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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำ
โท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 2) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับ
ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจ ำแนกตำมลักษณะทำงประชำกร ประชำกรที่ใช้ คือ 
นักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ที่ก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
จ ำนวนไม่เกิน 5,000 คน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ คือ นักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง ที่ก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยใช้วิธีก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำง ของ 
Yamane (1973) จ ำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม และน ำไปวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม
ส ำเร็จรูป SPSS ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส ำหรับกำรทดสอบสมมติฐำน
เพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติกำรทดสอบแบบ t-test และกำรใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One - 
way ANOVA) หำกพบถึงควำมแตกต่ำงจะน ำไปสู่กำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่โดยกำรใช้วิธีของ LSD  
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโทคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มีเพศ สำขำวิชำ สถำนภำพกำรสมรส และอำชีพต่ำงกันท ำให้พฤติกรรมกำรใช้
โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกันและปัจจัยลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหงที่มีอำยุ และรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมต่ำงกัน 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, โทรศัพท์มือถือ, นักศึกษำ 
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ABSTRACT 
 This research’s objectives are : 1) to study mobile phone usage behaviors of master's 
degree students faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University 2) to study mobile 
phone usage behaviors of master's degree students faculty of Business Administration 
Ramkhamhaeng University classified by demographic characteristics The population used is 
students. faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University. The students studying at 
Ramkhamhaeng University. The sample group were 5,000. consisted of students. faculty of 
Business Administration Ramkhamhaeng University. Currently studying at Ramkhamhaeng 
University The methodology used to determine the sample by opening the table of Yamane 
(1973) of 370 people. The instrument used in this research was a questionnaire. And analyzed 
by SPSS program such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 
for comparison T-test statistics and One-way ANOVA statistics are used. If differences are found, 
they will be compared  by using the LSD method. 
 The findings of the research can be summarized as follows: factors characteristics of 
master degree in Business Administration faculty Ramkhamhaeng University with gender, 
department of marital status And different occupations, causing the generally  mobile phone 
usage behavior is not different and the characteristics of the students faculty of Business 
Administration Ramkhamhaeng University with the age and different income causing the 
generally mobile phone usage behavior. 
 
Keywords :  Behavior, mobile phone,  student 
 
บทน า 
 ปัจจุบันกำรสื่อสำรในโลกเรำพัฒนำไปได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด เพรำะมนุษย์ต้องมีสื่อสำร ดังนั้นกำรพัฒนำจึง
เกิดขึ้น ระบบปฏิบัติกำรมือถือคือรูปแบบใหม่ของโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งำนแค่กำรพูดคุยเท่ำนั้น แต่สำมำรถทำได้
หลำกหลำย ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือที่เรียกกันว่ำแอพพลิเคชั่นนั้นเองโดยหำกเปรียบเทียบให้เข้ำใจง่ำยขึ้นก็คือมือ
ถือเปรียบเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เรำเรียกว่ำฮำร์ดแวร์จะไม่สำมำรถทำงำนได้หำกไม่มีกำรลงโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติซึ่งโปรแกรมปฏิบัติกำรคือโปรแกรมพื้นฐำนที่ต้องลงเพื่อควบคุมกำรทำงำนของฮำร์ดแวร์จำกนั้นก็สำมำรถ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์โดยแอพพลิเคชั่นส่วนมำกจะต้องกำรเชื่อมต่อ Hi-speed Internet เป็นหลัก 
โดย IDCบริษัทวิจัยด้ำน IT ชั้นนำของโลก เปิดเผยรำยงำนยอดขำยมือถือในช่วงไตรมำสที่ 2 ประจำปี2016 พบว่ำ
มือถือบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ยังคงเป็นที่นิยมจำกผู้ใช้งำน ด้วยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมทั้งหมด 
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99.1% โดย Android ทำยอดขำยไปได้กว่ำ 296 ล้ำนเครื่อง ยึดส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 86.2% โตขึ้นจำกปีที่แล้ว 
4% ขณะที่ iOS มียอดขำยลดลงจำกปีที่แล้วเกือบ2% สำมำรถทำยอดขำยได้ประมำณ 44 ล้ำนเครื่อง ครองส่วน
แบ่งทำงกำรตลำด 12.9% ส่วนWindows Phone รั้งอันดับที่ 3 ด้วยยอดขำยประมำณ 1.9 ล้ำนเครื่อง ครองส่วน
แบ่งได้เพียง 0.6%เท่ำนั้น ส่วน BlackBerry ทำยอดขำยได้เพียง 4 แสนเครื่อง  (สำชำติ มำนะพำที , 2559) 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงส่วนใหญ่มีกำรใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจ ำวัน ไม่ว่ำจะน ำมำใช้เพื่อกำรเข้ำถึง
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ในกำรสืบค้นข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลหรือติดต่อกันทำงธุรกิจ ซึ่งมีควำม
หลำกหลำยของระบบปฏิบัติกำรมือถือไม่ว่ำจะเป็น Android, iOS และ Window Phone และระบบอื่น ๆ 
 จำกสภำพกำรณ์ควำมนิยมในกำรใช้ระบบปฏิบัติกำรมือถือและกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำรมือถือข้ำงต้น 
ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำ ระดับปริญญำโทคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อันจะท ำให้ได้ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรด้ำนกำรจ ำหน่ำยและกำรผลิต
มือถือต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจ ำแนกตำมลักษณะทำงประชำกรด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ ด้ำนสถำนภำพทำงกำรสมรส ด้ำน
สำขำที่ศึกษำ ด้ำนอำชีพและด้ำนรำยได้ 
  
ขอบเขตของการวิจัย  
 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำ ระดับปริญญำโท              
คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถำมเกี่ยวกับ       
ลักษณะประชำกรที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำ  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ ที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส สำขำที่ศึกษำ อำชีพและรำยได้ ตัวแปรตำม 
ที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงทำงด้ำนประโยชน์กำรใช้งำน ,ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรตลำด ระยะเวลำในกำรวิจัย    
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม – พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
   
สมมติฐานการวิจัย   
 สมมติฐำนกำรวิจัย  ลักษณะทำงประชำกรของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง ด้ำนเพศ ดำ้นอำยุ ด้ำนสำขำวชิำ ดำ้นสถำนภำพกำรสมรส ด้ำนอำชพี และดำ้นรำยได้ ต่ำงกัน 
พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่ำงกัน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
 2. เพื่อให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยจ ำแนกตำมลักษณะประชำกร ด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ ด้ำนสถำนภำพทำงกำรสมรส ด้ำน
สำขำที่ศึกษำ ด้ำนอำชีพและด้ำนรำยได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวข้อที่ท ำกำรวิจัย  จำก
หลำกหลำยแหล่งที่มำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ประชำกร คือ ปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็นหลักเกณฑ์ในกำรบ่งบอกถึงลักษณะทำงประชำกรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ 
อำยุ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ระดับ รำยได้อำชีพ เชื้อชำติสัญชำติ กำรศึกษำอำชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัวศำสนำ 
เชื้อชำติสัญชำติและสถำนภำพทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรม ที่แตกต่ำงกันไปด้วย 
 เพศ คือ เพศที่ก ำหนดขึ้นโดยธรรมชำติให้มีควำมเป็นหญิง ควำมเป็นชำย ที่มีลักษณะแตกต่ำงกัน 
ทำงด้ำนควำมรู้สึกนึกคิด ทัศนคติตัวก ำหนดควำมเป็นตัวตน ทักษะ และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นในแต่ละเพศ 
 อำยุ คือปัจจัยที่ท ำให้คนมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของควำมคิด พฤติกรรม  อุดมกำรณ์ และกำรมองโลก
ในแง่ต่ำง ๆ เช่น  คนที่อำยุน้อยมักจะมีควำมคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมกำรณ์และมองโลกในแง่ดีมำกกว่ำคนที่อำยุ
มำกในขณะที่คนอำยุมำกมักจะมีควำมคิดที่อนุรักษ์นิยม 
  สำขำวิชำ คือ แขนง สำขำย่อยเปิดสอนในวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย เช่น สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำ
กำรตลำด เป็นต้น 
 สถำนภำพทำงกำรสมรส คือ ประเภทของสภำพสมรสที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของบุคคลโดย
แบ่งแยกประเภทของสถำนภำพสมรส ได้แก่ โสด  สมรส  แยกกันอยู่/หย่ำร้ำง  หม้ำย 
จำกแนวคิดข้ำงต้น ผู้ศึกษำสรุปได้ว่ำ อำชีพ คืออำชีพต่ำงๆ ที่มีควำมแตกต่ำงกันซึ่งจะส่งผลให้แต่ละบุคคลมีควำม
ต้องกำรน ำมำซึ่งรำยได้ อำจจะมำจำกค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือผลก ำไรอำชีพที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน หรือ
แตกต่ำงกันออกไป บ่งบอกถึงลักษณะเฉพำะ และควำมสนใจของแต่ละบุคคล  
 รำยได้ คือ ตัวชี้วัดกำรมีหรือไม่มีควำมสำมำรถในกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภค รำยได้แต่ละบุคคลจะขึ้นนอยู่
กับระดับอำชีพและกำรศึกษำถือเป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดควำมคิดในกำรน ำมำ
วำงแผนเพื่อให้เกิดกำรใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
 พฤติกรรม คือ กำรแสดงออกของบุคคลโดยมีพื้นฐำนมำจำกควำมรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิด
พฤติกรรม ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่ำงกันออกไป เนื่องจำกได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆไม่เท่ำกัน มีกำร
ตีควำมสำรที่รับมำไปคนละทิศคนละทำงท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ จะแสดงออกทำงกล้ำมเนื้อควำมคิดของบุคคลที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำภำยในจิตใจและภำยนอก อำจท ำไปโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว  พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของ
แต่ละบุคคลย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งอำจแยกเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมด้ำนประโยชน์กำรใช้งำน 
 1.1 ช่วยในกำรติดต่อสื่อสำร เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ำประโยชน์ที่ส ำคัญที่สุดของกำรใช้โทรศัพท์มือถือ
คือใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกันระหว่ำงบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ไม่ว่ำจะผ่ำนกำรโทรหำหรือกำรแชทผ่ำน
ข้อควำมต่ำงๆ หรือกำรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในกำรเชื่อมต่อสัญญำณก็สำมำรถท ำได้อย่ำงง่ำยดำย 
  1.2 สำมำรถถ่ำยภำพหรืออัดวิดีโอได้ ในปัจจุบันนี้เรำสำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียว
เป็นได้ทั้งโทรศัพท์และกล้องถ่ำยรูปในเวลำเดียวกัน เนื่องจำกโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีกล้องติดมำด้วย บำง
รุ่นอำจจะมีถึงสองกล้องด้วยกันคือกล้องหน้ำและกล้องหลัง ท ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนและเพิ่มประสิทธิภำพกับมูลค่ำ
ของโทรศัพท์ได้อีกด้วย นับว่ำเป็นประโยชน์สองเท่ำเลยทีเดียว 
 1.3 สำมำรถใช้บอกแผนที่ที่เรำจะไปได้ ซึ่งเรำไม่ต้องไปพึ่งพำเนวิเกเตอร์อีกต่อไป เนื่องจำกใน
โทรศัพท์มือถือนั้นเรำสำมำรถโหลดแอพพลิเคชั่นแผนทีไ่ด้ แค่นี้เรำก็จะรู้ทั่วทุกมุมโลกแล้วไม่ว่ำเรำต้องกำรไปที่ไหน
ก็ตำม ไม่ว่ำเวลำที่ต้องกำรขับรถไปในสถำนที่ที่ไม่เคยไปมำก่อน หรือเมื่อเรำเดินทำงไปต่ำงประเทศนั้นก็จะได้ตัว
แผนที่จำกโทรศัพท์มือถือนี่แหละที่จะช่วยให้เรำไม่หลงทำงได้ 
 1.4 สำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตได้ และสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน
โทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมเพรำะสะดวกรวดเร็ว  ซึ่งเรำสำมำรถค้นหำอะไรก็ตำมที่เรำต้องกำร
ทรำบภำยในเวลำอันรวดเร็วผ่ำนสัญญำณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ นั่นเป็นเหตุผลว่ำท ำไมเรำควร มี
โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ตเพรำะเรำเพียงนั่งอยู่บ้ำนเฉยๆ ก็จะรู้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เรำต้องกำรรู้เพียงแค่
คลิกเข้ำไปค้นหำผ่ำนโทรศัพท์มือถือนั่นเอง 
 1.5 มีแอพพลิเคชั่นมำกมำยให้ใช้ ซึ่งตัวแอพพลิเคชั่นเหล่ำนี้นี่แหละที่จะท ำให้เรำได้รับประโยชน์อย่ำง
เต็มที่จำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ นอกจำกแอพพลิเคชันเหล่ำนี้ จะมีแอพที่ให้ควำมรู้ ให้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
แล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นและเปิดมุมมองโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องออกไปท่องโลกด้วยตัวเองเลย 
 ด้ำนประโยชน์กำรใช้งำนของโทรศัพท์มือส่วนใหญ่จะใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรกันระหว่ำงบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง ไม่ว่ำจะผ่ำนกำรโทรหำหรือกำรแชทผ่ำนข้อควำมต่ำงๆ. และสำมำรถถ่ำยภำพหรืออัดวิดีโอในเวลำ
เดียวกัน อีกทั้งสำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตได้และสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้สะดวก
รวดเร็ว 
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 2. พฤติกรรมด้ำนเทคโนโลยี 
   โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่  คืออุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ ในกำรสื่อสำรผ่ำน 
โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในกำรติดต่อกับเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือโดยผ่ำนสถำนีฐำน ของแต่ละเครือข่ำย                      
ของโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริกำรจะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยของโทรศัพท์บ้ำนและเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือของผู้
ให้บริกำรอื่น โทรศัพท์มือถือที่มีควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพำจะได้ยินกันมำกในชื่อของ
สมำร์ตโฟนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนอกจำกมีควำมสำมำรถพื้นฐำนของโทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติอีกมำกมำย
ของโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมำ เช่น กำรส่งข้อควำมสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นำฬิกำปลุก ตำรำงนัดหมำย เกม กำร
ใช้งำนอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟรำเรด กล้องถ่ำยภำพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส เป็นต้น 
โทรศัพท์มือถือมีแอพพลิเคชั่นมำกมำยให้ใช้ ซึ่งตัวแอพพลิเคชั่นเหล่ำนี้นี่แหละที่จะท ำให้เรำได้รับประโยชน์อย่ำง
เต็มที่จำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ นอกจำกแอพพลิเคชันหล่ำนี้จะมีแอพที่ให้ควำมรู้ ให้ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
แล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นและเปิดมุมมองโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ ำเป็นต้องออกไปท่องโลกด้วยตัวเองเลยใน
บำงครั้งอำจจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรดำวน์โหลดแอพลิเคชั่นต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้งำน 
  ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีผู้สนใจในกำรใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อในกำรติดต่อสื่อสำรมำกขึ้นเพรำะมีควำม
รวดเร็วและสะดวกสบำยในกำรติดต่อท ำธุรกิจหรือท ำงำนต่ำงๆได้ และยังมีคุณสมบัติหลำยอย่ำงที่ผู้ใช้ต้องกำรมำก
ขึ้นเรื่อยๆตำมยุคสมัยนั้น ด้ำนเทคโนโลยีกำรใช้โทรศัพท์มือถือกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟรำเรด กล้อง
ถ่ำยภำพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส เป็นต้น โทรศัพท์มือถือมีแอพพลิเคชั่นมำกมำยเสีย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรดำวน์โหลดแอพลิเคชั่นต่ำง ๆ แต่ผู้ใช้งำนก็ยินดีที่จะจ่ำยเงินเพื่อซื้อควำมสะดวกสบำยที่
เกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีทำงมือถือ  
 3. พฤติกรรมด้ำนกำรตลำด 
    ด้ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดไม่มีผลกับกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน และ Smart TVตำมล ำดับ 
เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ผลิตภัณฑ์นั้นเหมำะสมกับควำมต้องกำรหรือไม่เป็นหลัก โดย
กำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งทำงอินเทอร์เน็ต อีกทั้งกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของแต่ละตรำสินค้ำมีควำมคล้ำยคลึง
ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  เช่น กำรใช้ดำรำนักแสดงน ำเสนอขำยสินค้ำ แต่ก็ยังไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
เท่ำที่ควร   ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ผู้บริโภคนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ควำมส ำคัญโดยภำพรวม
น้อยที่สุดคือ กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญต่อรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นหลักรองลงมำเป็น
พนักงำนขำยรองลงมำคือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับคุณสมบัติกำรใช้โทรศัพท์มือถือ ที่อำจจะมีกำรจัด
แสดงสินค้ำตำมห้ำงร้ำน หรือสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เป็นแหล่งหรือจุดขำยที่หลำยๆรำยมำรวมตัวกัน  ด้ำนกำรตลำดโดย
ส่วนใหญ่ในกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือมีควำมคล้ำยคลึงกันโดยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรใช้งำน ควำมเหมำะสม
และควำมต้องกำรโดยอำจเลือกซื้อที่มีกำรส่งเสริมกำรขำยโดยเช่น กำรใช้ดำรำนักแสดงน ำเสนอขำยสินค้ำเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำเก่ียวกับคุณสมบัติกำรใช้โทรศัพท์มือถือ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเก่ียวกับคุณสมบัติกำร
ใช้โทรศัพท์มือถือ ที่อำจจะมีกำรจัดแสดงสินค้ำตำมห้ำงร้ำน หรือสถำนที่ต่ำง ๆ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วลีรัตน์ เทศกิ่มและสุภำวิณี ทับเณร(2553) ได้ศึกษำเรื่องพฤติกรรมและกำรตัดสินใจ ซื้อโทรศัพท์มือถือ 
Blackberry และ iPhone กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ เขตวังท่ำพระ วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ และวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยมุ่งเพื่อศึกษำ พฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ 
ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มำตรฐำนและกำรทดสอบ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
เลือกใช้โทรศัพท์มือถือ Blackberry มำกกว่ำ โทรศัพท์มือถือ iPhone โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อมำกที่สุด 
คือ เพื่อน โดยนิยมใช้ในกำร Chat และท่อง Website ต่ำงๆ ระบบบริกำรที่เลือกใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ True move 
เนื่องจำกโปรโมชั่นมีควำมน่ำสนใจ นิยมใช้โปรโมชั่นแบบเหมำจ่ำยรำยเดือนและกลุ่มตัวอย่ำงคิดว่ำโทรศัพท์มือถือ
มีควำม จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงยิ่ง  2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจโทรศัพท์มือถือ Blackberry ของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัย ศิลปำกร ให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์มำกที่สุด รองลงมำคือ ปัจจัยทำงด้ำน
รำคำ ปัจจัยทำงด้ำนควำมบันเทิง ปัจจัยทำงด้ำนกำรสงเสริมกำรตลำดและปัจจัยทำงด้ำนช่องทำงกำรจัด จ ำหน่ำย 
ตำมล ำดับ  3) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจโทรศัพท์มือถือ iPhone ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย ศิลปำกร ให้
ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์มำกที่สุด รองลงมำคือ ปัจจัยทำงด้ำนรำคำ ปัจจัยทำงด้ำนควำมบันเทิ ง 
ปัจจัยทำงด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและปัจจัยทำงด้ำนกำรส่งเสริม กำรตลำด ตำมล ำดับ  4) ผลเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มี
ควำมสอดคล้องกันคือ ให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยด้ำน ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทำงด้ำนรำคำและปัจจัยทำงด้ำนควำมบันเทิง 
ส่วนปัจจัยที่ให้ควำมส ำคัญแตกต่ำง กัน คือ ผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry จะให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำน
กำรส่งเสริมกำรตลำด มำกกว่ำผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 3 C โดยกำรวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงใช้กำรวิจัยคร้ัง
นี้ในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษย์ 
 จิรนันท์ เพียรอุสำหะ (2552) ได้ศึกษำเร่ือง พฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน กลุ่มตัวอย่ำงคือ 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์รวมโทรศัพท์ของห้ำงสรรพสินค้ำมำบุญครอง โดยใช้ วิธีกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำร วิเครำะห์ควำมแปรปรวนและกำรทดสอบโดยใช้สถิติแกมมำ ผลกำรวิจัย
พบว่ำ พฤติกรรมกำรเลือก ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยมีรำยรับต่อเดือนอยู่ 
ในช่วง 2,001-3,000 บำท ส่วนใหญ่มีอำชีพพนักงำนบริษัทและนักเรียน นักศึกษำตำมล ำดับ นิยมใช้ โทรศัพท์
ไอโฟน รุ่น3G มีเหตุผลส ำคัญที่ท ำให้เลือกซื้อเนื่องจำกดีไซน์ของตัวเคร่ืองและฟังก์ชั่น ต่ำงๆ โดยที่ตนเองมีอิทธิพล
มำกที่สุดในกำรตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อรู้จักหรือทรำบข้อมูลเก่ียวกับ โทรศัพท์มือถือไอโฟน จำกกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์
และทำงอินเตอร์เน็ต โดยที่โฆษณำนั้นมีผลต่อ กำรตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมำก ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อ โทรศัพท์มือถือไอโฟน ของกลุ่มตัวอย่ำง โดยรวมแล้วมีผลมำก
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เมื่อแยกพิจำรณำรำยปัจจัย ปัจจัยด้ำน  ผลิตภัณฑ์มีควำมส ำคัญมำกที่สุด รองลงมำคือ ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำน
สถำนที่จัดจ ำหน่ำย และ ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมล ำดับ โดยกำรวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรเลือกซื้อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน สำมำรถน ำมำเป็น แนวทำงในกำรวิจัยคร้ังนี้ในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรออกแบบกำรวิจัยพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design)  เป็นกำรวิจัยที่มีกำรศึกษำ
ตำมสภำพที่เป็นไปตำมควำมเป็นจริง โดยไม่มีกำรจัดกระท ำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) และท ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ 
 ประชำกร คือ นักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ที่ก ำลังศึกษำใน
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงไม่เกิน จ ำนวน 5,000 คน กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ที่ก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยใช้วิธีก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำง
หำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ของ Yamane (1973) โดยก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 จึงท ำให้ระดับ
ควำมเชื่อมั่นที่ 95% เมื่อเปิดตำรำงจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ประชำกร 5,000 คน ได้ตัวอย่ำง 370 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม ซึ่งกำรวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ำรวจที่ใช้ 
แบบสอบถำมทั้งแบบปลำยปิดและแบบปลำยเปิด โดยแบบสอบถำมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องตอบค ำถำมมีทั้งหมด 6 ข้อ คือ ด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ 
ด้ำนสถำนภำพทำงกำรสมรส   ด้ำนสำขำที่ศึกษำ ด้ำนอำชีพและด้ำนรำยได้ 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง ด้ำนประโยชน์กำรใช้งำน ,ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรตลำด มีจ ำนวน  12 ข้อ เป็นค ำถำมลักษณะ
ปลำยปิดแบบตรวจสอบรำยกำร ซึ่งก ำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบเพียง 1 ค ำตอบ 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมระบุเกี่ยวกับกำรใช้โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจำก
แบบสอบถำมที่มีผลต่อ พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำ ระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่ได้เก็บข้อมูลด ำเนินกำรประมวลผลด้วยกำรวิเครำะห์ดัง
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1. สถิติเชิงพรรณนำ ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่ำร้อยละและค่ำควำมถี่กับตัวแปรที่มีระดับกำรวัดเชิงกลุ่มได้แก่ลักษณะประชำกรคือ 
ด้ำนเพศ ด้ำนอำยุ ด้ำนสถำนภำพทำงกำรสมรส ด้ำนสำขำที่ศึกษำ ด้ำนอำชีพและด้ำนรำยได้ 
  1.2 ใช้ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกับตัวแปรที่มีระดับกำรวัดเชิงปริมำณได้แก่ 
พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลั ยรำมค ำแหง ด้ำน
ประโยชน์กำรใช้งำน ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรตลำด 
 2. สถิติอนุมำนใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  2.1 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ลักษณะประชำกร จ ำแนกตำมเพศ จะใช้สถิติ t-test ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ลักษณะประชำกร จ ำแนกตำม อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส สำขำที่ศึกษำ อำชีพและ
รำยได้ โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยข้อมูลสถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One - Way ANOVA) และหำกกำรวิเครำะห์
พบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบ เป็นรำยคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมกำรวิจัยเร่ืองพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำ
โท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ด้ำนประโยชน์กำรใช้งำน ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนกำรตลำดสำมำรถ
สรุปผลกำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยภำพรวม ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำได้แก่ 
ด้ำนประโยชน์กำรใช้งำนมีระดับควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด รองลงมำด้ำนเทคโนโลยีมีระดับควำมคิดเห็นระดับ
มำก และด้ำนกำรตลำดมีระดับควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง 
 2. ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส สำขำที่ศึกษำ อำชีพและรำยได้ สำมำรถ
สรุปกำรวิจัย ได้ดังนี้ 
 2.1 ลักษณะประชำกรของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มี
เพศ สำขำวิชำ สถำนภำพกำรสมรส และอำชีพต่ำงกันท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกัน 
 2.2 ลักษณะประชำกรของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มี
อำยุ และรำยได้ต่ำงกัน ท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่ำงกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงสำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วลีรัตน์ เทศกิ่ม และ                   
สุภำวิณี ทับเณร (2553) ได้ศึกษำเรื่องพฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone 
กลุ่มตัวอย่ำงคือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ เขตวังท่ำพระ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ และวิทยำ
เขตสำรสนเทศเพชรบุรี โดยมุ่งเพื่อศึกษำ พฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone 
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อและให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์มำกที่สุด และผลเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ มีควำมสอดคล้องกัน  ส่วนปัจจัยที่ให้ควำมส ำคัญแตกต่ำงกัน                     
จะให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 และสอดคล้องกับวิจัยของ                
จิรนันท์  เพียรอุสำหะ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน กลุ่มตัวอย่ำงคือ 
ผู้ใช้บริกำรศูนย์รวมโทรศัพท์ของห้ำงสรรพสินค้ำมำบุญครอง โดยใช้วิธีกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำร วิเครำะห์ควำมแปรปรวนและกำรทดสอบโดยใช้สถิติแกมมำ ผลกำรวิจัย
พบว่ำ มีเหตุผลส ำคัญที่ท ำให้เลือกซื้อเนื่องจำกดีไซน์ของตัวเคร่ืองและฟังก์ชั่น ต่ำงๆ โดยที่โฆษณำนั้นมีผลต่อ กำร
ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมำก ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อ
โทรศัพท์มือถือ โดยรวมแล้วมีผลมำกเมื่อแยกพิจำรณำรำยปัจจัย ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์มีควำมส ำคัญมำกที่สุด  
 1.1 ด้ำนประโยชน์กำรใช้งำน ของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
โดยส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดสื่อสำร โทรเข้ำ-ออก ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ  ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำพฤติกรรม
กำรใช้โทรศัพท์มือถือขิงนักศึกษำโดยส่วนใหญ่จะเน้นด้ำนประโยชน์กำรใช้งำนซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเลือกใช้
โทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) กล่ำวว่ำแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
(Human Behavior Theory) เป็นกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อื่นอำจเห็น พฤติกรรมทุกอย่ำงที่บุคคล
แสดงออกมำนั้น มีผลมำจำกกำรเลือกปฏิกิริยำตอบสนองที่เห็นว่ำเหมำะสมที่สุดตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ เนื่องจำก
ได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆไม่เท่ำกัน มีกำรตีควำมสำรที่รับมำไปคนละทิศคนละทำงท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ และกำร
สั่งสมประสบกำรณ์ในเร่ืองควำมรู้ ที่ไม่เท่ำกัน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของของ วลีรัตน์ เทศกิ่ม และสุภำวิณี ทับ
เณร(2553) ได้ศึกษำเร่ืองพฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone กลุ่มตัวอย่ำงคือ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำ เขตวังท่ำพระ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ และวิทยำเขตสำรสนเทศ
เพชรบุรี โดยมุ่งเพื่อศึกษำ พฤติกรรมและกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry และ iPhone และปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจซื้อและให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยทำงด้ำนผลิตภัณฑ์มำกที่สุด และผลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
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กำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ มีควำมสอดคล้องกัน  ส่วนปัจจัยที่ให้ควำมส ำคัญแตกต่ำงกันจะให้ควำมส ำคัญกับ
ปัจจัยทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 1.2 ด้ำนเทคโนโลยี ของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยส่วน
ใหญ่จะสนใจแอพพิเคชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ และดำวน์โหลดมำใช้งำนเสมอ ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำใน
ยุคปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้กำรใช้โทรศัพท์มือถือมีฟังชั่น และแอพพิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
สอดคล้องกับแนวคิดของสนธยำ ขำวพิมล (2557) เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีควำมส ำคัญต่อมนุษย์อย่ำงมำกเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร ดังนั้นมนุษย์จึงต้องประดิษฐ์คิดค้นเรื่องมือสื่อสำรพัฒนำให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับมนุษย์ได้มำกขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตเพื่อควำม
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรกัน และมีส่วนร่วมทั้งในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน กำรด ำเนินธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ  จิรนันท์  เพียรอุสำหะ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมกำรเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ 
ไอโฟน กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้ใช้บริกำรศูนย์รวมโทรศัพท์ของห้ำงสรรพสินค้ำมำบุญครอง โดยใช้ วิธีกำรส ำรวจกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำร วิเครำะห์ควำมแปรปรวนและกำรทดสอบโดยใช้สถิติ
แกมมำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรมกำรเลือก ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่  ให้ควำมส ำคัญ
ที่ท ำให้เลือกซื้อเนื่องจำกดีไซน์ของตัวเคร่ืองและฟังก์ชั่น ต่ำงๆ  
 1.3 ด้ำนกำรตลำดของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง โดยส่วน
ใหญ่จะศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจำกแผ่นพับ โบว์ชัว ร์และเอกสำรต่ำง ๆ ก่อนกำรตัดสินใจซื้อ ผู้วิจัยมี
ควำมคิดเห็นว่ำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจะศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีควำม
ต้องกำรไม่ว่ำจะเป็นฟังก์ชั่นกำรใช้งำน แอพพิเคชั่นต่ำง ๆ จำก  สอดคล้องกับแนวคิดของ  วีรชัย กฤษฎำวรกุล 
(2557) และ จำรุวัตร อัครทิวำ (2557) พบว่ำปัจจัยด้ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดไม่มีผลกับกำรตัดสินใจซื้อ
สมำร์ทโฟน และ Smart TVตำมล ำดับ เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้น้ ำหนักควำมส ำคัญที่ผลิตภัณฑ์นั้นเหมำะสม
กับควำมต้องกำรหรือไม่เป็นหลัก โดยกำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งทำงอินเทอร์เน็ต อีกทั้งกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
ของแต่ละตรำสินค้ำมีควำมคล้ำยคลึงไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  เช่น กำรใช้ดำรำนักแสดงน ำเสนอขำยสินค้ำแต่ก็ยังไม่
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคเท่ำที่ควรและสอดคล้องกับแนวคิดของเนตรนภำ โสภะสุนทร (2554) พบว่ำ
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ผู้บริโภคนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ควำมส ำคัญโดยภำพรวมน้อยที่สุดคือ 
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญต่อรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นหลักรองลงมำเป็นพนักงำนขำย
รองลงมำคือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับคุณสมบัติกำรใช้โทรศัพท์มือถือ ที่อำจจะมีกำรจัดแสดงสินค้ำ
ตำมห้ำงร้ำน หรือสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เป็นแหล่งหรือจุดขำยที่หลำยๆรำยมำรวมตัวกัน  
 2. ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส สำขำที่ศึกษำ อำชีพและรำยได้ สำมำรถ
สรุปกำรวิจัย ได้ดังนี้ 
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 2.1 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มีเพศ ต่ำงกันท ำ
ให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรใช้โทรศัพท์มือถือมีควำมจ ำเป็นทั้ง
เพศชำยและเพศหญิง ซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2550)  เพศ ควำมแตกต่ำงทำงเพศ ท ำให้บุคคลมีพฤติกรรมของกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงกัน  คือเพศหญิงมี
แนวโน้มมีควำมต้องกำรที่จะส่งและรับข่ำวสำรมำกกว่ำเพศชำย ในขณะที่เพศชำยไม่ได้มีควำมต้องกำรที่จะส่งและ
รับข่ำวสำรเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่มีควำมต้องกำรที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจำกกำรรับและส่ง
ข่ำวสำรนั้น ด้วย นอกจำกนี้เพศหญิงและ     เพศชำยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกในเรื่องควำมคิด ค่ำนิยมและ
ทัศนคติทั้งนี้เพรำะวัฒนธรรมและสังคมก ำหนดบทบำทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่ำงกัน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของชลิดำภรณ์  ส่งสัมพันธ์ (2551) เพศ หมำยถึง ควำมเป็นหญิง ควำมเป็นชำย ที่มำจำกควำมรู้สึกส่วนตัว
หรือสถำนภำพทำงกฎหมำย ที่สังคมปลูกฝังให้มีบทบำทเป็นหญิงหรือเป็นชำยตำมสภำวะกำรณ์และเงื่อนไขที่
ก ำหนด เพศจึงเป็นตัวก ำหนดควำมเป็นตัวตน ทักษะ และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นในแต่ละเพศ 
 2.2 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มีอำยุต่ำงกัน ท ำ
ให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของคนทุกวัยต้องใช้งำนตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ  ปรมะ สตะ
เวทิน (2546) กล่ำวว่ำคนที่มีลักษณะทำงประชำกรต่ำงกันจะมีลักษณะทำงจิตวิทยำต่ำงกันเก่ียวกับ อำยุ (Age) ถือ
เป็นปัจจัยที่ท ำให้คนมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของควำมคิด และพฤติกรรม คือ คนที่มีอำยุน้อยกว่ำส่วนใหญ่จะมี
ควำมคิดเสรีนิยม ยึดถือ อุดมกำรณ์และมองโลกในแง่ดีมำกกว่ำคนที่มีอำยุมำกกว่ำ ซึ่งคนที่มีอำยุมำกกว่ำมักจะมี 
อำจเนื่องจำกผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตที่แตกต่ำงกัน และลักษณะกำร ใช้สื่อที่แตกต่ำงกัน เพรำะคนที่มีอำยุมำกมักจะ
ใช้สื่อเพื่อแสวงหำข่ำวสำรมำกกว่ำใช้สื่อ เพื่อแสวงหำควำมบันเทิง และสอนคล้องกับแนวคิดของ สุภัค นุนำบี 
(2559) กล่ำวถึงลักษณะทำงประชำกร อำยุ (Age) กำรชักจูงจิตใจ โน้มน้ำวใจ กำรใช้ภำษำหรือกำรรับข่ำวสำรของ
แต่ละบุคคลจะมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น ค ำแสลงจะพบในกลุ่มวัยรุ่นมำกกว่ำในกลุ่มผู้สูงอำยุ 
 2.3 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มี สำขำวิชำ 
ต่ำงกันท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ เพรำะนักศึกษำทุกสำขำวิชำ
มีพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันแล้วแต่สำระส ำคัญของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิกิพี
เดีย สำรำนุกรมเสรี (2546) ได้กล่ำว สำขำวิชำ หมำยถึง สำขำควำมรู้ หรือ กำรวิจัยที่เปิดสอนในวิทยำลัยหรือ
มหำวิทยำลัย ค ำว่ำ สำขำวิชำ ได้รับกำรนิยำมและยอมรับโดย วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์ผลงำนวิจัย และโดยสมำคม
ผู้รู้ (learned societies) และโดยภำควิชำหรือคณะวิชำที่บุคคลผู้อยู่ในสำขำวิชำนั้นๆ สังกัด โดยปกติ สำขำ
กำรศึกษำต่ำงๆ มักมีสำขำย่อยหรือแขนงวิชำแตกออกไป เส้นแบ่งระหว่ำงสำขำย่อยมักยังมีควำมคลุมเครือและมี
กฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สำขำวิชำ คือ หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะ โดย
แบ่งเป็นแขนงย่อยมำจำกคณะวิชำ และสอดคล้องกับแนวคิดของคลังแนะแนว (2554) กล่ำวถึงสำขำวิชำ จะเน้น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรเฉพำะลงไป เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้เฉพำะทำงในสำขำนั้น ๆ ส ำหรับน ำไป
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ประกอบอำชีพในอนำคตเมื่อจบกำรศึกษำ เช่น สำขำวิชำเก่ียวกับแนะแนว ก็จะเน้นควำมรู้เฉพำะทำงเกี่ยวกับกำร
แนะแนวทุกรูปแบบ เป็นต้น  
 2.4 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มี สถำนภำพกำร
สมรส ต่ำงกันท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ เนื่องจำกสถำนภำพ
กำรสมรสไม่ผลท ำให้กำรใช้โทรศัพท์มือถือแตกต่ำงกันเพรำะทุกคนส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จำตุรงคกุล (2551) ได้กล่ำวว่ำ คือกำรเข้ำสู่ชีวิตสมรส กำรแยกทำงกันของชีวิต
สมรสเนื่องมำจำกกำรตำยกำรแยกกันอยู่กำรหย่ำร้ำงหรือกำรสมรสใหม่ สถำนภำพสมรสเป็นลักษณะทำงประชำกร
ที่ส ำคัญที่เกี่ยวกับเร่ืองทำงเศรษฐกิจสังคม และกฎหมำย ประเด็นส ำคัญที่ใช้ศึกษำองค์ประกอบเกี่ยวกับสถำนภำพ
สมรสของประชำกร คือ ประเภทของสถำนภำพสมรส ซึ่งมีส่วนส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของบุคคลคนโสดโดยส่วน
ใหญ่มักจะมีควำมคิดที่เป็นอิสระมำกกว่ำคนที่แต่งงำนแล้ว เนื่องจำกไม่มีภำระผูกพันหรือควำมรับผิดชอบมำกเท่ำ
คนที่แต่งงำนแล้วโดยแบ่งแยกประเภทของสถำนภำพสมรส ได้แก่ โสด  สมรส  แยกกันอยู่/หย่ำร้ำง  หม้ำย และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุณิสำ ตรงจิตร์ (2559) สถำนภำพทำงกำรสมรส คือ ประเภทของสภำพสมรสมีผลต่อกำร 
ตัดสินใจซื้อสินค้ำ เนื่องจำกมีวิธีคิด ทัศนคติและควำมจ ำเป็นที่แตกต่ำงกัน 
 2.5 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มีอำชีพต่ำงกัน
ท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือโดยรวมไม่ต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำโดยส่วนใหญ่ทุกอำชีพต้องใช้
โทรศัพท์มือถือในกำรติดต่อสื่อสำรประสำนงำนต่ำง ๆ และแต่ลักษณะหรือบริบทของงำนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จำตุรงคกุล (2551) อำชีพ หมำยถึง ต ำแหน่งงำนต่ำงๆที่น ำมำซึ่งรำยได้ อำจจะมำจำกค่ำจ้ำง 
ค่ำตอบแทน หรือผลก ำไร เช่น ครู พนักงำนขำย ชำวนำ เป็นต้น ในกำรเก็บข้อมูลประชำกรด้ำนอำชีพจึง หมำยถึง 
งำนที่บุคคลท ำในระหว่ำงช่วงเวลำที่ก ำหนดอำชีพของงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันหรือเคยท ำมำก่อนหน้ำนี้โดยไม่
ค ำนึงถึงสถำนภำพของบุคคลและประเภทของงำนในแต่ละงำน เนื่องจำกอำชีพมีหลำกหลำยในปัจจุบัน จึงต้องมี
กำรจัดกลุ่มอำชีพที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน และแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะเฉพำะ และควำมสนใจ
ของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิดของไพลิน บรรพโต  (2561) กำรประกอบอำชีพมีควำมส ำคัญต่อกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่ำงมำกก็ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ในด้ำนเศรษฐกิจ แต่ยังต้องสนองควำม
ต้องกำรด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนสังคมและด้ำนใจ เช่น มนุษย์ยังต้องมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ย่อมมีควำมเป็นตัวของ
ตัวเองสูง และมีควำมแตกต่ำงในเรื่องของบุคคลของแต่ละบุคคลอย่ำงชัดเจน กำรเลือกประกอบอำชีพจึงมี
ควำมส ำคัญต่อชีวิตเพรำะถ้ำบุคคลหนึ่งสำมำรถเลือกอำชีพได้เหมำะสมกับตัวเอง ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้ม
ที่จะประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ และมีควำมเจริญก้ำวหน้ำได้ไม่ยำก  
 2.6 ลักษณะของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่มีรำยได้ต่ำงกัน 
ท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่ำงกัน ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์   จำตุรงคกุล 
(2551) ได้กล่ำวว่ำ รำยได้ ใช้เป็นกำรวัดฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน ควำมแตกต่ำงของ รำยได้แต่ละบุคคลจะ
ขึ้นนอยู่กับระดับอำชีพและกำรศึกษำถือ เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรบริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำร
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ก ำหนดควำมคิดและกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำนักกำรตลำดจึงตระหนักถึงรำยได้เสมอในกำรน ำมำวำงแผนเพื่อให้
เกิดกำรบริโภคสินค้ำเพิ่มข้ึน ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ รำยได้ที่แท้จริง รำยได้ที่หักภำษีแล้ว รำยได้ ที่หักค่ำใช้จ่ำย
พื้นฐำน รำยได้ที่ มิใช่ตัวเงิน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุณิสำ ตรงจิตร์ (2559) กล่ำวว่ำ รำยได้ กำรศึกษำ และ
อำชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวชี้วัดกำรมีหรือไม่มีควำมสำมำรถในกำรซื้อสินค้ำของ
ผู้บริโภค ซึ่งในควำมเป็นจริงกำรเลือกซื้อสินค้ำอำจมำจำกรูปแบบของกำรด ำรงชีวิต อำชีพ และรสนิยมส่วนตัว 
เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ 
 1.1 จำกผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงส ำหรับ ผู้ประกอบกำร
เจ้ำของธุรกิจด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ ในกำรผลิตให้ตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำและทรำบปัจจัย
ลักษณะประชำกรกลุ่มผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือในระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  
 1.2 ผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  แสดงให้เห็นว่ำ  ประชำกรที่ เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อำยุ และรำยได้ ที่ต่ำงกันท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษำระดับ
ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงต่ำงกัน ดังนั้น บริษัทหรือผู้ประกอบกำรจึงควรให้ควำม
สนใจกับลักษณะกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะเนื่องจำกลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเลือกใช้โทรศัพท์มือถือแตกต่ำงกันไป 
ตำมปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำไปแล้วนั้น มีผลท ำให้พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือต่ำงกัน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำประชำกรที่ เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเท่ำนั้นเพื่อให้กำรวิจัยในครั้งต่อไปควรจะขยำยเขตพื้นที่ที่จะศึกษำให้เพิ่มมำกขึ้น ในเขต
ต่ำงๆ หรือมหำวิทยำลัยอื่นๆ ที่มีประชำกรที่เหมำะสมเพื่อท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่ม
ประชำกรใหม่ ๆ จะส่งผลให้กำรศึกษำวิจัยในครั้งต่อไปมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้นและท ำให้ทรำบข้อมูลที่มีควำม
ครอบคลุมเนื้อหำสำระต่ำง ๆ มำกข้ึน 
  2.2 เพื่อกำรศึกษำกำรวิจัยในครั้งต่อไปได้ข้อมูลที่หลำกหลำยและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งกำรน ำสถิติ
ตัวอื่นมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อให้ได้ผลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่นกำรสัมภำษณ์
เชิงลึก และจัดกำรสัมภำษณ์แบบกลุม่ควบคู่กับกำรแจกแบบสอบถำมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพมำกเพื่อใช้ใน
กำรศึกษำต่อไป 
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