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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ท

โฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกัด ท่ีใช้
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน จาํนวน 222 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเด่ียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็น รายคู่ โดย
ใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดัท่ีมี ปัจจยัดา้น
ประชากร ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพการ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของพนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ไม่ต่างกนั และ
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พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดัท่ีมี ปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอายุต่างกนั ทาํให้
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของพนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ต่างกนั 
ปัจจยั ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของพนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R Square = 0.631) ดงันั้นสามารถ อธิบาย
ความสมัพนัธ์ไดร้้อยละ 63.1 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของพนกังาน บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม 
จาํกดั 
  
Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study a factors affecting Thai KK employee’s buying 
decision of smart phone in Thai KK Industry Company Limited.       2) to study 4P’s marketing mix 
affecting a to Thai KK employee’s buying decision of smart phone in Thai KK Industry Company 
Limited. 3) to study a factors affecting Thai KK employee’s buying decision of smart phone in Thai KK 
Industry Company Limited separated by population.  

 The sample group was 222 people of personnel in in Thai KK Industry Company Limited. To 
buy smart phone. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data by Simple Random 
Sampling method.. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-
test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression. 
The results of hypothesis testing showed that personnel in Thai KK Industry co., ltd. with population 
factors include gender, education, status and income per month were different, making the decision to buy 
smart phone was no different. The personnel in Thai KK Industry co., ltd. with population factors include 
level of age making the decision to buy smart phone was different. Moreover, 4P’s of marketing mix 
included product place and promotion affect to the decision to buy smart phone of personnel in Thai KK 
industry co., Ltd. with statistical significance 0.05 and having multiple correlations (R Square = 0.631). 
Therefore, the relationship can be explained by 63.1%. 

 
Keyword: Decision; Factors; affecting Thai KK employee’s buying decision of smart phone in Thai KK 
Industry Company Limited.        
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในประเทศไทย คาํว่าโทรศพัท์ เร่ิมรู้จกักนัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 คาํว่า “โทรศพัท์”ตรงกบัภาษา

กรีกคาํว่า Telephone โดยท่ี Tele แปลว่าทางไกลและ Phone แปลว่า การสนทนา เม่ือแปลรวมกนัแลว้ 
หมายถึงการสนทนากันในระยะทางไกลๆ หรือการส่งเสียงจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงได้ตามต้องการ 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความต่ืนตัวตามกระแสโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อยตั้ งแต่ การมี
ผูใ้ชบ้ริการ Facebook มากถึง 45 ลา้นคน ตลอดจนความนิยมในการเป็นเจา้ของโทรศพัท์มือถือสมาร์ท
โฟน ท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามจาํนวนรุ่นท่ีมากข้ึนและราคาท่ีไม่ไดสู้งมาก ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคชาวไทยจาํนวนมากกาํลงักา้วเขา้สู่ Digital Lifestyleโดยเร่ิมมีโลกออนไลน์มาเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตมากข้ึนเร่ือยๆ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสาํรวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบวา่ ในจาํนวนประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปประมาณ 62.8 ลา้นคน มีผูใ้ช้
โทรศพัท์มือถือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน  มากถึง 31.7 ลา้นคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอตัราการใชเ้พ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ ปี 2555 ท่ีมีเพียง 5 ลา้นคน หรือ (ร้อยละ 8.0) ส่วนกิจกรรมท่ีทาํส่วนใหญ่ผ่าน โทรศพัท์
สมาร์ทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 91.5) ดาวน์โหลด หนงั เพลง (ร้อยละ 88.0)  ใชอ้พัโหลดขอ้มูล 
(ร้อยละ 55.9) และติดตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซ่ึงจากผลการสาํรวจจะเห็นว่าดิจิทลัไดเ้ร่ิมเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตประจาํวนัของทุกคนแลว้ 

โดยผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการตัดสินใจของจากพนักงานไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จํากัด เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์และเม่ือ
ทาํการศึกษาแลว้ผูว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าวไปใชวิ้เคราะห์หาแนวทางในการเล่ือกซ้ือ เลือกใช้
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีเหมาะสมกบัองค์กรไดซ่ึ้งการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน  ของพนักงานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั เก่ียวกบัความ
แตกต่างดา้นประชากรศาสตร์  ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ สถานะทาง
สังคม ท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษทั ไทย เคเค 
อุตสาหกรรม จาํกดั และศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P's) ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์  (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน ผูป้ระกอบการร้านขายโทรศพัทส์มาร์ทโฟน มือ
หน่ึง และมือสอง สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและ พฒันาผลิตภณัฑ์ หรือ รูปแบบการ
จดัการร้านให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลสําหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจร้านขายโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางสร้างกลยทุธ์การบริหารไดอี้กต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค 

เค อุตสาหกรรม จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 
 

ขอบเขตการวจิยั 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ของ พนกังาน

บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ผูวิ้จยัจะทาํการกาํหนดขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 
1. ประชากรในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดคื้อ 5% โดยใชก้ลุ่ม ตวัอยา่งสาํเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร 
คือ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีจาํนวน 500 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือ 222 
ตวัอยา่ง 

2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทของ พนกังาน
บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการประเมินทางเลือก  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ และศึกษาดา้นปัจจยัประชากร ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษาและรายได ้รวมไปถึง
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P) ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยั 

จากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดท้าํการคดัเลือก
ปัจจยัท่ีครอบคลุมในทุกดา้น ท่ีคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยไดค้ดัเลือกมาทั้งหมด 9 ปัจจยั ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี  
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กรอบแนวคิดในการวจิยั  
           ตวัแปรอสิระ                             ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิยั 

1. พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา และ รายได ้ท่ี
แตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของ 
พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จาํกดั 

2.  เพ่ือใหบ้ริษทั หา้ง ร้าน ท่ีขายโทรศพัท ์ ไดน้าํผลการศึกษาวิจยัในดา้นปัจจยัดา้นประชากร และ
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และการบริการใหส้อดคลอ้งและ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(4 P’s) 

1. สินคา้ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

ปัจจยัด้านประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. รายได ้

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของ 
พนักงานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากดั 
1 การตระหนกัถึงปัญหา 

2 การแสวงหาขอ้มูล 

3 การพิจารณาทางเลือก 

4 การตดัสินใจซ้ือ 

5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3.  เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูท่ี้กาํลงัวางแผนทาํธุรกิจร้านขายโทรศพัท์สมาร์ทโฟน รายย่อยสามารถนาํ 
ขอ้มูลไปศึกษาเพ่ือวางตาํแหน่งผลิตภณัฑห์รือกลุ่มเป้าหมายได ้

4.  เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบในการพิจารณาในซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนขององค์กรให้กับ
พนกังาน 
 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
ประวติัและความเป็นมา บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั  

บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2521 เร่ิมก่อตั้งข้ึนดว้ย
ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท เป็นผูน้าํดา้นการผลิตสินคา้ลาเบล
, เทปกาว โดยมีพ้ืนท่ีโรงงงาน 24 ไร่ 5 งาน 57 ตารางวา ในปี 2529 บริษทัฯ จึงเป็นบริษทัแรกในประเทศ
ไทยท่ีศึกษาและขยายธุระกิจสู่ การผลิตและจาํหน่ายเมลามีนโมลด้ิงคอมปาวด์,ยูเรียโมลด้ิงคอมปาวด์
,กลาสซ่ิงเรซ่ิน โดยไดรั้บการสนบัสนุนทาง เทคโนโลยี จากบริษทั Daiwa Co.,LTD. ประเทศญ่ีปุ่น และมี
พนักงานจาก 90 คนเพ่ิมมาเป็นมากกว่า 500 คน และไดเ้พ่ืมพ้ืนท่ีเป็น 52 ไร่ (83,200) ตารางเมตร เพ่ือ
รองรับการผลิตท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั บริษทั ไทย เคเค อุตสาหกรรม จาํกดัไดมี้การนาํระบบ 
 Lean Six Sigma มาช่วยในเร่ืองการควบคุมการผลิต  และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO - 9001: 2015, 
GMP จาก TüV NORD   (Thailand) Ltd.  ในด้านการควบคุมระบบการทํางานภายในบริษัทฯ ได้นํา
ซอฟต์แวร์  SAP เข้ามาช่วยในการบริหารข้อมูลให้เ ป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานสากล การบริหารงานคุณภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีใชเ้พ่ือการบริหารหรือจดัการคุณภาพและประกัน
คุณภาพโดยเน้นการสร้างคุณภาพภายในองค์การ  ซ่ึงตรงกบัปณิธานขององค์กรท่ีมุ่งมัน่ในการดาํเนิน
ธุรกิจ ในหลกัการธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้, พนัธมิตร, คู่คา้ ลูกคา้ และ
พนกังาน ตลอดจนสงัคมโดยรวม 
เป้าหมาย 

1. รักษากลุ่มลูกคา้พร้อมเพ่ิมกาํลงัการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑต์ามกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือขยายตลาดใหม้ากข้ึนทุกๆปี 
3. ขยายตลาดบริษทัในเครือสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิสยัทศัน์: มุ่งมัน่จากผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายภายในประเทศ สู่ลูกคา้ต่างประเทศ และมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์
สู่การแข่งขนัในตลาดโลก 
พนัธกิจ:บริษทัมีความมุ่งเนน้ ปริหารจดัการการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกฝ่ายเพ่ือนาํองคก์รสู่การแข่งขนั
ในตลาดโลก 
 
 
 



7 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง  ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น 
บรรจุภณัฑ ์สีราคาคุณภาพตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้บริการ
สถานท่ีบุคคลหรือความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้
จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงิน หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์ 
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของ ผลิตภณัฑ์
กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น  ดังนั้นผูก้ ําหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคํานึงถึงคุณค่า ท่ีรับรู้ 
(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ ผลิตภณัฑว์า่สูง
กวา่ราคาผลิตภณัฑ ์  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ย 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัสถาท่ีผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนั การตลาด ส่วน
กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความจาํใน
ผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนักงานขาย (Personal Selling) ทาํการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non-Personal Selling) 
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการรับรู้ องคก์ารอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึง ตอ้งใช้
หลักการ เ ลือ กใช้ เค ร่ืองการ ส่ือสา รการตลา ดแบบประสมประสานกัน  ( Integrated Marketing  
Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์  คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัด้านกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

1 .  ด้ านการ รับ รู้ถึ ง ปัญหาหรือความต้องการ  (Problem or Need Recognition) หมาย ถึ ง 
กระบวนการตอ้งการซ้ือสินคา้ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากปัญหา หรือความตอ้งการจากแรงกระตุน้ภายในของ
ผูบ้ริโภคเอง   จึงตอ้งการหาสินคา้ หรือบริการมาขจดัปัญหา หรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี
อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยแรงกระตุน้ภายนอกจาก การไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิง เป็นส่ิงเร้าท่ีทาํใหผู้บ้ริโภค
ตระหนกัถึงปัญหาและเดิดความตอ้งการข้ึนได ้ 

2. ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) หมายถึง เม่ือผูบ้ริโภครับทราบปัญหา 
หรือความตอ้งการ จะมีการเสาะแสวงหาขอ้มูลคุณลกัษณะสาํคญัของสินคา้ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ โดย



8 
 
 

จะหาข้อมูลดังต่อไปน้ี 1.แหล่งบุคคล ท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือเคยใช้สินคา้นั้นแลว้ 2.แหล่งธุรกิจ 3.
แหล่งข่าวทัว่ไป 4.จากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง ดงันั้นนักการตลาดตอ้งพยายามประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารใหท้ัว่ถึงและมีประสิทธภาพ เพ่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงตราสินคา้ 

3. ด้านการประเมินทางเลือก หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินซ้ือสินคา้ โดยจะใช้
เกณฑพิ์จารณาดงัน้ี 1.จากคุณสมบติัและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2.ระดบัความสาํคญั 3. ความเช่ือมัน่ตราสินคา้ 
4. ความพอใจ 5.กระบวนการประเมิน และอารมณ์ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลการปฏิบติังานของตรา
สินคา้นั้น ๆ ตราสินคา้ใดท่ีประเมินแลว้ว่ามีคุณค่าตามความคาดหวงัของลูกคา้มากท่ีสุด ก็จะเลือกตรา
สินคา้นั้น 

4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking)หมายถึง  กระบวนการตดัสินใจจะซ้ือสินค้าจาก
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงว่าสินคา้ท่ีไดม้าจะตรงกบัคาํโฆษณาหรือไม่ ผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีจะตอ้ง
สร้างสินคา้ท่ีมีความแตกต่างจากตลาด ตราสินคา้น่าเช่ือถือ สินคา้มีภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีดี และ
การกระตุน้ความตอ้งการโดยใชกิ้จกรรมส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน 
 5. ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หมายถึง เป็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่
พอใจหลงัจากมีการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปแลว้ และความรู้สึกนั้นจะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ต์ามค
วามคาดหวงัของผูบ้ริโภความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือ โดยจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจาก
การบริโภค  
 
ทบทวนงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 (วีระวงศ ์อมพัวนัวงศ,์ 2554).  “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดข์องผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร” ผลจากการศึกษา ผูใ้ช้
โทรศพัท์มือถือส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์แอนดรอยด์ เน่ืองมาจากฟังค์ชัน่ท่ีหลากหลายของ
โทรศพัท์มือถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ งน้ีเพราะ
โทรศพัทมื์อถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดมี์ฟังคช์ัน่ในการทาํงานท่ีหลากหลาย เช่น อิเทอร์เน็ต ดูหนงั 
ฟังเพลง เป็นตน้ดรอยด ์ดา้นราคาเป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะโทรศพัท์มือถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดมี์
ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และเปรียบเทียบกบัโทรศพัท์มือถือยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายเป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยดอ์ยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะโทรศพัทมื์อถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดห์าซ้ือง่าย มีความสะดวก
ในการเดินทางไปซ้ือ ดา้นการส่งเสริมตลาด เป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับมาก น่ืองจากส่ืทางอิเตอร์เน็ตมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด การลดราคาและการแถมอุปกรเสริมต่างๆ  
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การออกแบบการวจิยั  

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการทาํหรือควบคุมตวั แปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํ
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ สาเหตุท่ีใชวิ้ธีดงักล่าวเพราะผูวิ้จยัตอ้งการขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึน
จริงโดยไม่มีการควบคุมใดๆ 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใชโ้ทรศพัท์สมาร์ทโฟนของ พนกังาน
บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กาํหนดค่า ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95%  และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 5% โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง สาํเร็จรูปของ ทาโร ยามา
เน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีทั้งหมด
จาํนวน 500 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชจ้ะตอ้งมีจาํนวน 222 ตวัอย่าง ผูวิ้จยัจึงเลือกท่ีจะใชวิ้ธีการสุ่มแบบ 
Simple Random Sampling เพ่ือใหส้ามารถส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มคนท่ีตอ้งการได ้ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดมี้การใชแ้บบสอบถามมา เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยัโดยสรุปขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในงานวิจยัไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาค้นควา้ ทบทวน บทความเน้ือหาทฤษฏีต่างๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก
แหล่งท่ีมาทั้งในตาํรา เอกสาร  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือศึกษา เก่ียวกบัตวัแปรเพ่ือ นา มาสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั 

2. นาํกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีไดม้าศึกษาถึงตวัแปรอิสระปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุการศึกษา ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด และศึกษาตวัแปรตามทางดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

3. จากกรอบแนวคิดท่ีไดแ้ลว้นาํมาสรุปคาํนิยามศพทั์ในแต่ละตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม
เพ่ือใหค้วามหมายท่ีชดัเจน และ สามารถวดผัลได ้

4. นาํนิยามศพัทท่ี์ไดม้า้สร้างขอ้คาํถาม เพ่ือใหค้รอบคลุม และมีความสมัพนัธ์ กบั นิยามศพัททุ์ก
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัผล 

5. สร้างแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี 1    แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากร ซ่ึงมีจาํนวนคาํถาม 5 ขอ้ ท่ีประกอบดว้ย 
ดา้นเพศ ดา้นอาย ุและดา้นการศึกษา  

ส่วนท่ี 2    แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีจํานวนคําถาม 19 ข้อ ท่ี
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 3    แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนในกรุงเทพมหา
นคร ซ่ึงมีคาํถาม จาํนวน 20 ขอ้ท่ีประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการ
พิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

6. นาํเสนอแบบสอบถามเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบความตรงเชิง เน้ือหา
และนาํขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาทาําการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหไ้ดส้อบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และใชใ้นงานวิจยัไดจ้ริง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statics ) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี   

1. ใชค่้าร้อยละ ( Percentage) และความถ่ี ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมี ระดบัการวดั
เชิงกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ท่ีประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นการศึกษา  
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีระดบัการวดัเชิงประมาณ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ประชากร ท่ีประกอบด้วยสถานะทางสังคม ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศทัพส์มาร์ท นของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 
สถิตอินุมาน ( Inferential Statistics ) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศัทพ์สมาร์ทโฟนของ พนักงานบริษทั ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ สถานภาพ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศัทพ์สมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษทั ไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จาํกดั จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะ
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง เด่ียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบ
ความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบ เป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD  

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานะทางสังคม  ส่วนประสมทางการตลาด(4 P's) ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของพนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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สรุปผลการวจิยั  
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง โฟน ของ พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม 

จาํกดั การวิจยัไดด้งัน้ี 
1. พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีเพศ ต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทส์มาร์ทโฟนไม่ต่างกนั 
2. พนกังานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีอายุ ต่างกนัทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทส์มาร์ทโฟน ต่างกนั 
3. พนักงานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีสถานภาพ ต่างกนัทาํให้กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ไม่ต่างกนั 
4. .พนักงานบริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จํากัด ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ทําให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนไม่ต่างกนั  
5. พนักงานบริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกัด ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ทาํให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนไม่ต่างกนั 
6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของพนกังานบริษทัไทย 
เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดัเน่ืองจากปัจจุบนัมีโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนออกวางจาํหน่ายหลายรุ่นหลายราคา จึงทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปสนใจท่ีคุณสมบติั
ของสินคา้เป็นหลกัก่อนจะมาคาํนึงเร่ืองราคา 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษัทไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จ ากดั โดยรวมอยูในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1.1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ของพนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั อยู่ใน ระดบัมาก ซ่ึง
ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคมีความตระหนักถึงเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดความตอ้งการตอ้งมองหา โทรศพัทส์มาร์โฟนใหม่เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

1.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ของพนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั อยู่ใน ระดบัมาก 
ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัตามความ
ตอ้งการท่ีไดต้ั้งไวผ้า่นช่องทางต่าง ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือ ส่ือสงัคมออนไลน ์

1.3 ดา้นการพิจารณาทางเลือก ของพนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั อยู่ใน ระดบั
มาก ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในการคดัเลือกสินคา้เพ่ือหาสินคา้หรือ
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บริการท่ีตรงใจ ทั้งในเร่ืองของคุณภาพ ราคา รูปลกัษณ์ อ่ืนๆ เหมาะสมกบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไปมากท่ีสุด 
รวมถึงความเช่ือมัน่ของตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลดา้นการพิจารณาทางเลือก 

1.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ของพนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั อยูใ่น ระดบัมาก ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์โฟนจาก คุณภาพ ราคา ความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแตกต่างกนัในทอ้งตลาดทัว่ไป 

1.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของพนักงานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั อยู่ใน 
ระดบัมาก ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า เม่ือผูบ้ริโภคพึงพอใจสินคา้จะกลบัมาซ้ือซํ้ า กล่าวคือ ถา้ผลิตภณัฑ์
นั้นๆมีคุณสมบติัเป็นไปตามคาดหวงัของผูบ้ริโภคจะสร้างให้เกิดความพึงพอใจ จนทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า
หรือบอกต่อ แต่ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นๆไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัของผูบ้ริโภคจะทาํเกิดความไม่พึงพอใจ และ
ไม่กลบัมาซ้ือซํ้าอีก  

2 ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของพนักงานบริษัทไทย เค เค 
อุตสาหกรรม จ ากดั จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ สถานภาพ การศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สามารถสรุปได้ดงันี ้  

2.1 พนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีเพศต่างกนั ทาํให้กระบวนการ ตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมี
ความตอ้งการซ้ือสินคา้ไม่ต่างกนั 

2.2 พนักงานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ทาํให้กระบวนการ 
ตดัสินใจโทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด 
หรือ สมรส ต่างมีความตอ้งการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีไม่แตกต่างกนั 

2.3  พนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีอายุต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการ ตดัสินใจ
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความตอ้งการ
ซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ด้วยคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละช่วงอายุอาจจะมีความช่ืนชอบท่ีไม่
เหมือนกนั 

2.4 พนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการ 
ตดัสินใจโทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ท่ีต่างกนันั้นมีความตอ้งการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนัเหมือนกนั 

2.5 พนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ท่ีมีรายไดต่้างกนั ทาํใหก้ระบวนการ ตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ รายไดท่ี้แตกต่างของผูบ้ริโภคต่าง
กมี็ความตอ้งการซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเหมือนๆกนั 

 
 



13 
 
 

3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ของพนักงานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากดั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ของพนกังานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) และ ส่งเสริมการตลาด(Promotion) มีผลต่อ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน  ของพนกังาน บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั โดยภาพรวมต่างกนั สามารถ
อภิปรายไดด้งัน้ี  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีม่ีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ท
โฟน ของพนกังาน บริษทั ไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด
คือดา้น ส่งเสริมการตลาด(Promotion) รองลงมาเป็นดา้น ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นสถานท่ี (Place) และ 
ด้านราคา (Price) เพราะผูบ้ริโภคจงใจท่ีจะซ้ือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในช่วงเวลาท่ีมีการจัดส่งเสริม
การตลาด(Promotion)สร้างคุณค่าต่อความตอ้งการกิจกรรมการซ้ือสินคา้ ดงันั้นจึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑาภทัร  น่ิมนวล. (2559). ไดศึ้กษา การตดัสินใจซ้ือ
โทรศัพท์มอืถือสมาร์ทโฟน เ พ่ือรองรับระบบส่ือสารไร้สายแบบโฟร์จี ของ ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การเลือกซ้ือ โทรศพทัมื์อถือสมาร์ทโฟนท่ีรองรับระบบส่ือสารไร้สายแบบ โฟร์จี พบว่า ปัจจยัทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ ส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ท โฟนท่ีรองรับระบบส่ือสารไร้สายแบบ 
โฟร์จี  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้ งน้ีอาจ เน่ืองจากโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ
ระบบส่ือสารไร้สายแบบ โฟร์จี นั้ นมี ความสามารถมากกว่าโทรศัพท์มือถือธรรมดา ถือว่าเป็น
คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาก็ได ้สามารถเช่ือมต่อ รับส่งขอ้มูลได ้รองรับการใชโ้ปรแกรมท่ีถูกออกแบบมา
เฉพาะงาน ต่างๆ โดยอาศยัระบบปฏิบติัการ คลา้ยกบัวินโดว ์โดยในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาข้ึนมา และ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิษณุ ดิษเทวา (2550) ได ้ทาํการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชาชนในเขตบางแสน ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริม การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชน ในเขต
บางเขนทั้ งในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ของ  วีระวงศ์ อมัพวนั
วงศ์.(2554).  “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดข์องผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร” ผลจากการศึกษา ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือส่วน
ใหญ่ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท์แอนดรอยด์ เน่ืองมาจากฟังค์ชั่นท่ีหลากหลายของโทรศัพท์มือถือ 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ งน้ี เพราะโทรศัพท์มือถือ 



14 
 
 

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์มีฟังคช์ัน่ในการทาํงานท่ีหลากหลาย เช่น อิเทอร์เน็ต ดูหนงั ฟังเพลง เป็นตน้
ดรอยด์  ด้านราคา เ ป็นปัจจัยการตลาดท่ี ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือ 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะโทรศพัท์มือถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์มี
ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ และเปรียบเทียบกบัโทรศพัท์มือถือยี่ห้ออ่ืน ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายเป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยดอ์ยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะโทรศพัทมื์อถือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์หาซ้ือง่าย มีความสะดวก
ในการเดินทางไปซ้ือ ดา้นการส่งเสริมตลาด เป็นปัจจยัการตลาดท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อยู่ในระดับมาก น่ืองจากส่ืทางอิเตอร์เน็ตมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด การลดราคาและการแถมอุปกรเสริมต่างๆ  

 
ข้อเสนอแนะ 
ผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ตอ้งบริหารจดัการดา้นส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (4P’s) คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีมีอายท่ีุหลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ สาํหรับร้าน
ขายโทรศพัท์สมาร์ทโฟน และร้านขายโทรศพัท์สมาร์ทโฟนรายย่อย ท่ีไม่มีช่ือเสียงเหมือนกบัร้านท่ีมี
ช่ือเสียงทัว่ไป รวมไปถึงผูท่ี้กาํลงัตอ้งการจะลงทุนทาํธุรกิจร้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ทั้งมือหน่ึง และมือ
สอง ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นประชากร  

จากการศึกษาวิจยักระบวนการตดัสินใจโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ของ พนกังานบริษทัไทย เค เค
อุตสาหกรรม จาํกดั แสดงใหเ้ห็นวา่  

1. พนกังานบริษทัไทยเค เคอุตสาหกรรมจาํกดัท่ีมีปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ 
และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมไม่ต่างกนั  

2. พนกังานบริษทัไทยเค เคอุตสาหกรรมจาํกดัท่ีมีปัจจยัดา้นประชากร ดา้นอายุ ต่างกนัทาํให้
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนโดยรวมต่างกนั  

ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนจึงไม่ตอ้งสนใจกบัปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ 
ดา้นสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนขา้งตน้ แต่ควรสนใจเร่ืองของช่วงอายุ เพราะช่วงอายุมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของพนกังาน บริษทัไทยเค เคอุตสาหกรรม จาํกดั ดงันั้น
ร้านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ตอ้งบริหารจดัการดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4P’ s) ท่ีหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองต่อลูกคา้ท่ีมีอายท่ีุหลากหลาย  

 



15 
 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P’s)   
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P’ s) มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน 

ของพนกังาน บริษทั ไทย เค เคอุตสาหกรรม จาํกดั โดยมี ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
1. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ส่วนประสมทาง การตลาด(4P’ 

s) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โทรศพัทส์มาร์ทโฟน มากท่ีสุด ดงันั้น 
นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการร้านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ควรจดัให้มีรายการส่งเสริมการขายท่ีมีความ
หลากหลาย และน่าสนใจ เช่น มีคูปองสะสมแตม้ และการจดักิจกรรมพิเศษเน่ืองในเทศกาลต่างๆ และควร
ตอ้งทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่น ส่ือต่าง ๆ ท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ เช่น การแจกใบปลิวเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดรั้บทราบถึง ข่าวสารโปรโมชัน่ต่างๆ  ท่ีทางร้านมี 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้าน
ผลิตภณัฑ ์มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ดงันั้น นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ
ร้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ควรเลือกสรรโทรศพัทส์มาร์ทโฟน มีคุณภาพและ คุณภาพเหมาะสมกบัราคา มี
การรับประกนัท่ีดี มีมาตรฐานความปลอดภยั วสัดุท่ีใชเ้ป็นท่ีเช่ือถือ บรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ตรายี่หอ้เป็น
ท่ีรู้จกัแพร่หลาย เพราะพนกังานบริษทัไทยเค เคอุตาหกรรม จาํกดัใหค้วามสาํคญักบัดา้น ผลิตภณัฑเ์ช่นกนั  

3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ดา้น
สถานท่ีจดัจาํหน่าย มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟน ดงันั้น นักการตลาดหรือ
ผูป้ระกอบการร้านโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ควรใส่ใจกบัร้านคา้ของตน โดยคาํนึงถึง ร้านตอ้งมีความสะดวก
ในการไปใชบ้ริการ มีความสะอาด สวยงามน่าใชบ้ริการ เพราะพนกังานบริษทัไทยเค เคอุตาหกรรม จาํกดั
ใหค้วามสาํคญักบัดา้น ผลิตภณัฑเ์ช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนของ
บริษทัไทย เค เคอุตสาหกรรม จาํกดั เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรม การซ้ือ ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ ์ 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษทัไทย เค เค อุตสาหกรรม จาํกดั เท่านั้น 
ดงันั้นเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลายหลายยิ่งข้ึนควรขยายขอบเขตดา้นประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาให้
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนอาทิเช่น พนักงานบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมีความน่าสนใจในกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างทางสงัคม ค่านิยม ความคิด ของ ประชากรท่ีทาํการศึกษา 
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