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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัในครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสม
ดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หัวเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครโดย
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บรโิภคที่ซื้อและใช้สมาร์ทโฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คนจากผลการวจิยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยรวมและปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑข์องสมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยโดยรวมอยู่ในระดบัด ีผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า บรโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้านราคาโดยเฉลี่ยแตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่มี
อาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจก่อนซื้อ
แตกต่างกนั การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน 

ตราสินค้าหัวเว่ยด้านราคาโดยเฉลี่ย ด้านการส่ง เสริมการขายและด้านการจัดกิจกรรมพิเศษมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสนิใจก่อนซื้อ การ
สือ่สารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนหวัเว่นดา้นแนวโน้มการ
ซือ้ซ ้า ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย
ดา้นราคาโดยเฉลีย่ ด้านผลติภณัฑ์ควบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้อดา้นระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจ
ก่อนซื้อ และปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิค้า
หวัเว่ยดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้า 
 
ค าส าคญั: การตลาดแบบบรูณาการ สว่นประสมดา้นผลติภณัฑ ์สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study the integrated marketing communication factors and 
product factors affecting the purchasing behavior on Huawei smartphones among consumers in the 
Bangkok metropolitan area. The sample in this research were four hundred consumers who bought and 
used Huawei smartphones. The results of this research showed that the overall opinion towards 
integrated marketing communication and overall opinion towards the product factors were at a good 
level. The hypothesis testing results were as follows: The respondents of different ages, marital status, 
educational level, educational level, occupations, and average monthly income had different purchasing 
behaviors in terms of price. The respondents with different occupations had different purchasing behavior 
in terms of duration spent before purchasing decision. Integrated marketing communication in terms of 
advertising was related with purchasing behavior in terms of price. Integrated marketing communication 
in terms of sales promotion and event marketing were related with purchasing behavior in terms of time 
spent before making purchasing decisions. Integrated marketing communications in terms of event 
marketing was related with purchasing behavior in terms of repurchasing. The marketing mix in terms of 
product factors were related with purchasing behavior in terms of price. The product factors were related 
with purchasing behavior in terms of duration spent before making purchasing decisions. The marketing 
mix in terms of product factor was related with purchasing behavior in terms of repurchasing. 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication, Mixed Product, Huawei Smart Phones 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัสมาร์ทโฟนเขา้มามบีทบาทในชวีติของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยั นอกเหนือจากใช้โทรออก-
รบัสายแลว้ยงัมแีอพพลเิคชัน่ใหใ้ชง้านมากมาย สามารถรองรบัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต และสามารถใชง้านโซเชยีล
เน็ตเวริค์และแอพพลเิคชัน่สนทนาชัน้น า ดังนัน้ผูผ้ลติสมารท์โฟนรุ่นใหม่ๆ มกีารคดิคน้พฒันาผลติภณัฑต่์อเนื่อง
เช่น ผลติสมาร์ทโฟนที่มีประมวลผลได้รวดเรว็มหีน้าจอระบบสมัผสั มีกล้องถ่ายรูปแบบคู่ที่มคีวามละเอียดสูง  
ออกแบบดไีซน์ให้สวยงามทนัสมยั มแีอพพลเิคชัน่และลูกเล่นเพิ่มขึน้ มศีูนย์บรกิารหลงัการขายบรกิ ารรวดเรว็ 
เป็นต้น และในแง่มุมของการตลาดในปจัจุบนัผู้ทีส่ามารถสื่อสารตราสนิคา้และบรกิารให้กบัผูบ้รโิภคพบเหน็และ
เกิดการรับรู้มากที่สุดจะเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน การใช้เครื่องมือการโฆษณาเพียงอย่างเดียวภายใต้
สถานการณ์การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในปจัจบุนัไม่สามารถครอบครองสดัสว่นทางการตลาดได ้ฉนัน้ผูป้ระกอบการธุรกจิ
สมารโ์ฟนจ าเป็นตอ้งใชก้ารสือ่สารทางการตลาดทุกรปูแบบทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายซึง่แนวคดิน้ี เรยีกว่า การ
สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC)(เสร ีวงษ์มณฑา.2547: 3)  
 “หวัเว่ย” เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ในธุรกจิอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์การสื่อสารระดบัโลก ซึง่ถอืเป็น
แบรนดส์มารท์โฟนรายใหญ่ทีสุ่ดในจนี ภาพรวมของรายไดห้วัเว่ยทัว่โลกในปีนี้ล่าสดุ ทีส่ามารถเตบิโตขึน้กว่า 66 
เท่า จาก 3 ลา้นเครื่องในปี 2010 เป็น 200 ลา้นเครื่องในปี 2018 นี้ ซึ่งปจัจุบนัมผีูใ้ชส้มารท์โฟนหวัเว่ยกว่า 500 
ล้านคน ใน 170 ประเทศทัว่โลก (อ้างอิง การส ารวจของ IPSOS) ขณะที่ในตลาดโลกนัน้ หัวเว่ยยงัสามารถ
ยกระดบัจากการเป็นเพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายย่อยที่ได้รบัการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ผลติ “อื่นๆ” ในเชิงสถิติ จน
กลายเป็นผูผ้ลติสมารท์โฟนระดบัทอ็ป 3 ของโลกไดส้ าเรจ็ ในไตรมาสที ่2 และ ไตรมาสที ่3 ของปี 2018 นี้ หวัเว่ย



 3 

กา้วขึน้เป็นผูผ้ลติสมารท์โฟนอนัดบัที ่2 ของโลก โดยมสี่วนแบ่งการตลาดที่ 14.6% (อา้งองิจากการส ารวจส่วน
แบ่งการตลาดของผูผ้ลติสมารท์โฟนทัว่โลก โดย IDC ณ ไตรมาสที ่3 ปี 2018) จะเหน็ไดว้่าหวัเว่ยเป็นแบรนดท์ีม่ ี
ความกา้วหน้าดา้นผลติภณัฑข์ดีความสามารถดา้นการพฒันานวตักรรมระดบัสงูและสรา้งความน่าเชื่อถอืของแบ
รนดด์ว้ยการสือ่สารการตลาดอย่างต่อเนื่อง  
 ปจัจยัหลกัที่ท าให้หวัเว่ยประสบความส าเรจ็ โดยหวัเว่ยใช้กลยุทธ์การสร้างการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าและชื่นชอบสินค้าวางภาพลักษณ์ให้เป็น Global Brand มีการน าดารา
ต่างประเทศและมพีรเีซน็เตอรค์นไทยเพื่อสื่อสารกบัคนไทย รวมทัง้การร่วมทุนกบับรษิัทกล้องที่มชีื่อเสยีงระดบั
โลกอย่าง “ไลก้า” และสิง่ส าคญัคือ ด้านสนิค้า มีการลงทุนวิจยัพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้งบกว่าร้อยละ 10 ของ
ยอดขายเพื่อวจิยัเทคโนโลยแีละงานดไีซน์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึง่ 10 ปีทีผ่่านมานี้ลงทุนดา้นวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์
ไปมากกว่า 45,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั ปจัจุบนัมศีนูยว์จิยัตัง้อยู่ทัว่โลก 15 ศนูย ์(เวบ็แบไต๋,2561: ออนไลน์)   จาก
การลงทุนพฒันาในเรื่องต่างๆ จนเพิม่มลูค่าและความน่าเชื่อถอืใหแ้บรนด ์ปจัจุบนัหวัเว่ยเป็นแบรนดส์มารท์โฟนที่
มสีว่นแบ่งเป็นอนัดบั 2 ของโลก ครองส่วนแบ่งการตลาด 15.4% จ านวนเครื่อง 54.2 ลา้นเครื่องแซงหน้าแอปเป้ิล 
(การส ารวจของ IDC.2561: ออนไลน์) 
 จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนในปจัจุบันมีการแข่งขนัด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
เพิม่ขึน้โดยอาศยัการผสานเครื่องมอืสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายประเภทเช่น การประชาสมัพนัธ ์
การโฆษณา การจดักจิกรรมพเิศษ และอื่น ๆ เพื่อเสื่อสารกบัผูบ้รโิภคในการสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัและเพิม่
ยอดขาย และพบว่าหวัเว่ยมกีารใชง้บประมาณเพิม่ขึน้ในการวจิยัพฒันาดา้นผลติภณัฑใ์หม้เีทคโนโลยทีีล่ ้าสมยัอยู่
ตลอดเวลา  ดัง้นัน้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ ์จงึมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ ควรมกีารวจิยัและส ารวจตลาดอย่างสม ่าเสมอเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของหวัเว่ยทีว่างไวน้ัน้ประสบความส าเรจ็ตรงกบัเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาถงึปจัจยัการสือ่สาร
การตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟนตราหวัเว่
ยของผู้บรโิภคในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร การศกึษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสมารท์โฟนตรา
หวัเว่ยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราหวัเว่ย และเพื่อน าข้อมูลที่ได้การจากศึกษามาใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการอย่างเหมาะสมและเพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวเว่ยให้มี
นวตักรรมโดดเด่นทนัสมยัให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ท
โฟนในประเทศไทยอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถึงลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน 
ตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน ตรา
สนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนตราสนิค้า
หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปจัจัยด้านส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้า 
หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เสร ีวงษ์มณฑา 
(2542: 28-29) ใหค้วามหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
ว่าหมายถึงกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอืการมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของตลาดและจุดมุ่งหมายเดยีวกนั IMC ตระหนักว่าบุคคลสะสมขอ้มลูตลอดเวลาและขอ้มลูทีส่ะสมจะมผีล
ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า รซื้ อ  ดั ง นั ้ น จึ ง ค ว ร มี ก า ร ป้ อ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ ดั ง น้ี 
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง การตลาด
โดยการจดัเหตุการณ์พเิศษ เครื่องมอืการตดิต่อสือ่สารอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Philip Kotler,1997) ไดใ้ห้ความหมายของ
ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ต่าง ๆที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อการรูจ้กั การเป็นเจ้าของ การใชก้ารบรโิภคและ
สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบผลติภัณฑ์ต้อง
ค านึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 
 1.ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) หมายถงึ ผลติภณัฑห์ลกัทีส่ าคญัของผลติภณัฑ ์ทีผู่ผ้ลติเสนอขาย 
กบัผูบ้รโิภคซึง่อาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใชส้อย  
 2. รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑส์ว่นทีม่ตีวัตน (Formal or tangible product) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพ
ทีผู่บ้รโิภคสมัผสั ไดแ้ก่ คุณภาพ รปูร่างลกัษณะ รปูแบบ การบรรจุภณัฑ ์ตราผลติภณัฑ ์ 
 3. ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected Product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัิและเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัและใชอ้าจเป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้การเสนอผลติภณัฑ ์ทีค่าดหวงัจะค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้ 
 4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รบัเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ผลติภณัฑห์ลกัและผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตนซึง่ไดแ้ก่ การใหส้นิเชื่อ การรบัประกนั การตดิตัง้ การใหบ้รกิารอื่น ๆ 
 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการ
เปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (2541: 124-125) 
กล่าวถึง Kotler, Philip. (1999). Marketing Management ให้ความหมายของ พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer 
behavior) หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซึง่การใชส้นิคา้
และบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถงึ กระบวนการตดัสนิใจ และการกระท าของบุคคลที่ เกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สนิค้า 
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมไปถึงกระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการ
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แสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป สามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค                
เป็นระบบที่เกดิขึน้จากสิง่เร้า หรอืสิง่กระตุ้น (Stimulus) ให้เกดิความต้องการ  (Need)  ในความรู้สกึนึกคดิของ               
ผู้ซื้อมีอิทธิพลอิทธิพล ท าให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 
purchase decision) 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และเพศหญงิ และใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนตรา
สนิคา้หวัเว่ย ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ีอ านาจในการตดัสนิใจซือ้ได้
ดว้ยตนเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 ตวัอย่าง การสุ่ม
ตวัอย่าง การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัม ี2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในการเลือกพื้นที่สาธารณะจ านวน 5 ได้แก่ สวนจตุจักร สวนลุมพินี วงเวียนใหญ่ 
อนุสาวรยี์ชยัฯ ศูนย์การค้าย่างประตูน ้า เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่มปีระชากรจ านวนมาก และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) สอบถามผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเก็บ
แบบสอบถามไดจ้ านวน 100 ตวัอย่าง และส่วนที่ 2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
ซึง่เกบ็ไดจ้ านวน 300 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามออไลน์ดว้ย Google Forms  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 ชุด เพื่อน าผลไปวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟ่า (α - Coefficient) โดยใชส้ตูรคอนบคั (Cronbach) ซึง่แบ่งเป็นเนื้อหาแบบสอบถามเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 
ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ แบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นการโฆษณา 0.722 ดา้นประชาสมัพนัธ ์0.863 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 0.863 ดา้นการขายโดยพนักงานขาย 
0.948 ดา้นการตลาดโดยการจดักจิกรรมพเิศษ 0.881 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑข์องสมารท์โฟนตราหวัเว่ย แบ่งออกเป็น 
5 ขอ้ไดแ้ก่  ดา้นผลติภณัฑห์ลกั 0.926 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์0.906 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 0.921 
ดา้นผลติภณัฑค์วบ 0.779 ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์0.857 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ขอ้ ท่านซือ้สมารท์โฟนหวัเว่ยในราคาประมาณค่าใชจ้่ายต่อเครื่อง ระยะเวลาที่
ท่านใชต้ดัสนิใจก่อนซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนตราหวัเว่ย แนวโน้มในอนาคตท่านจะซือ้สมารท์โฟนหวัเว่ยอกี บุคคล
ใดต่อไปนี้มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สมารท์โฟนของท่าน 
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ การ
ทดสอบสมมตฐิานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยทีต่วัแปร
อสิระเป็นขอ้มลูเชงิกลุ่มทีม่ ี2 กลุ่มย่อย และตวัแปรตามเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติทิดสอบ T-test (Independent 
Sample T-test) การทดสอบสมมตฐิานในดา้นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างโดยที่ตวัแปรอสิระ
เป็นขอ้มูลเชงิกลุ่มทีม่มีากกว่า 2 กลุ่มย่อย และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณใชว้เิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว (One-Way Analysis of Variance) โดยดคู่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะ
ใช้สถิติวิเคราะห์จากค่า F-Test หรือค่า Brown-Forsythe (B) และถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมี



 6 

นยัส าคญัทางสถติแิลว้ต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามคีู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนัโดยใชว้ธิี Fisher Least 
Significant Difference (LSD) หรอื Dunnett T3 โดยจะท าการทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส าหรบั
ทดสอบ สถติิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใช้หาค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนัเป็นค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัทีแ่ต่ละตวัมรีะดบัการวดั
ของขอ้มลูแตกต่างกนั 
 
ผลการวิจยั 

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศ อายุระหว่าง 26 - 35 ปี สถานภาพโสด/หย่า ระดบัการศกึษาปรญิญา อาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บรโิภคสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ความ
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 33.7792 และรายดา้นพบว่า ทัง้หมดอยู่ในระดบัด ีดา้นการโฆษณา 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการขายโดยพนักงานขาย และดา้นการจดักจิกรรมพเิศษ
หรือการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39, 3.6350, 3.7108, 3.91 และ3.7792 ตามล าดับ การ
วเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคสมารท์โฟนหวัเว่ย ประกอบดว้ย ปจัจยัส่วน
ประสมดา้นผลติภณัฑข์องสมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.8451 และมสีว่น
เบีย่งเบนมาตราฐานเท่ากนั 0.58191 เมื่อพจิารณาปจัจยัสว่นประสมผลติภณัฑร์ายดา้นพบว่า ดา้นผลติภณัฑห์ลกั 
ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั ด้านผลติภัณฑ์ควบ และด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภัณฑ ์         
ทุกดา้นอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.9145, 3.74, 3.7892, 3.8992, 3.84 ตามล าดบั  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ขอ้ 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สมารท์โฟนหวัเว่ยโดยประมาณต่อเครื่องพบว่ามคี่าสงูสดุ 
จ านวน30,000 บาทต่อเครื่อง และต ่าสุด 2,000 บาทต่อเครื่อง โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 9,403.147 บาทต่อเครื่อง
และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5,597.445 

ดา้นระยะเวลาทีท่่านใช้ในการตดัสนิใจก่อนซือ้ พบว่ามคี่าสงูสุดจ านวน 365 วนั (1 ปี) และต ่าสุด 0 วนั 
(ตดัสนิใจทนัท)ีโดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 12.3225 วนัและมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 29.6254 
ดา้นแนวโน้มจะซือ้สมารท์โฟนตราหวัเว่ยอกี พบว่ามคี่าสงูสดุ 5 คอืซือ้อกีแน่นอน และ ต ่าสดุ 1 คอื ไม่ซือ้แน่นอน 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.74 ค่าเบยีงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.792 ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สมารท์โฟน พบว่าบุคคลทีม่อีทิธพิลมากสุดคอื ตวัเอง จ านวน 152 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 รองลงมาคอื ดารา/พรเีซน็เตอรส์นิคา้หวัเว่ยจ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 เพื่อนจ านวน 
63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 คนในครอบครวั/ญาต ิจ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7 และ พนักงานขายจ านวน 
42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5  ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคมลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้สมารท์โฟน 

ตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนัดงันี้ 
1. ผูบ้รโิภคมลีกัษณะเพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเวย่ ดา้นราคาโดยเฉลีย่ 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจก่อนซื้อ และด้านแนวโน้มการซื้อซ ้าไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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2. ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหัวเว่ย ด้านราคาโดยเฉลี่ย
แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยกลุ่มอายุ 26-35 ปี มีการ
ตดัสนิใจซือ้ในราคาเฉลีย่สงูกว่า กลุ่มทีม่อีายุ 18 – 25 ปี  

3. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นราคา
โดยเฉลีย่แตกต่างกนัระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4. ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยในด้านราคา
โดยเฉลี่ยแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีมกีารซือ้ในราคาโดยเฉลีย่สงูกว่า กลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคที่
มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมกีารซือ้ในราคาโดยเฉลีย่สงูกว่า กลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

5. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย ดา้นราคาโดย
เฉลีย่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผู้บรโิภคมอีาชพีพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการซื้อในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา ผู้บรโิภคที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการซื้อในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้บริโภคที่มีอาชีพ
พนักงานบรษิทัเอกชน มกีารซือ้ในราคาโดยเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มทีม่ีอาชพีเจา้ของธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ และดา้น
ระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจก่อนซื้อพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตรา
สนิคา้หวัเว่ยในดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจก่อนซือ้แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มกีารใชร้ะยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจก่อนซือ้สงูกว่ากลุ่มทีม่อีาชพีนักเรยีน /
นกัศกึษา 

6. ผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนตราสนิค้าหวัเว่ยในดา้น
ราคาโดยเฉลีย่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาท   ขึน้ไปมกีารซื้อในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 - 
10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท และ 20,001 -30,000 บาท  

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
การสง่เสรมิการขาย การขายโดยพนกังานขาย การจดักจิกรรมพเิศษหรอืการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครพบว่า 

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การขาย
โดยพนักงานขาย การจดักจิกรรมพเิศษหรอืการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ท           
โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นราคาโดยเฉลีย่ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตรา
สนิคา้หวัเว่ยดา้นราคาโดยเฉลีย่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การขาย
โดยพนักงานขาย การจดักจิกรรมพเิศษหรอืการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟ
นตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจก่อนซือ้ ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสรมิการขายพบว่าการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขายความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้าน
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจก่อนซื้ออย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งเป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
มากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้มถา้มกีารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการสง่เสรมิการขายเพิม่ขึน้จะท าให้
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พฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจก่อนซือ้ลดลงในระดบัต ่ามาก และ
ดา้นการจดักจิกรรมพเิศษพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการจดักจิกรรมพเิศษความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจก่อนซื้อของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งความสมัพันธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศ
ทางตรงขา้ม 

3. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้
หวัเว่ยดา้นแนวโน้วการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมี
ค่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.502 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซื้อดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบั
ต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ดา้นการประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นแนวโน้มการซือ้
ซ ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ดา้น
การส่งเสรมิการขายพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาด้านการส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ดา้นแนวโน้มการซื้อซ ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งเป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ด้านการขายโดยพนักงานขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ดา้นแนวโน้ม
การซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ดา้นการขายโดยพนักงานขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้าของอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

สมมตฐิานขอ้ที่ 3 ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟ
นตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านราคาโดยเฉลี่ยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งเป็น
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้และมีผลการ
ทดสอบรายดา้นพฤตกิรรมดงันี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคาโดยเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคาโดยเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ด้านผลติภัณฑ์ที่มีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อด้านราคาโดย
เฉลีย่ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบั
ต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

2. ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การตดัสนิใจก่อนซือ้ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และมีผลการทดสอบรายด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจก่อนซือ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางตรง 
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3. ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนตราสนิค้า
หวัเว่ยด้านแนวโน้มการซื้อซ ้าของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และมผีลการ
ทดสอบรายดา้นสว่นประสมดา้นผลติภณัฑพ์บว่า ดา้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์
โฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้านแนวโน้มการซื้อซ ้าของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั ด้านรูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์
พบว่าปจัจยัส่วนประสมด้านผลติภัณฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟ
นตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึ่งเป็นความสมัพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังมี
ความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหัวเว่ยด้านแนวโน้มการซื้อซ ้าของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ดา้นผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้าอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ด้านศกัยภาพ
เกีย่วกบัผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยหวัเว่ยดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้า
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง "ปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการและสว่นประสมดา้นผลติภณัฑ์
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร " มปีระเดน็ทีน่ ามา
อภปิรายดงันี้ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของผูบ้รโิภคมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟน ตราสนิคา้หวัเว่ย 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก
สมารโ์ฟนตราสนิคา้หวัเว่ยเป็นสนิคา้ทีทุ่กเพศมคีวามเท่าเทยีมกนัในการซือ้และใช ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สอิญักา ศรอีนันตท์รพัย์ (2553) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทม์อืถอื Blackberry 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า เพศไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการเลอืกซื้อ
โทรศพัทม์อืถอื Blackberry  

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ย ด้านราคาโดยเฉลี่ย       
แตกต่างกนั และการเปรยีบเทยีบเชิง่ซอ้นพบว่าม ี1 คู่ทีม่คีวามแตกต่างคอือายุ 26-35 ปี มกีารซือ้ในราคาเฉลีย่สงู
กว่า กลุ่มที่มอีายุ 18 – 25 ปี เน่ืองจากผูท้ีม่อีายุ 26-35 ปีเป็นวยัท างานทีม่รีายไดท้ าให้มกี าลงัซือ้มากว่ากลุ่มที่มี
อายุ 18 - 25 ปี ซึง่เป็นวยันกัเรยีนหรอืนักศกึษาสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) เรื่องปจัจยัทีม่ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ที่กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภค ได้รบัอิทธิพล จากลักษณะ             
ส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา โดยระบุว่าอายุที่แตกต่างกนัจะมีความต้องการ
ผลติภณัฑต่์างกนั 

ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหวัเว่ยด้าน
ราคาโดยเฉลีย่แตกต่างกนั เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพโสด /หย่ารา้งส่วนใหญ่มภีาระค่าใชจ้่ายในครอบครวั
น้อยท าใหม้กี าลงัซือ้สงูและอกีทัง้มอีสิระต่อการใชจ้่ายมากกว่าผูท้ีม่คีู่สมรส ซึง่ไม่พบงานวจิยัทสีอดคลอ้ง  
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ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยในดา้นราคาโดย
เฉลีย่แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูว่าปรญิญาตรมีกีารซือ้ในราคาโดยเฉลีย่สงูกว่า
กลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญา เนื่องจากผูท้ีก่ารศกึษาสงูจะมคีวามคดิความตอ้งการผตภิณัฑท์ีม่คีุณภาพ 
รูปลกัษณ์ที่มโีดดเด่นสวยงาม ซึ่งสมาร์ทโฟนหวัเว่ยที่มรีาคาสูงจะมคีุณสมบตัิตามความต้องการ สอดคล้องกบั
แนวคดิลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีนัต ์และคณะ( 2550: 57) ไดก้ล่าวว่า การศกึษาและรายได้
จะมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างยิง่ ผูท้ี่มกีารศกึษาสูงมกัจะมอีาชพีการงานที่ดนี ามาซึง่รายไดสู้งมแีนวโน้ม จะบรโิภค
ผลติภณัฑท์ีคุ่ณภาพและราคาสงูมากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัต ่า 

ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยในดา้นราคาโดย
เฉ ลี่ ย แ ล ะ ด้ า น ร ะ ย ะ เว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใจ ก่ อ น ซื้ อ แ ต ก ต่ า ง กั น  แ ล ะ ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 
รายคู่พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนมีการซื้อในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มอีาชพีนักเรยีน /
นักศกึษา อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ อาชพีเจา้ของธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ เน่ืองจากกลุ่มพนักงานเอกชนมี
รายไดสู้งฉะนัน้จงึมกี าลงัซือ้สมาร์ทโฟนหวัเว่ยที่มรีาคาสูงและระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิก่อนซื้อน้อยเนื่อ งจาก
อาชีพพนักงานเอกชนมีสงัคมการท างานที่มีแข่งขนัสูงมีความรวดเร็วต่อการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะท าให้ตัดสินใจซื้อรวดเร็วด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นทธมน หมทอง (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อโทรศัพท์ มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า และสอดคล้องกบัแนวคดขิอง Kotler, 2000 กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่
ความต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัทีม่อีาชพีนักศกึษาหรอืพนักงานเอกชนนัน้มพีฤตกิรรมการซือ้อย่าง
รวดเรว็เมื่อสนิคา้วางสูต่ลาด   

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยในดา้นราคา
โดยเฉลีย่แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001บาทขึน้ไปมกีารซื้อในราคาโดยเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท, 10,001 - 20,000 บาท และ20,001 -30,000 บาท 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคมรีายไดส้งูส่วนใหญ่ย่อมมกี าลงัซือ้ทีส่งูตามดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนัทธมน หมทอง
(2555) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนแตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57) กล่าว
ว่า สนิคา้และบรกิารทีน่ิยมใชก้ารแบ่งสว่นตลาดตามรายไดแ้ก่ บา้น รถยนต์ โทรศพัทม์อืถอื เสื้อผา้ เครื่องส าอาง
และการท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตรา
สนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แต่การวเิคราะหข์อ้มลูรายดา้นพบว่า  

ดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราหวัเว่ยดา้นราคาโดย
เฉลี่ยซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคยงัคงให้ความส าคญักบัการโฆษณาโดยมีการรบัรู้
ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์จากการโฆษณาต่าง ๆ และอาจมกีารใชข้อ้มูลจากการโฆษณาเพื่อการซื้อสนิคา้สมารท์
โฟนหวัเว่ย มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิตสริ ิศลิประเสรฐิ (2555) ได้ท าการศกึษาการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ การรบัรู้สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคของ
โทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบ
บรูณาการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกริรมผูบ้รโิภคของโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิลรุ่นไอโฟนโดยรวม 
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ดา้นการส่งเสรมิการขายและดา้นการจดักจิกรรมพเิศษมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากกบัพฤตกิรรมการ
ซื้อสมาร์ทโฟนตราสนิค้าหัวเว่ยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสนิใจก่อนซื้อเป็นไปในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ 
หวัเว่ยมกีารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการส่งเสรมิการขายและด้านการจดักจิกรรมพเิศษเพิม่ขึน้ เช่น 
การใหข้องแถมหรอือุปกรณ์เสรมิทีม่คีวามน่าสนใจ,โปรโมชัน่การผ่อนช าระดอกเบีย้ 0% ผ่านบตัรเครดติ และการ
จดักจิกรรมพเิศษในงานไทยแลนดโ์มบายเอก็ซโ์ป เป็นต้น จะท าใหผู้้บรโิภคใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจก่อนซื้อ
น้อยลงมาก เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคที่ซื้อสมารท์โฟนอาจมคีวามต้องการอุปรกรณ์เสรมิอื่น ๆด้วยและสมาร์ท
โฟนหวัเว่ยมรีาคาเฉลี่ยที่ค่อนขา้งสงูอาจท าให้ผูบ้รโิภคต้องใชร้ะยะเวลานานในการตดัสนิใจก่อนซื้อ ฉนัน้การที่
หวัเว่ยมกีารผ่อนช าระดอกเบีย้ 0% ผ่านบตัรเครดติ และใหข้องแถมหรอือุปกรณ์อื่นทีน่่าสนใจนัน้จะท าใหผู้บ้รโิภค
ลดระยะเวลาตดัสนิใจก่อนซือ้ไดแ้ละอาจท าใหส้มารโ์ฟนหวัเว่ยมยีอดขายเพิม่ขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พนิตสริิ ศิลประเสริฐ (2555) ได้ท าการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การรบัรู้สื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ของโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล รุ่น
ไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าการส่งเสรมิการขายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคของโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิลรุ่นไอโฟนใน ดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอื
แอปเปิลรุ่นไอโฟน อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นการสง่เสรมิการขาย การขายโดยพนักงานความสมัพนัธร์ะดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมการซื้อสมารท์
โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้า และดา้นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมพเิศษหรอื
การตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยดา้นแนวโน้มการ
ซื้อซ ้า ซึ่งทัง้หมดเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคือ การที่หวัเว่ยมีการส่งเสรมิการขาย การขายโดยพนักงาน 
ไดแ้ก่ การลดราคาพเิศษทุกรุ่นของสนิคา้หวัเว่ยเป็นทีน่่าดงึดดูใจต่อการซือ้สนิคา้ โปรโมชัน่การผ่อนช าระดอกเบีย้ 
0% ผ่านบตัรเครดิตเป็นที่น่าสนใจ การให้ของแถมหรืออุปกรณ์เสริมที่มีความน่าสนใจ พนักงานขายสามารถ
น าเสนอฟงักช์นัของโทรศพัทไ์ดช้ดัเจนครบถ้วน  มบีุคลกิภาพสภุาพเรยีบรอ้ยน่าเชื่อถอืได ้มคีวามยิม้แยม้แจ่มใส
การพูดจาสุภาพ จะท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มการซือ้ซ ้าเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคปจัจุบนันิยมทีจ่ะซือ้สมารท์
โฟนนิยมทดลองสนิคา้ตวัอย่างก่อนซือ้ ซึง่การมพีนักงานทีม่ีความน่าเชื่อถอืและเตม็ใจใหข้อ้มูลสนิคา้ครบถว้น จะ
ท าใหเ้กดิความพอใจในสนิคา้บรกิารทีด่แีละผูบ้รโิภคจะท าการซือ้ซ ้าเพิม่ขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รณกฤต  โชตริสดารงค ์(2558) ไดท้ าการศกึษา ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
โทรศพัทส์มารท์โฟน ตราสนิคา้ประเทศจนีของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มูล
พบว่า พฤตกิรรมการซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนตราสนิคา้ประเทศจนี ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านแนวโน้มในการซื้อในอนาคตมีความสมัพันธ์กับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด  

3. ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อสมารท์โฟนตราสนิค้า
หวัเว่ยด้านราคาโดยเฉลี่ยในระดบัต ่ามากและด้านแนวโน้มการซื้อซ ้าในระดบัปานกลางซึ่ง มีความสมัพันธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัทัง้สองดา้น เมื่อวเิคราะหต์ามรายดา้นพบว่า 

ปจัจัยส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์รายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลติภณัฑท์ี่คาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย ดา้นราคา
โดยเฉลีย่ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคนิยมใชส้มารท์โฟนมากกว่าการสนทนา เช่น เพื่อ
ถ่ายภาพ เพื่อเป็นเสมอืนเครื่องประดบัพกพา เป็นต้น ฉนัน้สมาร์ทโฟนที่มสีวยงามโดดเด่น บางเบา หรูหรา จะ
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางสงัคมของผู้ใช้ จึงท าให้ผู้บริโภคซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่ราคาสูง ซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนิตสริ ิศลิประเสรฐิ (2555) ไดท้ า การศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การ
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รบัรูส้ ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของโทรศพัทม์อืถอืแอปเปิล 
รุ่นไอโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลติภณัฑ์ ของโทรศพัท์มือถือแอปเปิล รุ่นไอโฟน อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง   

ปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑร์ายดา้นผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตรา
สนิค้าหวัเว่ย ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสนิใจก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงข้าม เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีความ
ตอ้งการซือ้อสมารท์โฟนจะมคีวามกงัวลในหลายเรื่องอาทเิช่น การรบัประกนัสนิคา้ การบรกิารหลงัการขาย การใช้
บรกิารร่วมกบับรกิารเครอืข่าย ซึง่เหล่านัน้อาจท าใหผู้บ้รโิภคต้องใชร้ะยะเวลานานในการตดัสนิใจก่อนซือ้ ดงันัน้
การที่หวัเว่ยมีศูนย์บรกิารที่บรกิารได้รวดเรว็ เพิ่มระยะเวลารบัประกนั และควบบรกิารแพ็คเกจรายเดอืนกบัผู้
ให้บรกิารเครอืข่ายนัน้ จะลดความกงัวลและจะท าให้ลดระยะเวลาในการตัดสนิใจก่อนซื้อของผู้บรโิภคได้ ซึ่งมี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มธุรนิ  ลลีาเลศิโสภณ (2557) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
ปจัจยัผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑค์วบโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทแ์บบสมารทโ์ฟน 

ปจัจยัส่วนประสมดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมการซือ้สมารท์
โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย ดา้นแนวโน้มการซือ้ซ ้า ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และ
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูรายดา้นพบว่าทุกดา้นลว้นมคีวามสมัพนัธซ์ึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ สามาร์
ทโฟนหวัเว่ยสมาร์ทโฟนมีคุณภาพและประสทิธภิาพในการตอบสนองการใช้งานสนทนา ด้านรูปลกัษณ์ได้แก่
สมารท์โฟนมรีูปลกัษณ์ผลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย เช่น มหีลากหลายรุ่น/สใีหเ้ลอืก/ขนาดหน้าจอเหมาะกบัการ
ใช้งาน สมารท์โฟนดูแขง็แรงคงทนด้วยวสัดุคุณภาพ ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัไดแ้ก่ สมาร์โฟนมคีวามบางเบา 
สวยงาม ช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทางสงัคมของผูใ้ช้ ดา้นผลติภณัฑ์ควบได้แก่ หวัเว่ยมศีูนยบ์รกิารซ่อม-เครม
สนิคา้ทีร่วดเรว็แลว้การรบัประกนัสนิคา้พเิศษ เช่น รบัประกนัหน้าจอแตก ขยายการรบัประกนั 2 ปีเหมาะสม นัน้
คอืถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อประสมดา้นผลติภณัฑต่์างทีก่ล่าวขา้งต้นเพิม่ขึน้กจ็ะท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ดา้น
แนวโน้มซือ้ซ ้าเพิม่ขึน้ดว้ย เน่ืองจากปจัจุบนัเทคโนโลยกีา้วหน้าผูบ้รโิภคจงึมคีวามตอ้งการสมารท์โฟนทีม่คุีณภาพ
และทนัสมยัสามารถใชง้านไดง้่าย เช่น ระบบสมัผสับนหน้าจอตอบสนองรวดเรว็ เชื่อมต่อคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์
อื่น ๆ ไดง้่าย มแีอพพลเิคชัน่พรอ้มใชง้าน เป็นตน้ ดงันัน้ถ้าหวัเว่ยมกีารพฒันาสมารท์โฟนทีต่รงต่อความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัไดก้จ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มซือ้ซ ้าเพิม่ขึน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ญาตมิา 
พราหมณ์ชู. (2555) ได้ท าการศกึษา การรบัรูก้ารสื่อสารการตลาดและปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสขึองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์โดยรวม ดา้นผลติภณัฑ์หลกัโดยรวม ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์โดยรวม และดา้นศกัยภาพ
ผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑค์อมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสขึองผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบอกต่อ/ซือ้ซ ้าคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คฟูจติสไึปยงับุคคลอื่นเมื่อตอ้งการเครื่องใหม่  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและสว่นประสมดา้นผลติภณัฑ์
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขี้อเสนอแนะ
ดงันี้ 
 1. การก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย หวัเว่ยควรใหค้วามส าคญักลุ่มเป้าหมายเพศหญงิและอาชพีพนักงาน
เอกชน เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิและอาชพีพนักงานเอกชนทีม่กี าลงัซือ้สงู เพื่อ
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การสื่อสารการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ประสทิธภิาพมากขึน้และส าหรบัการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ควร
มุ่งเน้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูม้อีายุระหว่าง 26 - 35 ปี และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนจะท าใหย้อดขายเตบิโตได้ 
 2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หวัเว่ยควรใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสรมิการขาย การขาย
โดยพนกังาน 
 3. ปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑ ์หวัเว่ยควรเพิม่การพฒันาสมารท์โฟนอย่างต่อเน่ืองใหล้ ้าสมยัในทุก
ดา้นทีเ่กีย่วกนัสว่นประสมผลติภณัฑ ์เพื่อทีแ่นวโน้มการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคจะเพิม่ขึน้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปจัจัยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก 
รูปลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ และผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัของผู้บรโิภค เพื่อที่จะพฒันาผลติภณัฑ์ของสมารท์โฟนตรา
สนิคา้หวัเว่ยใหอ้อกมาในรปูแบบใหม่ๆ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 2. จากการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษา ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมดา้น
ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเท่านัน้ จงึ
ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างตามแต่ละภูมภิาคอื่นๆ หรอืควรศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มตวัอย่างในแต่ภูมภิาค 
เพื่อทราบถงึความแตกต่าง ในเรื่องปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สมารท์
โฟนตราสนิคา้หวัเว่ยของผูบ้รโิภคภูมภิาคทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะท าทราบถงึการสื่อสารการตลาดทีเ่หมาะสมส าหรบั
แต่ล่ะภูมภิาค 
 3. ควรจะมีศึกษาถึงปจัจยัภายนอกอื่น ๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์โฟนหัวเว่ย ได้แก่ ความ
จงรกัภกัด ีคุณค่าตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคสมารท์โฟนตราสนิคา้หวัเว่ย เน่ืองจากปญัหาการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
สง่ผลกระทบต่อยอดขายและชื่อเสยีงของตราสนิคา้หวัเว่ยในปี 2562 และมคีวามต่อเน่ืองจากงานวจิยัการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการและปจัจยัสว่นประสมดา้นผลติภณัฑท์ีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาไว ้
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