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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ 

จ ากดั มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือของพนักงานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากัด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
พนักงานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั จ านวน 300 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพส่วนใหญ่โสด และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดย
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ นิยมใชโ้ทรศพัทมื์อถือแบรนด์ 
Apple รองลงมา Samsung Oppo Huawei และ Vivo ตามล าดบั ความบ่อยในการ
เปล่ียนโทรศพัท์มือถือ ทุกๆ 3ปีหรือมากกว่านั้น ส่วนมากซ้ือโทรศพัท์มือถือจากศูนยบ์ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ เช่น  AIS Shop, True Shop และ Dtac Shop และผลวิจยัยงัพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของพนกังานบริษทั 

ไทยโอบายาชิ จ ากดั อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.517) โดยมีระดบัความคิดเห็นการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั อาจจะซ้ือ ( ̅ = 4.06, S.D. = 

0.648) 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยมีค่า R Square เท่ากบั 0.280 แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ไดร้้อยละ 28 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่า 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังาน
บริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั มีทั้งหมด 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล และดา้นส่งเสริมการตลาด  
ค าส าคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), โทรศพัทมื์อถือ  
 

ABSTRACT 

 The object of this research was to study marketing mix factors 

(7P’s) affected that decision to purchase mobile phone of Employees 

of Thai Obayashi Company Limited. The samples consisted of 300 

consumers obtained by a Simple Random Sampling. A questionnaire 

was adopted to collect data and data were analyzed using percentage 

frequency, mean and standard deviation   and multiple regression 

analysis. 

 The result showed that the majority of samples were male. 

They were between the ages of 20-30 years old, had a bachelor’s 

degree, Majority of Status Single, and had an average monthly 

income of 20,001-30,000 baht. Their behaviors revealed that they 

prefer to brand Apple, Samsung, Oppo, Huawei, and Vivo relatively. 

How often to change mobile phone every 3 years of so. Buy AIS 

shop True shop and Dtac shop. And the results showed that the level 

of importance of the marketing mix factors (7P’s) for the decision to 

purchase mobile phone of employees of Thai Obayashi Company 

Limited was the high level ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.517) with the level of 

decision to purchase mobile phone of employees of Thai Obayashi 

Company Limited for maybe ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.648). 

 The results of hypothesis testing found that marketing mix 

factors (7P’s) that affected decision to purchase mobile phone of 

employees of Thai Obayashi Company Limited  with a statistical 

significance level at 0.05. R Square of the model was found as 

0.280, which could predict that decision to purchase mobile phone of 

employees of Thai Obayashi Company Limited at 28 percent. The 

marketing mix factors (7P’s) that affected the decision to purchase 

mobile phone of  employees of  Thai Obayashi Company Limited 

there were 2 aspects, People and Promotion. 
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บทน า 

 ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีความส าคัญมากข้ึนทุกวนั เน่ืองจากความ
สะดวกสบายของโทรศัพท์ท่ีผู ้ใช้งานสามารถพกติดตัวไปได้ทุกเวลา  ท าให้ความต้องการใช้
โทรศพัทมื์อถือท่ีผูใ้ชง้านสามารถพกติดตวัไปไดทุ้กเวลา มีการออกแบบรูปทรงใหแ้ตกต่างกนัมากข้ึน ท า
ใหค้วามตอ้งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือมีมากข้ึน และถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนั เพราะช่วย
ใหเ้กิดความสะดวกสบายและตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของผูใ้ช ้ดงันั้นผูผ้ลิตมือถือจึงมีการเพ่ิมฟังชัน่
การใชง้านท่ีหลากหลายมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล กลอ้งถ่ายวีดีโอ เคร่ืองเล่นเพลง
ดิจิตอล การใชง้านอินเตอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมเสริมต่างๆ อีกมากมาย รวมทั้งบริษทัผูใ้ช้บริการ
โทรศพัทมื์อถือไดมี้การเสนอบริการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใชง้านโทรศพัทมื์อถือใหมี้ประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  
 จากการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า 
ในจ านวนประชากร 6 ปีข้ึนไปประมาณ 62.8 ลา้นคนมีผูใ้ช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มากถึง 
31.7 ลา้นคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอตัราใชเ้พ่ิมอย่างต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ปี 2555 ท่ีมีพียง 5 ลา้น
คน หรือ (ร้อยละ 8.0) ส่วนกิจกรรมท่ีท าส่วนใหญ่ผ่านสมาร์ทโฟน คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค   (ร้อยละ 
91.5) ดาวน์โหลดหนงั เพลง (ร้อยละ 88.0) ใชอ้พัโหลดขอ้มูล (ร้อยละ 55.9) และติดตาม
ข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซ่ึงจากการส ารวจจะเห็นวา่ ดิจิตอลไดเ้ร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั
ของทุกคน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

 สมาร์ทโฟน ถือเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีความสามารถเพ่ิมเติมนอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือ
ทัว่ไป และยงัถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาท่ีท างานในลกัษณะของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอีกดว้ย กระแส
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผู ้บริโภคในยุคปัจจุบันท่ีมีความต้องการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ท่ีสามารถ
ตอบสนองไลฟ์สไตส์ของคนยุคใหม่ท่ีมกัตอ้งการอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีความทนัสมยั 
และสามารถรองรับการใชง้านฟังชัน่ต่างๆท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน ์

การรองรับการใชง้านมลัติมีเดีย หรือมีโปรแกรมประยกุตใ์หใ้ชง้านท่ีหลากหลาย ท าใหโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ประเภทต่างๆ ไดรั้บการพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวมากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกนับริษทั
ต่างๆไดมี้การแข่งกนักนัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบแคมเปญหรือโปรโมชัน่ต่างๆ มากมายไม่
วา่จะเป็น การลดค่าโทรใหถ้กูลง ลดราคาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อเคร่ืองหากเทียบรุ่นต่อรุ่น
จะปรับตวัลดลง ซ่ึงเป็นไปตามการปรับตวัของเทคโนโลยีของแต่ละบริษทั จึงนบัว่าเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภค
ในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรมมาใช้ มีนักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่า ใน
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อนาคตอนัใกลน้ี้กิจการส่ือสารประเภทโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่างตอ้งพบกบัการแข่งขนัอย่างรุนแรง เน่ืองจาก
ปริมาณผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเม่ือเปรียบกบัจ านวนประชากรทั้งประเทศในปัจจุบนัมีสัดส่วนค่อนขา้ง
สูงอีกทั้งยงัมีคู่แข่งขนัใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 แนวโนม้การใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพ่ือใชใ้นการท างานท่ีตอบโจทยฟั์งกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย 
เพราะนอกจากใชติ้ดต่อส่ือสารระหว่างกนัของประชาชนทัว่ไปแลว้ ยงัมีความส าคญัอย่างมากต่อกลุ่ม
คนท างานท่ีตอ้งใชโ้ทรศพัท์ในการถ่ายภาพขณะท างานเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึกการประชุม การ
สืบคน้ขอ้มลู และการรับส่งเอกสาร เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายในการท างานท่ี
แตกต่างกนั ของบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั ท่ีเป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีพนักงานเป็นจ านวนมาก และ
แผนกการท างานท่ีแตกต่างกนัไป ท าใหเ้ห็นมุมมองการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างชดัเจน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงการเลือกใช้บริการและการตดัสินเลือกซ้ือโทรศพัท์มือของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความหลากหลายเป็นอยา่งมาก 
 จากข้อมูลดังกล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัเห็นถึงความส าคญัของโอกาสทางธุรกิจในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศัพท์มือถือของพนักงานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน
และมีความหลากหลายของผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ สร้างกลยุทธ์ในการรักษาฐาน
ลกูคา้และเพ่ิมความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
 

สมมตฐิานของการวจิยั  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังาน
บริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั จ านวน 

1015 คน (บริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั, 2564) ประกอบดว้ย แผนกงานระบบ แผนกก่อสร้าง 
แผนกออกแบบ แผนกบญัชี และแผนกทรัพยากรบุคคล ท่ีทราบจ านวนประชากรแน่นอน จึงไดใ้ชว้ิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการค านวณโดยใชสู้ตร Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% และความคลาดเคล่ือน ±5% จากการค านวณพบว่า กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร ณ ระดบั
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ความเช่ือมัน่ท่ี 95% กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเท่ากบั 287 คน แต่เพ่ือป้องกนัเป็นความผิดพลาดท่ีเกิด
จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น ผูวิ้จยัจึงใชก้ารเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 300 คน 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา 
      ตวัแปรอิสระ  
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

      ตวัแปรตาม  

  การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี พ้ืนท่ีในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี คือ บริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 
และน าผลวิจยัในคร้ังน้ีไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือมากข้ึนในอนาคต 
 2. เพ่ือน าผลวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการท างานใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถเพ่ิมผูซ้ื้อรายใหม่ใหม้ากข้ึนเป็นการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบา
ยาชิ จ ากดั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมี
สาระส าคญั ดงัน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 อาภสัรา โสวะภาพ (2560) อา้งอิงใน ศิริวรรณ สรวงศิริ (2562) ใหค้วามหมาย ส่วน
ประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีน ามาใชเ้พ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการจดัการการตลาดในสมยัก่อนมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น 

คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในแต่ละสมยั ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป
การแข่งขนัมีมากข้ึนท าให้ธุรกิจตอ้งมีการน ากลยุทธ์ใหม่ๆ มาประยุกต์ให้ใชเ้ขา้กบัสถานการณ์ ดงันั้น 

ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการจึงจ าเป็นตอ้งมีอีก 3 เพ่ือน ามาใชใ้นการตอบสนองความพึงพอใจของ
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ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย คือ ดา้นบุคคล ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จึง
เรียกส่วนประสมทางการตลาดน้ีว่า 7P’s) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงศ ์(2530) อา้งอิงใน จีรนนัท ์ไวสรีแสง (2552) ไดใ้หค้วามหมายของ
ค าวา่ “การตดัสินใจ” ว่าหมายถึงกระบวนการเลือกหนทางปฎิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจากบรรดาทางเลือก
ต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยอาศัยเกณฑบ์างประการประกอบการพิจารณาตดัสินใจซ่ึง
องคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ 
 1. การตดัสินใจตอ้งมีทางเลือกและทางเลือกท่ีจะท าการอย่างใดอย่างหน่ึงไดน้ั้นตอ้งมีมากกว่า
หน่ึงทางเลือกจึงตอ้งท าการตดัสินใจถา้ไม่มีทางเลือกกไ็ม่มีการตดัสินใจ 
 2. การตดัสินใจตอ้งมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตอ้งการจะ
บรรลุและเราเองยงัไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆ ท่ีจะท าได้นั้นทางเลือกใดท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุ
วตัถุประสงคไ์ดดี้กวา่กนั 

 3. การตัดสินใจเป็นเร่ืองกระบวนการใช้ความคิดใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก
ความสามารถของทางเลือก หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการประเมินทางเลือกท่ีส าคญัคือความสารถของ
ทางเลือกในการสนองตอบต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 แนวคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2550) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นิยมใชใ้นการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรจะเป็นตวัช่วยใน
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ประกอบดว้ย เพศ (Sex) อาย ุ
(Age) ระดบัการศึกษา (Education) อาชีพ (Occupation) และรายได ้(Income)  

 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัโทรศัพท์มอืถือ 
 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ โทรศพัทมื์อถือ (บา้งเรียก วิทยุโทรศพัท์) คืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
ใชใ้นการส่ือสารสองทางผา่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใชค้ล่ืนวิทยใุนการติดต่อกบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือโดย
ผา่นสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละผูใ้หบ้ริการจะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของโทรศพัท์
บา้นและเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ห้บริการอ่ืน โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนใน
ลกัษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถกูกล่าวถึงในช่ือโทรศพัทอ์จัฉริยะ 
 ข้อมูลทั่วไปของบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั 

 บริษทั นนัทวนั จ ากดั หรือ Thai Obayashi Corporation Limited จดทะเบียน
ก่อนตั้งเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั โอ
บายาชิ คอปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ เครือธนาคารกรุงเทพ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
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เครือธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย ์และเมโทรกรุ๊ป นับตั้งแต่ก่อตั้ ง 
บริษทัไดผ้ลกัดนัตวัเองเป็นผูน้ าเทคโนโลยี และเป็นผูบุ้กเบิกในอุตสาหรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดย
อาศยัความร่วมมือจากบริษทัแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น บริษทัจึงสามารถด าเนินโครงการขนาดใหญ่ไดน้บัตั้งแต่
ช่วงเร่ิมตน้ โอบายาชิเป็นบริษทัแรกท่ีเป็นผูก่้อสร้างอุโมงคส่์งน ้าประปาใตดิ้น และอุโมงคล์อดใตแ้ม่น ้ า
เจา้พระยา เป็นผูน้ าเทคโนโลยีการก่อสร้างฐานรากแบบ OWS มาใชค้ร้ังแรกในประเทศไทย กบัการ
ก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 รัฐพล วงษท์น (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 217 คน อาย ุ20 – 25 ปี จ านวน 174 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 216 คน 

มีอาชีพพนกังานบริษทัจ านวน 149 คน มีรายได ้10,001 – 20,000 จ านวน 165 คน และผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
ผลการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือไดแ้ก่ หน่วยความจ าของโทรศพัท์ และ
สถานท่ีเลือกซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่หอ้ซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั มี
อ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 62.4 (Adjust R

2
 = 0.624) 

 พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพ ความสารถ หรือเช่ียวชาญด้านพาณิชยกรรมและการบริการ มีรายได้เฉล่ีย 15,000 – 

20,000 บาท และใช้โทรศพัท์ยี่ห้อ iPhone เป็นส่วนใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูบ้ริโภคมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ทโฟ
นแตกต่างกนั โดยพบวา่กระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ กระบวนการตระหนกัถึง
ปัญหาและประเมินทางเลือก รองลงมาคือ การแสวงหาขอ้มูล การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลการ
ซ้ือ ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ส่งผลกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ตามล าดบั   

 

วธีิการด าเนินวจิยั 
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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มลู โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

    1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงัน้ี 

         1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าแสดงความถ่ี (Frequency) ท่ี
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
         1.2 ใชค่้าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั 
    2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายชิ จ ากดั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.3 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 19.7  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่จะอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.7 และในส่วน
ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า จะอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 67.7 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของ
พนักงานบริษัทไทยโอบายาชิ จ ากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือแบรนด์
โทรศพัท์ 5 แบรนด์ อนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ Apple มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.7 รองลงมาคือ 
Samsung คิดเป็นร้อยละ 19.3 Oppo คิดเป็นร้อยละ 2.7 Huawei คิดป็นร้อยละ 2.0  
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และ Vivo คิดเป็นร้อยละ 1.3 ในส่วนความบ่อยในการเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือ พบว่า มีการเปล่ียน
ทุกๆ 3 ปี หรือมากกว่านั้น คิดเป็นร้อยละ 66.6 ส่วนใหญ่ซ้ือโทรศพัท์มือถือท่ี ศูนยบ์ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ เช่น AIS Shop, True Shop, Dtac Shop คิดเป็นร้อยละ 42.7 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในอยู่นะดบัความ
คิดเห็นมาก ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.517) 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือของพนักงานของ
พนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั อยู่ในระดบัความคิดเห็น อาจจะซ้ือ ( ̅ = 4.06, S.D. = 

0.648) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัด สินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ไดผ้ลดงัน้ี 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

Beta t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.246 -0.220 -1.741 0.083 

2. ดา้นราคา -0.097 -0.113 -0.916 0.361 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.189 -0.193 -1.349 0.178 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.246 -0.247 -2.134 0.034* 

5. ดา้นบุคคล  0.897  0.817  6.956 0.000* 

6. ดา้นกระบวนการ -0.269 -0.253 -1.666 0.097 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.180 0.168 1.921 0.056 

ค่าคงที่ 4.080  13.487 0.000* 
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R = 0.529, R
2
 = 0.280, SEE = 0.510, F = 15.302, Sig. = 0.000, * = P 

< 0.0 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั ไดร้้อยละ 28 (R Square 

เท่ากับ 0.280) และจากการพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า มีทั้ งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล 
(Beta = 0.817) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta = -0.247) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

อภิปรายผลการวจิยั 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของพนกังานบริษทัไทยโอ
บายาชิ จ ากดั พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือ ของ
พนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล โดยสามารถอภิปรายผลเพ่ิมเติมได ้ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือของพนักงานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากัด 
ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า หากมีส่วนลดพิเศษ เม่ือยา้ยเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ มีของแถม/อุปกรณ์เสริม
ต่างๆ ท่ีแถมมาเพ่ิมเติม มีรายการขายร่วมกบัเครือข่ายผูใ้หส้ัญญาณโทรศพัท ์จะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการ
ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือง่ายข้ึน อีกทั้งมีระยะเวลาในการรับประกนัสินคา้ และมีการโฆษณา ผ่านส่ือ
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปณฐัพงษ ์วิมลโสภณกิตติ และอมัพน ห่อนาค (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านส่งเสริมการตลาด ท่ีมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการวางแผนกิจกรรมทางการ
ตลาด และสามารถน าผลวิจยัไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสม จะช่วยส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟนมากข้ึน 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นบุคคล มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และ
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอบายาชิ จ ากดั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า 
หากพนกังานใชค้ าสุภาพ มีมารยาทและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี พนกังานมีบุคลิกดี แต่งกายเหมาะสม มีความ
กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ  จะช่วยให้ผู ้บริโภคเกิดการตัดสินใจท่ีจะซ้ือ
โทรศพัท์มือถือ อีกทั้งพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้เป็นอย่างดี ใหบ้ริการผูบ้ริโภคดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั ย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิไล
ลกัษณ์ อารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone 

ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
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(7P’s) ดา้นบุคคล หากพนกังานมีการใหบ้ริการท่ีดี แต่งกายสุภาพ มีความพร้อมในการใหบ้ริการ จะ
ช่วยส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone มากข้ึน  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะ เร่ืองของ
แบรนด์สินค้าท่ีมีความหลากหลาย และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในทุกกลุ่มของผูบ้ริโภคอยู่แลว้ รวมถึง
มาตรฐานของเคร่ืองโทรศัพท์ ความน่าเช่ือถือและคุณภาพการใช้งานท่ี ท่ีมีการผลิตออกมาให้เลือก
หลากหลายมากข้ึน จึงท าใหต้อบสนองต่อการใชง้านของกลุ่มคนทุกกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ไดค้  า
นึกถึงปัจจยัดา้นน้ีเป็นหลกัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดารารัตน ์

เท่ียงธรรม (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูเ้ขา้ชม
งานโมบายเอก็ซ์โป 2559  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัท์ เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูเ้ขา้ชมงานโมบายเอก็ซ์โป 2559 เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในเร่ือง
ของนวตักรรมส่วนบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดผ่านโทรศพัทมื์อถือ การส่งต่อขอ้มูล และ
ความคิดสร้างสรรคด์า้นการโฆษณา 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
ของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะ เร่ืองของความตอ้งการ
ในการใชง้าน รูปลกัษณ์ ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเป็นเป็นหลกั จึงไม่ไดม้องถึงดา้นราคาท่ีตอ้งตดัสินใจ
ในการซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัฐพล วงษท์น (2560) ท าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่หอ้ซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขต
ปทุมธานี ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาเป็นเพียงส่วนประกอบอย่างหน่ึงเท่านั้น ท่ีจะตอ้งพิจารณาก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือโทรศัพท์มือถือของพนักงานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากัด ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า อาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือโทรศพัท์ท่ีมีความหลากหลายในช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงสามารถเลือกและใช้
บริการไดต้ามความตอ้งการ และความสะดวกสบาย ท่ีมีใหบ้ริการหลากหลายมากยิ่งข้ึนของผูใ้หบ้ริการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลลกัษณ์ บุญยงั วงศธีรา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัดา้นดา้นตลาดบริการ เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครสามารถซ้ือสินคา้ไดง่้าย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 
สะดวกรวดเร็ว สามารถเลือกใชบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการดา้น



12 
 

โทรศพัทมื์อถือมีกระบวนการใหบ้ริการท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ช่องการใหเ้ลือก
บริการ การแนะน าผลิตภณัฑ ์ระยะเวลาการใหบ้ริการ และกระบวนการสั่งซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ์ (2558) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคนไทย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภคคนไทย ซ่ึงปัจจยัดา้นกระบวนการผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการแค่เป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงในการท่ีจะเลือกเขา้ไปใชบ้ริการ ส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริโภคตดัสินซ้ือ
เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเหมาะสมของราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย ของสมาร์ทโฟ
นตราสินคา้จีน  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์มือถือของพนกังานบริษทั ไทยโอบายาชิ จ ากดั ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
และลกัษณะทางกายภาพไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทั ไทยโอ
บายาชิ จ ากดั เน่ืองจากบรรยากาศในร้านท่ีตกแต่งสวยงาม เพ่ือดึกดูดลูกคา้ หรือการบริการดา้นการ
รองรับลูกคา้ ไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคในความสนใจในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วิไลลกัษณ์ บุญยงั วงศธีรา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2558) ท่ีท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในฟังกช์นัการใชง้านของโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลประโยชน์ไปใช้ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของพนกังานบริษทัไทยโอ
บายาชิ จ ากดั ท าใหผู้วิ้จยัทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1. ดา้นส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ดงันั้น นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการควร
มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดของโทรศพัทมื์อถือใหมี้ความเหมาะสม โดยการพิจารณา
รูปแบบการจดัใหมี้ส่วนลดพิเศษ เม่ือยา้ยเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ มีของแถม อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีแถม
มาเพ่ิมเติม และมีระยะเวลาในการรับประกนัสินคา้ใหก้บัทางผูบ้ริโภค เพ่ือท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ



13 
 

ซ้ือสินคา้มากข้ึน รวมทั้งมีการโฆษณา ผา่นส่ือออนไลนท่ี์หลากหลาย สามารถใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงตวัสินคา้ 
ไดอ้ย่างง่าย รับรู้ข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย จะช่วยใหมี้การตดัสินใจซ้ือ
มากข้ึน 

  2. ดา้นบุคคล ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล 
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น นักการตลาดหรือผูป้ระกอบการควรมีการจัดอบรม
พนักงานอย่างสม ่าเสมอ และจัดให้มีการประเมินผลการท างาน เพ่ือเกิดความรักความเต็มใจในการ
ให้บริการ มีความรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้ มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ 
ให้บริการผูบ้ริโภคด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจัดอบรมในด้านของ
บุคลิกภาพ การแต่งกาย และมารยาทของการเป็นผูใ้หบ้ริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบิ้โภคท่ีเขา้
มาใชบ้ริการภายในร้าน นอกจากน้ีควรมีเบอร์โทรศพัทห์รือเวบ็ไซตเ์พ่ือรองรับการร้องเรียนหรือไม่พอใจ
ในการให้บริการ เพ่ือท่ีทางผูป้ระกอบการร้านจะไดน้ าค าร้องเรียนไปปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

  1. ควรท าการศึกษาการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมดา้นการซ้ือซ ้ าของโทรศพัทมื์อถือ 
ในกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มมากข้ึน เพ่ือขยายขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง และเพ่ือรองรับความตอ้งการการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคในอนาคต 

  2. ควรท าการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผลิตภณัฑข์องโทรศพัท์มือถือทุกยี่หอ้ท่ีมีขายอยู่
ในปัจจุบนั เพ่ือให้ผลการวิจยัท่ีหลากหลาย ครอบคลุ่ม และสามารถน าผลท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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