
1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
BRAND EQUITY AND PRODUCT FACTORS RELATED TO  

BUYING DECISIONS ON HUAWEI SMARTPHONES  
IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
กฤติน บ้วนนอก1 

รสิตา สังข์บุญนาค2 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง              
25-34 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาทขึ้นไป ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวัง           
ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยคุณค่าตรา
สินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์
กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ท
โฟน ตราหัวเว่ย ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า              
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ สมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ย 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the brand equity and the relationship between 
product factors and buying decisions regarding Huawei smartphones in the Bangkok metropolitan 
area. The sample in this research were four hundred consumers who bought and used Huawei 
smartphones. In terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and a 
one-way analysis of variance for differential analysis, and the Pearson product moment correlation 
coefficient were applied for correlation testing. The results were as follows: most of the respondents 
were male, aged twenty-four to thirty-four, single, held a Bachelor's degree, worked as employees at 
private companies, and with a monthly income more than 40,001 Baht. The product factors in terms 
of core benefits, generic products, expected products, augmented products and potential products at 
the highest levels. Brand equity in terms of brand awareness and brand associations were at high 
levels, brand perception and brand loyalty were at the highest levels, respectively. The results of the 
hypotheses testing were as follows: consumers of different ages, gender, marital status, educational 
level, occupation, and average income did not have an impact on buying decisions of Huawei 
smartphones. The product factor relationship between buying decisions on Huawei smartphones at 
the slightly intermediate level. The relationship between brand equity in relation to the buying 
decisions of Huawei smartphones at a slightly advanced level. 
 
Keywords: Product Factor, Brand Equity, Buying Decisions, Huawei Smartphones 
 

บทน า 
 ปัจจุบันนี้ โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของใครหลายคนไปแล้ว เพราะเป็นเหมือน
สิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน สมาร์ทโฟน คืออุปกรณ์สื่อสารในยุคสมัยใหม่หรอืเรียกว่าในยคุที่เทคโนโลยีสามารถ
ที่จะพัฒนาไปได้ไกลแล้ว มีความสามารถที่ไม่ใช่แค่การรับสายโทรศัพท์ หรือโทรออกเหมือนโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อน            
แต่สามารถที่จะใช้งานหรือใช้บริการต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันเสริม ท่ีถูกจัดเตรียมขึ้นมา
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่ง สมาร์ทโฟน ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กที่คุณสามารถจะพกพา          
ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก สามารถใช้งานได้ดีพอๆกับคอมพิวเตอร์ ใช้รับหรือส่งข้อมูลต่างๆด้วยความเร็วสูง มีการ
รองรับในการใช้ระบบมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูหนัง การฟังเพลง รองรับไฟล์แบบ AVI MP4 WAV               
การเล่นเกม ทั้งยังรองรับแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกพัฒนา อาทิเช่น ระบบวีดีโอคอล ท าให้คุณนั้นสามารถที่จะพบปะกับ
ผู้คนหรือได้พบเจอและพูดคยุกับผู้คนได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกเลยก็ตาม ยังมีระบบของ gps ซึ่งติดมากับโทรศัพท์ท าให้
คุณสามารถท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน ออนไลน์แบงกิ้ง ท่ีท าให้การออกจากบ้านไปธนาคารไม่มีความ
จ าเป็นอีกต่อไป นอกจากนี้นั้นก็ยังสามารถที่จะกลายเป็นกล้องพกพาไปได้อีกด้วยเช่นกัน มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
โดยเสริมแอพลิเคชันรวมไปถึงระบบการท างานต่างๆเข้าไปในส่วนของกล้อ ท าให้ถ่ายภาพได้คมชัด สีสันสวยงาม  
เรียกได้ว่าสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถจะตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันได้ดี
มากที่สุดเลยนั่นเอง 
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 ยอดขายมือถือจากประเทศจีน 2 ค่าย คือ ด้านเบอร์ 2 ของโลกอย่าง หัวเว่ย(Huawei) นั้นมียอดขายที่เพิ่ม
ขึ้นมามากทีเดียว โดยอัตราการเติบโตของ หัวเว่ย (Huawei) น้ัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั้น มีอัตราเติบโตมากถึง 50.3% 
(ปีที่แล้ว Huawei ขายมือถือไปได้ 39.3 ล้านเครื่อง และปี 2019 ขายไปได้ 59.1 ล้านเครื่อง) ส่วนอันดับส่วนแบ่งทาง
การตลาดของมือถือทั่วโลก ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2019 นั้นมีอันดับดังนี้ Samsung มีส่วนแบ่งทางการตลาด 23.1% 
ส่วน Huawei มีส่วนแบ่งทางการตลาด 19.0% ส่วน Apple มีส่วนแบ่งทางการตลาด 11.7% ส่วน Xiaomi มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาด 8.0% ส่วน Vivo มีส่วนแบ่งทางการตลาด 7.5% และ OPPO มีส่วนแบ่งทางการตลาด 7.4% 
(Corporation, 2562) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แบรนด์หัวเว่ย มีแนวโน้มที่จะ
สามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในตลาดโลกและประเทศไทยได้ หากย้อนกลับไปเมื่อปี  2559 หัวเว่ย สร้าง
แรงสั่นสะเทือนให้กับวงการ “สมาร์ทโฟน” ด้วยการประกาศร่วมพัฒนาทางด้านนวัตกรรม Co-Engineered กับแบรนด์
กล้องถ่ายภาพระดับต านานอย่าง “Leica” เพื่อน าเอานวัตกรรม รวมถึงการออกแบบช้ินเลนส์สู่การพัฒนากล้องบน
สมาร์ทโฟนในตระกูล Huawei P series จนกลายเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรก ที่มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพตีตราด้วย              
เเบรนด์ Leica ในรุ่น Huawei P9 สมาร์ทโฟนที่มีจุดขายและเกิดมาเพื่อผู้ใช้งานที่หลงใหลในการถ่ายภาพโดยเฉพาะ  
ต้องยอมรับว่า Huawei P series ถือเป็นจุดเทิร์นนิ่งพอยต์ครั้งส าคัญของแบรนด์ หลังจากการเปิดตัว Huawei ได้ทยอย
ปล่อยคอนเทนต์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของกล้องบนสมาร์ทโฟนของตนว่าเจ๋งจริงไม่ใช่เเค่การตลาด ท าได้มากกว่า
กล้องมือถือทั่วไป ทั้งในเเง่ของควอลิตี้ภาพ ฟังก์ชันปรับเเมนนวลต่างๆ รูรับเเสง สปีดชัตเตอร์ เพื่อมอบประสบการณ์
ให้กับผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ เเละพร้อมทลายทุกข้อสบประมาท ที่ส าคัญที่สุดของการก้าวข้ามขีดจ ากัดในครั้งนี้คือการสร้าง
กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่หลงใหลในการถ่ายภาพได้อีกเพียบ (มาร์เก็ตเธียร์, 2562) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ และมีความสนใจศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิด
ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตรา
สินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสนิค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูล และแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตาม ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน                
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบ  
สมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 
   1.2 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีผลต่อ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   1.3 คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า คุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และ
ความภักดีกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา 
อ า ชี พ  แ ล ะ ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  แ ต ก ต่ า งกั น  มี ก า รตั ด สิ น ใจ ซื้ อ โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ แ บ บ ส ม าร์ ท โฟ น  
ตราสินค้าหัวเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความ
คาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน                
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการ
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเปาาหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) การตัดสินใจ(Decision making) เป็น
การก าหนดปัญหาและโอกาส การเสนอทางเลือก การตัดสินใจเลือก และการปฏิบัติตามผลลัพธ์นั้น หรือหมายถึง 
กระบวนการสร้าง การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจ เลือกจากทางเลือกเหล่านั้น  โดยขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจ านวนมาก ในกระบวนการซื้อ พบว่า 
ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1)การรับรู้ความต้องการ (2)การค้นหาข้อมูล (3)การประเมินผลทางเลือก 
(4)การตัดสินใจซื้อ (5)พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง   
สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมี
ตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้สามารถขายได้ ลักษณะระดับของ
ผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ หมายถึง ลักษณะ 5 ประการในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนที่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้า Aaker  David A. (1998). ตราสินค้า (Brand) 
หมายถึงการสร้างความแตกต่าง ให้กับช่ือสัญลักษณ์ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าหรือบริการ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นสินค้าหรือบริการที่ของผู้ขายที่แตกต่างจากผู้แข่งขัน       
รายอื่นได้ และคุณค่าของตราสินค้านั้นมีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่ 1. การตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Awareness) 2. คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) 4. ความ
ภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 5.สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 

ประวัติและความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เริ่มจาก 1) ยุค 1G (1st generation) เริ่มตั้งแต่
ยุคแรกที่ระบบยังเป็นระบบอนาล็อก และมีการแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ ในยุคนี้ สามารถใช้งานทางด้านเสียง
เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามผู้ ใช้ในยุคนี้ก็ยังไม่ ได้มีความต้องการที่จะใช้บริการประเภทอื่น 2) ยุค 2G 
(2ndgeneration) เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการและความหลากหลายด้าน การบริการมากขึ้น จึงมีการพัฒนาการส่งคลื่น
ทางคลื่นวิทยุจากแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิทัล ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทางด้านข้อมูลเพิ่ม นอกเหนือจากบริการเสียง 
ท าให้ยุคนี้กลายเป็นยุคที่เฟื่องฟูของโทรศัพท์มือถือ และเพราะการให้บริการทางด้านข้อมูล ท าให้เกิดบริการอื่นๆ                 
ที่ตามมามาอีกมากมาย 3) ยุค 2.5G (2.5 generation) หลังจากนั้นเป็นยุคที่อยู่ระหว่าง 2G และ 3G ในยุคนี้มีการน า
เทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) มาใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วให้มากกว่ายุค 2G ในการรับส่งข้อมูล 
เทคโนโลยี GPRS สามารถส่งข้อมูลได้ที่ ความเร็วสูงสุด 115 kbps แต่ความเร็วของ GPRS ในการใช้งานจริงถูกจ ากัดให้
อยู่ที่ประมาณ 40 kbps เท่านั้น ซึ่ง 4) ยุค 2.75 คือยุคที่ต่อเนื่องมาจาก GPRS แต่จะมีการพัฒนาความเร็วในการส่ง
ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น และเรียกเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลว่า EDGE (Enhanced Data rates for 
Global Evolution) ซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่าหรือมีความเร็วสูงสุดประมาณ 384 kbps แต่ใน
การใช้งานจริงความเร็วประมาณ 80-100 kbps 5) ยุค 3G (3rd Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 นั้นจะ
เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการรับส่งข้อมูลและเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลโดยระบบไร้สาย 
(Wireless) ที่ความเร็วสูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี้ 3G ยังสามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น การรับส่งข้อมูล แอปพลิเคชัน รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น 6) ยุค 4G (4th generation) เทคโนโลยี 4G 
เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษหรือเป็นเส้นทางด่วนส าหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบ
เครือข่ายใหม่นี้จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย รวมถึง คุณสมบัติการเช่ือมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติระหว่าง
ผู้ใช้งานด้วยกันเอง (ธนวิชญ์ ใจเกลี้ยง, เกียรติศักดิ์ ชัยธีระยานนท์, และ ศัทธา ข าสนิท, 2557) 

สม า ร์ต โฟ น  ห รือ  สม า ร์ท โฟ น  (อั งกฤษ : smartphone, smart phone) เป็ น โท รศั พท์ เคลื่ อน ที่                   
ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป โดยสมาร์ตโฟนได้ ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพา           
ที่ท างานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเช่ือมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับแอป
พลิเคชันของโทรศัพท์เอง สมาร์ตโฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์
ตัวเอง โดยรูปแบบนั้นข้ึนอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการ (สารานุกรมเสรี, 2558) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) หัวเว่ย Huawei : Huawei Technologies เป็น
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ โทรคมนาคมสัญชาติจีน มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคม ใหญ่ที่สุดของจีน และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์
และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของโลก หัวเว่ย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 
โดยเหริน เจิ้งเฟย  

ปัจจุบันบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 
อาคารจีทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และยังมีศูนย์
ฝึกสอนบุคลากรอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 2 ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2559 หัวเว่ยได้เปิดส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคแห่งใหม่ขึ้นในกรุงเทพฯ ส านักงานใหม่ แห่งนี้ตั้งอยู่             
บนช้ันที่ 11-13 ของอาคาร GPF ทาวเวอร์ B ถนนวิทยุ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ Customer Solution Innovation 
and Integration Experience Center (CSIC) และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ห้องสมุด รวมพื้นที่กว่า 4,380 ตารางเมตร 
(Huawei Technologies Co., 2562) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คื อ  ผู้ บริ โภคที่ ใช้ โทรศัพท์มื อถือแบบสมาร์ท โฟน ตราสินค้ าหั วเว่ย  

ทั้งเพศชายและเพศหญิง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนด
ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา   
วานิชย์บัญชา, 2545) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน เพื่อปาองกันความผิดพลาด
ของแบบสอบถาม ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับฉลากเพื่อสุ่มเลือกเขต จากกลุ่มการ

ปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขตการปกครองตามระบบการบริหารและการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่ม เจ้าพระยา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มธนบุรีใต้  กลุ่มธนบุรี เหนือ (ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร, 2556) และด าเนินการสุ่มทุกๆกลุ่มโดยวิธีจับฉลาก เขตที่จับฉลากได้ ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตลาดพร้าว 
เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย และเขตบางแค 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดขนาด ตัวอย่างในเขตที่สุ่มได้            
ในขั้นตอนท่ี 1 ตามสัดส่วน จะได้ตัวอย่างเขตละเท่าๆกัน คือ 66-67 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

ขั้นที่  3 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกสถานที่ เก็บข้อมูลจาก              
กลุ่มตัวอย่าง จะเลือกจากอาคารส านักงาน และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากสถานท่ีดังกล่าว มีความแตกต่างกันในลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ท าให้มีความหลากหลายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ดี  

ขั้นที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการ
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่  ที่ ได้ก าหนดไว้ แล้วในขั้นตอนที่  3 ให้ครบตามแบบสอบถาม                
จ านวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ เป็นลักษณะข้อค าถาม

ในแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการศึกษาในเอกสารต่างๆ ทฤษฎี แนวความคิด วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ครอบคลุมถึงเรื่องที่ศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมทั้งหมด 6 ข้อ โดย ในแต่ละข้อค าถาม              
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์  ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ ใช้
โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถาม                
ในส่วนที่ 2 เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method : The Likert Scale) มีสเกลอยู่ 5 ระดับ 
จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 21 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้                 
ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน                 
ตราหัวเว่ย ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่  3 เป็นการให้คะแนน              
แบบ Likert (Summated Rating Method : The Likert Scale) มีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภท             
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภค                
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 4 
เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method : The Likert Scale) มีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 7 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยผลิตภัณฑ์ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณค่าตราสินค้า โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ เพศ  
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2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) โดย
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กรณีค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จะใช้สถิติ Brown-Forsythe (Hartung, 2001)  กรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงพหุ  (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

2.3 สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน หรือหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) 
เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ และปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น                    

เพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 อายุ 25 - 34 ปี มีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 สถานภาพโสด     
มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 245คน คิดเป็น               
ร้อยละ 61.2 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และรายได้ต่อเดือน 40,001 บาท 
ขึ้นไป มีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ 
ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า 
ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการรู้จักตราสินค้า และคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ             
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีกับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถาม                
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.98 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ ยต่อ เดือน ที่ แตกต่ างกัน  มีการตัดสิน ใจซื้ อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท โฟน  
ตราสินค้าหัวเว่ย ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ดานความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับ รู้ตราสินค้า                
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ            
แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย            

ต่อเดือน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผู้บริโภคที่มีเพศ และอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย             

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคเพศชาย หรือ หญิง หรือมีอายุที่แตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีรสนิยม มุมมอง รวมถึ ง
ความชอบที่แตกต่างกัน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนั้นการตัดสินใจโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย ก็เพื่อ
ใช้ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น เหมือนกัน เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5                  
โดยที่การใช้งานก็เพื่อการติดต่อสื่อสาร รองลงมาจากการติดต่อสื่อสาร อาจมีการใช้งานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลศิริ เนื่องจ านงค์ (2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากตัวแทนจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ และ อายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากตัวแทนจ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ไม่ได้แตกต่างกัน ทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น สถานภาพโสด 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน สถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่/หย่าร้าง มีการใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้การด ารงชีวิต
ประจ าวัน ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนกัน จึงท าให้สถานภาพของผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่ไม่ต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยเนศร์ ศักดิ์เจริญ , วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2561) ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ iPhone ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ iPhone ไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จุดประสงค์หลักของการซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้งานในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสาร เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใช้ในการท างาน ประกอบอาชีพ หรือเพื่อความบันเทิงต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ญาณิ กา ณ บางช้าง (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตของผู้บริ โภค                  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร  
ไม่ว่าผ่านทางการโทรผ่านแอปพลิเคช่ันอย่างไลน์ หรือแม้แต่การรับส่งอีเมลล์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่
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อาจไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊คเลย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี บุญทา (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G MY BY CAT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G MY by 
CAT ต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย มีรุ่นที่หลากหลาย ราคาเริ่มต้นไม่สูง ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและสถานะทางการเงินของผู้บริโภคแต่ละคน ท าให้ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ สามารถ
ซื้อได้เพียงแต่ฟังก์ช่ันการใช้งาน คุณสมบัติ ในแต่ละราคาจะแตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพงศ์               
อัมพวันวงศ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัตกิาร
แอนดรอยด์ของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า แม้ผู้บริโภคจะมีระดับรายได้ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์                  
ความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย 
ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ 
และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ ตราหัวเว่ยได้นั้น ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ซึ่งประโยชน์ของ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย ที่ผู้บริโภคจะได้ รับ มีหลากหลาย 
ทั้งเรื่องความเร็วในการประมวลผล แบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุมาก หน่วยความจ าที่เพียงพอกับการใช้งาน หรือแม้แต่
กล้องถ่ายรูปที่มีคุณภาพสูง ท าให้ไม่ต้องพกกล้องถ่ายรูปไปด้วย ซึ่งที่กล่าวมานี้สามารถช่วยชีวิตประจ าวันมีความ
สะดวกสบายขึ้น ที่อีกทั้งเรื่องของรูปลักษณ์ที่ถูกใจผู้บริโภค ด้วยรูปแบบที่มีความทันสมัย ขนาดของหน้าจอที่ไม่เล็ก
จนเกินไป รวมถึงความบางและน้ าหนักที่ไม่หนัก ส่วนในเรื่องความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ ก็เป็นส่วนที่มี
ความส าคัญ โดยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย มีหลากหลายรุ่น หลายหลายราคา ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่วันได้ดี อีกทั้งยังมี Application ใน Google Play ให้เลือกใช้
งานเป็นจ านวนมาก และการซื้อสินค้า โดยทั่วไป หากมีของแถมให้กับผู้บริโภค จะช่วยดึงดูดความสนใจและท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ไวขึ้น การซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย  นอกจากจะได้ตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้ว                    
ยังได้รับผลิตภัณฑ์ควบ อย่างเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 1 ปี มีศูนย์บริการคอยดูแลผู้บริโภคหลังการขาย ท่ัวประเทศ 
ช่องทางการช าระเงินนอกจากการจ่ายเงินสดยังสามารถผ่อนช าระอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่ 4 เดือนไปจนถึง 24 เดือน 
ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิต และจะเห็นได้ว่ายังโปรโมช่ันส่วนลดค่าเครื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นช่วงๆ หรือหากซื้อ
โทรศัพท์มือถือ กับค่ายโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับโปรโมช่ันราคาพิเศษ ส าหรับค่าใช้บริการ  รวมถึงอินเทอร์เน็ต และ
สุดท้ายในเรื่องของศักยภาพของโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ท่ีมีเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยออกมาเรื่อยๆ 
ทั้งในเรื่องการรองรับระบบ 5G ซึ่งจะมีในบางรุ่นในตอนนี้ท่ีรองรับแล้ว หรือในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่มีทั้ง
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การตรวจสอบลายนิ้วมือ หรือใบหน้า เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ หรือการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking และ
การปาองกันน้ า ที่ได้กล่าวไปทั้งหมด ล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาชิ
ดา โกรัตนะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากร และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อการตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ เช่น ราคา คุณภาพ ตราสินค้า 
บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคลก็ได้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สม ม ติ ฐ าน ที่ ตั้ ง ไว้  ห าก พิ จ ารณ า เป็ น ร าย ด้ าน  พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ด้ าน คุ ณ ค่ าต ร าสิ น ค้ า  โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  
แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับ  
ตราสินค้าและด้านความภักดีกับตราสินค้า มีความสัมพั นธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโทรศั พท์มือถือ                
แบบสมาร์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย เพราะสามารถจดจ าได้ว่าเป็นตราสินค้าของหัวเว่ย จากการเห็นสื่อโฆษณาต่างๆ                   
ทั้งโฆษณาทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ หรือตามโฆษณาทางพาหนะต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด                
ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป และผู้บริโภคบางคน ได้เคยใช้โทรศัพท์มือถือ                 
ตราสินค้าหัวเว่ย มาก่อนหน้านี้แล้ว ยังคงที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือ ตราหัวเว่ย เหมือนเดิม มีความภักดีกับแบรนด์มาก 
เนื่องจากได้รับความพึงพอใจจากการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ ออนเป็ง (2557) ได้ศึกษา เรื่อง 
“อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทสมาร์ทโฟน โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์กันจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ                    
ด้านสินทรัพย์หรือคุณสมบัติอื่นๆของตราสินค้า ด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า และสอดคล้องกับแควคิดของ เดวิส เอเคอร์ (Aaker, 1996) ได้กล่าวว่า การรู้จักตราสินค้าเป็นการ
จดจ าหรือระลึกได้ถึงตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภค
เกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคย ในตราสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นที่ไว้วางใจ น่าเชื่อถือ 
และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก
มากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มีการตระหนักมาก่อน การรู้จักตราสินค้าเป็นปัจจัยที่ช้ีให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ               
ตราสินค้าในใจของผู้บริโภค อันเป็นสัญญาณที่แสดงถึงโอกาสที่จะตัดสินใจใช้สินค้าของตราสินค้านั้นโดยตรง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน มีศักยภาพที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของโปรแกรมการใช้งาน การรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ                 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยจากปัจจุบันนี้มีตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้ วมือ                     
เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ รวมถึงการปาองกันน้ าเเละฝุ่นท่ีดีขึ้นเพราะจากผลการวิจยั ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่
จ าหน่าย ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ มีราคาตั้งแต่ต่ าถึงสูง อีกทั้งในส่วนของการใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคทุกคน               
ที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงได้รับความบันเทิงจากใช้งาน นอกจากนี้ในส่วนของของแถม ต้องมีความน่าสนใจ สามารถ
โน้มน้าวผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นของแถมที่ดูมีมูลค่าสูง สามารถใช้งานได้จริง มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่ผู้บริโภค
จะต้องจ่าย เพราะจากผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านความคาดหวัง              
ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการรับประกันสินค้า ให้เง่ือนไขการรับประกัน                 
มีข้อยกเว้นที่ไม่มากจนเกินไป ในส่วนบริการหลังการขาย ควรมีศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์ในการซ่อมสินค้าให้ครอบคลุม            
ทุกจังหวัด ในประเทศไทย รวมถึงโปรโมช่ันส่งเสริมการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นคู่ค่ากับเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อได้
ส่วนลดค่าเครื่องเมื่อซื้อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ค่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายเดือนที่มีราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อซื้อ
โทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายโทรศัพท์ หรือส่วนลดตามช่วงเวลาต่างๆ ยังสามารถท าการผ่อนช าระ อัตราดอกเบี้ย 0% 
ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 24 เดือน ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีการผ่อนสินค้ากันมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือการ
ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยก็เป็นการกระตุ้นการผ่อน เพราะจากผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ควบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะ
ออกจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาด ต้องผ่านมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและการตรวจสอบก่อน อีกทั้งต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ครบครัน เหมาะกับผู้ใช้งานทุกคน มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย เสียหาย
ง่าย ในชีวิตประจ าวันย่อมมีโอกาสที่ผู้ใช้งานจะท าโทรศัพท์ ตกพื้นได้ หากตกพื้นเพียงครั้งเดียว โทรศัพท์มือถือเสียหาย 
หากซื้อเครื่องใหม่ต่อมา มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะไปซื้อแบรนด์อื่นได้ อีกทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งาน ต้องใช้ดี
สม่ าเสมอ ไม่มีปัญหา ไม่ใช่ว่าใช้ไปสักระยะหนึ่ง เครื่องเริ่มมีปัญหา เพราะโดยทั่ว ไปแล้ว ผู้บริโภคจะใช้โทรศัพท์มือถือ 
ระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไป ถึงจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ จะมีผู้บริโภคบางกลุ่ม จ านวนไม่มากนัก ที่มักเปลี่ยนทันทีที่ออกรุ่นใหม่ 
เพราะจากผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 5. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ ในส่วนของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ต้องมีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนเรื่องประโยชน์หลัก ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
โดยต้องมีการส ารวจแบรนด์คู่แข่งในตลาดว่าในปัจจุบันมีส่วนไหนที่ได้เปรียบแบรนด์ของเราไหม หากจุดนั้นแบรนด์              
เราไม่สามารถท าได้ จะท าให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนได้ รวมถึงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังที่
ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ จะท าให้ทราบข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อประกอบกับการคิดค้นและพัฒนา หากเรามีการคิดค้นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีความแตกต่างกับแบรนด์คู่แข่งแล้ว ยิ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้แล้ว                
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ในส่วนของผลิตภัณฑ์ควบหรือเรียกง่ายๆคือของแถมนั้น เป็นเรื่องที่มีส่วนส าคัญเช่นกัน หากสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รั บเพิ่ม 
นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์แลว้ เป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่า อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อแบรนด์อื่นได้ เพราะจากผลการวิจัย ปัจจัย
ผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภค 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน  
 6. ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาด โดยการท าโปรโมช่ันต่างๆ อีกทั้งท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในด้านที่เป็นบวก ท าให้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทและผลิตภัณฑ์ดีในสายตาของผู้บริโภค ผ่านการท ากิจกรรมสื่อสารทางตลาดต่างๆ การท าสื่อโฆษณาที่เป็นแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ควรมีการท าการตลาดสัมพันธภาพกับลูกค้า การสร้างสัมพันธภาพกับผู้บริโภคด้วยสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้บริโภค เช่น มีการส่งการ์ดมาอวยพรวันเกิดพร้อมกับส่วนลดพิเศษ ในการซื้อสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความภักดีต่อสินค้า หรือบริษัทของเรา เพราะจากผลการวิจัย ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า คุณภาพ             
ที่รับรู้ตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้าและความภักดีกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน 
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