
 
 

บทความวิจยั 

ปัจจยัในการเลือกใช้ระบบปฏิบติัการสมารท์โฟนของพนักงานในเครือบริษทั พี ที ที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว 

Smartphone Operating System Choosing Factor of Employees of PTT Global Chemical 
Public Company Limited Group, Head Office (Lat Phrao) 

โดย นายอรรถพล แสงทอง 

By MR.AUTTAPHON SANGTHONG 

บทคดัย่อ 
การค้นคว้าอิสระครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ

พนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว(“บรษิทั 
PTTGC”) 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนของพนักงานในเครือบริษัท PTTGC 3.เพื่อศึกษา
ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมารท์โฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั PTTGC 4.เพื่อศกึษาดา้น
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารบนสมารท์โฟนของพนักงาน
ในเครือบริษัท PTTGC แยกตามลักษณะของประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
รายได้ 5.เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบน
สมารท์โฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั PTTGC 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานในเครอืบรษิทั PTTGC จ านวน 400 คนโดย
ใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative analysis) ผ่านแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในสถติใินการเกบ็ขอ้มูล 
ใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรดว้ยสถติ ิt-test 
และค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
One Way ANOVA 

ABSTRACT 

This independent study has the objectives of 1 .  to study the demographic factors of 
the employees of PTT Global Chemical Public Company Limited Group (“PTTGC Group”); 2 . 
to study the smartphone usage behavior of employees of PTTGC Group; 3. To study the 
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factors in choosing the smartphone operating system of the employees of PTTGC Group; 4. To 
study the demographic factors that affect the factors in choosing the operating system on 
Smartphones of the employees of PTTGC Group, separated by demographic characteristics 
such as gender, age, status, educational background, income; and 5. to study the behavior of 
using smart phones that affect the factors in choosing the operating system on the smart phones 
of the employees of PTTGC Group. 

The sample size of this study are 4 0 0  employees of PTTGC Group. Quantitative analysis 
approach has been used by using questionnaires as a statistical tool to collect data. The study 
was analyzed Percentage, Frequency in the analysis of variable data with t-test statistics, Mean 
and Standard Deviation (SD) in the analysis of One Way ANOVA analysis. 

บทน า 
ในปัจจุบนัจะเหน็ว่าการติดต่อสื่อสารได้เขา้มามบีทบาทและความจ าเป็นต่อชวีิตประจ าวนั

โดยเฉพาะการท าธุรกจิ ซึ่งต้องมคีวามรวดเรว็และถูกต้อง ท าใหจ้ าเป็นต้องมอุีปกรณ์ในการสื่อสารมา
เป็นเครื่องมอืช่วยในการอ านวยความสะดวกใหก้บัการท าธุรกจิ หนึ่งในอุปกรณ์นัน้กค็อื โทรศพัทส์มาร์
โฟนและระบบปฏบิตักิารบนสมาร์โฟน เพราะสวามารถพกพาไดแ้ละสามารถใชง้านไดเ้กอืบทุกพื้นที่ 
นอกจากนี้ค่านิยมทีม่ตี่อการใชส้มาร์ทโฟนในปัจจุบนัมมีากขึน้ สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติประจ าวนัและใชก้นัอย่างแพร่หลาย  

การพฒันาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารสือ่สารและอนิเตอร์เน็ต ท าใหโ้ลกในปัจจุบนั
กลายเป็นโลกไรพ้รมแดน สามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกอกีทัง้อนิเตอร์เน็ตยงั
ท าให้เกดิสงัคมออนไลน์ขนาดใหญ่ เรยีกว่าสงัคมออนไลน์ ที่ผู้คนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน รบัฟัง 
เรื่องราวสิง่ที่ได้พบมา ผ่านทางโลกออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้นักการตลาด 
สามารถน าเทคโนโลยมีาปรบัใหเ้หมาะกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคพรอ้มกบัพฒันาโทรศพัท์สมารโ์ฟน 
ซึง่ในปัจจุบนัมผีูใ้ชเ้ป็นจ านวนมาก วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็น 4 ประเดน็ทางการตลาดดงันี้ 
1.การเขา้ถงึไดง้า่ย 2. การพฒันาอย่างเนื่อง 3.การใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั 4.การมใีหเ้ลอืกหลาย
คุณสมบตั ิ 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว มากน้อยเพยีงใด โดยคาดว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้จะมสีว่นช่วยใน
การพฒันาระบบปฏบิตักิารของสมารท์โฟนและสมารท์โฟนใหม้คีวามสมกบัผูบ้รโิภค 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.เพื่อศกึษาดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
2.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมใชส้มารท์โฟน 
3.เพื่อศกึษาปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมารท์โฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ี

ท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
4.เพื่อศกึษาดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารบน

สมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) แยกตามลกัษณะ
ของประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพ วุฒกิารศกึษา รายได้ 

5.เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้สมาร์ทโฟนที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบน
สมารท์โฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ มคีวามหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกบับุคคล เช่น เพศ อายุ 

สถานภาพ เป็นต้น โดยจะแสดงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความ
แตกต่างกนัสามารถบ่งชี้ถึงลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกนัออกไป การตดัสนิใจที่
แตกต่างกนัมสีาเหตุมากจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรอืความเป็นมาของบุคคลนัน้ 
(วชริวชัร งสมละม่อม,2558) 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 
พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงกระตุน้จากภายนอก เป็นความเชื่อทีว่่าคนมคุีณสมบตัิทาง
ประชากรทีแ่ตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนั (ยุบล เบญ็จรงคก์จิ,2542 : 44-45) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กจิกรรมทัง้หมดของผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อ การใช ้การ
ทิ้งสนิคา้และบรกิาร รวมไปถงึอารมณ์จติใจ และการแสดงออกทางพฤตกิรรม ทีเ่กดิขึน้ล่วงหน้า ขณะ
ใชส้นิคา้หรอืบรกิาร และภายหลงักจิกรรม ดงัภาพที ่2 (Kardes, Cronley, and Cline : 2011) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงขอบเขตของพฤติกรรมผู้บริโภค ตามแนวคิดของ (Kardes, Cronley, and Cline : 
2011) สบืคน้มาจาก https://www.slideshare.net/bestofsiam/ss-14635735 
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พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง สิง่ที่สะท้อนจากผลรวมของการตดัสนิใจของผู้บรโิภค โดยมี
ล าดบัตัง้แต่การจดัหา การบรโิภค และการทิ้งสนิค้าหรอืบรกิารที่มตี่อกจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล 
และความคิด ของการตดัสนิใจ พฤติกรรมผุ้บรโิภคเป็นพื้นฐานของการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวธิี
ทางการตลาด ในขณะเดยีวกนักลยุทธแ์ละยุทธวธิทีางการตลาดจะต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบักลทธ์และยุทธวธิทีางการตลาด
ได ้ดงัภาพที ่3 (Hoyer and Macinnis , 2010) 

 
 

ภาพที ่3 แสดงความเชื่อมโยงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบักลทธแ์ละยุทธวธิทีางการตลาดได ้ดงัภาพที ่
(Hoyer and Macinnis , 2010) สบืคน้มาจาก https://www.slideshare.net/bestofsiam/ss-14635735 

 
พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ

จดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซึ่งการใชส้นิคา้และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการกระท า
ของบุคคลทีเ่กีย่วกบัการซื้อและการใชส้นิคา้ (Kotler, Philip. 1999) 

พฤติกรรมผู้บรโิภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาให้ไดม้าและการใชซ้ึ่งสนิค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถึง กระบวนการตดัสนิใจซึ่งมมีาอยู่
ก่อนแลว้ และซึง่มสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว (Engel Kollat and Blackwell, 1968) 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวว้่าเป็นพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ 
ใช้ ประเมนิผล หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์ บรกิาร และแนวคดิต่าง ๆ ซึ่งผู้บรโิภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนไดเ้ป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ 
ทัง้เงนิ เวลา และก าลงัเพื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซื้ออะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อ
เมื่อไร อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน (Schiffman and Kanuk, 1987)กระบวนการตดัสนิใจ หมายถงึ 
กระบวนการเลอืกทางเลอืกใดเลอืกหนึ่ง จากทางเลอืกหลายๆ ทางทีไ่ดพ้จิารณาหรอืประเมนิดแีลว้ว่า
เป็นทางเลือกที่ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ การตดัสนิใจเป็นสิง่ส าคญัและ
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เกีย่วขอ้งกบัหน้าทีก่ารบรหิารหรอืการจดัการเกอืบทุกขัน้ตอน การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคน
เขา้ท างาน ประสานงานและการควบคุมการตดัสนิใจ (ไพลนิ ผ่องใส, 2536) 

กระบวนการตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการเลอืกทางเลอืกใดเลอืกหนึ่ง จากทางเลอืกหลายๆ 
ทางที่ได้พจิารณาหรือประเมินดีแล้วว่าเป็นทางเลือกที่ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ การตดัสนิใจเป็นสิง่ส าคญัและเกี่ยวขอ้งกบัหน้าทีก่ารบรหิารหรอืการจดัการเกอืบทุกขัน้ตอน 
การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน ประสานงานและการควบคุมการตดัสนิใจ (ไพลนิ 
ผ่องใส, 2536)  

ปัจจยัทีม่อีทิพิลและมผีลกระทบต่อผูซ้ื้อ เราขะท าอย่างไรใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อ เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจไดแ้บ่งกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคออกเป็น 5 ขัน้ตอน 

1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มลู 
3. การประเมนิทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจซื้อ 
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 
การตดัสนิใจ หมายถงึ เทคนิคในการทีจ่ะพจิารณาทางเลอืกต่างๆใหเ้หลอืทางเลอืกเดยีว “ไซ

มอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตดัสนิใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะตดัสินใจ 
การห่ทางเลอืกทีพ่อเป็นไปไดแ้ละทางเลอืกจากงานต่างๆ (บารน์ารด์ Barnard, 1938) 

การตัดสินใจ หมายถึง เป็นการกระท าที่ต้องท าเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กค็อื เมื่อใดถงึจะตดัสนิในว่าควรหยุดหาขอ้เทจ็จรงิ แนวทางแก้ไขจะเปลีย่นแปลงไป
ตามปัญหาทีต่อ้งการจะแกไ้ข  (มดู ีMoody) 

ตัดสินใจ หมายถึง เป็นกระบวนการส าคญัขององค์การ ที่ผู้บริหารจะต้อง กระท าอยู่บน
พื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รบัมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และ
กลุ่มในองคก์าร (กบิสนัและอวิาน เซวชิ Gibson and Ivancevich) 

การตดัสนิใจ หมายถงึ เป็นกระบวนการ ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาขององค์กร โดยการคน้หาทางเลอืก 
และเลอืกทางเลอืกหรอืแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การทีไ่ดก้ าหนดไว ้(โจนส ์
Jones)กนกกาญจน์ จนัทกาส (2548) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่อง
ลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-30 ปี ระดบั
การศกึษาต ่ากว่ามธัยมศึกษา สถานภาพสมรส อาชพี พนักงานเอกชน พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
โทรศพัท์เคลื่อนที่  มดีงันี้ ระบบโทรศพัท์ ยี่ห้อโทรศพัท์เคลื่อนที่ ราคา มผีู้ให้ค าแนะน า รวมถึงการ
กระตุน้ทางการตลาด รายได ้เป็นตน้ 

อนันต์ สุนทราเทธากุล (2551) ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้าน
โทรศพัทม์อืถอืเคลื่อนทีข่องผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลนครราชธานี ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีนักศกึษา รายได้น้อยกว่า 5,000 
บาท สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์เครื่อนที่ของผู้บริโภค คือ เทคนิคและ
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กระบวนการ ลังษณะทางกายภาพ ราคา และ การส่งเสริมทางการตลาด รุปแบบของร้าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ประสบความส าเร็จ ผู้ใช้บริการพจิารณาใหเรื่องการมีเครื่องมือที่ทนัสมยัและมี
ประสทิธภิาพในการบรกิาร การส่งเสรมิทางการตลาดผู้ใช้บริการตดัสนิใจในเรื่องโฆษณา และการ
ประชาสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ 

ทนงศกัดิ ์อุดมเจรญิวงศ์ (2555) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชร้ะบบปฎิบตัิการบน
สมาร์ทโฟนของนักธุรกจิบรษิทั ยูนิซติี้ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นผูช้าย อายุ 36-40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาปรญิญาตร ีมรีายได ้51,000 บาทขึน้ไป ท างานใน
ต าแหน่ง Director (D)  ส่วนใหญ่ใชร้ะบบปฎบิตักิาร BlackBerry OS ในเครอืข่ายโทรศพัท์ Dtac   ใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระหว่าง 1 -  2 ปี ราคาโทรศัพท์ 20,001 บาทขึ้นไป ซื้อโทรศัพท์ร้ายขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม Mobile Shop ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยเห็นความสะดวกใน
ชวีติประจ าวนัเป็นเหตุผลทีซ่ื้อ 

ธราธปิ แววศร ี(2557) ศกึษาเรื่องปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบการวจิยัว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ 15,000-25,000 บาท สถานภาพโสด 
ก่อนจะซื้อเครื่องใหม่มรีะยะเวลาการใชง้านก่อนเปลีย่นเครื่องอยู่ที ่1-2 ปี ส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัท์มอืถือ
ยีห่อ้ Apple iPhone ราคา 20,001-25,000 บาท ใชร้ะบบ AIS ส่วนใหญ่ใช่เพื่อ การสนทนาโตต้อบบน 
Social Network และเขา้ชมเวป็ไซต์ 

มุธุริน ลีลาเลิศโสภณ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บรโิภคที่ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืแบบ
สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบการวจิยัว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเป็นพนักงานเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 19,000 – 28,000 บาท ใหค้วามส าคญัดา้นประโยชน์หลกั รปูลกัษณะผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑ์
ทีค่าดหวงั และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 

จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีก่ล่าวขา้งต้น พบว่าความสามารถและคุณสมบตัติ่างๆของ
สมาร์ทโฟนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟน ส่วนเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร และตราสนิคา้เป็นอกีปัจจยัท่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารบนสมาร์ทโฟนท า
ใหผู้ว้จิยัเหน็ปัญหาส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สาร จงึด าเนินวจิยัต่อไป 
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กรอบแนวความคิด 

จากการสรุปตวัแปรต่างๆ สามารถน าตวัแปรมาสร้างกรอบแนวความคิดในการท า
วิจยั แสดงในภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
งานวจิยัเรื่องปัจจยัการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมารท์โฟนของพนักงานในเครอื บรษิทั  

พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัการ
เลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมารท์โฟน โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร คอื เพศ อายุ สภานภาพ วุฒิ
การศึกษา  รายได้ และจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการท าวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กต้องและครบถ้วน ตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ระเบยีบวธิกีารวจิยั 2. สมมตฐิานการวจิยั 3. ประชากรทีท่ าการวจิยั 4. การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. วุฒกิารศกึษา 
5. รายได ้

พฤติกรรมใช้สมารท์โฟน  

1. ระบบปฏบิตักิารบนสมารท์โฟน 
2. เครอืขา่ยโทรศพัทส์มารท์โฟน  
3. ระยะเวลาใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟน 
4. ราคาโทรศพัทส์มารท์โฟน 
5. เหตุผลซื้อโทรศพัทส์มารท์โฟน  
6. ขอ้มุลของสมารท์โฟน 
 

ปัจจยัการเลือกใช้ระบบปฏิบติัการ
สมารท์โฟนของพนักงานในเครือบริษทั 
พี ที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั )มหาชน(
ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว 

ตวัแปรอิสระ Independent Variables 

ตวัแปรอิสระ Independent Variables
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 6. วิธีการสร้างเครื่องมือ 7. การทดสอบเครื่องมือ 8. การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 9. การวเิคราะหข์อ้มลู 

ระเบียบวิธีการวิจยั  
งานวจิยัเรื่องปัจจยัการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ี

ที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย
แหล่งขอ้มลูดงันี้ 
1. ขอ้มูลปฐมภูม ิเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง เพื่อศกึษาปัจจยั
การเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว 2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิซึ่งเป็นการรวบรวมขอ้มูลการบทความ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามผ่านระบบออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ซึง่แบบออกเป็น 3 สว่น 
 สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ วุฒกิารศกึษา รายได ้โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check-List) 
จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลพฤตกิรรมการใชใ้ชส้มาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิทั พ ี
ท ีท ีโกลบอล เคมคิอลจ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check-List) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนของ
พนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว โดย
แบบสอบถามมลีกัษณะใหค่้าคะแนน (Rating Scale) จ านวน 20 ขอ้ โดยมหีลกัเกณฑก์ารให้คะแนน 
ดงันี้ 

ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ดงันี้ 
ระดบัคะแนนเฉลีย่   ความหมาย 
1.00 – 1.80        ความส าคญัน้อยทีสุ่ด 
1.81 – 2.60        ความส าคญัน้อย 
2.61 – 3.40        ความส าคญัปานกลาง 
3.41 – 4.20        ความส าคญัมาก 
4.21 – 5.00        ความส าคญัมากทีสุ่ด 
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วิธีการสร้างเครื่องมือ 
1. ศกึษาบทความและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัการเลอืกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟน 

ของพนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว มา
สรา้งแบบสอบถามใหเ้นื้อหามคีวามสอดคลอ้งและคลอบคลุมตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 

2. สร้างกรอบแนวความคิดโดยการน าเอาบทความและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัปัจจัยการ
เลือกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอื บริษัท พ ีที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว มาสรา้งกรอบแนวความคดิ 

3. สร้างแบบสอบถามจากตวัแปร โดยการน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาบทความและวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัการเลือกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครือ บรษิทั พ ีท ีท ีโก
ลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว มาร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคดิ 

การทดสอบเครื่องมือ 
1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) ว่าโครงสรา้งแบบสอบถาม และการใชภ้าษาชดัเจน เขา้ใจงา่ยและเหมาะสม 
2. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขเสรจ็แลว้มาทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มตวัอย่างทีม่ี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวนจ านวน 40 ชุด เพื่อน าไปทดลองใช ้(Pre-test) ว่าค าถามใน
แต่ละขอ้และในแต่ละส่วนของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวตัถุประสงค์ที่ผู้วิจยั
ต้องการหรอืไม่ หาความเชื่อมัน่โดยใช ้(Coefficient Alpha) ไดร้ะดบัความน่าเชื่อถอื 0.924 ซึ่งระดบั
ความน่าเชื่อถอืไม่ต ่ากว่า 0.7 

3. น าขอ้มลูทีบ่กพร่องมาปรบัปรุงแบบสอบถามเพื่อใชจ้รงิ 

การวิเคราหข์้อมลู 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูลตวัแปร
ด้านปัจจยัประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลอืกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของ พนักงานใน
เครอื บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมาร์ทโฟน ของพนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ีท ีโก
ลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิอา้งองิ (Internecinal statistic) 
 2.1 ใชส้ถติ ิt-test (Independent Samples t-test) โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
เพื่ออธบิายและท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 กลุ่ม ทีอ่สิระต่อกนั 
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 2.2 ใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อ
อธบิายและท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแปรอสิระที่
เป็นขอ้มุลเชงิกลุ่มทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม 

สรปุผลการศึกษา 
ผลการศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมิ

คอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 เป็นเพศ
หญงิ และคดิเป็นรอ้ยละ 35.0 เป็นเพศชาย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 เป็นผูท้ีม่อีายุ 
25-35 ปี รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 45.0 เป็นผูท้ีม่อีายุ 36-46 ปี และจ านวนน้อยทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 2.5 
เป็นผูท้ีม่อีายุ ต ่ากว่า 25 ปี และ สงูกว่า 46 ปี  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 มสีถานภาพ
โสด รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 25.0 มสีถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 เป็น
ผูท้ีม่วีุฒกิารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 47.5 เป็นผูท้ีม่วีุฒกิารศกึษาระดบั
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นผู้มีรายได้สูงกว่า 45,000 บาทขึ้นไป 
รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 35 เป็นผูม้รีายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท และจ านวนน้อยทีสุ่ดคดิ
เป็นรอ้ยละ 12.5 เป็นผูม้รีายได ้25,001 – 35,000 บาทและเป็นผูม้รีายได ้35,001 – 45,000 บาท 

สรุปผลการศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชส้มารท์โฟนของพนักงานในเครอื บรษิทั พ ีท ีท ี
โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว ผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่าพฤตกิรรม
การเลือกการใช้สมาร์ทโฟนของพนักงานในเครือบรษิทัพ ีที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว ของกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่คดิเป็นร้อยละ 62.5 ใช้ระบบปฏบิตัิการบน
สมาร์ทโฟน iOS และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 ใช้ระบบปฏบิตัิการบนสมาร์ทโฟ Android กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40.0 เครือข่ายโทรศพัท์ที่ใช้คือ AIS รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 32.5 
เครอืข่ายโทรศพัท์ที่ใช้คอื True และน้อยที่สุดคดิเป็นร้อยละ 2.5 เครอืข่ายโทรศพัท์ที่ใช้คอื  Nusim 
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 ใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนสงูกว่า 4 ปี  รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 
25.0 ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนอยู่ระหว่าง 1-2 ปี และสุดท้ายคดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟ
นต ่ากว่า 1 ปี กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 ซื้อโทรศพัทส์มารท์โฟนราคา 20,001-30,000 
บาท รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 17.5 ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคา 10,000-20,000 บาท และ ซื้อ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนราคา สูงกว่า 30,000 บาท น้อยที่สุดคดิเป็นร้อยละ 5.0 ซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟ
นราคาต ่ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.0 ซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนใช้
ประกอบในชวีติประจ าวนั รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟดว้ยเหตุผลฟังก์ชนัใน
การใช้งาน และ สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ซื้อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนด้วยเหตุผลราคาเครื่อง ยี่ห้อ
สมาร์ทโฟน และเพื่อความบนัเทงิ เล่นเกมส ์ฟังเพลง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 85.0 ก่อน
ซื้อท่านหาขอ้มูลของสมาร์ทโฟนจากอนิเตอร์เน็ต รองลงมาคดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ก่อนซื้อท่านหาขอ้มูล
ของสมารท์โฟนจากเพื่อนและญาตแินะน า สุดทา้ยคดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ก่อนซื้อท่านหาขอ้มลูของสมาร์ท
โฟนจากอื่นๆ เช่น เดนิสอบถามตามรา้นคา้ ชอบสว่นตวัอยู่แลว้ เป็นตน้ 
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ผลการศกึษาปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมารท์โฟนของพนักงานในเครอืบรษิทัพ ีท ี
ท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าวจ าแนกตามผลติภณัฑ์ ปัจจยัในการ
เลือกใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 ในดา้นผลติภณัฑ ์พนักงานในเครอืบรษิทัพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ให้ความส าคญักบัระบบเชื่อมต่อไร้สายหลายรูปแบบ เช่น 4G Wi-Fi และ Bluetooth 
มากทีสุ่ด มค่ีาเฉลีย่ 4.73 ส่วนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.68 และใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด และ
รองลงมาคอืความปลอดภยัของขอ้มูลบนระบบปฏบิตัิการ มค่ีาเฉลี่ย 4.68 มค่ีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.47 และใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด สว่นเรื่องทีพ่นักงานในเครอืบรษิทัพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด คอื ออกแบบ ปรบัเปลีย่นหน้าจอไดต้ามความ
ตอ้งการมค่ีาเฉลีย่ 4.02 มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัในการเลอืกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานใน
เครอืบรษิทัพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร ์
 1. พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั ท าให้ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของ
พนักงานในเครือบริษัทพี ที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว ไม่
แตกต่างกนั 
 2. พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั ท าให้ปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของ
พนักงานในเครอืบรษิทัพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว แตกต่าง
กนั 

3. พนักงานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั ท าใหปั้จจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟ
นของพนักงานในเครือบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว 
แตกต่างกนั 

4. พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
สมาร์ทโฟนของพนักงานในเครือบริษทัพ ีที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ลาดพรา้ว แตกต่างกนั 

5. พนักงานที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ท าให้ปัจจยัในการเลอืกใช้ระบบปฏบิตักิาร
สมาร์ทโฟนของพนักงานในเครือบริษทัพ ีที ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ลาดพรา้ว แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัในการเลอืกใช้ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานใน
เครอืบรษิทัพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว จ าแนกตามปัจจยั
พฤตกิรรมการใชส้มารท์โฟน 

1. พนักงานที่มีระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว ไม่แตกต่างกนั 
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2. พนักงานทีม่เีครอืข่ายโทรศพัท์ทีใ่ชบ้นสมาร์ทโฟนแตกต่างกนั ท าใหปั้จจยัในการเลอืกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว ไม่แตกต่างกนั 

3. พนักงานที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมานามแตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว แตกต่างกนั 

4. พนักงานที่ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาแตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีที ท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว ไม่แตกต่างกนั 

5. พนักงานที่มีเหตุผลที่ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแตกต่างกัน ท าให้ปัจจัยในการเลือกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว แตกต่างกนั 

6. พนักงานที่ก่อนซื้อหาขอ้มูลของสมาร์ทโฟนจากที่แตกต่างกนั ท าให้ปัจจยัในการเลอืกใช้
ระบบปฏบิตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอืบรษิัทพ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้น้ี 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจยัในการเลอืกใช้ระบบปฏิบตัิการสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอื
บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว ในปัจจุบนัระบบปฏบิตัิ
ของสมาร์ทโฟนยงัคงมกีารเจรญิเตบิอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ การพฒันาสมาร์ทโฟนในอนาคต จงึควรมี
การวจิยัของปัญหาและความตอ้งการของผูบ้รโิภค และระบบปฏบิตัสิมารท์โฟนของผูใ้ชใ้นประเทศไทย 
เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสรมิ และพฒันาองค์ความรู้ 
ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมขีอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ จะน าไปเป็นพืน้ฐานอา้งองิในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 จากการวจิยัครัง้นี้จะเหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ทีเ่ป็นผูห้ญงิ อายุ 25-35 ปียงัอยู่ในสถานะที่
โสด ผูห้ญงิไทยส่วนใหญ่เริม่แต่งงานกนัชา้ลง โดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ถอืว่าเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซื้อสูง 
ซึ่งจะมกีารใช้สมาร์ทโฟนที่ราคาสูง 20,001-30,000 บาท ดงันัน้มองว่าการผลติสนิค้าที่มรีาคาสูงที่
สามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ยงัมคีวามน่าสนใจ แต่อย่างไรกต็ามกลุ่มนี้จะมกีารหา
ขอ้มูลจากอนิเตอร์เนตเพื่อพจิารณาก่อนซื้อ ดงันัน้ การให้ความส าคญัเรื่องของคุณภาพสนิค้า การ
สือ่สาร ถอืว่ามคีวามส าคญัเพื่อท าใหส้ามารถโน้มน้าวใหค้นกลุ่มนี้ซื้อผลติภณัฑด์งัเช่นกรณีของการซื้อ
สมารท์โฟนตามผลงานวจิยั 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
การวจิยัครัง้นี้เป็นเรื่องปัจจยัในการเลอืกใชร้ะบบปฏบิตักิารสมาร์ทโฟนของพนักงานในเครอื

บรษิทั พ ีท ีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
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โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างเพยีงกลุ่มตวัอย่างเดยีว 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิลกึ ควรวจิยัใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ควรเปรยีบเทยีบจุดเด่นและจุดดอ้ยการใช้
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุงพฒันาในผลติภณัฑ์และระบบปฏบิตัิการใหด้ขีึน้
ตรงตามความตอ้งการใหเ้หมาะสมต่อผูใ้ชต้่อไป 
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