐกร การขยัน, 2547) โทรศัพทมือถือ
หนาจอสัมผัส หรือ ทัชโฟน นับวาเปนนวตกรรมของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน โทรศัพทมือถือ
หนาจอสัมผัสมีฟงกชั่นตั้งแตการใชงานพ้ืนฐาน ถึงการใชงานดานมัลติมีเดียและการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคเครือขายสังคม 
(Social Networking) ประชาชาติธุรกิจ (9 กันยายน 2552) 
  2.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความสนใจ  ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ พบวา สนใจระบบปฏิบัติการวินโดวฟโฟน และพบวา
ดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุดสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 150-152) ไดอธิบายไววา AIO เปนเครื่องมือที่
ออกแบบมาเพ่ือวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตซึ่งแสดงออกมา ผ านทางตัวแปรตางๆ โดยมีลักษณะ    
เปนแบบสอบถามที่ประกอบไปดวยขอความจํานวนมาก เก่ียวกับหัวขอ ตอไปนี้  
   2.3.1 การจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ (Activities) คือ กิจกรรมที่ซึ่ง
หมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เชน ดูโทรทัศน เลนเกม เลาใหเพ่ือนเก่ียวกับงาน แมวาปฏิกิริยานีใ้คร 
ๆ ก็เห็นอยูแตก็ไมสามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําไดหมด และก็ไมใครจะมีใครทําการวัดเพ่ือ
หาเหตุผลของปฏิกิริยานี้ 
   2.3.2 เรื่องที่สนใจเป นพิเศษ และ การจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต างๆ 
(Interests) คือ ความสนใจเปนความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ หรือวัตถุ โดยมีระดับของความตื่น
เตนที่เกิดข้ึน เมื่อไดตั้งใจติดตอกันหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษกับมัน 
   2.3.3 ความคิดเห็นตอตนเองและโลกรอบตัว (Opinions) คือ ความคิดเห็น เปนไป
ในรูปคําพูดหรือเขียนตอบ ที่บุคคลตอบตอสถานการณที่ถูกกระตุ น คําตอบของความคิดเห็นเราใช 
เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินค า เชน เชื่อในสิ่งที่บุคลลอ่ืนตั้งใจ 
ความเชื่อเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ประเมินรางวัลที่จะไดรับการเลือกทางเลือก และโทษที่จะ   
เปนผลของการเลือกทางเลือก 
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 3. ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ 
  3.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ และอาชีพ 
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถาม  
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป อาชีพพนักงานบริษัท/ หางรานเอกชน และ      
พบวาดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกชัย   
สุตะวิริยะวัฒน (2546) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีการตัดสินใจเลือกซื้อและใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย โดยเกิดจากการตัดสินใจดวยตัวเองเปนสําคัญ 
  3.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล และดานอารมณ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจ
ดานเหตุผลพบวา เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟน
ย่ีหออ่ืน สวนปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ พบวา เพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร 
และพบวาดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก 
ปริวัตรนานนท (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยดานเทคโนโลยีและปจจัยดานสื่อที่ใชนําเสนอขาวสารที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญ เห็นวาในการตัดสินใจซื้อนั้น ตองใชการเก็บสะสมขอมูล จากสื่อที่นําเสนอขาว 
เพ่ือแสดงความนาสนใจของเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้น ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจดวยตนเอง และตอง
พิจารณาความคุมคาเหมาะสมระหวางราคากับเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเครื่องใหมีเอกลักษณ 
โดดเดนสะดุดตา เปนสวนชวยใหเกิดการกระตุนการตัดสินใจซื้อไดมากข้ึน 
  3.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อ
พิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป และพบวาดานบุคคลผู
มีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุไรวรรณ ไชยพงศ และ
คณะ (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการใชโทรศัพทมือถือกับความภักดี
ตอตราสินคาโทรศัพทมือถือของประชากร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูบริโภค สวน
ใหญมีการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหมโดยพิจารณาถึงฟงกชันการทํางานที่เนนความเรื่อง
บันเทิง เชน การถายรูป ฟงเพลง ดูภาพยนตร เปนตน 
 
 4. ดานระดับราคาที่ซ้ือ 
  4.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 
และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคแตกตางกัน โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท/ หางรานเอกชน และพบวาดานราคาที่ซื้อคือ 10,000 – 20,000 บาท มีมากที่สุด ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก ปริวัตรนานนท (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยดานเทคโนโลยีและปจจัย
ดานสื่อที่ใชนําเสนอขาวสารที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 18-30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ รับจาง และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
และราคาที่คาดวาจะซื้อคือประมาณ 10,000-15,000 บาท   
  4.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความคิดเห็น ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ดานความคิดเห็นพบวา เห็นวาชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปน
ที่ยอมรับของสังคมมีมากที่สุด สอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 150-152) ที่ไดอธิบายหลัก
ของ AIO เพ่ือตองการทราบขอมูลจากผูบริโภควา มีความคิดเห็นอยางไรตอผลิตภัณฑหรือบริการ 
และผลิตภัณฑหรือบริการมีสวนสัมพันธเก่ียวของกับผูบริโภคอยางไร เพ่ือใหนักวิจัยจะไดนําขอมูล
มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ หรืออาจนํามาใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือ
บริการใหม หรือปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสารบางอยางเพ่ือใหสอดคลองตามความตองการ ตามแบบ
การดําเนินชีวิตของผูบริโภค ซึ่งไดอธิบายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันที่นิยม
สินคาที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยาง สมารทโฟน หรือ คอมพิวเตอร เปนตน และมีการใชเพ่ือ
กิจกรรมการดําเนินชีวิต เชน การถายรูป การทองอินเตอรเนต รวมทั้งมีการคํานึงถึงความคุมคาเงิน
ในการซื้อสินคาชนิดหนึ่งดวย  
 
 5. ดานสถานที่ซ้ือ 
  5.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และอายุ ที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย พบวาดานสถานที่ซื้อคือ รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย 
และมีอายุระหวาง 22-27 ป พบวา ดานสถานที่ซื้อคือ รานของบริษัทผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทาริกา ปญญาดี 
(2554) ศึกษาเรื่องของปจจัยที่มีตอการใชแอพพลิเคชั่นสมารทโฟนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญ มีอายุ 20-29 ป และมีการเลือกซื้อสมารทโฟนจากราน
ของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ เพราะเห็นวามีความ
สะดวกสบายตอการใชบริการ 
  5.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน สอดคลอง
กับ พิบูล ทีปะปาล (2545: 156-159) ไดกลาววา แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผล เปนแรงจูงใจที่เกิดจาก



 115 

การใครครวญพินิจพิจารณาของผูซื้ออยางมีเหตุผลกอนวา ทําไมจึงซื้อสินคาชนิดนั้น แรงกระตุน
ประเภทนี้ ไดแก ความประหยัด (Economy) หมายถึงความประหยัดในการซื้อและใช ประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพในการใช (Efficiency and Capacity) ความเชื่อถือได (Dependability) เปนแรงจูงใจ
ในการซื้อที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่ง ความทนทานถาวร (Durability) และ ความสะดวกในการใช 
(Convenience) เปนตน 
  5.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดานความ
คิดเห็น ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อ
พิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นพบวา ชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตอง
เปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปนที่ยอมรับของสังคม และพบวาดานสถานที่ซื้อคือ รานของบริษัทผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จุไรวรรณ ไชยพงศ และคณะ (2553) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการใช
โทรศัพทมือถือกับความภักดีตอตราสินคาโทรศัพทมือถือของประชากร อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร พบวา ผูบริโภคใรจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญเลือกใชโทรศัพทมือถือ ย่ีหอโนเกียมาก
ที่สุดผูใชโทรศัพทมือถือจะเปลี่ยนโทรศัพทมือถือเครื่องใหมตอเมื่อเครื่องเกามีปญหาหรือเสีย โดยจะ
เลือกซื้อโทรศัพทมือืถอที่มีราคาถูก ชวงราคาต่ํากวา 5,000 บาท และผูใชโทรศัพทมือถือจะเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือจากศูนยจากศูนยตัวแทนจําหนายที่ไดมาตรฐานและรานของบริษัทผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ ซึ่งเหตุผลในการซื้อคือ ตองการเปลี่ยน
โทรศัพทมือถือเครื่องใหมเพราะเครื่องนั้นเสียหรือสูญหาย และจะเลือกซื้อโทรศัพทมือถือโดย
คํานึงถึงฟงกชันการทํางานที่เนนความบันเทิง เชน ถายรูป ดูหนัง ฟงเพลง เปนตน 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยปจจัยดานแรงจูงใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
 1. ดานชวงเวลาที่ซ้ือ 
  1.1  จากผลการวิจัยสรุปวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 
22-27 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน และพบวา
ดานชวงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด  
  1.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน และพบวา
ดานชวงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมาร
ทโฟนตัวนี้ มีมากที่สุด 
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  1.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความสนใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ พบวา สนใจระบบปฏิบัติการวินโดวฟโฟน และพบวา
ดานชวงเวลาที่ซื้อคือ ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง (3-6เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของสมารท 
โฟนตัวนี้ มีมากที่สุด  
  ดังนั้น ในการทําการตลาดของบริษัทโนเกีย ประเทศไทย เนื่องจากผูบริโภคตองใชเวลา
ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการตัดสินใจซื้อในชวงเวลาหนึ่ง (3-6เดือน) ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบ 
ปฏิบัติการวินโดวฟโฟนใหทันสมัย พัฒนาระบบกลองใหมีคุณภาพดี อีกทั้งใหขอมูลที่มากเพียงพอ
แกผูบริโภค รวมถึงการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการซื้อตอไป  
 2. ดานวัตถุประสงคในการซ้ือ 
  2.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และอายุ ที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป และพบวาดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทงิ 
เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มีมากที่สุด  
  2.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน และพบวา
ดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุด  
  2.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความสนใจ  ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ พบวา สนใจระบบปฏิบัติการวินโดวฟโฟน และพบวา
ดานวัตถุประสงคในการซื้อคือ เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท มี
มากที่สุด 
  ดังนั้น ในการทําการตลาดของบริษัทโนเกีย ประเทศไทย คือ การใหความสําคัญกับ
ระบบวินโดวโฟนและเนนฟงกชันความบันเทิง เชน การถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง และ
แชท ควรมีการพัฒนาใหเหนือกวาคูแขงขัน ทั้งนี้ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ และทําโฆษณา/ 
ประชาสัมพันธ ที่เจาะจงไปยังกลุมเปาหมายที่มีอายุ 22-27 ป เพ่ือกระตุนใหเกิดยอดขายใหดีข้ึน
ตอไป 
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 3. ดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซ้ือ 
  3.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ และอาชีพ 
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป อาชีพพนักงานบริษัท/ หางรานเอกชน และพบวาดาน
บุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด 3.2 จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดาน
เหตุผล และดานอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 
โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใช
งานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน สวนปจจัยแรงจูงใจดานอารมณ พบวา เพ่ือใหเปนจุดเดน
ของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร และพบวาดานบุคคลผูมีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด  
  3.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อ
พิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป และพบวาดานบุคคลผู
มีอิทธิพลตอการซื้อคือ ตนเอง มีมากที่สุด  
  ดังนั้น ในการทําการตลาดของบริษัทโนเกีย ประเทศไทย คือ เนนการทําการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) อาทิเชน การทํา Promotion การทํา PR การใชพนักงานขายเพ่ือใหเขาถึงผูบริโภค
กลุมเปาหมายหลักที่มีอายุ 22-27 ป เปนรายบุคคลใหมากที่สุดและ การใช Social Media ในการ
เขาถึงผูบริโภคเพ่ือจูงใจผูบริโภครายบุคคลใหเกิดพฤติกรรมการซื้อข้ึน อีกทั้งนอกเหนือจาก
ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟนที่ดีแลว รูปลักษณการออกแบบเครื่องตองเดนและแตกตางจากคูแขง 
ทั้งนี้ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ เพ่ือกระตุนใหเกิดยอดขายใหดีข้ึนตอไป 
 4. ดานระดับราคาที่ซ้ือ 
  4.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 
และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภคแตกตางกัน โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 22-27 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท/ หางรานเอกชน และพบวาดานราคาที่ซื้อคือ 10,000 – 20,000 บาท มีมากที่สุด 
  4.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ดาน
กิจกรรม และดานความคิดเห็น ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของ
ผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมพบวา ใชเพ่ือการถายรูป สวน
ดานความคิดเห็นพบวา เห็นวาชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ และใหเปน
ที่ยอมรับของสังคม และพบวาดานระดับราคาที่ซื้อคือ ระหวาง 10,000 -20,000 บาท มีมากที่สุด  
  ดังนั้น ในการทําการตลาดของบริษัทโนเกีย ประเทศไทย คือ เนนออกแบบผลิตภัณฑ 
โนเกีย รุนลูเมีย ตัวใหมๆออกมา ในระดับราคา 10,000-20,000 บาท โดยผลิตตัวใหมๆที่ออกมานั้น 
ควรเนนที่คุณภาพของ กลอง ความทนทานของเครื่อง และการมีภาพลักษณอันเปนที่ยอมรับของ
สังคมจากการโฆษณาและการประชาสัมพันธ รวมทั้งการใชสื่อ Social Media กระตุนยอดขายดวย 
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 5. ดานสถานที่ซ้ือ 
  5.1  จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และอายุ ที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย รุนลูเมียของผูบริโภคแตกตางกัน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย พบวาดานสถานที่ซื้อคือ รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย 
และมีอายุระหวาง 22-27 ป พบวา ดานสถานที่ซื้อคือ รานของบริษัทผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด 
  5.2  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจดานเหตุผล ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลพบวา 
เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารทโฟนย่ีหออ่ืน และพบวา 
ดานสถานที่ซื้อคือ รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย มีมากที่สุด  
  5.3  จากผลการวิจัยขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค โดยเมื่อพิจารณาปจจัยรูปแบบ
การดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นพบวา ชวยใหคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ 
และใหเปนที่ยอมรับของสังคม และพบวาดานสถานที่ซื้อคือ รานของบริษัทผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ มีมากที่สุด  
  ดังนั้น ในการทําการตลาดของบริษัทโนเกีย ประเทศไทย คือ เนนการทําการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) อาทิเชน การทําสินคาราคา Promotion การทํา PR การใชพนักงานขายเขาถึง
ผูบริโภครายบุคคล โดยกลยุทธนี้จะเก่ียวของกับสถานที่ซื้อคือ รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โน
เกีย และรานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ อาทิ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ เพ่ือให
เกิด Point Of Purchase (POP) ณ จุดขาย ที่ผูบริโภคนิยมเขามาซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุน  
ลูเมีย การทํา IMC ณ สถานที่ขายที่ผูบริโภคนิยมมาซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย จะ
สามารถทําหยอดขายเพ่ิมมากข้ึนได 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรเพ่ิมรูปแบบของแบบสอบถามเปน แบบสอบถามเชิงคุณภาพ ที่มีการสัมภาษณ
ผูบริโภค แบบการสัมภาษณเชิงลึก 
 2.  ควรเพ่ิมปจจัยอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลู
เมีย ของผูบริโภค มาทําการทดสอบสมมติฐาน เชน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) และ 
ปจจัยเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เปนตน 
 3.  ควรนํารูปแบบปจจัยตางๆที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปศึกษาเพ่ิมเติมกับสมารทโฟน
ย่ีหออ่ืน หรือสินคาอิเล็กทรอนิคส (IT) ชนิดอ่ืน หรือตอไป   
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 

เรื่อง ปจจัยแรงจงูใจและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 

   
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยแรงจูงใจและปจจัยรูปแบบการดําเนินชวิีต ที่
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ย่ีหอโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโท ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ขอใหทานพิจารณาคําถามและตอบตามความคิดเห็น
ของทาน โปรดตอบคําถามทุกขอ คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ผูวิจัยจึงขอขอบคุณใน
ความรวมมือของทานในครั้งนี้ดวย 
 โดยแบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย 
รุนลูเมีย 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยดานแรงจูงใจ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
โทรศพัทเคลื่อนทีย่ี่หอโนเกีย รุนลูเมีย ของผูบริโภค 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงตามความเปนจริง 
 1. เพศ  
   1. ชาย   
     2. หญิง 
 2. อายุ  
   1. 18-22 ป 
   2. 23-27 ป 
   3. 28-32 ป 
   4. 33-37 ป 
   5. 38-42 ป 
   6. 43 ปข้ึนไป 
 3. ระดับการศึกษาในปจจุบัน 
   1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2. ปริญญาตรี 
   3. สูงกวาปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 
   1. นิสิต/นักศึกษา 
   2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   3. พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
   4. ลูกจาง/รับจางทั่วไป 
   5. ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ โนเกีย รุนลูเมีย 
คําชี้แจง ในการเลือกซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ทานใชเหตุผล หรือ อารมณ ในเรื่องเหลานี้มากนอย 
 เพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น ของทานมากที่สุด 
 5.  ในการเลือกซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ทานใชปจจัยเรื่องใดในการตัดสินใจ 
   1. ปจจัยดานเหตุผล เชน ความคุมคา ความนาเชื่อถือของบริษัท คุณภาพ ราคา 
ความคงทนและการใหการบริการ เปนตน  
   2. ปจจัยดานอารมณ เชน ความสวยงามของรูปทรงตามคานิยมกระแสสังคม และ
การเปนจุดเดนที่แตกตางอยางมีรสนิยม เปนตน  
   3. ใชทั้งสองปจจัยรวมกัน  
 6.  แรงจูงใจดานเหตุผลในการซื้อและใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ทานคิดวา 
ทานซื้อเพราะวัตถุประสงคใด 
   1. เห็นวาย่ีหอโนเกียมีความนาเชื่อถือในฐานะผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของ
โลก 
   2. เห็นวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพการใชงานโดยรวม มากกวาสมารท 
โฟนย่ีหออ่ืน 
   3. เห็นวา โนเกีย รุนลูเมีย มีการใชงานงายและมีระบบปฏิบัติการที่ไมซับซอน  
   4. ( ) เห็นวาวัสดุที่ใชในการผลิต โนเกีย รุนลูเมีย มีความทนทานมากกวาย่ีหออ่ืน 
   5. ( ) เห็นวาสินคามีการใหการบริการระหวางการขาย และหลังการขายที่ใหขอมูล
ที่ลูกคาตองการอยางเพียงพอ 
   6. ( ) อ่ืนๆโปรดระบุ........................................... 
 7.  แรงจูงใจดานอารมณในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ โนเกีย รุนลูเมีย ทานคิดวา ทานซื้อ
เพ่ือวัตถุประสงคใด  
   1. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําในเทคโนโลยี และเปนคนที่ทันสมัย   
   2. เพ่ือใหเปนจุดเดนของคนรอบขาง และไมเหมือนใคร 
   3. เพ่ือบงบอกถึงรสนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ทันสมัย 
   4. เพ่ือใหเปนไปตามกระแสนิยมของสังคมและกลุมคนรอบตัว 
   5. อ่ืนๆโปรดระบุ........................................... 
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ตอนที่ 3  ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค โนเกีย รุนลูเมีย  
คําชี้แจง กรุณาตอบโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันของ 
 ทาน 
 8. ทานชอบใช สมารทโฟน โนเกีย รุนลูเมีย ทําอะไรมากที่สุด 
   1. ติดตอสื่อสาร 
   2. ถายรูป 
   3. ฟงเพลง  
   4. ดูภาพยนตร ดูคลิปวีดีโอ 
   5. เช็คเมลล ทองอินเตอรเนต   
   6. แชทหรือสนทนา 
   7. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
 9.  คุณลักษณะการใชงานใดของสมารทโฟน โนเกีย รุนลูเมีย ที่ทานใหความสนใจมาก
ที่สุด  
   1. ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน 
   2. ความคมชัดของกลอง  
   3. ระบบมัลติมีเดีย เชน เสียง และความคมชัดของภาพชัดในการชมภาพยนตร 
   4. รูปลักษณและการออกแบบเครื่อง 
   5. ระยะเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ใชไดนาน  
   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
 10. ความคิดเห็นเก่ียวกับโนเกีย รุนลูเมีย ขอใดตอไปนี้ สอดคลองกับความคิดของทานมาก
ที่สุด 
   1. โนเกีย รุนลูเมีย ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันสะดวกสบายข้ึนอยางมาก 
   2. โนเกีย รุนลูเมีย ชวยใหทานคุมคาเงิน และไมจําเปนตองเปลี่ยนรุนใหมบอยๆ 
   3. โนเกีย รุนลูเมีย ชวยใหทานเปนที่ยอมรับของสังคมได 
   4. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือ โนเกีย รุนลูเมีย 
คําชี้แจง ทานมีพฤติกรรมการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย อยางไร กรุณาตอบโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน 
 11. ชวงเวลาที่ทานซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย เปนอยางไร   
   1. ซื้อทันทีหรือภายใน 2 เดือน ตั้งแตสินคาวางตลาด 
   2. ซื้อโดยใหเวลาผานไประยะหนึ่ง ( 3 – 6 เดือน) เพ่ือดูกระแสตอบรับของ 
สมารทโฟนตัวนี้ 
   3. ซื้อตามความตองการเมื่อจะใชงาน  
 12.  โดยปกติทานซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย เพ่ือวัตถุประสงคใดมากที่สุด  
   1. โทรศัพทติดตอกับผูอ่ืน 
   2. ทํางาน เชน เช็คอีเมลล, อินเตอรเนต  
   3. เพ่ือความบันเทิง เชน ถายภาพ เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง แชท 
   4. อ่ืนๆโปรดระบุ........................................... 
 13.  บุคคลใดตอไปนี้มีอิทธิพลในการซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย ของทานมากที่สุด 
   1. ตนเอง 
   2. ครอบครัว 
   3. เพ่ือน 
   4. ผูมีประสบการณในการใช โนเกีย ลูเมีย แนะนําใหซื้อ 
   5. พนักงานขาย  
   6. บุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง 
   7. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
 14.  ระดับราคาใดของโนเกีย รุนลูเมีย ที่ทานไดเลือกซื้อ 
   1. ต่ํากวา 10,000 บาท 
   2. 10,000 – 20,000 บาท 
   3. 20,000 บาทข้ึนไป 
 15.  ทานซื้อ โนเกีย รุนลูเมีย จากสถานที่แหงใดตอไปนี้ 
   1. รานของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน เอไอเอส ดีแทค 
ทรูมูฟ  
   2. รานตัวแทนจําหนายของบริษัท โนเกีย 
   3. รานจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วไป 
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