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การศึกษาครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ที่มี

ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศพัท์ มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้รโิภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าที  การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว  และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  40,001 บาทขึน้ไป  ปัจจัย
ผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ  ์ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ  ์และดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด ปัจจัย
คณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ และดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ อยู่ในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ไม่
แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นคณุค่า
ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน  ตราสินคา้หัวเว่ย ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู  
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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 consisted of consumers regarding living the Bangkok 
metropolitan area. The sample in this research were four hundred consumers who bought and 
used Huawei smartphones. The instrument used in this study consisted of a tool used for data 
collection. 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. 

 
Keyword : Product Factor, Brand Equity, Buying Decisions, Huawei Smartphones 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันี ้ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยไดร้บัความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารยท์ี่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค  ที่ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  รวมถึงให้ความรู้ ตลอดจน
ขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็น ประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ ที่นี ้ดว้ย 

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย  ์สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศักดิ์นรงค ์
ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม  และเป็น
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการท างานวิจยัชิน้นี ้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ ที่ใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นประธาน 
(ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั) การสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง อนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการท างานวิจยัชิน้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้ความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนประสบการณท์ี่ดีแก่ผูว้ิจยั อีกทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคณุเจา้หนา้ที่ในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม และ
บณัฑิตวิทยาลยัทกุท่าน ที่ใหค้วามช่วยเหลือ และใหค้ าแนะน าที่ดีตลอดมา 

ขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถาม ที่ใหค้วามร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สร็จ
ตามก าหนดเวลา เพื่อการวิจยัครัง้นี ้

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดามารดาและครอบครวัของผูว้ิจยัที่เห็นความส าคญั
ของการศกึษาและสนบัสนุนรวมทัง้ช่วยเหลือในทกุๆ ดา้นเพื่อเอือ้อ านวยใหผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษา
ไดอ้ย่างเต็มที่และเสรจ็สมบรูณ์ ขอขอบคณุเพื่อนๆ จากภาควิชาการตลาด รุ่นที่ 20 ทุกท่านที่ไดม้อบ
มิตรภาพและความจริงใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลูกนัมาโดยตลอด และขอขอบคณุก าลงัใจที่
ดีจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านที่ท าใหผู้ว้ิจัยสามารถผ่านเวลาอันยากล าบากจากทั้งภาระหนา้ที่การงาน
และการศึกษามาไดอ้ย่างดีคณุประโยชนใ์ดที่ไดร้บัจาก สารนิพนธฉ์บบันีผู้ว้ิจยัขอมอบใหทุ้กท่านที่มี
พระคณุแก่ผูว้ิจยัและขอใหท้กุท่านประสบแด่ความสขุความเจรญิสืบไป 

  
  

กฤติน  บว้นนอก 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบนันี ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของใครหลายคนไปแลว้ 

เพราะเป็นเหมือนสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน สมารท์โฟน คืออุปกรณ์สื่อสารในยุค
สมัยใหม่หรือเรียกว่าในยุคที่เทคโนโลยีสามารถที่จะพัฒนาไปไดไ้กลแลว้ มีความสามารถที่ไม่ใช่
แค่การรบัสายโทรศพัท ์หรือโทรออกเหมือนโทรศัพทม์ือถือเมื่อก่อน แต่สามารถที่จะใชง้านหรือใช้
บริการต่างๆไดดี้มากยิ่งขึน้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันเสริม ที่ถูกจัดเตรียมขึน้มาเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้ริการ ซึ่ง สมารท์โฟน ถือไดว้่าเป็นคอมพิวเตอรเ์ครื่องเล็กที่คุณ
สามารถจะพกพาไปไหนมาไหนไดอ้ย่างสะดวก สามารถใชง้านไดดี้พอๆกบัคอมพิวเตอร ์ใชร้บัหรือ
สง่ขอ้มลูต่างๆดว้ยความเร็วสงู มีการรองรบัในการใชร้ะบบมลัติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
ดหูนงั การฟังเพลง รองรบัไฟลแ์บบ AVI MP4 WAV การเลน่เกม ทัง้ยงัรองรบัแอปพลิเคชนัต่างๆที่
ถูกพัฒนา อาทิเช่น ระบบวีดีโอคอล ท าใหคุ้ณนั้นสามารถที่จะพบปะกับผูค้นหรือไดพ้บเจอและ
พดูคยุกับผูค้นไดไ้ม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกเลยก็ตาม ยงัมีระบบของ gps ซึ่งติดมากบัโทรศพัทท์ า
ใหคุ้ณสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้ ออนไลนแ์บงกิง้ ที่ท าใหก้ารออก
จากบ้านไปธนาคารไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป นอกจากนีน้ั้นก็ยังสามารถที่จะกลายเป็นกลอ้ง
พกพาไปไดอี้กดว้ยเช่นกนั มีการปรบัเปลี่ยนและปรบัปรุงโดยเสริมแอพลิเคชนัรวมไปถึงระบบการ
ท างานต่างๆเขา้ไปในส่วนของกลอ้ ท าใหถ้่ายภาพไดค้มชัด สีสนัสวยงาม เรียกไดว้่าสมารท์โฟน 
ถือว่าเป็นหนึ่งในอปุกรณเ์ทคโนโลยีที่สามารถจะตอบโจทยก์ารใช้งานของมนษุยใ์นยุคปัจจบุนัไดดี้
มากที่สดุเลยนั่นเอง 

จากการจัดอันดับยอดขายโทรศัพทม์ือถือทั่วโลกประจ าไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 มีผล
ออกมาว่า Samsung และ Apple มียอดขายตกลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่  1 ของปี 2018 ซึ่ง
Samsung นั้นมียอดขายตกลงมา 8.3% ส่วน Apple นัน้ออกอาการย ่าแย่ เพราะยอดขายในไตร
มาสเดียวกันนั้นตกลงมาถึง 30.2% เลยทีเดียว ส่วน Xiaomi กับ OPPO นั้นมียอดขายลดลง
เล็กนอ้ย โดย Xiaomi มียอดขายลดลง 10.2% ส่วน OPPO มียอดขายลดลง 6% โดยอา้งอิงจาก
สถิติ ส่วนที่น่าสนใจก็คือยอดขายของฝ่ังมือถือจากประเทศจีน 2 ค่าย คือ ดา้นเบอร ์2 ของโลก
อย่าง หัวเว่ย(Huawei) นั้นมียอดขายที่เพิ่มขึน้มามากทีเดียว โดยอัตราการเติบโตของ หัวเว่ย 
(Huawei) นัน้ เมื่อเทียบกับปีที่แลว้นัน้มีอัตราเติบโตมากถึง 50.3% (ปีที่แลว้ Huawei ขายมือถือ
ไปได ้39.3 ลา้นเครื่อง และปี 2019 ขายไปได ้59.1 ลา้นเครื่อง) และแบรนดจ์ีนอีกแบรนดอ์ย่าง
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Vivo ก็ท าอัตรายอดขายเติบโตไดดี้ เพราะเติบโตถึง 24% เลยทีเดียว โดยปีนี ้Vivo ขายมือถือได ้
23.2 ลา้นเครื่อง (ซึ่งยอดขายของ Vivo จะใกลเ้คียงกับ OPPO เพราะ OPPO ขายมือถือได ้23.1 
ลา้นเครื่อง และในปีนีย้อดขายของ OPPO ตกลงเล็กน้อย เพราะปีที่แล้วสามารถขายมือถือได ้
24.6 ลา้นเครื่อง มากกว่าไตรมาสเดียวกนัในปีนี)้ 

ส่วนอันดับส่วนแบ่งทางการตลาดของมือถือทั่วโลก ประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2019 นั้นมี
อันดับดังนี  ้Samsung มีส่วนแบ่งทางการตลาด 23.1% ส่วน Huawei มีส่วนแบ่งทางการตลาด 
19.0% ส่วน Apple มีส่วนแบ่งทางการตลาด 11.7% ส่วน Xiaomi มีส่วนแบ่งทางการตลาด 8.0% 
ส่วน  Vivo มีส่วนแบ่ งทางการตลาด 7.5% และ OPPO มีส่วนแบ่ งทางการตลาด 7.4% 
(Corporation, 2562) 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า ในอนาคตอนัใกลน้ี ้โทรศพัทม์ือถือ สมารท์โฟน แบรนด์
หัวเว่ย มีแนวโน้มที่จะสามารถขึน้มาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในตลาดโลกและประเทศไทยได้  หาก
ยอ้นกลบัไปเมื่อปี 2559 หวัเว่ย สรา้งแรงสั่นสะเทือนใหก้บัวงการ “สมารท์โฟน” ดว้ยการประกาศ
ร่วมพัฒนาทางด้านนวัตกรรม Co-Engineered กับแบรนด์กล้องถ่ายภาพระดับต านานอย่าง 
“Leica” เพื่อน าเอานวัตกรรม รวมถึงการออกแบบชิน้เลนสส์ู่การพัฒนากลอ้งบนสมารท์โฟนใน
ตระกูล Huawei P series จนกลายเป็นสมารท์โฟนรุ่นแรก ที่มาพรอ้มกบักลอ้งถ่ายภาพตีตราดว้ย
เเบรนด ์Leica ในรุ่น Huawei P9 สมารท์โฟนที่มีจุดขายและเกิดมาเพื่อผูใ้ชง้านที่หลงใหลในการ
ถ่ายภาพโดยเฉพาะ ตอ้งยอมรบัว่า Huawei P series ถือเป็นจุดเทิรน์นิ่งพอยตค์รัง้ส  าคญัของแบ
รนด ์หลังจากการเปิดตัว Huawei ได้ทยอยปล่อยคอนเทนต์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ
กลอ้งบนสมารท์โฟนของตนว่าเจ๋งจริงไม่ใช่เเค่การตลาด ท าไดม้ากกว่ากลอ้งมือถือทั่วไป ทัง้ในเเง่
ของควอลิตีภ้าพ ฟังกช์ันปรบัเเมนนวลต่างๆ รูรบัเเสง สปีดชัตเตอร ์เพื่อมอบประสบการณ์ใหก้ับ
ผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเต็มที่ เเละพรอ้มทลายทุกขอ้สบประมาท ที่ส  าคัญที่สุดของการกา้วขา้มขีดจ ากัดใน
ครัง้นีคื้อการสรา้งกลุ่มลกูคา้กลุ่มใหญ่ที่หลงใหลในการถ่ายภาพไดอี้กเพียบ นอกจากนัน้ Huawei 
ก็ไดน้ าเทคโนโลยีจากไลกา้ไปต่อยอดพัฒนาสู่ Huawei P10, P20, P30 รุ่นใหม่ๆ รวมถึงน าไปใช้
กบั Huawei Mate series อีกดว้ย นอกจากเรื่องกลอ้งที่ถือว่าเป็นจดุขาย ของ หวัเว่ย แลว้ ยงัมีดีที่
การใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และพฒันานวตักรรมใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง (มารเ์ก็ตเธียร,์ 2562) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ และมีความสนใจศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์แนวคิดปัจจยัผลิตภัณฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑ ์ดา้น
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้าน
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้าน
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คุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสัมพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล และแนวทางในการพัฒนา ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคยิ่งขึน้ ทั้งยังเป็นประโยชนก์ับผูป้ระกอบการรวมถึงผูท้ี่
สนใจ 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลัก
ของผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑ์
ควบ และดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ัก
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับ
ตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. งานวิจัยนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถน าผลวิจัยด้านการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ไปใชใ้นการปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ และคิดคน้พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในการขยายฐาน
ผูบ้รโิภคใหม่ใหม้ากขึน้ 

2. ผลวิจัยที่ไดใ้นครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนก์ับผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หัวเว่ย จากการพัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์ใหดี้ขึน้ตรงกับความตอ้งการ เนื่องจาก
วิจยันีมุ้่งเนน้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัท ์มือถือแบบสมารท์
โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลวิจยัที่ได ้เป็นประโยชนก์บัผูท้ี่สนใจทั่วไป ในการน าผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางใน
การศกึษาในสว่นที่สนใจ เพื่อที่จะไปต่อยอดต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสิน ใจซื ้อ โท รศัพท์  มื อ ถือแบบสมาร์ท โฟน  ตราสินค้าหั ว เว่ย  ของผู้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ไดก้ าหนด ขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้และท าการวิจยั ดงันี ้

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หัวเว่ย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

ตราหัวเว่ย อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% ยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546) ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่มไวจ้  านวน 15 คน เพื่อใหไ้ดเ้ป็น
ตวัแทนที่ดีของประชากร รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามขัน้ตอน

ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จบัฉลาก 

เพื่อสุ่มเลือกเขต จากกลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม ซึ่งมี 50 เขต โดยสุ่มกลุ่มละ 1 
เขต รวม 6 เขต ดังนี ้เขตปทุมวัน เขตลาดพรา้ว เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย 
และเขตบางแค 

ขัน้ตอนที่ 2 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนด
ขนาด ตวัอย่างในเขตที่สุ่มไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 ตามสดัส่วนจ านวนตวัอย่างทัง้หมด จะไดต้วัอย่างเขต
ละเท่าๆ กนั คือ 66-67 คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ
เลือกกลุ่ม  ตัวอย่างตามอาคารส านักงาน และห้างสรรพสินค้า โดยเจาะจงเฉพาะผู้ที่ ใช้
โทรศัพทม์ือถือแบบ สมารท์โฟน จะเริ่มจากการสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามใหต้อบ จนครบ
ตามจ านวนที่ตอ้งการ  
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ขัน้ตอนที่ 4 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการ
เก็บรวบรวม ข้อมูล โดยท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่  บริเวณอาคาร
ส านกังานและหา้งสรรพสินคา้ที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่ 3  ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชดุ 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระที่ใชใ้นการศกึษา คือ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์มีดงันี ้

1.1 เพศ ซึ่งแบ่งเป็น 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุซึ่งแบ่งเป็น 
1.2.1 15 - 24 ปี 
1.2.2 25 - 34 ปี 
1.2.3 35 - 44 ปี 
1.2.4 45 - 54 ปี 
1.2.5 ตัง้แต่ 55 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพทางการสมรส ซึ่งแบ่งเป็น 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา ซึ่งแบ่งเป็น 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.5 อาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 
1.5.1 นิสิต นกัศกึษา 
1.5.2 ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/ เจา้ของกิจการ 
1.5.5 แม่บา้น/ พ่อบา้น/ เกษียณอายุ 
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1.5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.................................................... 
1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งแบ่งเป็น 

1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  
1.6.2 10,001 - 20,000 บาท  
1.6.3 20,001 - 30,000 บาท  
1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป  

2. ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์
2.1 ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์
2.2 ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์
2.3 ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 
2.4 ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

3. คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย 
3.1 ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
3.2 ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ 
3.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้   
3.4 ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ 

4. ตวัแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในด้าน 

ต่างๆ ที่มีฟังก์ชั่น การท างานนอกเหนือจากการใช้โทรศัพท์ เช่น มีระบบ 4G มีแอปพลิเคชัน 
อย่างเช่น Line Facebook Instragram ใชอิ้นเทอรเ์น็ทเพื่อท่องเว็บ หรือ รบั-ส่งอีเมล ์ดูหนัง ฟัง
เพลง ฯลฯ  

2. สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย หมายถึง โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ที่ ผลิตและ
จ าหน่ายโดยบรษิัท หวัเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) มีตน้ก าเนิดที่ประเทศจีน  

3. ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชส้มารท์โฟน ตราหัวเหว่ย มีอาย ุ
15 ปีขึน้ไป 
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4. ลักษณะประชากรศาสตร ์หมายถึง ลักษณะของผู้บริโภคที่ใชโ้ทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเหว่ย ประกอบ ดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

5. ปัจจยัผลิตภณัฑ ์หมายถึง ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย  
5.1. ประโยชนห์ลกั หมายถึง ประโยชนพ์ืน้ฐานของโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

ตราหวัเว่ยท่ีผูบ้ริโภค ไดร้บัจากการซือ้ และ การใชโ้ดยตรงจากโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน เช่น 
ความกวา้งและความคมชดัของจอภาพ กลอ้งความละเอียดสงู แรม หน่วยความจ าภายใน ความจุ
สงูสดุแบตเตอรี่ ปอ้งกนัน า้และฝุ่ น ฟังกช์ั่นการท างานที่หลากหลายของโทรศพัท ์ฯลฯ  

5.2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑห์รือผลิตภัณฑพ์ืน้ฐาน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบ้ริโภคสามารถสัมผัสหรือรบัรูไ้ด ้ซึ่งเป็นส่วนที่โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ท า
หน้าที่สมบูรณ์ขึน้ หรือเชิญชวนให้ใช้ยิ่งขึน้ เช่น ขนาด สี และรูปร่างของโทรศัพท์มือถือแบบ  
สมารท์โฟน ฯลฯ 

5.3. ผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง หมายถึง คณุสมบติัและเงื่อนไขที่ผูบ้ริโภคคาดหวัง ว่าจะ
ไดร้บัและจะใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน เช่น ถา้ซือ้เครื่อง แถมแผ่น
บันทึกข้อมูล 128GB. นาฬิกาอัจฉริยะ หูฟังไรส้าย ล าโพงบลูทูธ หรือ โปรแกรมท่ีถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์ หรือ ลงโปรแกรมใหฟ้รี 

5.4. ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชนเ์พิ่มเติมหรือบริการที่ผูบ้ริโภคจะไดร้บั
ควบคู่กบัการซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เช่น การรบัประกนั 2 ปี หรือ ซ่อมฟรี 

5.5. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หมายถึง คณุสมบติัของโทรศพัทม์ือถือใหม่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือพฒันาไป เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต เช่น มีหน่วยประมวลผล 
ระบบปฎิบติัการ ใหม่ 

6. คุณค่าตราสินค้า โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย หมายถึง การเกิด
ความรูส้ึกเชิงบวกต่อตราสินคา้หัวเว่ย ในสายตาของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ต่างๆ โดยโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย จะท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกแตกต่างจาก
สมารท์โฟน แบรนดอ่ื์นๆ สามารถช่วยอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 

6.1 ด้านการรูจ้ักตราสินค้า หมายถึง การที่ผู ้บริโภคสามารถจดจ าชื่อตราสินค้า
หวัเว่ย รวมไปถึงสามารถนึกถึง และคุน้เคยในตราสินคา้นีม้ากกว่าแบรนดอ่ื์น 

6.2 ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ หมายถึง การที่บริโภคไดร้บัประสบการณ์โดยตรง
จากตัวสินค้า โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย เช่น มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดู
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สวยงาม มีฟังกช์ั่นการใชง้านที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพการใชง้านที่ดี รวมไปถึงความพึงพอใจ
ในคณุภาพของสินคา้ 

6.3 ดา้นความสมัพันธก์บัตราสินคา้ หมายถึง การรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ในความรูส้ึก
ของผูบ้รโิภคว่าไดร้บัความคุม้ค่าจากตราสินคา้ ท าใหเ้กิดความเชื่อมนัในคณุภาพของสินคา้ และมี
ความตัง้ใจที่จะซือ้สินคา้ 

6.4 ดา้นความภักดีกับตราสินคา้ หมายถึง ความตอ้งการในการซือ้ซ  า้ ตลอดจนมี
การบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนมาใชจ้นเกิดการติดใจ และตอ้งการใชส้ินคา้นัน้ ใหน้านเท่านานตราบเท่าที่
ความพอใจยงัคงอยู่ 

7. การตัดสินใจซือ้ หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับ
การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กับ

การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้ 

 
                ตวัแปรอิสระ                                                                              ตวัแปรตาม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินค้า
หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อาย ุ 
- สถานภาพทางการสมรส 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์

- ประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์

- รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์

- ความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์

- ผลิตภณัฑค์วบ 

- ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์
 

คุณค่าตราสินคา้ 

- การรูจ้กัตราสินคา้ 

- คณุภาพท่ีรบัรูต้ราสินคา้ 

- ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้   
- ความภกัดกีบัตราสินคา้ 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน  มีการ ตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ ์ที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ 
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัครงันี ้ผูว้ิจยัไดม้ีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลู เอกสารต่างๆ โดยอาศยัขอ้มลู

พืน้ฐานจากทฤษฎี แนวความคิด และผลงานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการประกอบงานวิจยั
เรื่อง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และคุณ ค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีการ
น าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ 
5. ประวติัและความเป็นมาของโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
6. ขอ้มลูเก่ียวกบั บรษิัท หวัเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) 
7. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์

ความหมายของประชากรศาสตร ์
ชัยวัฒ น์  ป ญ จพงษ์  และณ รงค์  เที ยนส่ ง  (2521)  กล่ าวว่า  ประชากรศาสตร ์

(Demography) หมายถึงวิชาที่ศึกษาเก่ียวกบัประชากร เพราะค าว่า “Demo” หมายถึง “People” 
ซึ่งแปลว่า “ประชาชน” หรือ“ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ 
“Description” ซึ่งแปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพิจารณาจากรากศพัทค์ าว่า “Demography” 
น่าจะมีความหมายตามที่กลา่วขา้งตน้ คือวิชาที่เก่ียวกบัประชากร 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชีพ การศึกษา ที่กล่าวมานีเ้ป็นเกณฑท์ี่
มักใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด มีความส าคัญและสถิติที่วดัไดข้องประชากรที่ช่วยก าหนดตลาด
เปา้หมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืนตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญั ดงันี  ้

1. อาย ุ(Age) เนื่องจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่
มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุ  โดยที่ตัวแปรด้านประชากรศาสตรท์ี่
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แตกต่างของส่วนตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความส าคญัที่ตลาดอายสุว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรเรื่องการแบ่งส่วนการตลาด  นักการตลาดต้องศึกษา 
ตัวแปรนีอ้ย่างรอบครอบเนื่องจาก ปัจจุบนัตัวแปรดา้นเพศ มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บรโิภคการเปลี่ยนแปลงนีอ้าจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างานมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัยงัคงเป็นเป็นหมายที่ส  าคญัใน
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และยังมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งในเรื่องที่
เก่ียวกบัหน่วยผูบ้รโิภค จะสนใจจ านวนและลกัษณะของบคุคลในครวัเรือนที่ใชส้ินคา้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งด้านสื่อที่ เก่ียวข้องกับผู้
ตดัสินใจในครวัเรือนเพื่อช่วยเรื่องการพฒันากลยทุธก์ารตลาด 

4. รายได้ อาชีพ และการศึกษา (Income, Occupation and Education) เป็นตัวแปร
ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด มักสนใจผูบ้ริโภคที่มีความร ่ารวย แต่ยังไงก็ตามตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ยังเป็นครอบครวัที่มีรายได้ต ่า ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาดจากการยึด
เกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียว คือ รายไดจ้ะเป็นตวัชีค้วามสามารถในการจ่ายสินคา้ แทจ้รงิแลว้การเลือก
ซือ้สินคา้ อาจถือเป็นเกณฑใ์นรูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ นักการตลาด
ส่วนใหญ่ มักเอาเกณฑ์รายไดร้วมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ หรืออ่ืนๆ เพื่อก าหนดตลาด
เปา้หมายใหม้ีความชดัเจนมากขึน้จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรของลกัษณะประชากรศาสตร ์

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของคนแต่ละคนที่แตกต่างกัน 
โดยที่คณุสมบติัจะมีอิทธิพลในการท าการสื่อสารกบัผูร้บัสาร อย่างไรก็ตาม ในสถานการณต่์างๆ
การสื่อสารกันนัน้ ผูร้บัสารมีปริมาณแตกต่างกันดว้ย การวิเคราะหผ์ูร้บัสารจ านวนนอ้ยคนมักไม่
ค่อยมีปัญหา หรือหากมีปัญหาก็นอ้ยกว่าการวิเคราะหผ์ูร้บัสารที่มีจ านวนมาก เพราะว่าสามารถ
วิเคราะหผ์ูร้บัสารทุกคนได ้แต่คนจ านวนมากเราไม่สามารถวิเคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนได ้ดังนั้น 
วิธีการที่ดีที่สดุในการวิเคราะหผ์ูร้บัสารที่มีจ านวนมาก คือการจ าแนกผูร้บัสารออกเป็นกลุม่ๆ ตาม
ลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ การศึกษาศาสนา 
สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซึ่งคุณสมบติัเหล่านีล้ว้นมีผลต่อ การรบัรู ้การตีความ และการเขา้ใจใน
การสื่อสาร 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในดา้นสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ 
อารมณ ์จากงานวิจยัดา้นจิตวิทยาแสดงใหเ้ห็น ความแตกต่างอย่างมากในเรื่องความคิดค่านิยม 
และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะสงัคมและวฒันธรรมไดก้ าหนด ใหก้ิจกรรมของทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั 
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2. อายุ (Age) มีความส าคัญกับมยุษยใ์นเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากเป็นตัวก าหนดหรือ
บอกถึงความมีประสบการณข์องบุคคลดงัค ากลา่วที่ว่าผูใ้หญ่ อาบน า้รอ้นมาก่อน เกิดมาหลายฝน 
สิ่งเหล่านีล้ว้นบ่งชี ้แสดงความคิด ความเชื่อ ลกัษณะการโตต้อบต่อเหตกุารณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ของ
บุคคล โดยทั่วไปแลว้ อายุเพิ่มขึน้ มีประสบการณ์สูงขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มขึน้ ท าใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงตัง้แต่วิธีคิดและสิ่งที่สนใจ 

3. การศกึษา (Education) หรือความรู ้มีความส าคญักบัผูร้บัสาร การไดร้บัการศึกษาใน
ยคุสมยั รวมถึงระบบการศึกษาที่ต่างกนั ท าใหค้วามรูส้ึกนึกคิดและความตอ้งการ แตกต่างกนั คน
ทั่วไปมักจะสนใจหรือยึดแนวความคิดในสาขาของตนเองเป็นหลกั และบุคคลมักมีลกัษณะบาง
ประการที่แสดงถึงพืน้ฐานการศึกษา รวมถึงสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษาได้
อบรม กล่อมเกลา ใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพไปในทางที่แตกต่างกัน ผูส้อนก็มีส่วน ผ่านการสอดแทรก
ความรูส้กึนึกคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน  

4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้แก่ เชือ้ชาติ
และชาติพนัธุ ์ภูมิล  าเนา ถิ่นฐาน พืน้ฐานของครอบครวั อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยั
เหลา่นีล้ว้นมีความส าคญักบัผูร้บัสาร ซึ่งงานวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นว่า สถานะทาง
สงัคม และเศรษฐกิจของผูร้บัสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิรยิาของผูร้บัสารที่มีต่อผูส้่งสาร 

5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนามีความส าคญักบัตวัผูร้บัสาร ทัง้ทางดา้นทศันคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรม โดยศาสนานัน้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับคน และกิจกรรมต่างๆตลอดทัง้ชีวิตของ
คน 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 

ความหมายของการตัดสินใจ 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539) ไดใ้หค้วามหมายของว่า การตดัสินใจ(Decision making) เป็น

การก าหนดปัญหาและโอกาส ทางเลือกที่เสนอ การเลือกตดัสินใจ และการท าตามผลลพัธน์ัน้ หรือ
หมายถึง กระบวนการสรา้ง การประเมินถึงทางเลือก และการตดัสินใจ โดยที่เลือกจากทางเลือกที่
มีอยู่ 
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โมเดลการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ (ผูบ้รโิภค) Model of buyer (Consumer) behavior 
และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค (Factors influencing consumer’s 

buying behavior)  

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2546). การบรหิารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ดวง
กมลสมยั.  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)  
 เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์โดยที่จุดเริ่มตน้ จาก

การที่เกิดสิ่งกระตุน้ (Stimulus) จะเกิดความตอ้งการต่อมา และเขา้มาในความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ 
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผูผ้ลิตหรือแมแ้ต่ผูข้ายเองกไ็ม่สามารถคาดเดาได ้
ความรูส้ึกนึกคิดนั้นได้อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซือ้ แล้วเกิดการตอบสนอง (Buyer’s 
response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) 

จุดเริ่มตน้ของโมเดลนี ้อยู่ที่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ค่อย
ท าเกิดการตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลนีอ้าจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึน้จากภายในร่างกาย (Inside stimulus) และสิ่ง
กระตุ้นภายนอก (Outside stimulus) ควรสนใจในสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้เกิด เป็นความ
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ตอ้งการผลิตภัณฑ ์โดยสิ่งกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซือ้สินคา้ (Buying motive) ซึ่งใช้
เหตจุูงใจซือ้ดา้นจิตวิทยา (อารมณ)์ และดา้นเหตผุล ก็ได ้สิ่งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ 

1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) นักการตลาดสามารถ
ควบคุมสิ่งกระตุ้นนี ้ได้ อีกทั้งต้องจัดการให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นที่ เก่ียวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1 สิ่งกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
1.1.2 สิ่งกระตุน้ ดา้นราคา (Price)  
1.1.3 สิ่งกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Distribution)  
1.1.4 สิ่งกระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other stimulus) ความต้องการผูบ้ริโภคที่อยู่ภายนอก ไม่
สามารถควบคมุได ้สิ่งกระตุน้เหลา่นี ้มีดงันี ้

1.2.1 สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได ้ของ
ผูบ้รโิภค ลว้นมีอิทธิพลกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

1.2.2 สิ่งกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ ในสว่น
ฝากถอนเงินอตัโนมติั จะมีอิทธิพลท าใหค้วามตอ้งการใหใ้ชบ้รกิารธนาคารมากขึน้ 

1.2.3 สิ่งกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น 
กฎหมายลดภาษีสินคา้บางประเภท  

1.2.4 สิ่งกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ตามเทศกาล สามารถกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซือ้สินคา้ในเทศกาล 

2. กล่องด าหรือความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) ความรูส้ึกนึกคิดของ
ผู้ซื ้อที่ เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ ต้องพยายามที่จะค้นหา โดย
ความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้จะไดร้บัอิทธิพลจากตวัผูซ้ือ้เองและกระบวนการตดัสินใจ 

2.1 ลักษณะของผู้ซือ้ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง 
ปัจจยัดา้นสว่นบคุคล ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer decision process) ประกอบดว้ย 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
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3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
(Buyer’s purchase decisions) ผูบ้รโิภคจะตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ดงันี ้

3.1 การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product decision) ตัวอย่าง การเลือก
ผลิตภณัฑ ์อาหารว่าง มีทางเลือกคือ ขนมเคก้ ผลไม ้ชา กาแฟ 

3.2 การตัดสินใจดา้นตราสินคา้ (Brand choice) ตัวอย่าง ถา้ผูบ้ริโภคเลือกนม
สดบรรจภุณัฑแ์บบกลอ่ง จะเลือกโชคชยั ดชัมิลล ์เป็นตน้ 

3.3 การตัดสินใจดา้นผูข้าย (Dealer decision) ตัวอย่าง ผู้บริโภคจะเลือกจาก 
รา้นคา้ที่ใกลท้ี่พกัอาศยั หรือหา้งสรรพสินคา้ใด  

3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase timing) วิธีการซือ้ที่ผูบ้ริโภคพิจารณา
จาก ทัศนคติต่อเรื่องเวลาและระยะทาง (Attitude toward time and distance) และการตัดสินใจ
จบัจ่ายหลายประเภท (Multiple shopping decision) ส่วนใหญ่ไปรา้นคา้ที่มีของครบทุกอย่างใน
รา้นเดียว (One stop shopping) 

3.5 การตัดสินใจดา้นปริมาณการซือ้ (Purchase amount) ผูบ้ริโภคจะเลือกว่า
ซือ้จ านวน 1 ขวด 6 ขวด หรือ 12 ขวด 

ขั้นตอนการตัดสินใจซือ้ 
ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Buying decision process) เป็นขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ของ

ผู้บ ริโภคจ านวนมาก ในกระบวนการซื ้อ  นั้น เอง พบว่า ผู้บริโภคจะผ่ านกระบวนการ  
5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1)การรบัรูค้วามตอ้งการ (2)การคน้หาขอ้มลู (3)การประเมินผลทางเลือก (4)การ
ตดัสินใจซือ้ (5)พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2541) 

 

ภาพประกอบ 3 โมเดล 5 ขัน้ตอน ในกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค  

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ดวง
กมลสมยั. 
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1. การรับ รู ้ค วามต้อ งการ (Need recognition) หรือ  การรับ รู ้ปัญ หา (Problem 
recognition) คือ การที่รบัรูถ้ึงความตอ้งการในตนเอง ซึ่งอาจจะเกิดขึน้เองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน้ 
เช่น ความดีใจ ความผิดหวัง ความเสียใจ เป็นต้น โดยรวมถึงความต้องการในร่างกาย 
(Physiological needs) และความต้องการที่เป็นความปรารถนา (Aegvired needs) หรือความ
ต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological needs) เมื่อถึงระดับหนึ่งแล้ว สิ่งเหล่านี ้จะเกิดขึน้ จน
กลายเป็นสิ่งกระตุน้ โดยจะทราบว่าวิธีที่จะจดัการกบัสิ่งกระตุน้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท าใหรู้ ้
ว่าจะตอ้งตอบสนองสิ่งกระตุน้ แบบไหน 

ส าหรบัขั้นกระตุน้ความตอ้งการ งานของนักการตลาดนีม้ี 2 ประการ คือ (1) เขา้ใจสิ่ง
กระตุน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่มีอิทธิพลถึงผูบ้ริโภค (2)แนวความคิดการกระตุน้ความตอ้งการ ช่วยให้
รูว้่าระดบัความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) หากความตอ้งการถูกกระตุน้ในระดับที่มาก
พอ และสิ่งที่สามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ไม่ไกล ผูบ้รโิภคจะด าเนินการในทนัทีใหเ้กิดความ
พอใจ แต่บางครัง้ความตอ้งการเกิดขึน้ แต่ไม่สามารถสนองความตอ้งการได้เลย จะท าใหค้วาม
ตอ้งการถูกจดจ า เพื่อในภายหลังได้หาทางสนอง หลังจากความตอ้งการถูกกระตุ้น และสะสม
เต็มที่ จะท าใหเ้กิด ความตัง้ใจที่ใหไ้ดร้บัการสนองความตอ้งการ โดยการพยายามคน้หาขอ้มลูจาก
โฆษณา หรือจากค าแนะน าของเพื่อน จากแหล่งขอ้มูลต่างๆโดยขอ้มูลนั้นจะเก่ียวกับคุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ ์และปรมิาณขอ้มลูที่คน้หา ขึน้อยู่กบั บคุคล ว่าเผชิญกบัการแกปั้ญหามากหรือนอ้ย 

ดงันัน้ ท าใหน้กัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มลูที่ผูบ้ริโภคแสวงหา และ
อิทธิพลมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกแหลง่ขอ้มลูของผูบ้ริโภค แหลง่ขอ้มลูของผูบ้รโิภค 

ประกอบดว้ย 4 กลุม่ ไดแ้ก่ 
2.1 แหลง่ขอ้มลูบคุคล (Personal sources) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั ฯลฯ 
2.2 แหล่งการคา้ (Commercial sources) ไดแ้ก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน 

การคา้ การบรรจภุณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ 
2.3 แหลง่ชมุชน (Public sources) ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค ฯลฯ 
2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริโภค 

ประสบการณข์องผูท้ี่ใช ้
2.5 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่รบัผิดชอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑห์รือวิจยัตลาดผลิตภณัฑ ์ประสบการณต์รงจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค  
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อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วน
บคุคลของผูบ้รโิภค โดยทั่วไปผูบ้ริโภคไดร้บัขอ้มลูต่างๆ จากแหลง่การคา้ ซึ่งนกัการตลาดสามารถ
การใหข้อ้มลูได ้ขอ้มลูแต่ละแบบจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้รโิภคแตกต่างกนั 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) เมื่อผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จาก 
ขัน้ที่ 2 ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดเขา้ใจและน าไปสู่การประเมินผลทางเลือกต่อไป นกัการตลาดควรตอ้งรู ้
ถึง วิธีที่ผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการประเมินผลทางเลือก ซึ่งกระบวนการประเมินผลนัน้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย 
และกระบวนการเดียวไม่สามารถใช้ได้กับผู้บริโภคทุกคน กระบวนการส าหรบัการประเมินผล
พฤติกรรมผูบ้รโิภคมีดงันี ้

3.1 คุณสมบติัผลิตภัณฑ ์(Product attributes) ผูบ้ริโภคจะพิจารณา ตัวผลิตภัณฑ ์
มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดในความรูส้กึของผูซ้ือ้จะแตกต่างกนั คณุสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑน์อกจาก
ท าใหเ้กิดความสนใจทั่วๆไป ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแตกต่างกัน สิ่งที่สนใจแตกต่างกัน นักการ
ตลาดจึงแบ่งการตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเป็นส่วนๆ ที่สรา้งความพอใจขั้นต้นที่
แตกต่างกนัใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

3.2 ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักับแตกต่างกนัของคุณสมบติัผลิตภัณฑ ์โดยนกัการ
ตลาดตอ้งพยายามที่จะคน้หาและตอ้งจดัล าดบัคณุสมบติัผลิตภณัฑ ์

3.3 ผูบ้ริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกบัตราสินคา้ เพราะว่าความเชื่อถือของ 
ผูบ้ริโภคนั้น ขึน้อยู่กับประสบการณ์ที่ผูบ้ริโภคไดร้บั และความเชื่อถือว่าตราผลิตภัณฑ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดต้ลอด 

3.4 ผู้บริโภคมีทัศนคติกับการเลือกตราสินค้า โดยจะผ่านกระบวนในเรื่องการ
ประเมินผล เริ่มตน้จากการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท์ี่สนใจ แลว้เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์กับตราต่างๆ ผูซ้ือ้แต่ละคนจะก าหนดรูปแบบความชอบกับผลิตภัณฑไ์ดห้ลายวิธี 
แมแ้ต่ผูซ้ือ้คนเดียว อาจมีปฏิบติัที่แตกต่าง แต่อย่างไรก็ตามนักการตลาดก็ไดป้ระโยชนจ์ากการ
สมัภาษณ ์กลุม่ตวัอย่างเพื่อคน้หาวิธีที่ประเมินผลผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภค เพื่อเขา้สูข่ัน้ตอนต่อไป 

4. การตัดสินใจซื ้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่  3  
สามารถช่วยผู้บริโภคให้ก าหนดความพอใจกับผลิตภัณฑ์ ที่ เป็นทางเลือกทั่ วไป ผู้บริโภคจะ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑท์ี่ชอบมากที่สดุ ปฏิเสธซือ้สินคา้ที่ตนเองไม่ถกูใจที่จะซือ้และปัจจยัที่เกิดขึน้
ระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื ้อ 3 ประการคือ หลังจากการประเมิน
ทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซือ้ และเกิดการตดัสินใจซือ้ ความตั้งใจซือ้และการตดัสินใจซือ้
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นัน้แตกต่างกนั โดยความตัง้ใจซือ้น าไปสู่การตดัสินใจซือ้ แต่ไม่เสมอไปเพราะมีปัจจยัอ่ืนที่เกิดขึน้
มาระหว่างความตัง้ใจซือ้กบัการซือ้จรงิ ดงันี ้

4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง จะมี
ทศันคติดา้นที่บวก และดา้นที่ลบ ทศันคติของบคุคลนัน้จะมีผลกบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือ้ 

4.2 ปัจจยัสถานการณท์ี่คาดคะเนไว ้(Anticipated situational factors) ผูบ้ริโภคมัก
คาดคะเนปัจจยัที่มีความเก่ียวขอ้ง เช่น คาดคะเนรายจ่ายในครอบครวั คาดคะเนก าไรสินคา้ และ
คาดคะเนผลประโยชนผ์ลิตภณัฑ ์

4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated situational factors) 
ในขณะที่ผูบ้ริโภคก าลงัตัดสินใจซือ้ จะมีสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซือ้ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบการบริการของพนักงานขาย หรือ
ผูบ้รโิภคเกิดอารมณเ์สีย นกัการตลาดเชื่อว่าปัจจยัที่ไม่ไดค้าดคะเนไว ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
อย่างมาก 

การตัดสินใจซือ้ของบุคคลแต่ละคน จะตอ้งมีการปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได ้ซึ่ง
การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคอาจไดอิ้ทธิพลมาจากความเสี่ยงที่รบัรู ้(Perceived risk) ซึ่งปริมาณ
ความเสี่ยงนั้นขึน้อยู่กับ (1)จ านวนเงินที่ เก่ียวข้อง (2)ปริมาณที่ไม่แน่นอนของคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ (3)ระดับความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค ซึ่งจะลดภาวะความเสี่ยงโดยการหลีกเลี่ยงการ
ตดัสินใจ พยายามรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผูใ้กลช้ิด เพื่อน หรือแหลง่ขอ้มลูต่างๆ หรือ
เลือกซือ้สินคา้ที่มีชื่อเสียง และมีการรบัประกนัสินคา้ 

5. ความรูส้ึกภายหลังการซือ้ (Post purchase feeling) หลังจากซือ้และได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ ์พึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซือ้ซ  า้ อีก 
หรือหากไม่ตรงที่คาดหวงัไว ้ผูบ้รโิภคจะไม่พอใจและมีแนวโนม้ค่อนขา้งสงูที่จะไม่ซือ้ซ  า้ 

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2550) กล่าวสรุปเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคไว้ 

ดงันี ้

ปัจจัยภายใน 
1. ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของ

มนุษย์ทั้ง 3 ประการ ใช้แทนกันได้ ความจ าเป็น (Needs) ใช้กับสินค้าเพื่อการครองชีพ ความ
ต้องการ (Wants) ใช้กับความต้องการในทางจิตวิทยาที่มีมากกว่าความจ าเป็น ส่วนความ
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ปรารถนา (Desire) เป็นความต้องการที่สูงสุดทางด้านจิตวิทยา ดังนั้นความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ ช่วยให้สามารถขายสินค้าได ้โดยที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาไดเ้พราะความจ าเป็นและ
ความตอ้งการคือปัญหา 

2. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง จุดวิกฤตของปัญหา ที่ท าใหผู้บ้ริโภคมีความไม่สบายใจ 
ท าใหเ้กิดเป็นความตอ้งการที่รุนแรง ท าใหใ้หบุ้คคลตอ้งหาวิธีเพื่อมาตอบสนองความพึงพอใจ ไม่
ว่าจะเป็นความไม่สบายทางร่างกายหรือแม้แต่จิตใจ จนท าให้ให้เกิดความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว โดยแรงจูงใจมีพืน้ฐานมาจากความจ าเป็น เมื่อความจ าเป็นเกิดเป็นความรุนแรง
ขึน้ในใจแลว้นัน้ ก็จะกลายเป็นตณัหาแห่งความตอ้งการ แต่ถา้ความตอ้งการนัน้ไม่รุนแรงพอก็จะ
ไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนั้นนักการตลาดตอ้งกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการซือ้จนกระทั่ งเกิด
ความต้องการสู่จุดวิกฤติ จนท าให้ผู ้บริโภคมีความไม่สบายใจอย่างรุนแรง (Tension) ท าให้
ผูบ้รโิภคตอ้งคน้หาวิธีมาตอบสนองความตอ้งการของตนเองนัน้ 

3. บคุลิกภาพ (Personality) คือลกัษณะนิสยัโดยรวมที่มีการพฒันาขึน้ ในระยะยาว ของ
บุคคล และมีผลกระทบที่ ไม่ เหมือนกันกับการก าหนดรูปแบบการโต้ตอบ หรือตอบสนอง 
(Response)  

4. ทัศนคติ (Attitude) คือการประเมินในเรื่องความพอใจ หรือไม่พอใจ ความรูส้ึกและ
ท่าที ที่มีต่อความคิดหรือแมแ้ต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทศันคติเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดการปฏิบติัของผูบ้รโิภค โดย
ทศันคติมีสิ่งที่มาก าหนด 3 ประการ คือ ความรู ้ความรูส้ึก และแนวโนม้นิสยั หรือความพรอ้มที่จะ
กระท า โดยนักการตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี ้ซึ่งผูบ้ริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
สินคา้ ก็จะพยายามรกัษาเอาไว ้ส่วนผูบ้ริโภคที่มีทัศนคติที่ไม่ดีก็จะพยายามเปลี่ยนทัศนคติให้
ชอบสินคา้ของเราจนได ้

5. การรบัรู ้(Perception) คือ กระบวนการซึ่งบุคคลเลือกและตีความข้อมูล เพื่อที่จะ
ก าหนดภาพที่มีความหมาย และในแง่การตลาดการรบัรูถื้อว่าเป็นสิ่งส าคญัมาก 

6. การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึ่ งเกิดจาก
ประสบการณ์ ดังนั้นการเรียนรูจ้ึงเป็นการที่บุคคลได้ประสบการณ์ไว ้นักการตลาดจึงต้องใส่
ประสบการณก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ที่ถูกตอ้ง 

ปัจจัยภายนอก 
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งที่ก าหนดอ านาจซือ้ (Purchasing power) ของ

ผูบ้ริโภค เมื่อผูบ้รโิภคเกิดความตอ้งการในตวัสินคา้ แต่ราคานัน้แพงเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถซือ้ได ้
สิ่งนีถื้อว่าเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้
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2. ครอบครวั (Family) ท าใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ ์นกัการตลาด
ตอ้งเข้าใจว่าในกระบวนการทางสังคม (Socializing agent) ครอบครวันั้นส่วนหนึ่งของตัวแทน 
เพื่อเตรียมคนเข้าสู่สังคม ประกอบด้วย ครอบครวั โรงเรียน ศาสนา สื่อสารมวลชน โดยการ
เตรียมพรอ้มเขา้สูส่งัคมนัน้ ครอบครวัจะเป็นพืน้ฐานใหแ้ต่ละบุคคลในการด ารงชีวิต  

วงจรชีวิตครอบครวั (Family life cycle) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความ
ตอ้งการที่แตกต่างกัน ในผลิตภัณฑแ์ละพฤติกรรมการซือ้ โดยมีความสมัพันธ์กบั ความสนใจแต่
ละบุคคลและสถานภาพทางการเงิน นกัการตลาดจะเลือกกลุ่มเป้าหมายจากวงจรชีวิต ครอบครวั 
ซึ่งวงจรชีวิตครอบครวัมี 9 ขัน้ คอทเลอร ์ฟิลลิป (Kotler Philip, 2000, อา้งถึงใน ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์
และคณะ, 2546) 

ขั้นที่  1 เป็นโสด (Bachelor stage) อยู่ ในวัยรุ่น  ยังหนุ่มยังสาว (Young, single 
people not living at home) มีภาระทางการเงินน้อย มักจะซือ้ของอุปโภคบริโภคส่วนตัว สนใจ
การพกัผ่อน และสินคา้ที่ไดร้บัความนิยม เช่น เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง เครื่องประดบั เป็นตน้ 

ขัน้ที่ 2 คู่สมรสใหม่ (Newly married couples) ยงัอยู่ในวยัที่ยงัหนุ่มสาวและยงัไม่มี
บุตร (Young and no children) โดยมีอตัรา รวมถึงช่วงระยะเวลาการซือ้สินคา้ที่สงูที่สุด มกัจะซือ้
สินคา้ถาวร เช่น รถยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอรท์ี่จ  าเป็น 

ขั้นที่  3 ครอบครัวที่ มีบุตรขั้นที่  1 (Full nest I) บุตรคนเล็กมีอายุต ่ ากว่า  6 ปี 
(Youngest child under six) มกัจะซือ้สินคา้ถาวรที่ใชใ้นบา้นมากที่สดุ เช่น เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องซกั
ผา้ เครื่องดดูฝุ่ น และผลิตภณัฑเ์พื่อเด็ก รวมทัง้มีความสนใจเป็นพิเศษในผลิตภณัฑใ์หม่แต่สภาพ
คลอ่งทางการเงินอยู่ในระดบัต ่า 

ขั้นที่  4 ครอบครัวที่มีบุตรขั้นที่  2 (Full nest II) บุตรคนเล็กอายุ 6 ปีหรือมากกว่า
(Youngest child six or over) มีฐานะทางการเงินที่ดีขึน้ ภรรยาอาจจะท างานดว้ย เพราะบุตรเขา้
โรงเรียน สินคา้บรโิภค เช่น อาหาร เสือ้ผา้ เครื่องเขียน และแบบเรียน  

ขัน้ที่ 5 ครอบครวัที่มีบุตรขัน้ที่ 3 (Full nest III) บิดา มารดา อายุมากและบุตรโตแลว้ 
และไม่ได้แต่งงาน (Old married couples with dependent children) มีฐานะทางการเงินดีขึน้ 
สามารถซือ้สินคา้ถาวรและเฟอรน์ิเจอรใ์หม่ได ้ผลิตภัณฑท์ี่บริโภคอาจจะเป็นรถยนต ์การพักผ่อน
และการท่องเที่ยวท่ีหรูหรา บา้นที่มีหลงัใหญ่ขึน้ 

ขั้นที่ 6 ครอบครวัที่มีบุตรแยกครอบครวัขั้นที่ 1 (Empty nest I) บิดา มารดามีอายุ
มาก (Old married couples) บุตรแยกครอบครวัและหัวหน้าครอบครวัท างานอยู่  มีฐานะทาง
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การเงินดี มีเงินเก็บ ชอบเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อพักผ่อน บริจาคทรพัยส์ิน บ ารุงศาสนา รวมถึง
การช่วยเหลือสงัคม แต่ไม่สนใจผลิตภณัฑใ์หม่ 

ขั้นที่ 7 ครอบครวัที่มีบุตรแยกครอบครวัขั้นที่ 2 (Empty nest II) บิดา มารดา อายุ
มาก (Older married) บุตรแยกครอบครวัและหวัหนา้ครอบครวัเกษียณแลว้ มีรายไดล้ดลง อาศัย
อยู่ในบา้น มกัซือ้ยารกัษาโรค และผลิตภณัฑข์องผูส้งูอาย ุ

ขัน้ที่ 8 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากมีฝ่ายหนึ่งที่เสียชีวิตหรือหย่าขาด และยังท างาน
อยู่ (Solitary survivors, in labor force) ยังคงมีรายไดอ้ยู่ พอใจการท่องเที่ยวแต่มีความตอ้งการ
ขายบา้น 

ขัน้ที่ 9 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากมีฝ่ายหนึ่งที่เสียชีวิตหรือหย่าขาด และออกจาก
งาน (Solitary survivors, retired) มีรายได้น้อย และรายจ่ายจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
ตอ้งการความเอาใจใส ่ดแูลเป็นพิเศษ 

3. สงัคม (Social group) ประกอบดว้ย รูปแบบการด ารงชีวิต(Lifestyles) ค่านิยมสงัคม 
(Social values) และความเชื่อถือ (Belief) นักการตลาดต้องมองว่าในเรื่องการอยู่ร่วมกันมี
อะไรบา้ง ที่อิทธิพลของสงัคมมีต่อมนุษย ์โดยเฉพาะเรื่องบรรทดัฐาน (Norm) กล่าวคือ ตอ้งรูว้่าใน
สงัคม ยอมรบัเรือ่งไหนได ้หรือยอมรบัเรื่องไหนไม่ได ้

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นของค่านิยมพืน้ฐาน (Basic values) การรบัรู ้(Perception) 
ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) เรียนรูโ้ดยเป็นสมาชิกของสงัคมในครอบครวั 
ซึ่งเป็นวิถีทางในการด าเนินชีวิตหรือรูปแบบ ที่คนส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบั นกัการตลาดตอ้งรูว้่า
แต่ละสังคมนั้นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หากจะท าการตลาดในประเทศไทย จะต้องค านึงถึง
สงัคมและวฒันธรรมของประเทศไทยดว้ย 

5. การติดต่อธุรกิจ (Business contacts) หมายถึง โอกาสของผูบ้ริโภค ที่ไดเ้ห็นสินคา้
นัน้ๆ สินคา้ใดที่ผูบ้ริโภคไดรู้จ้กั เห็นบ่อยๆ มีความคุน้เคย จะท าใหเ้กิดความไวว้างใจและยินดีที่จะ
ใชส้ินคา้นั้น แต่สินคา้ที่ผูบ้ริโภคไม่รูจ้ัก ไม่ ค่อยเห็น จะไม่มีความคุน้เคย เมื่อไม่คุน้เคยก็จะไม่มี
ความไวว้างใจ ผูบ้รโิภคจะไม่ใชส้ินคา้นัน้ ดงันัน้ การท าธุรกิจจึงตอ้งเนน้เรื่องของการท าใหเ้กิดการ
พบเห็นในตราสินคา้ น าสินคา้ไปใหผู้บ้รโิภคไดพ้บเห็น รูจ้กั ไดย้ิน ไดฟั้ง สมัผสั ดว้ยความถ่ีที่สงู 
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3. แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

ความหมายของผลิตภัณฑ ์
 ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2541) ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายใน

รูปแบบธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้า และพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขาย 
อาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ โดยประกอบดว้ย สินคา้ บริการ สถานที่  องคก์ร หรือบุคคล 
และในสายตาของลูกคา้ ตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) จึงจะท าใหส้ามารถขาย
ได ้การก าหนดกลยทุธ ์จะค านึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปนี ้

1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง 
ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation)  

2. องคป์ระกอบ (คณุสมบติั) ของผลิตภัณฑ ์(Product component) เช่น ประโยชน ์
พืน้ฐาน รูปลกัษณ ์คณุภาพ ตราสินคา้ เป็นตน้ 

3. การก าหนดต าแหน่ งผลิตภัณฑ์  (Product positioning) คือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ของบรษิัท ตอ้งแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคณุค่าในจิตใจของลกูคา้ที่เป็นเปา้หมาย  

4. การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product development) เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑล์กัษณะใหม่
และปรบัปรุงใหดี้ขึน้ (New and improved) โดยค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ 
ตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งขึน้ 

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ ์
(Product line) 

ระดับผลิตภัณฑม์ี 5 ระดับ (Five product levels) 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ 

หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ด้านต่างๆ มี  5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์หลัก 
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์หรือส่วนที่มีตัวตน ผลิตภัณฑค์วบ ผลิตภัณฑท์ี่คาดหวงั และศักยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ประโยชน์หลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชน์พื ้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้รโิภค จะไดร้บัโดยตรงจากการซือ้สินคา้ 

2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible product) หรือ ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน (Basic 
product) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที่ผูบ้รโิภคสามารถสมัผสัหรือรบัรูไ้ด ้ซึ่งเป็นส่วนที่เสรมิให้
ผลิตภณัฑท์ าหนา้ที่ไดดี้ขึน้ หรือเชิญชวนใหน้่าใชย้ิ่งขึน้ ประกอบดว้ย 

2.1 คณุภาพ (Quality) 



  24 

2.2 รูปรา่งลกัษณะ (Feature) 
2.3 รูปแบบ (Style) 
2.4 การบรรจภุณัฑ ์(Packaging) 
2.5 ตราสินคา้ (Brand) 
2.6 ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ (Other physical product) 

3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected product) หมายถึง คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู ้ซือ้
คาดหวงัว่าจะไดร้บั และใชเ้ป็นขอ้ตกลงในการซือ้สินคา้ การเสนอผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงัจะค านึงถึง
ความพงึพอใจของลกูคา้ 

4. ผลิตภัณฑค์วบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการที่เพิ่มเติม 
โดยผูซ้ือ้จะไดร้บัควบคู่จากการซือ้สินค้า ประกอบดว้ย บริการก่อนและหลังการขาย ส่วนใหญ่
ผลิตภณัฑค์วบนัน้บรษิัทจะจดัโดยผ่านคนกลางในรูปแบบต่างๆ ดงันี ้

4.1 การใหบ้รกิารติดตัง้ (Installation) 
4.2 การขนสง่ (Transportation) 
4.3 การรบัประกนั (Insurance) 
4.4 การใหส้ินเชื่อ (Credit) 
4.5 การใหบ้รกิารอ่ืนๆ (Services) 

5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Potential product) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาไป เพื่อในอนาคต สนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
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ภาพประกอบ 4 แสดงองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์5 ระดบั  

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ. (2546). การบรหิารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ดวง
กมลสมยั.  

4. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งที่มีตวัตนและไม่มีตวัตน สามารถตอบสนอง

ผูซ้ือ้ ท าใหเ้กิดความพอใจ อาจเป็นบรรจุภัณฑ ์สี ราคา คุณภาพและตราสินคา้ ตลอดจนบริการ
และชื่อเสียงของผูข้าย หรือเป็นสิ่งที่น าสูต่ลาด ตอบสนองความตอ้งการ หรือความจ าเป็นของผูซ้ือ้ 
โดยแบ่งสินคา้ออกเป็น (Phillip, 2000) 

1. สินค้าที่มีลักษณะทางกายภาพ (Physical Product) เช่น อาหาร โทรศัพท ์
โทรทศัน ์เป็นตน้ 

2. การบรกิาร (Service) เช่น ธนาคาร โรงแรม บรษิัทประกนัภยั เป็นตน้ 
3. รา้นคา้ปลีก (Retail) เช่น ซุปเปอรส์โตร ์หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
4. บคุคล (Person) เช่น นกักีฬา นกัแสดง นกัรอ้ง เป็นตน้ 
5. องคก์ร (Organization) เช่น องคก์รทางการคา้ องคก์รที่ไม่หวงัผลก าไร เป็นตน้ 
6. สถานที่ (Location) เช่น เมือง ประเทศ เป็นตน้ 
7. แนวคิด (Idea) โดยจ าแนกสินคา้เป็น 5 ระดบั คือ 
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1. คุณประโยชนห์ลกั (The Core Benefit) เป็นความตอ้งการพืน้ฐานที่ผูบ้ริโภค
จะไดร้บัจากสินคา้หรือบรกิาร  

2. ระดบัสินคา้ทั่วไป (The Generic Product Level) เป็นสินคา้พืน้ฐานทั่วไป ซึ่ง
เป็นคณุสมบติัที่จ  าเป็นของสินคา้เท่านัน้ 

3. ระดับสินค้าคาดหวัง (The Expected Product Level) เป็นคุณสมบัติของ
สินคา้ที่ผูซ้ือ้คาดหวงัจะไดร้บัเมื่อซือ้สินคา้ 

4 . ร ะ ดั บ สิ น ค้ า เพิ่ ม เติ ม (The Augmented Product Level)  คุ ณ ส ม บั ติ
ผลประโยชนห์รือบรกิารท่ีเพิ่มเขา้มาในสินคา้หรือบริการ เพื่อสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง 

5. ระดับสินค้าที่มีศักยภาพ (The Potential Product Level) เป็นสิ่งที่เพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงของสินคา้ ซึ่งจะมีในอนาคต  

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
เป็นแนวความคิดที่นักวิชาการและนกัการตลาด ใหค้วามสนใจ โดยพยายามที่จะหาค า

จ ากัดความวิธีการในการวัดคุณค่าตราสินคา้ตลอดจนการศึกษาในเรื่องวิธีการและผลของการ
สรา้งตราสินคา้ใหม่ใหแ้ข็งแกรง่ 

ความหมายของคุณค่าตราสินค้า 
มีนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห ้ความหมาย ค าจ ากดัความไวอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้
ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2543) ไดใ้หค้วามหมายคณุค่าตราสินคา้ว่าเป็น คณุค่าของผลิตภณัฑ์

ที่รบัรู ้(Perceived Value) ในสายตาผู้ซือ้ การที่ตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวก ใน
สายตาของผูซ้ือ้ จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงันี ้

1. บรษิัทจะสามารถลดสินคา้ (Brand Loyalty) 
2. บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการคา้เรื่องการต่อรองกับผูจ้ัดจ าหน่ายและผูค้า้ปลีก

เพราะ ลกูคา้คาดหวงัไวว้่าจะมีการจดัหาตราสินคา้ไวข้ายจากคนกลาง 
3. บริษัทจะสามารถตัง้ราคาไดสู้งกว่าคู่แข่งเพราะการรบัรูใ้นเรื่องคุณภาพมีสูงกว่า

คู่แข่ง 
4. บริษัทสามารถขายตราสินคา้ไดม้ากขึน้เพราะชื่อตราสินคา้สรา้งความเชื่อถือสูง 

ดงันัน้ ตราสินคา้จะช่วยเลี่ยงการแข่งขนัในดา้นราคาใหบ้รษิัทได ้
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ไดใ้หค้วามหมายของ คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ไวว้่า 

หมายถึง ตราสินคา้ของบริษัท ที่มีความหมายเชิงบวก ในสายตาของลกูคา้หรือผูซ้ือ้นัน้ ตอ้งสรา้ง
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คณุค่าใหม้ากที่สดุกบัตราสินคา้ กล่าวคือ การที่คนมีความรูเ้รื่องตราสินคา้ มีผลในการสรา้งความ
แตกต่างใหต้ราสินคา้ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของตราสินคา้นัน้ โดยจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ ผูบ้ริโภค
คุน้เคย มีความรูส้ึกที่ดีและมั่นคง ต่อตราสินคา้ สามารถจดจ าตราสินคา้ คุณลกัษณะที่ไม่ซ  า้กับ
ตราสินคา้อ่ืน 

ความหมายตราสินค้า 
คอทเลอร ์ฟิลลิป และ แกรี่ อารม์สตรอง (Kotler Philip และ Gary Armstrong, 1996, 

อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2543) ไดใ้หค้วามหมายของตราสินคา้ว่าเป็นชื่อ (Name) ค า (Term) 
สญัลกัษณ ์(Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่งนัน้ ซึ่งระบุถึงสินคา้และการ
บริการของผูข้ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ส่วนต่างๆ ที่เป็น
ตราสินคา้มีดงักลา่ว 

1. ชื่อตราสินค้า (Brand Name) จะแตกต่างจากความเป็นตราสินค้า (Brand) 
เพราะชื่อตราสินคา้ สามารถออกเสียงและจับตอ้งได ้(Tangible) แต่ความเป็นตราสินคา้ จะเป็น
ความทรงจ าในตราสินคา้หรือภาพลกัษณ ์ที่อยู่ในสมองผูบ้รโิภค จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) 

2. เงื่อนไขไดแ้ก่การแจง้ว่าซือ้อย่างไร ขายอย่างไร การรบัประกันและการใชบ้ริการ
ต่างๆ มี หรือไม่ 

3. รูปลกัษณ ์เช่น โลโก ้การออกแบบสินคา้ 
4. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ไดอ้ธิบายถึงลักษณะของ

ตราสินคา้ (Brand) ว่าควรจะตอ้งมี 
1. บุคลิกที่ยั่งยืน (Durable Personality) ประกอบด้วยการรวมกันของ คุณค่า

ทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่าดา้นการใชส้อย (Functional Value) ตลอดจนคุณค่า
ดา้นจิตวิทยา (Psychological Value) 

2. การตัดสินใจซือ้สินค้าเกิดขึน้ เพราะผู้บริโภคมีความรูส้ึกที่ถูกต้อง และพึง
พอใจในตราสินคา้ 

3. ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งที่สรา้งไดจ้ากโรงงาน แต่คุณค่าของตราสินคา้นัน้ เกิดจาก
การรบัรู ้ภาพลกัษณ ์(Perceptual mage) ของผูบ้รโิภค 

4. คู่แข่งขนัสามารถเลียนแบบคณุลกัษณะของสินคา้ได ้แต่คณุค่าของตราสินคา้
คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้เพราะเป็นเอกลกัษณท์ี่อยู่ในใจผูบ้ริโภค การที่ผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ใด
นัน้เป็นเพราะตราสินคา้แตกต่างกนั ดงันัน้ตราสินคา้ที่ประสบความส าเรจ็ ตอ้งมีความแตกต่างใน
ใจผูบ้ริโภค สรุปโดยรวม ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ส่วนประสมของหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ 
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(Name) ค า (Term) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) เพื่อบ่ง
บอกถึงความแตกต่างของสินคา้หรือบรกิาร ใหแ้ตกต่างไปจากคู่แข่งขนั 

ความส าคัญของตราสินค้า 
ตราสินคา้มีความส าคญักบัผูซ้ือ้และผูข้าย (ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2543) ดงันี ้

1. ความส าคญัของตราสินคา้ที่มีต่อผูซ้ือ้หรือผูบ้รโิภค มีดงันี ้
1.1 ท าใหผู้ซ้ือ้นัน้เรียกชื่อสินคา้ไดถ้กูตอ้ง 
1.2 ท าใหผู้ซ้ือ้รูจ้กัคณุภาพสินคา้ และเห็นความแตกต่างระหว่างสินคา้ 
1.3 ท าใหผู้ซ้ือ้นัน้ทราบถึงผลิตภณัฑใ์หม่จากตราสินคา้ 
1.4 ท าใหผู้ซ้ือ้นัน้มีอิสระต่อการเลือกตราสินคา้ 

2. ความส าคญัของตราสินคา้ที่มีต่อผูข้ายหรือนกัการตลาด มีดงันี ้
2.1 ผูข้ายใชต้ราสินคา้ในการโฆษณา สง่เสรมิการตลาดอ่ืนๆ 
2.2 ช่วยสรา้งยอดขายและควบคมุสว่นครองตลาด 
2.3 ช่วยในการแนะน าสินคา้ใหม่ 
2.4 ช่วยเรื่องการก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ จากค าจ ากดัความและความส าคัญ

ของตราสินคา้ จะเห็นไดว้่า ตราสินคา้ ไม่ไดเ้ป็นเพียงตราสินคา้หรือบรรจุภัณฑ์เพียงเท่านัน้ แต่
เป็นการรวมกนัของทกุสิ่งที่ผูบ้รโิภครบัรู ้เก่ียวกบัตวัสินคา้ 

 เดวิส เอเคอร ์(Aaker, 1996) แบ่งองค์ประกอบของตราสินค้าออกเป็น 2 ส่วน
ดว้ยกนั โดยที่ทัง้ 2 ส่วนมีความสมัพันธซ์ึ่งและกนั เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกบัตรา
สินคา้ไปในทิศทางเดียวกนั ดงัแสดงในภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 5 แสดงแบบจ าลององคป์ระกอบตราสินคา้ 

ที่มา: David Aaker. (1996). Building Strong Brand. New York: Free Press. 

จากภาพประกอบ ตราสินคา้ประกอบดว้ย 2 สว่น (วิรยิา สาโรจน,์ 2543) คือ 
1. สินคา้ (Product) ถือเป็นแก่นกลางเรื่องความเป็นสินคา้ ประกอบดว้ย ขอบเขต 

(Scope) คื อ  การเชื่ อม โยงตราสิ นค้ากับป ระ เภทสิ นค้า  (Product Class) เช่ น  HP เป็ น 
คอมพิวเตอร ์หรือ ไทยประกนัชีวิต เป็น การประกนัชีวิต ฯลฯ การเชื่อมโยงตราสินคา้ที่แข็งแกรง่กบั
สินคา้ได ้หมายความว่า เมื่อพูดถึงประเภทของสินคา้ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงตราสินคา้ของเรากเป็น
อนัดับแรก โดยตราสินคา้ที่โดดเด่นนัน้ผูบ้ริโภคจะนึกถึงเป็นตราสินคา้เดียว ตราสินคา้ที่แข็งแกร่ง
จึงตอ้งเป็นตราสินคา้ทีสามารถเชื่อมโยงกบัประเภทสินคา้ไดอ้ย่างเด่นชดั ในส่วนของคณุลกัษณะ
(Attribute) มีความส าคัญกับผูบ้ริโภคในเรื่องการตัดสินใจซือ้และสรา้งประสบการณ์จากการใช้
สินค้า เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายกว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ นอกจากนั้นโดยทั่วไปผู้บริโภคจะไม่ค่อย
ค านึงถึงกระบวนการส าหรบัการหาขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ และไม่สนใจหนา้ที่ของสินคา้เท่าไหร ่
แต่กลบัใหค้วามส าคญัรูปแบบและประโยชนอ่ื์นมากกว่า 

2.องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณข์องผูใ้ช ้(User Imagery) กลา่วคือ
สินคา้ก าหนดต าแหน่งของตัวเองจากผู้ที่ใชส้ินคา้ ถิ่นก าเนิดของสินคา้ (Country of Origin) เป็น
สิ่งทีบอกความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของสินคา้ เนื่องจากผลิตจากประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิด 
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เช่น นาฬิกา Swatch ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นนาฬิกาท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น การเชื่อมโยง
สินคา้กับประเทศแหล่งก าเนิด สามารถสรา้งและแสดงใหเ้ห็นถึงความมีคุณภาพที่ดี มีการผลิต
อย่างประณีตและพิถีพิถนั ซึ่งจะท าใหส้ินคา้จากประเทศนัน้ เป็นสินคา้ที่ผูบ้รโิภคตอ้งการมากที่สดุ 

การเชื่อมโยงกับองคก์ร (Organizational Associations) เป็นการมององคก์รในแง่ของ
คุณลักษณะเรื่องความเป็นผูน้  าทางเทคโนโลยี คุณภาพสินคา้ และความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งหลอ่หลอมมาจากประชาชน วฒันธรรม ค่านิยม และโครงการต่าง ๆ  

สัญลักษณ์ (Symbols) ที่แข็งแกร่งสามารถก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และ
โครงสรา้งที่ท าใหผู้บ้ริโภคจดจ าตราสินคา้และนึกถึงตราสินคา้ไดไ้ม่ยาก สญัลกัษณข์องตราสินคา้
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ภาพลกัษณท์ี่เห็นได ้(Visual Imagery) เป็นสิ่งทีสามารถจ าไดแ้ละ
มีพลงั (2) การเปรียบเทียบ (Metaphors) เช่น นกัฟุตบอลทีมชาติองักฤษ โฆษณารองเทา้ฟุตบอล 
Nike เปรียบเทียบสดุยอดของนกัฟุตบอล กับความเป็นหนึ่งของตราสินคา้ เป็นตน้ และ (3) มรดก
ของตราสินค้า (Brand Heritage) หมายถึง สิ่งที่ เป็นตัวแทนของแก่นตราสินค้า นอกจากนั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค (Brand-Customer Relationship) สามารถสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ ดี เนื่องมาจากผู้บริโภคมีความรูส้ึกในด้านที่ดีกับตราสินค้า ผลประโยชน์ด้าน
อารมณ ์(Emotional Benefits) คือ การที่ผูบ้ริโภคเกิดความรูส้ึกดา้นอารมณ์เป็นตัวเพิ่มและสรา้ง
ประสบการณ์การเป็นเจา้ของหรือการใชส้ินคา้ และทา้ยสุดผลประโยชนจ์ากความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (Self Expressive Benefits) คือ การซือ้หรือการใชส้ินคา้ก็เพื่อบ่งบอกใหเ้ห็นความเป็นตัว
ของตวัเอง 

คุณค่าของตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภค (Customer-based Brand Equity) 
การสรา้งคุณค่าใหต้ราสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) มีหลกัเกณฑ ์

ดงันี ้
1. ตอ้งก่อใหเ้กิดความรูส้กึว่าสินคา้นัน้ แตกต่างจากสินคา้อ่ืน 
2. คณุค่าในตราสินคา้เกิดขึน้เมื่อผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้ หรือเกิดความ

พึงพอใจในบางเรื่อง ซึ่งเกิดจากลกัษณะตราสินคา้ที่เป็นเอกลกัษณ ์และแข็งแกร่งในความทรงจ า
ของลกูคา้ 

คณุสมบติัของตราสินคา้ (Brand Characteristics) (เสรี วงษม์ณฑา, 2540) มีดงันี ้
1. ต้องอยู่ในความคิดของลูกค้า (Exist Only in the Mind of the Customer) 

โดยผูบ้ริโภคมีความรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ และมีการรบัรูอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าใหเ้กิดคณุค่าในตรา
สินคา้ (Brand Value) อยู่ในความคิดและนึกถึงของผูบ้รโิภค ตราสินคา้ไม่ถกูใครเลียนแบบได ้
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2. มีคณุค่าก็ต่อเมื่อลกูคา้มีความรูส้ึกในทางที่ดี ในขณะที่จะซือ้สินคา้ ดงันัน้ จึง
ตอ้งสรา้งตราสินคา้ใหม้ีลกัษณะที่ดีเพื่อใหอ้ยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคเหนือตราสินคา้อ่ืนๆ ในประเภท
ที่เหมือนกัน ตราสินคา้จะมีความหมายต่อเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีและมีพฤติกรรมที่อยาก
สนับสนุนตราสินคา้ ในช่วงการตัดสินใจซือ้ ซึ่งจะมีค่าก็ต่อเมื่อเกิดความคิดในดา้นดี (Positive 
Thinking) ในสถานการณ์การซือ้ (Out of Buying Situation) ตราสินค้านั้น ก็ไม่มีความหมาย 
เพราะลูกคา้รูจ้ักและชื่นชมตราสินคา้ แต่ไม่ซือ้สินคา้ ดังนั้น ตอ้งพยายามสรา้งตราสินคา้ให้เกิด
การระลกึถึงและคิดถึงในเวลาที่ลกูคา้จะซือ้ใหไ้ด ้แลว้เกิดพฤติกรรมการซือ้ ไม่ใช่แค่จ าไดแ้ลว้ชอบ 

3. อยู่ในความทรงจ าของลูกคา้ (The Brand is a Living Memory) แต่อย่างไรก็
ตามตราสินคา้เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ อาจจ าไดห้รือจ าไม่ได ้อาจดีขึน้หรือแย่ลง ดังนัน้จึงตอ้งกระตุน้ให้
เห็นตราสินคา้บ่อยๆ เพื่อเพิ่มความถ่ีของวิธีการสื่อสารตามสินคา้ (Brand Contact) 

4. เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิต (Living Thing) ดังนั้น เราจึงตอ้งใชเ้ครื่องมือการตลาด
เพื่อสรา้งความทรงจ าในตราสินค้าอย่างต่อเนื่ อง (Living Memory) และเป็นความทรงจ าใน
ลักษณะที่ ดียิ่งขึน้เรื่อยๆ (Growth Memory) โดยใช้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
(Marketing Communication) ในการใส่ความ รู้ในตราสิ นค้า  (Brand Knowledge) อย่ าง
สม ่าเสมอ (Constantly) 

5. มีลกัษณะทางพนัธุกรรม (The Brand is a Generic Program) หมายความว่า 
ตราสินคา้มีลกัษณะเฉพาะและเด่น คือ หากจะสรา้งตราสินคา้ไดน้ัน้ ตอ้งใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

6. เป็นตัวสรา้งความหมาย และทิศทางของการส่งเสริมการตลาดของสินค้า 
(The Brand Gives Products Their Meaning and Direction) การสื่อสารทางการตลาดไม่ว่าจะ
ใชเ้ครื่องมือใด ตอ้งสามารถใหค้วามหมายทีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้นัน้ โดยชดัเจนขึนเรื่อยๆ และ
ท าใหส้ินคา้มีลกัษณะเฉพาะตวั 

7. เป็นพันธะสัญญาระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (A Brand is a 
Contract) คือ เป็นพันธะสญัญาระหว่างผูส้ื่อสารกบัผูซ้ือ้ ผูบ้ริโภคเลือกซือ้ตราสินคา้นัน้ เพราะผู้
สื่อสารได้ระบุถึงลักษณะทางพันธุกรรมในตราสินค้านั้น ท าให้เป็นสัญญาที่ไม่มีการเขียนก็
เหมือนกับเขียนไวแ้ลว้ (Invisible Contract) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะตอ้งสอดคลอ้งกับการ
สื่อสารทางการตลาดทัง้หลาย และจะสอดคลอ้งกับความคาดหวังที่ผูบ้ริโภคหวังไว้ จากที่ไดร้บัรู ้
เก่ียวกบัสินคา้จากเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่นกัการตลาดใช ้

8. ความรูเ้ก่ียวกับตราสินค้า ที่จะได้รบัผลกระทบจากกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆ เช่น การจัดแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ท าให้ความรู้เก่ียวกับตราสินค้า



  32 

เปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ ใหร้ะลึกว่าทุกกิจกรรมที่ธุรกิจท านัน้ตอ้งสง่ผลต่อตราสินคา้ และเมื่อความรู้
เก่ียวกบัตราสินคา้เปลี่ยน พฤติกรรมของผูบ้รโิภค ที่มต่ีอตราสินคา้อาจเปลี่ยนได ้

ปัจจัยเก่ียวกับความรูใ้นตราสินคา้ที่ส  าคัญ คือ การน าหลกัในการสื่อสารทางการตลาด  
2 ประการ มาใช ้คือ 

1. ตระหนกัว่าทกุกิจกรรมการตลาดมีผลกระทบกบัความรูใ้นตราสินคา้  
2. การเปลี่ยนแปลงในความรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้จะมีผลกระทบต่อยอดขาย  

องคป์ระกอบของคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 
คณุค่าของตราสินคา้นัน้มีองคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนั คือ 

1. การรู้จักชื่อตราสินค้า (Brand Name Awareness) 
การรูจ้ักชื่อสินค้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณค่าตราสินค้า และจัดว่าเป็น

จุดเริ่มตน้ที่จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ เพราะการที่ตราสินค้า  เข้ามาอยู่ในใจผู้บริโภคได้ใน
ขณะที่ก าลงัซือ้ 

2. คุณภาพทีถู่กรับรู้ (Perceived Quality) 
คณุภาพที่ถูกรบัรู ้หมายถึง ความรูส้ึกที่รบัรูถ้ึงคณุภาพโดยรวม ของผูบ้รโิภคหรือ

คณุภาพที่เหนือกว่าสินคา้อ่ืนของตราสินคา้อ่ืน โดยจะมีการค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใชง้าน
หรือคณุสมบติัของสินคา้นัน้ๆ จดัว่าเป็นสว่นส าคญัอย่างหนึ่งของคณุค่าตราสินคา้ เพราะเป็นสิ่งที่
ท าใหผู้บ้ริโภคทราบถึงความแตกต่างและต าแหน่งของสินคา้นัน้ รวมทัง้ท าใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลที่
จะซือ้สินคา้นัน้ดว้ย 

3. ความสัมพันธก์ับตราสินค้า (Brand Associations) 
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ หมายถึง การเชื่อมโยงตราสินคา้เขา้กบัความทรงจ า

ของผู้บริโภค เช่น เมื่อจะซือ้สินคา้ไทย ก็จะนึกถึงความประณีต เป็นต้น ทั้งยังมีส่วนช่วยท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถดึงข่าวเก่ียวกับตราสินคา้ออกมาจากความทรงจ า ท าใหส้ินคา้มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง  ทัง้ยงัท าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลในการซือ้สินคา้ สรา้งทศันคติเชิงบวกใหต้ราสินคา้ 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ แสดงถึงความยึดมั่นของผูบ้รโิภคที่มีต่อตราสินคา้ ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้นัน้เป็นองคป์ระกอบของคณุค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ทีมีความส าคัญ 
เพราะจะเห็นไดว้่าผูบ้รโิภคจะเปลี่ยนไปใชส้ินคา้อ่ืนหรือไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ท าให้
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ผู้บริโภคเกิดการซือ้ซ  า้ ท าให้เห็นถึงศักยภาพตราสินค้าในทางการตลาด เช่น ผู้บริโภคจดจ า
ลกัษณะและมั่นใจในศกัยภาพ โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนตราหวัเว่ย ก็จะซือ้สินคา้นัน้ เป็นตน้ 

5. สินทรัพยป์ระเภทอื่นๆของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
สินทรพัยข์องตราสินคา้ เช่น สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ รวมถึงความสมัพันธ์

ของช่องทางการจดัจ าหน่าย ฯลฯ เป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่งของคณุค่าตราสินคา้ซึ่งมีค่า สามารถ
ปกปอ้งตราสินคา้จากคู่แข่งขนัได ้

 

ภาพประกอบ 6 แสดงแบบจ าลองคณุค่าของสินคา้ (Brand Equity)  

ที่มา : David Aaker. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value 
of a Brand Name. New York: Free Press. 
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การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 
ผูบ้ริโภคสามารถวัดการรบัรูต้ราสินคา้ ไดจ้ากความรูข้องผูบ้ริโภคเก่ียวกับตราสินคา้ว่า

ผูบ้ริโภครบัรูใ้นสิ่งที่รกัการตลาด สื่อสารเก่ียวกับตราสินคา้อย่างไร ซึ่งการรบัรูต้ราสินคา้แบ่งออก
ไดเ้ป็น 

1. การระลึกถึ งตราสินค้า เป็นอันดับแรกในใจของผู้ บ ริ โภค  (Top of Mind 
Awareness) ซึ่งในเชิงการตลาด ตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภคระลึกถึงเป็นอันดับแรกนั้น ท าใหผู้บ้ริโภค
สามารถตดัสินใจซือ้สินคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

2. การจ าไดโ้ดยไม่มีการแนะน า (Unaided Awareness) เป็นการระลึกถึง (Recall) 
ต่อตราสินคา้ที่เกิดขึน้ในใจผูบ้ริโภค โดยทีไม่มีการกระตุน้ใหเ้กิดการระลึกได ้ซึ่งในเชิงการตลาด 
ตราสินค้าที่ผูบ้ริโภคระลึกได้โดยไม่มีการแนะน านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความสนใจตรา
สินคา้นัน้ ซึ่งมีแนวโนม้ว่าผูบ้รโิภคจะตดัสินใจซือ้ เป็นอนัดบัแรกๆ 

3. การจ าไดโ้ดยมีการแนะน า (Aided Awareness) เป็นการระลึกไดโ้ดยที่ผูบ้ริโภค
ไดร้บัการกระตุน้ ใหเ้กิดการจ าได ้(Recognition) เช่น ถามผูบ้ริโภคว่ารูจ้ักสญัลักษณ์ตรา” S&P 
“หรือไม่ เป็นตน้ การที่ผูบ้ริโภคไดร้บัการกระตุน้จึงสามารถระลกึถึงตราสินคา้ไดน้ัน้ หมายความว่า 
ผูบ้ริโภครบัรู ้ถึงตราสินคา้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในเชิงการตลาดมีแนวโนม้ว่าตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภค
จ าไดเ้มื่อมีการแนะน านนั ผูข้ายสามารถชกัจงูใหซ้ือ้สินคา้ไดง้่ายขึน้ 

กล่าวโดยสรุป หลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดร้บัรูจ้ากสิ่งเรา้ต่างๆแลว้ จึงเกิดการเรียนรู ้ท าให้
เกิดความรู ้ความเชื่อ และประสบการณต่์อสินคา้ ซึ่งจะสะทอ้นความโนม้เอียงของจิตใจทางบวก
หรือทางลบ การที่จะทราบถึงความรูส้ึกของผูบ้ริโภคทีมี ต่อสัญลักษณ์ตราสินคา้ว่าโน้มเอียงไป
ทางบวกหรือลบนั้น ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าของสัญลักษณ์ตราสินค้าจะเป็น
เครื่องมือที่จะหาค าตอบของความรูส้กึของผูบ้ริโภค 

การวัดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Measurement) 
เควิน เลน เคลเลอร ์(Keller, 1998) ไดเ้สนอวิธีในการวัดคุณค่าตราสินคา้ในความรูส้ึก

ของผูบ้รโิภคไว ้2 แนวทาง คือ 
แนวทางที่ 1 การวดัคณุค่าตราสินคา้ทางออ้ม (Indirect Measure) ซึ่งจะเป็นการวดัจาก

ความรูเ้ก่ียวกับตราสินค้าของผู้บริโภค (Brand Knowledge) ทั้งในเรื่อง (1) การรูจ้ักตราสินค้า 
(Brand Awareness) ซึงจะวดัการระลกึได ้(Recall) และการจ าได ้(Recognition) (2) ภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ (Brand Image) ซึ่งจะวัดจากความชอบ (Favorably) ความแข็งแกร่ง (Strength) 

https://www.google.com/search?q=kevin+lane+keller&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMs1MUw3U-IEsdMtzE2ztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrEKZqeWZeYp5CTmpSpkp-bkpBbtYGUEALA7YZhOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj1p9ze_6PnAhWbX30KHezlAdwQmxMoATARegQIDxAH
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และลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) ของความเชื่อมโยงกับตราสินค้า โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

แนวทางที่ 2 การวดัคณุค่าตราสินคา้ทางตรง (Direct Measure) ซึ่งจะเป็นการวดัผลของ
คุณค่าตราสินค้าโดยวัดจากปฏิกิริยาของผู้บริโภค (Consumer Response) ที่มี ต่อกิจกรรม
การตลาดที่แตกต่างกนั ซึ่งมกัจะใชว้ิธีในเชิงทดลอง และเปรียบเทียบปฏิกิรยิาระหว่างกลุม่ทดลอง 
2 กลุม่ ทีมีกิจกรรมการตลาดและไม่มีกิจกรรมทางการตลาด 

จากแนวความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ แนวคิดการวดัคณุค่าตราสินคา้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า
คุณค่าตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภคทั้งในด้านการรบัรู ้(Perception) ความสัมพันธ์กับตรา
สินคา้ (Brand Association) และคณุค่าที่ถูกรบัรู(้Perceived Quality) ตลอดจนในเรื่องของความ
ภักดีต่อตราสินคา้นั้น สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่าเป็นคุณค่าที่เพิ่มขึน้ เกิดขึน้ในความรูส้ึกของ
ผูบ้ริโภคที่มีต่อตราสินคา้ และเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่สุด ของแนวคิดเรื่องตราสินคา้ เพราะ
คณุค่าที่แทจ้รงิของสินคา้เกิดจากความรูส้กึของผูบ้ริโภคทีมีต่อตราสินคา้ 

5. ประวัติและความเป็นมาของโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

วิวัฒนาการของโทรศัพทม์ือถือหรือโทรศัพทเ์คล่ือนที ่
เริ่มจาก 1) ยคุ 1G (1st generation) เริ่มตัง้แต่ยุคแรกที่ระบบยงัเป็นระบบอนาล็อก และ

มีการแบ่งความถ่ีออกมาเป็นช่องเล็กๆ ในยุคนีส้ามารถใชง้านทางดา้นเสียงเพียงอย่างเดียว แต่
อย่างไรก็ตามผู้ใช้ในยุคนี ้ก็ยังไม่ ได้มีความต้องการที่ จะใช้บริการประเภทอ่ืน 2) ยุค 2G 
(2ndgeneration) เนื่องจากผูใ้ชม้ีความตอ้งการและความหลากหลายดา้นการบรกิารมากขึน้ จึงมี
การพฒันาการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุจากแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิทลั ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้าน
ทางดา้นขอ้มลูเพิ่ม นอกเหนือจากบริการเสียง ท าใหยุ้คนีก้ลายเป็นยุคที่เฟ่ืองฟูของโทรศพัทม์ือถือ 
และเพราะการใหบ้รกิารทางดา้นขอ้มลู ท าใหเ้กิดบรกิารอ่ืนๆ ที่ตามมามาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การดาวนโ์หลดเสียงเรียกเขา้ ภาพส าหรบัแต่งในหนา้จอต่างๆ แต่บริการในยุคนีย้ังมีขอ้จ ากัดใน
เรื่องของความเร็วในการรบัส่งขอ้มูลที่ยังอยู่ระดับต ่า 3) ยุค 2.5G (2.5 generation) หลงัจากนั้น
เป็นยุคที่อยู่ระหว่าง 2G และ 3G ในยุคนี ้มีการน าเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio 
Service) มาใช ้เพื่อเพิ่มความเรว็ใหม้ากกว่ายุค 2G ในการรบัสง่ขอ้มลู เทคโนโลยี GPRS สามารถ
สง่ขอ้มลูไดท้ี่ ความเร็วสงูสดุ 115 kbps แต่ความเร็วของ GPRS ในการใชง้านจรงิถกูจ ากดัใหอ้ยู่ที่
ประมาณ 40 kbps เท่านั้น เป็นยุคที่เริ่มมีการใช้บริการ ในส่วนของข้อมูลมากขึน้ และการส่ง
ขอ้ความไดพ้ัฒนาจาก SMS มาเป็น MMS โทรศัพทม์ือถือก็เริ่มเปลี่ยนจากจอขาวด ามาเป็นจอสี 
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เสียงเรียกเขา้เปลี่ยนเป็น polyphonic รวมถึง truetone 4) ยคุ 2.75 คือยคุที่ต่อเนื่องมาจาก GPRS 
แต่จะมีการพฒันาความเร็วในการส่งขอ้มูลเพิ่มสงูขึน้ และเรียกเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลว่า EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) ซึ่งจะมีความเร็ว
มากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่าหรือมีความเรว็สงูสดุประมาณ 384 kbps การใชง้านจรงิความเร็ว
ประมาณ 80-100 kbps 5) ยุค 3G (3rd Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 นัน้จะเป็น
เทคโนโลยีที่ผสมผสานการรบัส่งขอ้มูลและเทคโนโลยีที่อยู่ ในปัจจุบันเขา้ดว้ยกัน รวมทัง้ส่งผ่าน
ข้อมูลโดยระบบไร้สาย (Wireless) ที่ความเร็วสูงกว่ายุค 2.75G นอกจากนี ้ 3G ยังสามารถ
ใหบ้ริการมัลติมีเดียไดอ้ย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การรบัส่งขอ้มูล แอปพลิเคชัน 
รวมทัง้บริการระบบเสียงดีขึน้ เช่น การรบัส่งไฟลท์ี่มีขนาดใหญ่ การใชบ้ริการวิดีโอ/วิดีโอคอนเฟอ
เรนซ ์ดาวนโ์หลดเพลง ชมภาพยนตร ์ดโูทรทศัน ์หรือดกูารถ่ายทอดสด ต่างๆ ได ้ซึ่งถา้เปรียบเทียบ
กับเทคโนโลยี 2G กับ 3G พบว่า 3G มีช่องสัญญาณความถ่ีและความจุ ในการรับส่งข้อมูล
มากกว่าเยอะเลย คณุสมบติัหลกัที่เด่นๆ อีกอย่างของระบบ 3G ก็คือ always on คือมีการเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เปิดเครื่องดว้ย 3G เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล ้โดยสรา้ง
ระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่าและเรียกว่า Universal Mobile Telecommunication Systems 
(UMTS) การเขา้ถึงเครือข่ายแบบไรส้ายสามารถกระท าไดด้ว้ยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ระบบยงัคงใชก้ารเขา้ช่องสญัญาณแบบ CDMA ซึ่งสามารถ บรรจุ
ช่องสญัญาณไดม้ากกว่า แต่ใชแ้บบแถบกวา้ง ระบบนีจ้ึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า WCDMA มีแนวโนม้
เชื่อมโยงสัญญาณกับอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างสมบูรณ์ และ 6) ยุค 4G (4th generation) เทคโนโลยี 
4G เป็นเครือข่ายไรส้ายความเร็วสูงชนิดพิเศษหรือเป็นเสน้ทางด่วนส าหรบัขอ้มูลที่ไม่ตอ้งอาศัย
การลากสายเคเบิล โดยระบบเครือข่ายใหม่นีจ้ะสามารถใชง้านไดแ้บบไรส้าย รวมถึง คุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติระหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกันเอง นอกจากนัน้สถานีฐานที่ท า
หนา้ที่ในการสง่ผ่านสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่จากเครื่องหนึ่งไปยงัอีกเครื่องหนึ่ง และมีตน้ทนุการ
ติดตั้งที่แพงในขณะนีจ้ะมีใหเ้ห็นกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร ้สายด้วย
ระดับความเร็วสูงที่ เพิ่ มขึ ้นถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที  (ธนวิชญ์  ใจเกลี ้ยง , เกียรติศักดิ ์ 
ชยัธีระยานนท,์ และ ศทัธา ข าสนิท, 2557) 

ความหมายของสมารท์โฟน 
ส ม า ร์ต โฟ น  ห รื อ  ส ม า ร์ท โฟ น  (อั ง ก ฤ ษ : smartphone, smart phone)  เ ป็ น

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศพัทม์ือถือทั่วไป โดยสมารต์โฟน
ได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอรพ์กพาที่ท างานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยที่สามารถ
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เชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เอง  
สมารต์โฟนสามารถใหผู้ใ้ชง้านติดตัง้โปรแกรมเสริมส าหรบัเพิ่มความสามารถของโทรศัพทต์วัเอง 
โดยรูปแบบนัน้ขึน้อยู่กบัแพลตฟอรม์ของโทรศพัทแ์ละระบบปฏิบติัการ (สารานกุรมเสรี, 2558) 

เมื่อ 20 ปีก่อน เชื่อหรือไม่ว่า โลกเราก็มี "สมารท์โฟน" ใชก้ันแลว้ และสมารท์โฟนที่ว่านี ้
ผลิตขึน้โดยบริษัท ไอบีเอ็ม บริษัทยักษ์ใหญ่ดา้นคอมพิวเตอร ์ที่ท าสมารท์โฟนชื่อ "ไอบีเอ็ม ไซ
มอน" ขึน้มา เกิดเป็นประวติัศาสตรท์ี่ส  าคญัอีกครัง้ของโลก เพราะถือว่าเป็นสมารท์โฟนเคร่ืองแรกๆ 
ของโลกก็ว่าได ้ไอบีเอ็ม ไซมอน พัฒนาขึน้โดยความรว่มมือระหว่างบริษัทไอบีเอ็ม กบับริษัท เบล
เซลฟ์ ผูใ้หบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของสหรฐัอเมริกา และที่ใชช้ื่อว่า "ไซมอน" ก็เพราะว่ามันเป็น
โทรศัพท์ที่ใช้งานง่ายและสามารถท าได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการ เหมือนกับเกม "ไซมอน เซส์" 
นัน้เอง คือบอกใหท้ าอะไร ก็ท าตามอย่างนั้น ไอบีเอ็ม ไซมอน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1994 หน้าจอ
เป็นจอแอลซีดี สีเขียว มาพรอ้มกับสไตลสั และเทคโนโลยีหนา้จอสมัผัส ขณะที่ซอฟตแ์วรท์ี่ใหม้า
นั้น ก็ให้ผู ้ใช้สามารถเขียน วาดภาพ หรือบันทึกตารางนัดหมาย และรายชื่ อผู้ติดต่อเอาไว้ได ้
รวมทัง้ยังสามารถใชส้่งหรือรบัแฟกซ ์แน่นอนว่าใชโ้ทรศัพทไ์ดด้ว้ย นอกจากนี ้ก็ยังมีช่องส าหรบั  
ใสค่ารท์รดิจห์รือกลอ่งที่เปรียบเสมือนกบัแอพพลิเคชั่น ในปัจจบุนันั่นเอง 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) 
หัวเว่ย  Huawei : Huawei Technologies เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ ์

โทรคมนาคมสญัชาติจีน ส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิน้ มณฑลกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชน
จีน ปัจจุบนัเป็นผูผ้ลิตอปุกรณเ์ครือข่ายและโทรคมนาคม ใหญ่ที่สดุของจีน และผลิตอปุกรณแ์ละ
ติดตัง้งานโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่รายใหญ่อันดบัสองของโลก หัวเว่ย ก่อตัง้
โดยเหรนิ เจิง้เฟย เกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1987 ปัจจบุนัมีธุรกิจหลกั สามกลุม่ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่าย
โทรคมนาคม กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการส าหรบัภาคธุรกิจและองคก์ร และกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร
ส าหรบัผู้บริโภค นอกจากนี ้ หัวเว่ยยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 20 แห่งทั่วโลก บริษัท 
หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2542 โดยมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่เลขที่ 9 อาคารจี
ทาวเวอรแ์กรนด ์พระราม9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร และยงั
มีศูนยฝึ์กสอนบุคลากรอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ ์2 ถนน รชัดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของหัวเว่ยในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ซึ่งมียอดขายราว 2.7 พันลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2557 โดยมีโอเปอเรเตอรก์ว่า 
65 รายที่เลือกใชผ้ลิตภัณฑข์องหัวเว่ย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 หัวเว่ยไดเ้ปิดส านักงานใหญ่
ประจ าภมูิภาคแห่งใหม่ขึน้ในกรุงเทพฯ ส านกังานใหม่แห่งนีต้ัง้อยู่บนชัน้ที่ 11-13 ของอาคาร GPF 
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ทาวเวอร ์B ถนนวิทยุ และยังเป็นที่ตัง้ของศูนย ์Customer Solution Innovation and Integration 
Experience Center (CSIC) และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ห้องสมุด รวมพืน้ที่กว่า 4,380 ตาราง
เมตร (Huawei Technologies Co., 2562) 

โซลูชั่นของหัวเว่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบโทรคมนาคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือของแอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส (AIS), ดีแทค, ทรู คอรป์อเรชั่น, ทีโอที และ 
กสท โทรคมนาคม โทรศัพทพ์ืน้ฐาน และอินเตอรเ์น็ตบรอดแบนดข์อง 3BB, กสท โทรคมนาคม, 
TT&T และทรู หรือบริการด้านระบบและอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ซึ่งในจ านวนนีย้งัรวมถึงโครงการขยายเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือในระบบ
3G ของทีโอทีอีกดว้ย  

 

7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
มธุรนิ ลีลาเลิศโสภณ (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 19,000 – 28,999 บาท / ใหค้วามส าคัญ
เก่ียวกบัปัจจยัผลิตภัณฑโ์ดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ตดัสินใจเลือกยี่หอ้ Samsung โดยมีราคา
เฉลี่ย 16,497 บาท มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน 
โดยรวม ประกอบดว้ย ดา้นการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนจากศนูยบ์ริการเท่านัน้ 
ดา้นการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟนตามรุ่นที่ก าลังไดร้บัความสนใจในขณะนั้น 
และดา้นการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนจากขอ้มลูที่ไดศ้ึกษามา อยู่ในระดบัมาก / 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มี เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนดา้นราคาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ / เพศ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศึกษาสงูสุด แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟนดา้นการซือ้จากศนูยบ์ริการเท่านัน้แตกต่างกัน / สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนดา้นการซือ้ตามรุน่ที่ก าลงัไดร้บัความ
สนใจในขณะนัน้แตกต่างกัน / ระดับการศึกษาสงูสดุ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟนดา้นการซือ้จากขอ้มูลที่ไดศ้ึกษามาแตกต่างกันอย่าง / 
ปัจจยัผลิตภณัฑด์า้นประโยชนห์ลกัโดยรวม ดา้นการตดัสินใจซือ้จากศูนยบ์ริการเท่านัน้ ดา้นการ
ซื ้อตามรุ่นที่ก าลังได้รับความสนใจในขณะนั้น และด้านการซื ้อจากข้อมูลที่ ได้ศึกษามา มี
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟนดา้นราคาที่ตัดสินใจซือ้ โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า / ปัจจยัผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑโ์ดยรวม มี
ความสมัพันธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ดา้นราคาที่ตัดสินใจซือ้ ดา้นการ
ตัดสินใจซือ้จากศูนยบ์ริการเท่านั้น ดา้นการซือ้ตามรุ่นที่ก าลงัไดร้บัความสนใจในขณะนั้น และ
ด้านการซื ้อจากข้อมูลที่ได้ศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ปัจจัย
ผลิตภัณฑด์า้นผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟนดา้นการตดัสินใจซือ้จากศนูยบ์รกิารเท่านัน้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั
ในระดับต ่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ด้านราคาที่ตัดสินใจซือ้ ด้านการตัดสินใจซือ้จากศูนย์บริการ
เท่านั้น ด้านการตัดสินใจซือ้จากศูนยบ์ริการเท่านั้น และด้านการซือ้ตามรุ่นที่ก าลังไดร้บัความ
สนใจในขณะนัน้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

กิตติพงศ์ ออนเป็ง (2557) ได้ศึกษา เรื่อง “อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทสมารท์โฟนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ต่างมี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ เหมือนกนัคือ ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ ส่วนปัจจยัคณุค่า
ตราสินคา้ ทัง้ 5 ดา้น มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทสมารท์โฟน โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์กันจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ ดา้น
สินทรพัยห์รือคณุสมบติัอ่ืนๆของตราสินค้า ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เสาวณีย ์พลประทิน (2556) ไดศ้ึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ ซือ้สมารท์โฟนของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญ
ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ระดบัมากที่สดุ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก ผูบ้รโิภคมีระดบัปฏิบติัต่อรูปแบบการดา
เนินชีวิตในดา้น กิจกรรมในระดบัมาก ส่วนรูปแบบในการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ ในระดบัมาก
และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับสมารท์โฟนอยู่ในระดับมากที่สุด และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซือ้สมารท์
โฟนยี่ห้อ iPhone รอ้ยละ 69.30 บุคคลที่มีอิทธิพลในการซือ้มากที่สุด คือ เพื่อน รอ้ยละ 47.80 
ระดบัราคาที่ตดัสินใจซือ้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22,525 บาท ระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัสินใจซือ้ ค่าเฉลี่ยอยู่
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ที่ 78.91 วนั ระยะเวลาในการใชง้านก่อนตดัสินใจซือ้เครื่องใหม่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65 ปี และแนวโนม้
ที่จะซือ้สมารท์โฟนใน  อนาคต อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

นัทธมน หมทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
โทรศัพทม์ือถือไอโฟน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซือ้
โทรศพัทม์ือถือไอโฟน รุ่น iPhone 4 มีขนาดหน่วยความจา 16 GB โดยซือ้ทนัทีที่ออกวางจ าหน่าย 
และซือ้จากรา้นตัวแทนจ าหน่ายของ เครือข่ายโทรศัพทม์ือถือ AIS ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 
พบว่า รุ่นของโทรศัพท์มือถือไอโฟนมีความสัมพันธ์กับอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ขนาด
หน่วยความจ าของโทรศัพทม์ือถือไอโฟน มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และตราสินคา้ไอโฟนในดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ คุณภาพของตราสินคา้ และ
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า ช่วงเวลาที่ซือ้โทรศัพท์มือถือไอโฟนมี ความสัมพันธ์กับเพศ อาชีพ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และคณุค่าตราสินคา้ไอโฟนในดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ คณุภาพของตราสินคา้ 
มีความสัมพันธ์กับตราสินค้า รา้นตัวแทนจ าหน่ายที่ผู ้บริโภคซือ้โทรศัพท์มือถือไอโฟนมีความ
สมัพนัธก์บัอายแุละรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ผลจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเก่ียวขอ้งทัง้หมดสามารถสรุปไดว้่า
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละคณุค่าตราสินคา้มีความส าคญัและมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ของผู้บริโภค ดังนั้นสามารถน าผลจากการวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง ไปใชใ้นการอา้งอิงแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละคณุค่าตราสินคา้ที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้ซือ้โทรศพัท ์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัง้นี ้

สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีด้านลักษณะทางประชากรศาสตร ์อ้างถึงแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน 

(2546) กล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะของคนซึ่งแตกต่างกัน ในแต่ละคน โดยความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา จะมี
อิทธิพลต่อผูร้บัสาร ใชเ้ป็นหลกัในการตัง้ค าถามแบบสอบถามสว่นที่ 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์
สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทฤษฎีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อ้างถึงแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2546) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่ เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อที่จะสนองความ
ต้องการของลูกค้าและความเกิดพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขาย มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได ้
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ สถานที่องคก์ร หรือบุคคล และตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคณุค่า 
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(Value) ในสายตาของลกูคา้ ถึงจะขายไดแ้ละการน าเสนอปัจจยัดา้นคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์ซึ่ง
น าด้านของประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์จึงไดน้ าทฤษฎีดงักล่าว เป็นหลกัในการตัง้ค าถามใน
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑโ์ทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ซึ่งอาจ
เป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย  

3. ทฤษฎีดา้นคุณค่าตราสินคา้ อา้งถึงแนวคิดของ เดวิส เอเคอร ์(Aaker, 1991) ได้
อธิบายว่าคุณค่าของตราสินคา้นัน้ มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1.การรูจ้ักชื่อตราสินคา้ (Brand Name 
Awareness) 2.คุณภาพที่ถูกรับรู ้(Perceived Quality) 3.ความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Brand 
Associations) 4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty ผูว้ิจยัจึงไดน้ าทฤษฎีดงักล่าว เป็นหลกั
ในการตัง้ค าถามในแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย ซึ่งอาจเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราหวัเว่ย 

4. ทฤษฎีการตดัสินใจซือ้ อา้งอิงแนวคิดและทฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ 
(2541) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการในการเลือกที่
จะกระท า สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่นัน้ มี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1.การตระหนกัถึงปัญหา
หรือความตอ้งการ 2.การเสาะแสวงหาขอ้มูลเมื่อเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข 
3.การประเมินทางเลือกเมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่2 แล้วก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ ดีที่สุด 4.การตัดสินใจซือ้โดยปกติ ผู้บริโภคแต่ละคนต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรบัผลิตภัณฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกัน  5.พฤติกรรมหลังการซือ้หลัง 
จากมีการซือ้แลว้ผูบ้ริโภคจะไดร้บัประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดร้บัความพอใจหรือไม่
พอใจก็ได ้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าทฤษฎีดงักล่าว เป็นหลกัในการตัง้ค าถามในแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 การ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย โดยเจาะจงเฉพาะขัน้ที่ 4 การตัดสินใจซือ้ 
เพราะกระบวนการในการตัดสินใจ จะก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑต่์างๆ ถึงขัน้ตอนใน
การเลือกที่จะซือ้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเป็นสว่นที่ส  าคญัที่สดุ 

การศึกษาครัง้นีจ้ากงานวิจัยที่ เก่ียวข้องข้างต้น ทั้ง 4 งานวิจัย ได้แก่ มธุริน ลีลาเลิศ
โสภณ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง “ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”กิตติพงศ์ ออนเป็ง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง  
“อิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ที่มีต่อการตัดสินใจซือ้โทรศัพทเ์คลื่อนที่ประเภทสมารท์โฟนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” เสาวณีย ์พลประทิน (2556) ไดศ้กึษา เรื่อง “ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์
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กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สมารท์โฟนของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ”  นัทธมน  
หมทอง (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง “คุณค่าตราสินคา้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้โทรศพัทม์ือถือไอโฟน 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละคณุค่าตรา
สินคา้ รวมถึงแบบสอบถามมาประยุกตใ์ชใ้นการวิจัยครัง้นี ้อย่างไรก็ดียังไดมุ้่งศึกษาแนวคิดการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้ห่วเว่ยอีกดว้ย 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพี่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลกั
ของผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัทีมีต่อผลิตภัณฑ ์และดา้นศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินคา้ ประกอบด้วย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้รา
สินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และดา้นความจงรกัภกัดีกบัตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) และไดม้ี
วิธีการด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์
ดว้ยวิธีทางสถิติ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคที่ใชโ้ทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หัวเว่ย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย ทัง้เพศชาย และเพศหญิง ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 
400 คน โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้
จากสตูรไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 
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คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดงันัน้ขนาดของ
กลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นีจ้ึงเท่ากบั 400 คน 

สตูรที่ใช ้ n = 
𝑍2

4𝑒2
 

 แทนค่า  n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 
  Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงมาตรฐาน 
(กรณีในการวิจยัครัง้นี ้ก าหนดให ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%) 
  e = ค่าความคาดเคลื่อนของกลุม่ตวัอย่างหรือความ

ผิดพลาดท่ียอมรบัไดข้องการสุม่ตวัอย่าง 
กรณีการวิจยัครัง้นี ้ก าหนดให ้e มีค่าเท่ากบัรอ้ยละ 5 หรือ 0.05 ที่ระดบัความเชื่อมั่น 

95%)  

 โดยแทนค่าในสตูรจะได ้ n = 
(1.96)2

4(0.05)2    

 
     = 384.16 หรือ 385 คน  

ขนาดตวัอย่างที่ค  านวณไดม้ีจ านวนเท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 15 
ตวัอย่าง รวมตัวอย่างทัง้หมดเป็น 400 ตวัอย่าง โดยจ านวนตวัอย่างส าหรบังานวิจัยนี ้ผูว้ิจยัไดใ้ช้
หลกัการสุม่ตวัอย่าง 4 ขัน้ตอน โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างดงันี ้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จบัฉลาก เพื่อสุ่ม

เลือกเขต จากกลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขตการปกครองตามระบบการบรหิาร
และการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ กลุม่รตันโกสินทร ์กลุม่บูรพา กลุม่เจา้พระยา กลุม่ศรี
นครินทร ์กลุ่มธนบุรีใต ้กลุ่มธนบุรีเหนือ (ส านักงานกรุงเทพมหานคร, 2556) และด าเนินการสุ่ม
ทุกๆกลุ่มโดยวิธีจับฉลาก เขตที่จับฉลากได้ ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตลาดพรา้ว เขตสวนหลวง  
เขตหว้ยขวาง เขตบางกอกนอ้ย และเขตบางแค 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดขนาด 
ตัวอย่างในเขตที่สุ่มไดใ้นขั้นตอนที่ 1 ตามสัดส่วนจ านวนตัวอย่างทั้งหมด จะไดต้ัวอย่างเขตละ
เท่าๆกนั คือ 66-67 คน รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกสถานที่เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง จะเลือกจากอาคารส านักงาน และห้างสรรพสินค้า เนื่องจากสถานที่
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ดังกล่าว มีความแตกต่างกันในลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ท าใหม้ีความหลากหลายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ ดี  โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่จะท าการเก็บข้อมูล คือ ผู้ที่ ใช้
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย จะเริ่มจากการสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามใหต้อบ 
จนครบตามจ านวนที่ตอ้งการ  

ขั้นตอนที่  4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บ
รวบรวม ข้อมูล โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่  บริเวณอาคาร
ส านกังานและหา้งสรรพสินคา้ที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่  3 ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชดุ 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เครื่องมือที่ใชส้  าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือ 

เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการศึกษาในเอกสารต่างๆ ทฤษฎี 
แนวความคิด วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม ครอบคลมุถึงเรื่องที่ศกึษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน รวม
ทัง้หมด 6 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ดงันี ้

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการก าหนด
ช่วงอาย ุ 

 ความกวา้งอนัตรภาคชัน้  =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต่าสดุ 

จ านวนชัน้
 

 ผูบ้รโิภค ที่มีอายตุัง้แต่ อายุ 15-60 ปี เป็นการจดัประเภทกลุม่อายุ ตามมาตรฐานสากล 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

 ความกวา้งอนัตรภาคชัน้   = 
60−15

5
 

     = 9 
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2.1 อาย ุ15 - 24 ปี 
2.2 อาย ุ25 - 34 ปี 
2.3 อาย ุ35 - 44 ปี 
2.4 อาย ุ45 - 54 ปี 
2.5 อายตุัง้แต่ 55 ปี ขึน้ไป 

3. สถานภาพทางการสมรส ใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 

4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

5. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 
5.1 นิสิต นกัศกึษา 
5.2 ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั/ เจา้ของกิจการ 
5.5 แม่บา้น/ พ่อบา้น/ เกษียณอายุ 
5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ.................................................... 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
6.2 20,001 - 20,000 บาท 
6.3 20,001 - 30,000 บาท 
6.4 30,001 - 40,000 บาท 
6.5 40,001 บาทขึน้ไป  
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ส่วนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของ
ผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑค์วบ 
และดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ ์ที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) มีส เกลอยู่  5 ระดับ  จัดเป็นการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยรวมทัง้หมดแลว้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์  จ านวน 5 ขอ้ 
ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์  จ านวน 4 ขอ้ 

โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ผูว้ิจยัแบ่งเกณฑส์ าหรบัการวดัครัง้นีเ้ป็น 5 ระดบัโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของ
ชัน้ (Class Interval) โดยใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

  ความกวา้งของชัน้ = 
พิสยั

จ านวนชัน้
  

     =  5−1

5
  

     = 0.8 

จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงันี ้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นด้านปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นด้านปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก 
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คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นด้านปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นด้านปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเห็นด้านปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

สว่นที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้น
คุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ ที่ใช้
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่ง
แบบสอบถามในส่วนที่  3 เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method : The 
Likert Scale) มีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 
โดยรวมทัง้หมดแลว้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 

โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้ 
5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ผูว้ิจยัแบ่งเกณฑใ์นการวดัครัง้นีอ้อกเป็น 5 ระดับโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
ชัน้ (Class Interval) โดยใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

   ความกวา้งของชัน้ = 
พิสยั

จ านวนชัน้
  

      =  
5−1

5
  

      = 0.8 
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จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงันี ้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นคณุค่าตราสินคา้อยู่

ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นคณุค่าตราสินคา้อยู่

ในในระดบัมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นคณุค่าตราสินคา้อยู่

ในในระดบัปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นคณุค่าตราสินคา้อยู่

ในในระดบันอ้ย  
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซื ้ออยู่

ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้

หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย อาย ุ
15 ปีขึน้ไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่  4 เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating 
Method : The Likert Scale) มีสเกลอยู่  5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale)  

โดยมีเกณฑก์ าหนดระดบัคะแนน ดงันี ้ 
5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ผูว้ิจยัแบ่งเกณฑใ์นการวดัครัง้นีอ้อกเป็น 5 ระดับโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
ชัน้ (Class Interval) โดยใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

  ความกวา้งของชัน้ = 
พิสยั

จ านวนชัน้
  

     = 
5−1

5
  

     = 0.8 
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จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงันี ้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซือ้อยู่

ในระดบัมากที่สดุ  
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซือ้อยู่

ในระดบัมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซือ้อยู่

ในระดบัปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซือ้อยู่

ในระดบันอ้ย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการตัดสินใจซือ้อยู่

ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และคณุค่าตรา

สินคา้ ที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินคา้ พฤติกรรมการซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของขอ้มลู เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม สามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย และตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามมาปรับป รุงแก้ ไขแบบสอบถาม  ตามข้อ เสนอแนะของ  
อาจารยท์ี่ปรกึษา  

5. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขเรียบรอ้ยเสนอกับผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษา  

6. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบเรียบรอ้ยไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มผูบ้ริโภคทัง้เพศ
หญิง และเพศชาย ที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย มีอายตุัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มที่ใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง แลว้น าผลที่ไดไ้ป
วิเคราะห ์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์



  51 

อลัฟ่าของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยค่าอัลฟ่าที่ไดแ้สดงถึงค่าความเชื่อมั่น 

(r) ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งถา้มีค่าใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือ
ไดสู้ง แต่ถา้มีค่าใกล ้0 แสดงว่ามีความเชื่อถือได ้โดยค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดคื้อ 0.7 (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2550) รายละเอียด ดงันี ้

ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์  0.860 
ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์  0.852 
ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ 0.797 
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ  0.745 
ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์  0.916 
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้  0.777 
ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้  0.829 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้  0.797 
ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้  0.894 
ดา้นการตดัสินใจซือ้  0.726 

7. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนีน้ัน้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 

Research) และวิจัย เชิ งส ารวจ  (Exploratory Research) โดยมุ่ งศึ กษ าการตัดสิน ใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ15 ปีขึน้ไป 

1. ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) 
เป็นขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามที่ไดใ้ชเ้ก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ชุด 

โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ผูบ้ริโภคที่ใช้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ที่
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้

1.1 ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 น าแบบสอบถามซึ่งตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปขอความร่วมมือจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ อาคารส านกังานและห้างสรรพสินคา้ ใน 6 เขต โดย
ผูว้ิจัยไดช้ีแ้จง้ใหก้ลุ่มตัวอย่างเขา้ใจวัตถุประสงค ์และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามก่อนใหผู้ต้อบ
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ท าเรียบรอ้ยแลว้ดว้ยตวัเอง 
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2. แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data)  
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลจาก หนังสือทางวิชา 

วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ (Pre-Test) และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ

แบบสอบถามพรอ้มตรวจสอบความเชื่อมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์ แอล
ฟ่าของครอนบคั (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เมื่อได้รับการตอบกลับแบบสอบถามตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้วิจัย รวบรวมน า
แบบสอบถามมาด าเนินการ ดงันี ้ 

1. การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามที่ได ้กา
หนดรหสัไวล้ว่งหนา้ 

3. การลงขอ้มูล (Data Entry) น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว้มาบันทึกและประมวลผล
โดยใช ้โปรแกรมสถิติส าเรจ็รูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์SPSS (Statistic Package for Social 
Sciences) เพื่อวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

4. การตรวจสอบขอ้มลู (Data Cleaning) น าขอ้มลูที่บนัทึกลงในคอมพิวเตอรท์ั้งหมดมา 
ตรวจสอบรายขอ้ เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการลงขอ้มลู  

5. การประมวลผล (Data Processing) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ต่อไปนี ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล  
การศกึษาคน้ควา้ในวิจยัครัง้นี ้ไดว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

1.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่  
1.1 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบั การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซึ่งประกอบดว้ย ประโยชน์
หลกัของผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และ
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ศักยภาพของผลิตภัณฑ ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตรา
สินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตรา
สินคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย วิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
2.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่  

2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 คือ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตรข์อง
ผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่าง
กนัมีผลต่อ พฤติกรรมการซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระต่อกนั ใชท้ดสอบขอ้มลูเก่ียวกบั เพศ และใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว One way ANOVA ทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่ม
ขึน้ไป ใชท้ดสอบขอ้มลูเก่ียวกบั อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื ้อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่
เป็นอิสระต่อกนั 

2.3 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 คือ คุณค่าตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื ้อ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
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Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่
เป็นอิสระต่อกนั 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้ทดสอบแบบสอบถาม ส่วนที่  1 ข้อมูลด้าน

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

   𝑝 =
fx100

n
 

   เมื่อ  𝑝 แทน ค่ารอ้ยละ 

    F แทน ความถ่ีของคะแนน 

    N แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅) ใช้ทดสอบแบบสอบถามส่วนที่  2 ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ ซึ่งประกอบดว้ย ประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัที่มี
ผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ และส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินค้า 
ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รบัรูต้ราสินค้า ดา้นความสัมพันธ์กับตรา
สินคา้ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) 

x̅  =
∑𝑥

𝑛
 

   เมื่อ  x̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    ∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    𝑛 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้ทดสอบ
แบบสอบถามส่วนที่  2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ ์
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของ
ผลิตภณัฑ ์และสว่นที่ 3 คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรู ้
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ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า โดยใช้สูตรดังนี ้ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = √
𝑛∑𝑥2+(∑×)2

𝑛(𝑛−1)
 

  เมื่อ   S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของ 

                กลุม่ตวัอย่าง 

   ∑ ×  แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 

   ∑ ×2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   (∑ ×)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

    𝑛  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑛 − 1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

2. สถิติส  าหรบัการวิเคราะหค์ณุภาพแบบสอบถาม ใชท้ดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของชุด

ค าถาม (Reliability of the test) โดยใช้วิธีสัมปสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
 

α =  
𝑘 𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒   /  𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

1 + (𝑘 − 1) 𝑘 𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒  /  𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 
 

  เมื่อ   α แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  

    k  แทน จ านวนค าถาม  

    𝑘 𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่าง 

               ค าถาม ต่างๆ  

   𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่าง 
               ค าถาม   
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ค่าแอลฟ่าที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยค่าที่ใกลเ้คียง 0.7 เป็น
ตน้ไป แสดงว่า ยอมรบัว่ามีค่าความเชื่อมั่น 

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) หรือสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน  

3.1 สถิติ Independent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นอิสระต่อกนั เพื่อวิเคราะหค์วามแตกต่าง ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 
ในส่วนของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ โดยมีสูตรในการค านวณ หาค่า t ดังนี ้
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 

 

  กรณีความแปรปรวน 2 กลุม่เท่ากนั  𝑠1
2= 𝑠2

2 ใชส้ตูร 

  t = 
 x̅1−x̅2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2 

𝑛1+ 𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

   โดยที่ Degree of Freedom (df) =  𝑛1+ 𝑛2 − 2 

  กรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั  𝑠1
2≠ 𝑠2

2 ใชส้ตูร 

  t  = 
 x̅1−x̅2

√[
𝑠1

2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2
]

 

 โดยที่ Degree of Freedom (df) =  
 [

𝑠1
2

𝑛1
 + 

𝑠2
2

𝑛2
]

2

[ 
𝑠1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[ 
𝑠2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1
 

 

 

  เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

   x̅1  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   x̅2  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2   
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    𝑆1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑆2
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑛1  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑛2  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (𝑛1+ 𝑛2 − 2)  

3.2 สถิ ติ  F – Test (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ทดสอบความ 
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ไป (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2550) มี
ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์ดงันี ้

3.2.1 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Lavene’s Test ซึ่งมี
สตูรในการค านวณ ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

𝐹 =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑊
 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : 
ANOVA) 

แหล่งของความแปรปรวน Df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ 𝑘 − 1 𝑆𝑆𝑏  
𝑀𝑆𝑏

𝑆𝑆𝑏

𝑘 − 1
 

 

𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

ภายในกลุม่ 𝑁 − 𝑘 𝑆𝑆𝑤  
𝑀𝑆𝑤

𝑆𝑆𝑤

𝑁 − 𝑘
 

รวม 𝑵 − 𝟏 𝑆𝑆𝑡    

 
 เมื่อ       F  แทน  ค่าสถิติที่จะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติจากการ

      แจกแจงแบบ F เพื่อทราบค่านยัส าคญั 
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   𝑀𝑆𝑏  แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
      (Mean Square between groups) 

          𝑀𝑆𝑤   แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม
      (Mean Square within groups) 

       𝑁 − 𝑘  แทน  องศาแห่งความเป็นอิสระของภายในประชากร 
      (Within degree of freedom) 

       𝑘 − 1  แทน  องศาแห่งความเป็นอิสระของระหว่างประชากร 
      (Between degree of freedom)  

    𝑆𝑆𝑏  แทน  ผลรวมก าลงัสองระหว่างประชากร  
     (Between sum of square)  

        𝑆𝑆𝑤  แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในประชากร  
     (Within sum of square)  

3.2.2 กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จะใช้สถิติ Brown-

Forsythe (𝛽) ซึ่งมีสตูร ในการค านวณ ดงันี ้(Hartung, 2001)  
 

𝛽 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 

   โดยค่า   𝑀𝑆𝑊 =  ∑ (1 −  
𝑛𝑖

𝑁
)𝑘

𝑖=1 𝑆𝑖
2 

 
  เมื่อ  B   แทน   ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe  

   𝑀𝑆𝐵   แทน   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

   𝑀𝑆𝑊   แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มส าหรับสถิติ 
      Brown-forsythe 

   k  แทน   จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
   n  แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
    N  แทน   ขนาดประชากร 

   𝑆𝑖
2  แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
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3.2.3 กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น  95% โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีสูตรในการ
ค านวณ ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545)  

𝐿𝑆𝐷 =  𝑡
1−

𝛼
2

;𝑁−𝑘√𝑀𝑆𝐸
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
 

 

  โดยที่  𝑁𝑖  ≠ 𝑁𝑗  

  เมื่อ 𝐿𝑆𝐷   แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณส าหรบั 

      การทดสอบ 

   𝑀𝑆𝐸   แทน ค่า Mean Square Error ที่ไดจ้าก  

      ตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวน  

   𝑘  แทน ค่าจ านวนกลุม่ทัง้หมดที่ใชท้ดสอบ  

   𝑁𝑖   แทน จ านวนประชากรทัง้หมดที่ i  

   𝑁𝑗     แทน จ านวนประชากรทัง้หมดที่ j 

   𝑑𝑓𝑏   แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความ  

      แปรปรวนระหว่างกลุม่  

  𝑑𝑓𝑤   แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความ  
      แปรปรวนภายในกลุม่  

  𝛼  แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
 หรือสูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 ซึ่งมีสูตรในการค านวณ 

ดงันี ้

𝑑𝐷
̅̅̅̅ =  

√2(𝑀𝑆𝑆/𝐴
𝑞𝑑

√𝑆
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  เมื่อ 𝑑𝐷
̅̅̅̅   แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett test  

   𝑞𝑑   แทน  ค่าจากตาราง Critical values   

     of the Dunnett test 

   𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   𝑆  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3.3 สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่ เป็นอิสระต่อกัน หรือหาความสัมพันธ ์
ระหว่างข้อมูล 2 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 เพื่อใช้ในการทดสอบ (ชูศรี วงศ์รตันะ, 
2544) ดงันี ้

  เมื่อ  𝑟𝑥𝑦 แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

    Σx  แทน ผลรวมของคะแนน X 

   Σy  แทน ผลรวมของคะแนน Y 

   Σx2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

   Σy2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   Σxy  แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y ทกุคู่ 

   n แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง  

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธม์ีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ซึ่ง
ความหมายของค่า r มีดงันี ้ 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 
3. ถ้า r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี

ความสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 
4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้ -1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม และ

มีความสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 
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5. ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 

การแปลความหมายระดบัความสมัพนัธ ์(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) ก าหนดได ้ดงันี ้
1. ถา้ค่า r มีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่า มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
2. ถา้ค่า r มีค่าระหว่าง 0.3 - 0.7 แสดงว่า มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
3. ถา้ค่า r มีค่านอ้ยกว่า 0.3 แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
4. ถา้ค่า r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่า ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการ
วิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ ์
และอกัษรย่อต่างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n   แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
Min  แทน ค่าต ่าสดุ (Minimum) 
Max  แทน ค่าสงูสดุ (Maximum) 

X̅  แทน     ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน (t- distribution) 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
Df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ (ในตางราง F-               

    test) 
F-retio  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา (F- distribution) 
F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  
   F (F- distribution) 
LSD  แทน Least Significant Difference 
r   แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significances)  
*        แทน มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยดา้นผลิตภัณฑข์องโทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ได้แก่ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความ
คาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า ของโทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ด้านคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

ทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้รา
สินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล  
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอ ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้ 

ส่วนที1่ การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

 ต อนที่ 1  ก า รวิ เค รา ะห์ ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล ข อ งผู้ ต อ บ แบ บ ส อบ ถ าม  
การวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
ปรากฏผล ดงัตาราง 2 ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
208 
192 

 
52.0 
48.0 

รวม 400 400 
อายุ 

15 - 24 ปี                                                                             
25 - 34 ปี 
35 - 44 ปี 
45 – 54 ปี 
มากกว่า 55 ปี ขึน้ไป                                

 
40 
140 
127 
38 
55 

 
10.0 
35.0 
31.8 
9.5 
13.7 

รวม 400 100 
สถานภาพทางการสมรส 

โสด 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
หมา้ย/แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง 

 
226 
144 
30 

 
56.5 
36.0 
7.5 

รวม 400 400 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร ์   จ านวน    ร้อยละ 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
ต ่ากว่าปรญิญาตรี  
ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
49 
245 
106 

 
12.3 
61.2 
26.5 

รวม 400 100 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา  
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบรษิัทเอกชน 
ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
อาจารย/์ทนายความ 

 
23 
127 
158 
62 
21 
9 

 
5.8 
31.8 
39.5 
15.5 
5.2 
2.2 

รวม 400 100 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาทขึน้ไป 

 
19 
94 
96 
52 
139 

 
4.8 
23.5 
24.0 
13.0 
34.7 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้โดยจ าแนกตามตวัแปรดงันี ้  
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เพศ  
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 และเป็น

เพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.0 

อายุ  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปีจ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 

รองลงมาคืออายุ 35 – 44 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมา  อายุมากกว่า 55 ปี 
จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.7 รองลงมา อายุ 15 – 24 ปี จ านวน 40 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 
และอาย ุ45 – 54 ปี จ านวน 38 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 

สถานภาพทางการสมรส  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 226 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.5 

รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 และ หมา้ย/แยกกัน
อยู่/หย่ารา้ง จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 245

คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.2 รองลงมาคือ มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 26.5 และมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 
ตามล าดบั 

อาชีพ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 158 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 39.5 รองลงมาคือมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
31.8 รองลงมา มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5  รองลงมา
มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 รองลงมา มีมีอาชีพแม่บา้น/
พ่อบา้น/เกษียณอายุ จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 และอาจารย/์ทนายความ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 139 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 34.7 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 96 คน คิด
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เป็นรอ้ยละ 24.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 23.5  รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 13.0   และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 4.8   

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 2 พบว่า ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดังนัน้ผูว้ิจยัได้ท าการจดักลุ่มใหม่ 
ตามตาราง 3 ดงันี ้ 

ตาราง 3 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของขอ้มลูดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตามการจดั
กลุม่ใหม่ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์   จ านวน    ร้อยละ 

อาชีพ 
นั ก เ รี ย น /นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ า /แ ม่ บ้ า น / 

                    พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/อาจารย/์ 
ทนายความ 
พนกังานบรษิัทเอกชน 
ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 

 
 
44 
 
136 
158 
62 

 
 
11.0 
 
34.0 
39.5 
15.5 

รวม 400 100 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท  
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,000 บาทขึน้ไป 

 
113 
96 
52 
139 

 
28.2 
24.0 
13.0 
34.8 

รวม 400 100 
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จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้โดยจ าแนกตามตวัแปร ตามการจดักลุ่มใหม่ 
ดงันี ้

อาชีพ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 158 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.5 รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /อาจารย์/ทนายความ  
จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการ จ านวน 62 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 15.5 และมีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา/แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ จ านวน 44 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 11.0 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 139 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 34.8 รองลงมา มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 113 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.2 รองลงมา มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 96 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 รองลงมา และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 52 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 13.0  ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยผลิตภัณฑข์องโทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์
โฟน ตราหวัเว่ย   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ของโทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์ดา้น
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้าน
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์หาค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัผลิตภณัฑ ์โดยรวมรายดา้น 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ 𝐗 S.D. แปลผล 

ประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์ 4.41 0.48 มากที่สดุ 

รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ 4.30 0.57 มากที่สดุ 

ความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ 4.31 0.54 มากที่สดุ 

ผลิตภณัฑค์วบ 4.25 0.60 มากที่สดุ 

ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 4.32 0.59 มากที่สดุ 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์โดยรวม 4.32 0.44 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัผลิตภณัฑ ์โดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้น
ประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์
ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และดา้นผลิตภัณฑค์วบ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 4.32 4.31 4.30 และ 4.25 ตามล าดบั  

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. แปลผล 

1. หนา้จอ มีความละเอียดสงู 4.22 0.64 มากที่สดุ 

2. กลอ้งถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชดัสงู 

3. ความเร็วในประมวลผลของหน่วยประมวลผล 

4. ปรมิาณหน่วยความจ าของโทรศพัท ์เช่น 128 GB 

5. ปรมิาณความจขุองแบตเตอรี่ เช่น 4200 mAh 

4.66 

4.36 

4.36 

4.45 

0.54 

0.65 

0.66 

0.64 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

ด้านประโยชนห์ลักของผลิตภัณฑ ์โดยรวม 4.41 0.48 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 5 การวิเคราะหปั์จจัยผลิตภัณฑ์ ดา้นประโยชนห์ลักของผลิตภัณฑ์ โดยรวม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กล้องถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชัดสูง  ปริมาณความจุของ

แบตเตอรี่ เช่น 4200 mAh ความเร็วในประมวลผลของหน่วยประมวลผล ปริมาณหน่วยความจ า

ของโทรศพัท ์เช่น 128 GB และ หนา้จอมีความละเอียดสงู ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 4.45 4.36 4.36 และ 4.22 ตามล าดบั 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. แปลผล 
1. รูปทรงของโทรศพัทม์ีลกัษณะทนัสมยั 4.34 0.65 มากที่สดุ 

2. ความกวา้งของหนา้จอโทรศพัทม์ีขนาด

พอเหมาะกบัการใชง้าน 
4.40 0.64 มากที่สดุ 

3. สีของตวัโทรศพัท ์เช่น สี Amber Sunrise, 

Breathing Crystal, Pearl White, Aurora , 

Space Silver และ Black เป็นตน้ 

4.23 0.81 มากที่สดุ 

4. ความบางและน า้หนกัของโทรศพัท ์ 4.25 0.73 มากที่สดุ 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์โดยรวม 4.30 0.57 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 6 การวิเคราะหปั์จจัยผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยรวม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ความกวา้งของหนา้จอโทรศพัทม์ีขนาดพอเหมาะกบัการใชง้าน รูปทรงของโทรศพัทม์ี
ลกัษณะทันสมัย ความบางและน า้หนักของโทรศัพท์ สีของตัวโทรศัพท ์เช่น สี Amber Sunrise, 
Breathing Crystal, Pearl White, Aurora , Space Silver แ ล ะ  Black เ ป็ น ต้ น  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 4.34 4.25 และ 
4.23 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. แปลผล 
1. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มี

หลากหลายรุน่และมีราคาตัง้แต่ต ่าถึงสงูใหเ้ลือกซือ้ 
4.40 0.66 มากที่สดุ 

2. โทรศพัทม์ือถือ สามารถเขา้กบัรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตของตวัเองไดดี้ เช่น การแชทคยุ ฟังเพลง ท่องเว็บ 

การท างาน 

4.48 0.59 มากที่สดุ 

3. ความหลากหลายของ Application เช่น Google 

play มี Application ใหเ้ลือกใชง้านกว่า 100,000 Apps 4.30 0.73 มากที่สดุ 

4. ของแถม เช่น แผ่นบนัทกึขอ้มลู 128 GB , นาฬิกา

อจัฉรยิะ, หฟัูงไรส้าย และ ล าโพงบลทูธู เป็นตน้ 4.08 0.89 มาก 

ด้านความคาดหวังทีม่ีผลต่อผลิตภัณฑ ์โดยรวม 4.31 0.54 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 7 การวิเคราะห์ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์

โดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โทรศัพทม์ือถือ สามารถเขา้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตัวเอง 
ไดดี้ เช่น การแชทคุย ฟังเพลง ท่องเว็บ การท างาน โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
หลากหลายรุ่นและมีราคาตัง้แต่ต ่าถึงสูงใหเ้ลือกซือ้ และความหลากหลายของ Application เช่น 
Google play มี Application ให้เลือกใช้งานกว่า 100,000 Apps ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 4.40 และ 4.30 ตามล าดบั รองลงมา คือ 
ของแถม เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มลู 128 GB , นาฬิกาอจัฉริยะ, หูฟังไรส้าย และ ล าโพงบลทููธ เป็นตน้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. แปลผล 
1. เงื่อนไขการรบัประกนั และบรกิารหลงัการขาย 4.31 0.73 มากที่สดุ 

2. สามารถผ่อนช าระ อตัราดอกเบีย้ 0% 4.27 0.79 มากที่สดุ 

3. สว่นลดค่าเครื่องโทรศพัทม์ือถือ 4.28 0.76 มากที่สดุ 

4. โปรโมชั่น ค่าใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์และ

อินเทอรเ์น็ตมีราคาเหมาะสม 
4.16 0.88 มาก 

ด้านผลิตภัณฑค์วบ โดยรวม 4.25 0.60 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 8 การวิเคราะหปั์จจยัผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑค์วบ โดยรวม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า เงื่อนไขการรบัประกนั และบรกิารหลงัการขาย สว่นลดค่าเครื่องโทรศพัทม์ือถือ และสามารถ
ผ่อนช าระ อัตราดอกเบีย้ 0% ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 4.28 และ 4.27 ตามล าดับ รองลงมา คือ โปรโมชั่น ค่าใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัท ์และอินเทอรเ์น็ตมีราคาเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ �̅� S.D. แปลผล 
1. รองรบัระบบ 5G 4.22 0.85 มากที่สดุ 

2. มีระบบความปลอดภยั เชน่ ตรวจสอบใบหนา้และ

ลายนิว้มือเพื่อปลดล็อกโทรศพัท ์
4.39 0.69 มากที่สดุ 

3. สามารถรองรบั Application อ่ืนๆ ไดต้ามความ

ตอ้งการ 
4.42 0.69 มากที่สดุ 

4. การป้องกนัน า้เเละฝุ่ น 4.26 0.75 มากที่สดุ 

ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ ์โดยรวม 4.32 0.59 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 9 การวิเคราะหปั์จจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์โดยรวม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า สามารถรองรบั Application อ่ืนๆ ไดต้ามความตอ้งการ มีระบบความปลอดภัย เช่น 
ตรวจสอบใบหนา้และลายนิว้มือเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ การป้องกันน า้เเละฝุ่ น และ รองรบัระบบ 
5G ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 4.39 
4.26 และ 4.22 ตามล าดบั  

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ของโทรศัพทม์ือถือ แบบ

สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย   
 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และดา้นความภักดีกบัตราสินคา้ มี
ความสมัพันธก์ับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์หาค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ โดยรวมรายดา้น 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 𝐗 S.D. แปลผล 

ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 4.27 0.58 มากที่สดุ 

ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ 4.24 0.61 มากที่สดุ 

ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 4.17 0.59 มาก 

ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ 3.65 0.85 มาก 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า โดยรวม 4.08 0.52 มาก 

 
จากตาราง 10 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณค่าตราสินค้า โดยรวม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ด้านการรูจ้ักตราสินค้า และคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และ 4.24 ตามล าดบั รองลงมา คือ ดา้น

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และความภกัดีกบัตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และ 3.65 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของโทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราหวัเว่ยได ้
4.46 0.65 มากที่สดุ 

2. ท่านพบเห็นโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

หวัเว่ย จากโทรทศัน ์นิตยสาร ปา้ยโฆษณา สื่อออนไลน ์

เป็นประจ า 

4.35 0.68 มากที่สดุ 

3. ท่านทราบว่า โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

หวัเว่ย เป็นผลิตภณัฑข์อง บรษิัท หวัเว่ย เทคโนโลย่ี 

(ประเทศไทย) 

4.21 0.83 มากที่สดุ 

4. ท่านสามารถแยกลกัษณะของโทรศพัทม์ือถือ แบบ

สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ออกจากโทรศพัทม์ือถือแบรนด์

อ่ืนได ้

4.08 0.88 มาก 

ด้านการรู้จักตราสินค้า โดยรวม 4.27 0.58 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 11 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรูจ้ักตราสินค้า โดยรวม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หัวเว่ยได้ท่านพบเห็นโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย จากโทรทัศน์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา สื่อออนไลน ์เป็นประจ า และท่านทราบว่า โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็น
ผลิตภัณฑข์อง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 4.35 และ 4.21 ตามล าดบั รองลงมา คือ ท่านสามารถ
แยกลักษณะของโทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย  ออกจากโทรศัพท์มือถือ  
แบรนดอ่ื์นได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า �̅� S.D. แปลผล 
1. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มีฟังกช์ั่น

การใชง้านที่หลากหลายตรงกบัความตอ้งการ 
4.30 0.66 มากที่สดุ 

2. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มี

ประสิทธิภาพในการใชง้านที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 
4.23 0.72 มากที่สดุ 

3. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มีความ

แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหกั เสียหายไดง้่าย 
4.13 0.82 มาก 

4. โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดว่า โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพ 
4.32 0.69 มากที่สดุ 

ด้านคุณภาพทีรั่บรู้ตราสินค้า โดยรวม 4.24 0.61 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 12 การวิเคราะหปั์จจัยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรู ้โดยรวม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดว่า โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็นสินคา้ที่
มีคุณภาพ โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีฟังกช์ั่นการใชง้านที่หลากหลายตรงกับ
ความตอ้งการ และโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีประสิทธิภาพในการใชง้านที่ดี
อย่างสม ่าเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 4.30 และ 4.23 ตามล าดบั รองลงมา คือ โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มีความ
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหัก เสียหายไดง้่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า �̅� S.D. แปลผล 
1. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย โดดเด่น 

ดา้นรูปลกัษณ ์
4.10 0.76 มาก 

2. โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอก

ถึงการเป็นโทรศพัทท์ี่ล  า้สมยั 
4.11 0.77 มาก 

3. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย โดดเด่ด  

ดา้นเทคโนโลยี 
4.27 0.70 มากที่สดุ 

4. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอก

ความโทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ที่น าเขา้จาก

ประเทศจีน 

4.20 0.85 มาก 

ด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า โดยรวม 4.17 0.59 มาก 

 
จากตาราง 13 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 

โดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่ด ดา้นเทคโนโลยี 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 รองลงมา คือ 
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอกความโทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ที่น าเขา้
จากประเทศจีน โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอกถึงการเป็นโทรศัพทท์ี่ล  า้สมัย
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่นดา้นรูปลักษณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.11และ 4.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า �̅� S.D. แปลผล 
1. ถา้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย รุน่ที่

ท่านตอ้งการขาดตลาด ท่านก็ยงัคงซือ้รุ่นอ่ืนๆ ของตรา

หวัเว่ย 

3.60 1.09 มาก 

2. หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ แบบสมารท์

โฟน ท่านจะยงัคงซือ้ ตราหวัเว่ย และยินดีทีจะบอกต่อ

หรือแนะน าใหผู้อ่ื้นซือ้ 

3.95 0.85 มาก 

3. ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

หวัเว่ย ถึงแมจ้ะมีการเพิ่มราคาสงูขึน้ 
3.46 1.02 มาก 

4. ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

หวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบรษิัทจะมีข่าวเชิงลบ 
3.60 0.99 มาก 

ด้านความภักดีกับตราสินค้า โดยรวม 3.65 0.85 มาก 

 

จากตาราง 14 การวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีกับตราสินค้า 
โดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ แบบสมารท์โฟน ท่านจะยงัคง
ซือ้ ตราหวัเว่ย และยินดีทีจะบอกต่อหรือแนะน าใหผู้อ่ื้นซือ้ ถา้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หัวเว่ย รุ่นที่ท่านต้องการขาดตลาด ท่านก็ยังคงซื ้อรุ่นอ่ืนๆ ของตราหัวเว่ย  ท่านจะยังคงซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ และ ท่านจะ
ยังคงซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ถึงแม้จะมีการเพิ่มราคาสูงขึน้  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3.60 3.60 และ 3.46 
ตามล าดบั  
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตัดสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์
โฟน ตราหวัเว่ย   
 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้
หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ์หาค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการตดัสินใจซือ้โทรศพัท ์แบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้ �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย โดยพิจารณาถึงชื่อเสียงและคณุภาพของสินคา้ 
4.22 0.71 มากที่สดุ 

2. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย โดยพิจารณาจากราคาและโปรโมชั่น 
4.23 0.79 มากที่สดุ 

3. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย โดยพิจารณาจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
3.78 0.93 มาก 

4. ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา

หวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบรษิัทจะมีข่าวเชิงลบ 
3.59 1.09 มาก 

5. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย จากการแนะน าของเพื่อน/คนรกั/คนใน

ครอบครวั 

3.99 1.07 มาก 

6. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้หวัเว่ย ภายหลงัจากท่ีเทียบกบัแบรนดอ่ื์น 
4.13 0.85 มาก 

7. ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา

สินคา้ หวัเว่ย เพราะมีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลายหลาย 
3.93 0.93 มาก 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจซือ้ โดยรวม 3.98 0.62 มาก 
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จากตาราง 15 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์ แบบสมารท์โฟน ตรา
สินค้าหัวเว่ย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้
หวัเว่ย โดยพิจารณาจากราคาและโปรโมชั่น ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หวัเว่ย โดยพิจารณาถึงชื่อเสียงและคุณภาพของสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และ 4.22 ตามล าดบั รองลงมา คือ ท่านตดัสินใจ
ซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ภายหลังจากที่เทียบกับแบรนด์อ่ืน ท่าน
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย จากการแนะน าของเพื่อน/คนรกั/คน
ในครอบครวั ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้ หวัเว่ย เพราะมีช่องทาง
การจัดจ าหน่ายที่หลายหลาย ท่านตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 
โดยพิจารณาจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และ ท่านจะยังคงซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราหัวเว่ย ถึงแมผ้ลิตภัณฑห์รือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 3.99 3.93 3.78 และ 3.59 ตามล าดบั  

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ยการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent Samples t-test การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้
วีธีการทดสอบ ดงันี ้ 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
ทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซือ้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งันี ้

H0 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 
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ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหท์ดสอบสมมติฐาน จะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่าง 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระกัน (Independent t-test) ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% 
ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ต่อเมื่อ 2-taited Prob. (p) มีค่านอ้ยกว่า 0.05  ส  าหรบัสถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหน์ัน้ในขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม
เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 
กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า t-test กรณี  Equal 
Variances Assumed ส าหรบัผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุม่ แต่
หากผลการทดสอบพบว่าค่า ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05) ก็จะใช้ค่า t-test กรณี  Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบความ
แตกต่างของการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างความแปรปรวน
ของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใชส้ถิติ Levene’s test แสดงดงัตาราง  

ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 

การตดัสินใจซือ้ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

ตราสินคา้หวัเว่ย 
4.11 0.043* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 16 ผลการทดสอบ Levene’s test จ าแนกตามเพศ พบว่า การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.043 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน 
จึงใช ้t-test กรณี Equal Variances not assumed  ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงทดสอบความแตกต่างของการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของเพศทั้ง 2 กลุ่ม โดย ใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อ 
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ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ t-test แสดงดัง
ตาราง 17 

ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพศมีผลต่อการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ 
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซือ้  
t-test 

เพศ 𝐗 S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ 
แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย  

ชาย 

หญิง 

4.01 

3.94 

0.651 

0.590 
1.071 397.888 0.285 

 
จากตาราง  17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื ้อ

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (Independent t-test) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.285 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่
ซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี ้

H0 :ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 :ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า  0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละกลุม่อายุโดยใช ้Levene’s test 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช ้
Levene’s test การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีค่า  Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ  

 

 

การตัดสินใจซือ้ 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

6.539* 4 395 0.000 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่อาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 

การตัดสินใจซือ้ Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย  

   1.822   4 182.991  0.126 

 
จากตาราง  19 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  การตัดสินใจซื ้อ

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามอายุ โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.126 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกันสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า  0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
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แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพทางการสมรส โดยใช ้
Levene’s test 

 
จากตาราง 20 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มสถานภาพ
ทางการสมรส โดยใช ้Levene’s test การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มี
ค่า Sig. เท่ากับ  0.431 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั่ น คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธ 
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใชส้ถิติ F-Test ในการ
ทดสอบ 

 

 

 

การตัดสินใจซือ้ 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

0.844 2 397 0.431 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพทางการสมรส โดยใช ้
F-test 

การตัดสินใจซือ้ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ 
แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 

ระหว่างกลุม่ 2 1.387 0.693 1.793 0.168 

ภายในกลุม่ 397 153.531 0.387   

รวม 399 157.918       
 

จากตาราง  21 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  การตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพทางการสมรส โดยใช้ F-test ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.168 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า
ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาขัน้สูงสุด แตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกันสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
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สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ โดยใช ้
Levene’s test 

 
จากตาราง 22  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา
ขัน้สงูสดุ โดยใช ้Levene’s test การตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.882 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ F-Test ในการทดสอบ 

 

 

 

การตัดสินใจซือ้ 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

0.126 2 397 0.882 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุ โดยใช ้
F-test 

การตัดสินใจซือ้ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ 
แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 

ระหว่างกลุม่ 2 0.269 0.135 0.345 0.708 

ภายในกลุม่ 397 154.649 0.390   

รวม 399 154.918       
 

 จากตาราง  23 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  การตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด โดยใช้ F-test ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.708 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งันี ้

H0 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี อาชีพ  แตกต่างกัน  มี การตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 :ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี อาชีพ  แตกต่างกัน  มี การตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
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จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือDunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test 

*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 24  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละอาชีพ โดยใช ้
Levene’s test การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  
หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละอาชีพ โดยใช ้Brown-Forsythe 

การตัดสินใจซือ้ Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

   0.806   3 198.070  0.492 

การตัดสินใจซือ้ 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟนตราหวัเว่ย 3.614* 3 396 0.013 
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จากตาราง  25 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  การตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามอาชีพ โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.492 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูบ้ริโภคที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี

การตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกันสามารถเขียนเป็น
สมมติฐาน H0 

H0 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งนีจ้ะท าการ
ทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนัใหท้ดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้
Levene’s test 

*มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 26  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใช้ Levene’s test การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.013 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่ามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้
Brown-Forsythe 

การตัดสินใจซือ้ Statistic df1  df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

   1.898   3 308.864 0.130 

 
จากตาราง  27 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม  การตัดสินใจซื ้อ

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.130
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

การตัดสินใจซือ้ 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราหวัเว่ย 

4.986* 3 396 0.002 
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ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑ ์ดา้น

รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์ดานความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นประโยชนห์ลกัของ
ผลิตภณัฑ ์กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 28 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภัณฑ ์ดา้นประโยชน์

หลักของผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑโ์ดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑโ์ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หนา้จอ มีความละเอียดสูง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า  0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) มี ค่า 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ด้านประโยชนห์ลักของ

ผลิตภัณฑ ์

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.หนา้จอ มีความละเอียดสงู 0.412* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2. กลอ้งถ่ายรูป มีประสิทธิภาพ
และคมชดัสงู 

0.247* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

3.ความเรว็ในประมวลผลของ
หน่วยประมวลผล 
4.ปรมิาณหน่วยความจ าของ
โทรศพัท ์
5.ปรมิาณความจขุองแบตเตอรี่ 

0.299* 
 

0.237* 
 

0.196* 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 

ระดบัต ่า 
 

ระดบัต ่า 
 

ระดบัต ่า 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 
ด้านประโยชนห์ลักของ
ผลิตภัณฑโ์ดยรวม 

0.366* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.412 โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 กลอ้งถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชัดสูง  ความเร็วใน
ประมวลผลของหน่วยประมวลผล ปริมาณหน่วยความจ าของโทรศัพท์ และปริมาณความจุของ
แบตเตอรี่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.247 0.299 0.237 และ 0.196 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หมาย 
ความว่า หน้าจอมีความละเอียดสูง กล้องถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชัดสูง ความเร็วใน
ประมวลผลของหน่วยประมวลผล ปริมาณหน่วยความจ าของโทรศัพท์ และปริมาณความจุของ
แบตเตอรี่ มีความสมัพนัธ์กบัการซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการ

ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0 : ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ

ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑก์บั
การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ์โดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อ

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.รูปทรงของโทรศพัทม์ีลกัษณะ
ทนัสมยั 

0.331* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.ความกวา้งของหนา้จอโทรศพัทม์ี
ขนาดพอเหมาะกบัการใชง้าน  

3.สีของตวัโทรศพัท ์เช่น สี Amber 
Sunrise, Breathing Crystal, Pearl 
White, Aurora  Space Silver และ 
Black เป็นตน้  

4.ความบางและน า้หนกัของโทรศพัท ์

0.238* 

 

0.342* 

 

 

0.356* 

0.000 

 

0.000 

 

 

0.000 

ระดบัต ่า 

 

ระดบัปานกลาง 

 

 

ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 

 

เดียวกนั 

 

 

เดียวกนั 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ 0.398* 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 
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โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หน้าจอ ความบางและน า้หนักของโทรศัพท์ สีของตัว
โทรศัพท์ เช่น สี Amber Sunrise, Breathing Crystal, Pearl White, Aurora  Space Silver และ 
Black เป็นต้น และรูปทรงของโทรศัพท์มีลักษณะทันสมัย มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.356 0.342 และ 0.331 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ความกวา้งของหนา้จอโทรศพัทม์ีขนาดพอเหมาะ
กับการใชง้าน มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธเ์ท่ากบั  0.238 โดยมีความสมัพันธร์ะดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 หมายความว่า มีความสมัพันธ์
กบัการซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  2.3 ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ ไม่มีความสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ดา้นความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อ
ผลิตภณัฑ ์กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 30 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความ
คาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์กบัการตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ด้านความคาดหวังทีม่ีผลต่อผลิตภัณฑ ์

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราหวัเว่ย มีหลากหลายรุน่และมี
ราคาตัง้แต่ต ่าถึงสงูใหเ้ลือกซือ้ 

0.357* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.โทรศพัทม์ือถือ สามารถเขา้กบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัเองไดดี้ 
เช่น การแชทคยุ ฟังเพลง ท่องเว็บ 
การท างาน 
3.ความหลากหลายของ Application 
เช่น Google play มี Application ให้
เลือกใชง้านกว่า 100,000 Apps 
4.ของแถม เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มลู 
128 GB , นาฬิกาอจัฉรยิะ, หฟัูงไร้
สาย และ ล าโพงบลทูธู เป็นตน้ 

0.300* 
 
 
 

0.327* 
 
 

0.417* 

0.000 
 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

ระดบัปานกลาง 
 
 
 

ระดบัปานกลาง 
 
 

ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 
 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 

ด้านความคาดหวังทีม่ีผลต่อ
ผลิตภัณฑ ์

0.468* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีค่า 
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน 
หลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ของแถม เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB , นาฬิกา
อัจฉริยะ, หูฟังไรส้าย และ ล าโพงบลูทูธ เป็นต้น โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
หลากหลายรุ่นและมีราคาตั้งแต่ต ่าถึงสูงให้เลือกซือ้  ความหลากหลายของ Application เช่น 
Google play มี Application ใหเ้ลือกใชง้านกว่า 100,000 Apps และ โทรศพัทม์ือถือ สามารถเขา้
กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัเองไดดี้ เช่น การแชทคุย ฟังเพลง ท่องเว็บ การท างาน มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.417 0.357 0.327 และ 0.300 โดยมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  2.4 ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อ

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑค์วบ กบัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 31 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ควบ กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ดา้นผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพทม์ือถือ โปรโมชั่น ค่าใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัท ์และอินเทอรเ์น็ตมีราคาเหมาะสม และสามารถผ่อนช าระ อตัราดอกเบีย้ 0% มี
ค่า  Sig เท่ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.05 นั่ น คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธ 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ด้านผลิตภัณฑค์วบ 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

 ทศิทาง 

 r Sig.   

1.เงื่อนไขการรบัประกนั และบรกิาร
หลงัการขาย 

0.224* 0.000 ระดบัต ่า เดียวกนั 

2.สามารถผ่อนช าระ อตัราดอกเบีย้ 0% 
3.สว่นลดค่าเครื่องโทรศพัทม์ือถือ 
4.โปรโมชั่น ค่าใชบ้รกิารเครือข่าย
โทรศพัท ์และอินเทอรเ์น็ตมีราคา
เหมาะสม 

0.349* 
0.429* 

 
0.399* 

0.000 
0.000 

 
0.000 

ระดบัปานกลาง 
ระดบัปานกลาง 

 
ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

 
เดียวกนั 

ด้านผลิตภัณฑค์วบ 0.467* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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สมมติฐานหลัก (H0) มี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.429 0.399 และ 0.349 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
เงื่อนไขการรบัประกัน และบริการหลังการขาย มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ  
0.224 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยผลิตภณัฑ ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นศักยภาพของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์
กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ ์กบัการตัดสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ ์โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า 
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ ์

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.รองรบัระบบ 5G 0.346 0.000* ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.มีระบบความปลอดภยั เชน่ 

ตรวจสอบใบหนา้และลายนิว้มือเพื่อ

ปลดล็อกโทรศพัท ์

3. สามารถรองรบั Application อ่ืนๆ 

ไดต้ามความตอ้งการ 

4.การป้องกนัน า้เเละฝุ่ น 

 

0.337 

 

0.300 

 

0.393 

 

0.000* 

 

0.000* 

 

0.000* 

 

ระดบัปานกลาง 

 

ระดบัปานกลาง 

 

ระดบัปานกลาง 

 

เดียวกนั 

 

เดียวกนั 

 

เดียวกนั 

ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ ์ 0.436 0.000* ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การป้องกันน า้เเละฝุ่ น รองรบัระบบ 5G  มีระบบความ
ปลอดภัย เช่น ตรวจสอบใบหน้าและลายนิ ้วมือเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์  และสามารถรองรับ 
Application อ่ืนๆ ไดต้ามความตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์เท่ากับ  0.393 
0.346 0.337 และ 0.300 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่

รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ ที่มีความสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้
กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 33 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการ

รูจ้กัตราสินคา้กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  
ด้านการรู้จักตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ยได ้

0.307* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.ท่านพบเห็นโทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย จากโทรทศัน ์
นิตยสาร ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน ์เป็น
ประจ า 
3. ท่านทราบว่า โทรศพัทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็นผลิตภณัฑ์
ของ บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) ไดต้ามความตอ้งการ 
4.ท่านสามารถแยกลกัษณะของ
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย ออกจากโทรศพัทม์ือถือแบรนด์
อ่ืนได ้

0.347* 
 
 

0.229* 
 
 
 

0.303* 

0.000 
 
 

0.000 
 
 
 

0.000 

ระดบัปานกลาง 
 
 

ระดบัต ่า 
 
 
 

ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 
 
 
 

เดียวกนั 

ด้านการรู้จักตราสินค้า 0.382* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ด้านการรูจ้ักตราสินค้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านพบเห็นโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 
จากโทรทัศน ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน ์เป็นประจ า  ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของ
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ยได ้และ ท่านสามารถแยกลกัษณะของโทรศัพทม์ือถือ 
แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ออกจากโทรศพัทม์ือถือแบรนดอ่ื์นได้ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.347 0.307 และ 0.303 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ท่านทราบว่า 
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็นผลิตภณัฑข์อง บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) ไดต้ามความตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) มี ค่าสัมประสิท ธิสหสัมพันธ์เท่ ากับ  0.229 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  3.2 ปัจจัยคุณ ค่าตราสินค้า  ด้านคุณภาพที่ รับ รู ้ตราสินค้า  มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ไม่มีความสมัพันธก์ับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ด้านคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้รา
สินคา้กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
จากตาราง 34 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ดา้น

คณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้โดยรวม มีความสมัพันธก์ับ
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  
ด้านคุณภาพทีรั่บรู้ตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   

1.โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย มีฟังกช์ั่นการใชง้านที่
หลากหลายตรงกบัความตอ้งการ 

0.492 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย มีประสิทธิภาพในการใชง้านที่ดี
อย่างสม ่าเสมอ 
3. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่
แตกหกั เสียหายไดง้่าย  
4.โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดว่า 
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพ 

0.540 
 
 

0.521 
 
 

0.496 

0.000 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

ระดบัปานกลาง 
 
 

ระดบัปานกลาง 
 
 

ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 

ด้านคุณภาพทีรั่บรู้ตราสินค้า 0.607 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย มี
ประสิทธิภาพในการใชง้านที่ดีอย่างสม ่าเสมอ โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มีความ
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหัก เสียหายได้ง่าย โดยภาพรวมแล้ว ท่านคิดว่า โทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ และโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
ฟังกช์ั่นการใชง้านที่หลากหลายตรงกับความตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ  0.540 0.521 0.496 และ 0.492 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานที่  3.3 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ ไม่มีความสมัพันธก์ับ
การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 35 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บั
ตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 35 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ดา้น
ความสัมพันธ์กับตราสินคา้กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้าโดยรวม มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้าโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  
ด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตรา

หัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

   
ทศิทาง 

 r Sig.   
1.โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย โดดเด่น ดา้นรูปลกัษณ ์

0.485* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย บ่งบอกถึงการเป็นโทรศพัทท์ี่ล  า้สมยั 
3. โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย โดดเด่ด ดา้นเทคโนโลยี 
4.โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย บ่งบอกความโทรศพัทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ที่น าเขา้จากประเทศจีน 

0.500* 
 

0.463* 
 

0.270* 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 

ระดบัปานกลาง 
 

ระดบัปานกลาง 
 

ระดบัต ่า 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 
 

เดียวกนั 

ด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า 0.549* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 
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หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย บ่งบอกถึง
การเป็นโทรศพัทท์ี่ล  า้สมยั โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย โดดเด่น ดา้นรูปลกัษณ ์และ
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่ด ดา้นเทคโนโลยี  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า  0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) มี ค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั  0.500 0.485 และ 0.463 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และ
มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอกความโทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ที่น าเขา้
จากประเทศจีน มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.270 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  3.4 ปัจจัยคุณ ค่าตราสินค้า  ด้านความภักดีกับตราสินค้า  มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภักดีกับตราสินคา้ ไม่มีความสมัพันธก์ับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภักดีกับตราสินคา้ มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 36 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีกบัตรา
สินคา้ กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 36 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ดา้น
ความภักดีกับตราสินคา้กับการตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความภักดีกับตราสินคา้ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  
ด้านความภักดีกับตราสินค้า 

การตัดสินใจซือ้
โทรศัพทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตรา

หัวเว่ย  

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 

 r Sig.   
1.โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย รุ่นที่ท่านตอ้งการขาดตลาด ท่าน
ก็ยงัคงซือ้รุ่นอ่ืนๆ ของตราหวัเว่ย 

0.590* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

2.หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ 
แบบสมารท์โฟน ท่านจะยงัคงซือ้ตรา
หวัเว่ย และยินดีทีจะบอกต่อหรือแนะน า
ใหผู้อ่ื้นซือ้ 
3. ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมจ้ะมีการ
เพิ่มราคาสงูขึน้ 
4.ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑ์
หรือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ 

0.599* 
 
 
 

0.528* 
 
 

0.547* 

0.000 
 
 
 

0.000 
 
 

0.000 

ระดบัปานกลาง 
 
 
 

ระดบัปานกลาง 
 
 

ระดบัปานกลาง 

เดียวกนั 
 
 
 

เดียวกนั 
 
 

เดียวกนั 

ด้านความภักดีกับตราสินค้า 0.653* 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 



  110 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภักดีกับตราสินคา้โดยรวม มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ แบบสมารท์โฟน 
ท่านจะยังคงซือ้ตราหัวเว่ย และยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู ้อ่ืนซือ้  โทรศัพท์มือถือ แบบ 
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย รุ่นที่ท่านตอ้งการขาดตลาด ท่านก็ยงัคงซือ้รุน่อ่ืนๆ ของตราหัวเว่ย  ท่านจะ
ยังคงซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ถึงแม้ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ 
และท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมจ้ะมีการเพิ่มราคาสงูขึน้ มีค่า 
Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.599 0.590 0.547 และ 0.528 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่1  

ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่ แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื ้อ

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่1.1  

เพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่1.2  

อายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่1.3  
สถานภาพทางการสมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่1.4 
ระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่1.5 
อาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ

แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั 
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ตาราง 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1.6 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่2  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ย ประโยชนห์ลกัของ

ผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัที่มีผล

ต่อผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพของ

ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่2.1  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นประโยชนห์ลกัของ

ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่2.2  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 
สมมติฐานที ่2.3  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อ

ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้

โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

 

Brown-Forsythe 
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ตาราง 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่2.4  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

สมมติฐานที ่2.5 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่3  
คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 

ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สินคา้ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ ที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่3.1 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่3.2 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้รา

สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ

แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 

 

Pearson correlation 
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ตาราง 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่3.3 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา

สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ

แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย  

สมมติฐานที ่3.4 
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีกบัตรา

สินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ

แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมุ่งศึกษา ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้ที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไป เพื่อเป็นประโยชนส์  าหรบับุคคลหรือผูป้ระกอบการธุรกิจ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปรบัปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ ์รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพื่อน าผลการวิจยัใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัผูท้ี่สนใจในเรื่องนี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นประโยชนห์ลัก
ของผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑ์
ควบ และดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ัก
ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับ
ตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. งานวิจัยนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการต่างๆ สามารถน าผลวิจัยด้านการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ไปใชใ้นการปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ และคิดคน้พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในการขยายฐาน
ผูบ้รโิภคใหม่ใหม้ากขึน้ 

2. ผลวิจัยที่ไดใ้นครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนก์ับผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หัวเว่ย จากการพัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์ใหดี้ขึน้ตรงกับความตอ้งการ เนื่องจาก
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วิจยันีมุ้่งเนน้ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัท ์มือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลวิจยัที่ได ้เป็นประโยชนก์บัผูท้ี่สนใจทั่วไป ในการน าผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางใน
การศกึษาในสว่นที่สนใจ เพื่อที่จะไปต่อยอดต่อไป 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน  มีการ ตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ ดา้นรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ดา้นความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และดา้นศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้รา
สินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หัวเว่ย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 

ตราหัวเว่ย อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% ยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546) ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่มไวจ้  านวน 15 คน เพื่อใหไ้ดเ้ป็น
ตวัแทนที่ดีของประชากร รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 400 คน 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุม่ตวัอย่าง โดยวิธีการสุม่ตวัอย่าง ตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับฉลาก 
เพื่อสุ่มเลือกเขต จากกลุ่มการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม ซึ่งมี 50 เขต โดยสุ่มกลุ่มละ 1 
เขต รวม 6 เขต ดังนี ้เขตปทุมวัน เขตลาดพรา้ว เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย 
และเขตบางแค 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนด
ขนาดตวัอย่างในเขตที่สุม่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 ตามสดัส่วนจ านวนตวัอย่างทัง้หมด จะไดต้วัอย่างเขต
ละเท่าๆ กนั คือ 66-67 คน รวมทัง้หมดจ านวน 400 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือก
กลุ่ม ตัวอย่างตามอาคารส านักงาน และหา้งสรรพสินคา้ โดยเจาะจงเฉพาะผูท้ี่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน จะเริ่มจากการสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามใหต้อบ จนครบตามจ านวนที่
ตอ้งการ  

ขัน้ตอนที่ 4 ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ บริเวณอาคารส านักงาน
และหา้งสรรพสินคา้ที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่ 3 ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดส้รา้งเครื่องมือ 

เป็นลักษณะขอ้ค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้มาจาก การศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ ทฤษฎี แนวความคิด วิทยานิพนธ ์สารนิพนธแ์ละงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม ใหค้รอบคลมุถึงเรื่องที่ศกึษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน รวม
ทัง้หมด 6 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู  

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลักของ
ผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑค์วบ 
และดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ ์ที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert 
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(Summated Rating Method : The Likert Scale) มีส เกลอยู่  5 ระดับ  จัดเป็นการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยรวมทัง้หมดแลว้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ ์  จ านวน 5 ขอ้ 
ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์  จ านวน 4 ขอ้ 

สว่นที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้น
คุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ ที่ใช้
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึน้ไป ซึ่ง
แบบสอบถามในส่วนที่  3 เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method : The 
Likert Scale) มีสเกลอยู่ 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 
โดยรวมทัง้หมดแลว้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 
ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้  จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้
หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย อาย ุ
15 ปีขึน้ไป ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่  4 เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summated Rating 
Method : The Likert Scale) มีสเกลอยู่  5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale)  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และคณุค่าตรา

สินคา้ ที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของขอ้มลู เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม สามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย และตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามมาปรับป รุงแก้ ไขแบบ สอบถาม  ตามข้อ เสนอแนะของ 
อาจารยท์ี่ปรกึษา  

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสนอผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) และตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษา  

6. น าแบบสอบถามที่ไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศหญิง และเพศ
ชาย ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มที่ใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง แลว้น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะห ์
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยค่าอลัฟ่าที่ไดแ้สดงถึงค่าความเชื่อมั่น (r) ของ

แบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ซึ่งถา้มีค่าใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือไดสู้ง 
แต่ถา้มีค่าใกล ้0 แสดงว่ามีความเชื่อถือได ้โดยค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดคื้อ 0.7 (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2550) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และวิจัย เชิ งส ารวจ  (Exploratory Research) โดยมุ่ งศึ กษ าการตัดสิน ใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ15 ปีขึน้ไป 

1. ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) 
เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  400 ชุด 

โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ผูบ้ริโภคที่ใช้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ที่
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้

1.1 ผูว้ิจยัจดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 น าแบบสอบถามซึ่งตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปขอความร่วมมือจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ อาคารส านกังานและหา้งสรรพสินคา้ ใน 6 เขต โดย
ผูว้ิจัยไดช้ีแ้จง้ใหก้ลุ่มตัวอย่างเขา้ใจวัตถุประสงค ์และอธิบายวิ ธีตอบแบบสอบถามก่อนใหผู้ต้อบ
แบบสอบถาม เริ่มตน้ท าและท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
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2. แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data)  
เป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจาก หนังสือทางวิชา 

วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 
ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ (Pre-Test) และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ

แบบสอบถามพรอ้มตรวจสอบความเชื่อมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ 
แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เมื่อไดร้บัการตอบกลบัแบบสอบถามตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่
รวบรวมไดม้าด าเนินการ ดงันี ้ 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหัสตามที่ได ้
ก าหนดรหสัไวล้ว่งหนา้ 

3. การลงข้อมูล  (Data Entry) น าแบบสอบถามที่ ลงรหัสแล้วมาบันทึกและ
ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS (Statistic 
Package for Social Sciences) เพื่อวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ทัง้หมดมา ตรวจสอบรายขอ้ เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการลงขอ้มลู  

5. การประมวลผล (Data Processing) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ต่อไปนี ้ 
การวิเคราะหข์้อมูล  
การศกึษาคน้ควา้ในวิจยัครัง้นี ้ไดว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
1.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่  

1.1 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์
หลกัของผลิตภณัฑ ์รูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์ความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และ
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ศักยภาพของผลิตภัณฑ ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตรา
สินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กับตราสินคา้ และดา้นความภักดีกับตรา
สินคา้ วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 จากแบบสอบถาม สว่นที่ 4 การตดัสินใจซือ้ โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินค้าหัวเว่ย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่  
2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 คือ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ การตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระต่อกัน ใชท้ดสอบขอ้มลูเก่ียวกับ เพศ และใชส้ถิติวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียว One way ANOVA ทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 
2 กลุ่มขึน้ไป ใชท้ดสอบขอ้มลูเก่ียวกับ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ที่มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั 

2.3 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 คือ คุณค่าตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
จากการศึกษาข้อมูล เก่ียวกับ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณ ค่าตราสินค้าที่ มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป สามารถสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู และอธิบายไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยน าเสนอ ในรูปแบบ
จ านวน และรอ้ยละ พบว่า 

เพศ  
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.0 

อายุ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 34 ปีจ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 

รองลงมาคืออายุ 35 - 44 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.8 รองลงมา อายุมากกว่า 55 ปี 
จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.7 รองลงมา อาย ุ15 - 24 ปี จ านวน 40 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 
และอาย ุ45 - 54 ปี จ านวน 38 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 

สถานภาพทางการสมรส  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 226 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.5 

รองลงมา มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 และ หมา้ย/แยกกัน
อยู่/หย่ารา้ง จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 

245 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.2 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 106 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 และมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 
ตามล าดบั 
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อาชีพ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 158 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 39.5 รองลงมา มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ/อาจารย/์ทนายความ จ านวน 
136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมา ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
15.5 และมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ จ านวน 44 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 11.0  ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 139 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.7 รองลงมา มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท จ านวน 
113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.2 รองลงมา มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 96 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 รองลงมา และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 52 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0  ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยดา้นผลิตภัณฑข์องโทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ได้แก่ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความ
คาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ โดยน าเสนอ ในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า 

ด้านประโยชนห์ลักของผลิตภัณฑ ์
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กล้องถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชัดสูง  ปริมาณความจุของ
แบตเตอรี่ เช่น 4200 mAh ความเร็วในประมวลผลของหน่วยประมวลผล ปริมาณหน่วยความจ า
ของโทรศพัท ์เช่น 128 GB และ หนา้จอ มีความละเอียดสงู ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 4.45 4.36 4.36 และ 4.22 ตามล าดบั 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความกวา้งของหนา้จอโทรศพัทม์ีขนาดพอเหมาะกบัการใชง้าน รูปทรง
ของโทรศัพท์มีลักษณะทันสมัย  ความบางและน ้าหนักของโทรศัพท์ สีของตัวโทรศัพท์ เช่น  
สี Amber Sunrise, Breathing Crystal, Pearl White, Aurora, Space Silver และ Black เป็นต้น 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 4.34 4.25 
และ 4.23 ตามล าดบั 

ด้านความคาดหวังทีม่ีผลต่อผลิตภัณฑ ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โทรศัพทม์ือถือ สามารถเขา้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของตัวเองไดดี้ 
เช่น การแชทคุย ฟังเพลง ท่องเว็บ การท างาน  โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
หลากหลายรุ่นและมีราคาตัง้แต่ต ่าถึงสูงใหเ้ลือกซือ้ และความหลากหลายของ Application เช่น 
Google play มี Application ให้เลือกใช้งานกว่า 100,000 Apps ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 4.40 และ 4.30 ตามล าดบั รองลงมา คือ 
ของแถม เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มลู 128 GB , นาฬิกาอจัฉริยะ, หูฟังไรส้าย และ ล าโพงบลทููธ เป็นตน้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 

ด้านผลิตภัณฑค์วบ  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงื่อนไขการรับประกัน และบริการหลังการขาย ส่วนลดค่าเครื่อง
โทรศพัทม์ือถือ และสามารถผ่อนช าระ อัตราดอกเบีย้ 0% ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่
ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 4.28 และ 4.27 ตามล าดบั รองลงมา คือ โปรโมชั่น 
ค่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และอินเทอรเ์น็ตมีราคาเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญั ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สามารถรองรบั Application อ่ืนๆ ไดต้ามความตอ้งการ มีระบบความ
ปลอดภัย เช่น ตรวจสอบใบหนา้และลายนิว้มือเพื่อปลดล็อกโทรศพัท์ การป้องกันน า้เเละฝุ่ น และ 
รองรบัระบบ 5G ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 4.39 4.26 และ 4.22 ตามล าดบั  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า  ของโทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ตราสินค้า  
ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้ และดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้ โดยน าเสนอ ในรูปแบบค่าเฉลี่ย
กลุม่ตวัอย่าง (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า 

ด้านการรู้จักตราสินค้า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
หัวเว่ยได้ ท่านพบเห็นโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย จากโทรทัศน์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา สื่อออนไลน ์เป็นประจ า และท่านทราบว่า โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย 
เป็นผลิตภณัฑข์อง บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 4.35 และ 4.21 ตามล าดับ รองลงมา คือ ท่าน
สามารถแยกลักษณะของโทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ออกจากโทรศัพท์มือถือ  
แบรนดอ่ื์นได ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 

ด้านคุณภาพทีรั่บรู้  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดว่า โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย มี ฟังก์ชั่ นการใช้งานที่
หลากหลายตรงกับความตอ้งการ และโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย มีประสิทธิภาพ
ในการใชง้านที่ดีอย่างสม ่าเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 4.30 และ 4.23 ตามล าดับ รองลงมา คือ โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราหวัเว่ย มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหกั เสียหายไดง้่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั 
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 

ด้านความสัมพันธก์ับตราสินค้า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่ด ดา้นเทคโนโลยี 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา คือ 
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย บ่งบอกความเป็นโทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ที่
น าเขา้จากประเทศจีน โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย บ่งบอกถึงการเป็นโทรศพัทท์ี่ล  า้
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สมัย โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่นดา้นรูปลักษณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 4.11และ 4.10 ตามล าดบั 

ด้านความภักดีกับตราสินค้า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ แบบสมารท์โฟน ท่านจะยงัคง
ซือ้ ตราหวัเว่ย และยินดีทีจะบอกต่อหรือแนะน าใหผู้อ่ื้นซือ้ ถา้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หัวเว่ย รุ่นที่ท่านต้องการขาดตลาด ท่านก็ยังคงซื ้อรุ่นอ่ืนๆ ของตราหัวเว่ย  ท่านจะยังคงซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ และ ท่านจะ
ยังคงซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ถึงแม้จะมีการเพิ่มราคาสูงขึน้  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 3.60 3.60 และ 3.46 
ตามล าดบั  

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลการตัดสินใจซือ้ โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หัวเว่ย โดยน าเสนอ ในรูปแบบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หัวเว่ย โดยพิจารณาจากราคาและโปรโมชั่น ท่านตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์
โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย โดยพิจารณาถึงชื่อเสียงและคณุภาพของสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และ 4.22 ตามล าดบั รองลงมา คือ ท่าน
ตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ภายหลงัจากที่เทียบกบัแบรนดอ่ื์น 
ท่านตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย จากการแนะน าของเพื่อน/คน
รกั/คนในครอบครวั ท่านตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้ หัวเว่ย เพราะมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลายหลาย ท่านตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้
หวัเว่ย โดยพิจารณาจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และ ท่านจะยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์
โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบริษัทจะมีข่าวเชิงลบ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 3.99 3.93 3.78 และ 3.59 ตามล าดบั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย  เพศ อาย ุ

สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจซือ้
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โทรศัพท ์แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดย
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะขั้นตอนการตัดสินใจซือ้เพียงขั้นตอนเดียว เนื่องจากเป็นขั้นตอนส าคัญที่
ผู ้บริโภคได้ท าการตัดสินใจซือ้ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูล และประเมินทางเลือกต่างๆ ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปได ้ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน ตรา
หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า  

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้
หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่าง
กนั มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกัน ผลการศึกษา 
พบว่า  

ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพทางการสมรส แตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05  ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุ แตกต่าง

กนั มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย แตกต่างกัน ผลการศึกษา 
พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาขัน้สงูสุด แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย แตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินคา้หวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  แตกต่างกัน ผลการศึกษา 
พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ ์
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้เพียงขัน้ตอน
เดียว เนื่องจากเป็นขัน้ตอนส าคัญที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการตัดสินใจซือ้ หลงัจากที่ไดศ้ึกษาขอ้มูล และ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปได ้ดงันี ้

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัผลิตภัณฑ ์ ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑโ์ดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ปัจจยัผลิตภัณฑ ์
ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑ์โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หนา้จอ มีความละเอียดสูง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  
กลอ้งถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชดัสงู ความเรว็ในประมวลผลของหน่วยประมวลผล ปริมาณ
หน่วยความจ าของโทรศพัท ์และปริมาณความจุของแบตเตอรี่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 หมายความว่า หนา้จอ มีความ
ละเอียดสูง กล้องถ่ายรูป มีประสิทธิภาพและคมชัดสูง  ความเร็วในประมวลผลของหน่วย
ประมวลผล ปรมิาณหน่วยความจ าของโทรศพัท ์และปริมาณความจขุองแบตเตอรี่ มีความสมัพนัธ์
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กบัการซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑโ์ดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ปัจจยัผลิตภัณฑ ์
ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑโ์ดยรวม มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์
โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความบางและน า้หนักของโทรศัพท ์สีของตัวโทรศัพท ์
เช่ น  สี  Amber Sunrise, Breathing Crystal, Pearl White, Aurora  Space Silver และ  Black 
เป็นตน้ และรูปทรงของโทรศัพทม์ีลกัษณะทันสมัย มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับ 
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ความกวา้งของหนา้จอ
โทรศัพทม์ีขนาดพอเหมาะกบัการใชง้าน มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กับการซื ้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  2.3 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังที่ มีผลต่อผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัย
ผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ของแถม เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB , นาฬิกา
อัจฉริยะ, หูฟังไรส้าย และ ล าโพงบลูทูธ เป็นต้น โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
หลากหลายรุ่นและมีราคาตั้งแต่ต ่าถึงสูงให้เลือกซือ้  ความหลากหลายของ Application เช่น 
Google play มี Application ใหเ้ลือกใชง้านกว่า 100,000 Apps และ โทรศพัทม์ือถือ สามารถเขา้
กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัเองไดดี้ เช่น การแชทคุย ฟังเพลง ท่องเว็บ การท างาน มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่2.4 ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ
ซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศกึษา พบว่า 

ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ควบ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน  
ตราสินคา้หัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพทม์ือถือ โปรโมชั่น ค่าใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัท ์และอินเทอรเ์น็ตมีราคาเหมาะสม และสามารถผ่อนช าระ อตัราดอกเบีย้ 0% มี
ค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติทีระดับ 0.05 เงื่อนไขการรบัประกนั และบริการหลงัการขาย มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้น
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ศกัยภาพของผลิตภณัฑโ์ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การป้องกันน า้เเละฝุ่ น รองรบัระบบ 5G  มีระบบความ
ปลอดภัย เช่น ตรวจสอบใบหน้าและลายนิ ้วมือเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์  และสามารถรองรับ 
Application อ่ืนๆ ไดต้ามความตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่
รบัรูต้ราสินคา้ ดา้นความสมัพันธ์กบัตราสินคา้ และดา้นความภักดีกบัตราสินคา้ มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยศึกษาเฉพาะขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้เพียงขัน้ตอนเดียว เนื่องจากเป็น
ขัน้ตอนส าคัญที่ผูบ้ริโภคไดท้ าการตัดสินใจซือ้ หลงัจากที่ไดศ้ึกษาขอ้มูล และประเมินทางเลือก
ต่างๆ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปได ้ดงันี ้

สมมติฐานที ่3.1 ปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้น
การรูจ้กัตราสินคา้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตรา
สินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านพบเห็นโทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย 
จากโทรทัศน ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน ์เป็นประจ า  ท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ของ
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ยได ้และ ท่านสามารถแยกลกัษณะของโทรศัพทม์ือถือ 
แบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ออกจากโทรศพัทม์ือถือแบรนดอ่ื์นได ้มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้ท่านทราบว่า โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย เป็นผลิตภัณฑข์อง 
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บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติ ฐ าน ที่  3.2 ปั จ จัยคุณ ค่ าต ราสิ น ค้ า  ด้านคุณ ภ าพที่ รับ รู ้ต ราสิ น ค้ า  
มีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยคุณค่าตรา
สินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีความ
แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหัก เสียหายได้ง่าย โดยภาพรวมแล้ว ท่านคิดว่า โทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหัวเว่ย เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ และโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มี
ฟังกช์ั่นการใชง้านที่หลากหลายตรงกับความตอ้งการ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยมีความสัมพันธ์ระดับ 
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานที่  3.3 ปัจจัยคุณ ค่าตราสินค้า  ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า  มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสินคา้โดยรวม มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยคุณค่าตรา
สินคา้ ดา้นความสมัพันธก์ับตราสินคา้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย บ่งบอกถึง
การเป็นโทรศพัทท์ี่ล  า้สมยั โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย โดดเด่น ดา้นรูปลกัษณ ์และ
โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย โดดเด่ด ดา้นเทคโนโลยี  มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
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น้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) โดยมี
ความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย บ่งบอกความ
โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ที่น าเขา้จากประเทศจีน มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีกับตราสินคา้ มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า 

ดา้นความภักดีกับตราสินคา้ โดยรวม มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ปัจจัยคุณค่าตรา
สินคา้ ดา้นความภกัดีกบัตราสินคา้โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หัวเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

หากพิจารณาเป็นรายขอ้ หากท่านตอ้งการซือ้โทรศพัทม์ือถือใหม่ แบบสมารท์โฟน ท่าน
จะยงัคงซือ้ตราหวัเว่ย และยินดีทีจะบอกต่อหรือแนะน าใหผู้อ่ื้นซือ้ โทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน 
ตราหัวเว่ย รุ่นที่ท่านตอ้งการขาดตลาด ท่านก็ยังคงซือ้รุ่นอ่ืนๆ ของตราหัวเว่ย  ท่านจะยังคงซือ้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมผ้ลิตภณัฑห์รือบรษิัทจะมีข่าวเชิงลบ และท่านจะ
ยงัคงซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ถึงแมจ้ะมีการเพิ่มราคาสงูขึน้ มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซือ้โทรศพัท ์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผล ดงันี ้ 

1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื ้อ
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โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
พบว่า  

1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ และ อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคเพศชาย หรือ หญิง หรือมีอายุที่แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ไม่แตกต่างกนั ถึงแมจ้ะมีรสนิยม มมุมอง 
รวมถึงความชอบที่แตกต่างกนั มีช่วงอายทุี่แตกต่างกนั  แต่ทัง้นัน้การตดัสินใจโทรศพัทม์ือถือ แบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ก็เพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการในการใชง้าน ใหม้ีความสะดวกสบายมาก
ขึน้ เหมือนกนั เปรียบเสมือนเป็นปัจจยัที่ 5 โดยที่การใชง้านก็เพื่อการติดต่อสื่อสาร รองลงมาจาก
การติดต่อสื่อสาร อาจมีการใชง้านที่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กุลศิริ เนื่องจ านงค ์
(2545) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่จาก
ตัวแทนจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ และ อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่จากตวัแทนจ าหน่าย ไม่แตกต่างกนั 

1.2  ผู้บ ริโภคที่ มี สถานภาพทางการสมรส  แตกต่างกัน  มี การตัดสิน ใจซื ้อ
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากมีการใชง้านโทรศัพทม์ือถือ ไม่ไดแ้ตกต่างกัน 
ทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น สถานภาพโสด สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั สถานภาพหมา้ย/แยกกัน
อยู่/หย่ารา้ง มีการใชโ้ทรศัพทม์ือถือ เพื่อช่วยใหก้ารด ารงชีวิตประจ าวนั ไดร้บัความสะดวกสบาย
มากขึน้เหมือนกนั จึงท าใหทุ้กสถานภาพของผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ที่ไม่ต่างกัน สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ปิยเนศร ์ศักดิ์เจริญ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร, และ กิตติพันธ ์คงสวสัดิ์เกียรติ (2561) 
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกซือ้โทรศัพท์ iPhone ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซือ้ iPhone ไม่แตกต่างกนั 

1.3 ผู้บ ริโภคที่ มี ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื ้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากไม่ว่าผูบ้ริโภคมีระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จุดประสงคห์ลกัของการซือ้โทรศพัทม์ือถือมาใชง้าน ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร 
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ใช้ในการท างาน ประกอบอาชีพ หรือเพื่อความบันเทิงต่างๆ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ญาณิกา ณ บางช้าง (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

http://search.swu.ac.th/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000063396&context=L&vid=SWU&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์&offset=0
http://search.swu.ac.th/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000063396&context=L&vid=SWU&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์&offset=0
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ตั ด สิ น ใ จ ซื ้ อ 
แท็บเล็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความแตกต่างทางด้านระดับ
การศกึษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้แท็บเล็ตของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  

1.4 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน 
ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากในปัจจุบนันี ้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์
โฟน ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าผ่านทางการโทร ผ่านแอปพลิเคชันอย่างไลน ์หรือ
แมแ้ต่การรบัส่งอีเมล เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยที่อาจไม่ตอ้งเปิดคอมพิวเตอร ์หรือ 
โนต้บุ๊คเลย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุภาวดี บุญทา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G MY BY CAT ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบ 3G MY by CAT ต่างกนั 

1.5 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ
แบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย มีรุ่นที่
หลากหลาย ราคาเริ่มตน้ไม่สูง ขึน้อยู่กบัความตอ้งการและสถานะทางการเงินของผูบ้ริโภคแต่ละ
คน ท าใหไ้ม่ว่าผูบ้ริโภคจะมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร ่สามารถซือ้ได้เพียงแต่ฟังกช์ั่นการใชง้าน 
คณุสมบติั ในแต่ละราคาจะแตกต่างกนัไป  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรพงศ ์อมัพวนัวงศ ์(2554) 
ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดข์องผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร พบว่า แมผู้บ้ริโภคจะมีระดับรายได้ที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
โทรศพัทม์ือถือระบบแอนดรอยด ์ไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ประกอบดว้ย ประโยชนห์ลักของผลิตภัณฑ ์รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์
ความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์
กับการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื ้อ
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์มือถือ แบบสมารท์โฟน  
ตราสินคา้หัวเว่ย ดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวังที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์ดา้น
รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
เนื่องจากการที่ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซือ้โทรศัพทม์ือถือ ตราหัวเว่ยไดน้ัน้ ประโยชนข์องผลิตภัณฑ ์
เป็นสิ่งทีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญ ซึ่งประโยชนข์อง โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย ที่
ผูบ้ริโภคจะไดร้บั มีหลากหลาย ทัง้เรื่องความเรว็ในการประมวลผล แบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุมาก 
หน่วยความจ าที่เพียงพอกับการใชง้าน หรือแมแ้ต่กลอ้งถ่ายรูปที่มีคุณภาพสูง  ท าใหไ้ม่ตอ้งพก
กลอ้งถ่ายรูปไปดว้ย ซึ่งที่กล่าวมานีส้ามารถช่วยชีวิตประจ าวันมีความสะดวกสบายขึน้  ที่อีกทั้ง
เรื่องของรูปลักษณ์ที่ถูกใจผู้บริโภค ด้วยรูปแบบที่มีความทันสมัย  ขนาดของหน้าจอที่ไม่เล็ก
จนเกินไป รวมถึงความบางและน ้าหนักที่ไม่หนัก  ส่วนในเรื่องความคาดหวังที่ผู ้บริโภคมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ก็เป็นส่วนที่มีความส าคัญ  โดยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราหัวเว่ย มี
หลากหลายรุน่ หลายหลายราคา ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม เขา้กบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในแต่วันไดดี้ อีกทัง้ยงัมี Application ใน Google Play ใหเ้ลือกใชง้านเป็นจ านวนมาก 
และการซือ้สินค้า โดยทั่วไป หากมีของแถมให้กับผู้บริโภค จะช่วยดึงดูดความสนใจและท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้ไดไ้วขึน้ การซือ้โทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราหวัเว่ย  นอกจากจะไดต้ัว
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ยงัไดร้บัผลิตภณัฑค์วบ อย่างเงื่อนไขการรบัประกนัสินคา้ 1 ปี มีศนูย์บรกิารคอย
ดูแลผูบ้ริโภคหลังการขาย ทั่วประเทศ ช่องทางการช าระเงินนอกจากการจ่ายเงินสดยังสามารถ
ผ่อนช าระอตัราดอกเบีย้ 0% ตัง้แต่ 4 เดือนไปจนถึง 24 เดือน ขึน้อยู่กับบตัรเครดิต และจะเห็นได้
ว่ายงัโปรโมชั่นส่วนลดค่าเครื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นช่วงๆ  หรือหากซือ้โทรศพัทม์ือถือ กับ
ค่ายโทรศัพทม์ือถือ ก็จะไดร้บัโปรโมชั่นราคาพิเศษ ส าหรบัค่าใชบ้ริการ รวมถึงอินเทอรเ์น็ต และ
สดุทา้ยในเรื่องของศกัยภาพของโทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ที่มีเทคโนโลยีที่
ล  า้สมัยออกมาเรื่อยๆ ทัง้ในเรื่องการรองรบัระบบ 5G ซึ่งจะมีในบางรุน่ในตอนนีท้ี่รองรบัแลว้ หรือ
ในเรื่องของระบบรกัษาความปลอดภัยที่มีทัง้การตรวจสอบลายนิว้มือ หรือใบหนา้ เพื่อปลดล็อค
โทรศัพท ์หรือการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking และการป้องกันน า้ ที่ไดก้ล่าวไป
ทั้งหมด ล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มาชิดา โกรตันะ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบว่า ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของประชากร และสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่
เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองลูกคา้ในเรื่องความจ าเป็นหรือความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจ ประกอบดว้ยสิ่งที่สัมผัสได้ และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
ความคิด สถานที่ องคก์รหรือบคุคลก็ได ้

3. คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นคุณภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ 
ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์มือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  

หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า โทรศัพท์มือถือ แบบ
สมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ รับ รู ้ตราสินค้า  ด้าน
ความสมัพันธ์กับตราสินคา้และดา้นความภักดีกับตราสินคา้ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินค้าหัวเว่ย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
หมายความ ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือ แบบ
สมารโ์ฟน ตราสินคา้หัวเว่ย เพราะสามารถจดจ าไดว้่าเป็นตราสินคา้ของหัวเว่ย จากการเห็นสื่อ
โฆษณาต่างๆ ทั้งโฆษณาทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ หรือตามโฆษณาทางพาหนะต่างๆ รวมถึงสื่อ
ออนไลน ์ที่เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากที่สุดในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ คุม้ค่ากับเงินที่
ตอ้งเสียไป และผูบ้รโิภคบางคน ไดเ้คยใชโ้ทรศพัทม์ือถือ ตราสินคา้หวัเว่ย มาก่อนหนา้นีแ้ลว้ ยงัคง
ที่จะซือ้โทรศพัทม์ือถือ ตราหวัเว่ย เหมือนเดิม มีความภกัดีกบัแบรนดม์าก เนื่องจากไดร้บัความพึง
พอใจจากการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพงศ ์ออนเป็ง (2557) ไดศ้ึกษา เรื่อง “อิทธิพล
ของคุณค่าตราสินคา้ที่มีต่อการตัดสินใจซือ้โทรศัพทเ์คลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ทัง้ 5 ดา้น มีความสมัพันธ์กับ
การตดัสินใจซือ้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ประเภทสมารท์โฟน โดยเรียงล าดบัความสมัพนัธก์ันจากมากไป
หานอ้ยตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพ ดา้นสินทรพัยห์รือคุณสมบติัอ่ืนๆของตราสินคา้ 
ดา้นการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านการรูจ้ักตราสินคา้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  และ
สอดคล้องกับแควคิดของ เดวิส เอเคอร ์(Aaker, 1996) ได้กล่าวว่า การรูจ้ักตราสินคา้เป็นการ
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จดจ าหรือระลึกไดถ้ึงตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญในการสรา้งคุณค่าตรา
สินคา้ เพราะเมื่อผูบ้รโิภคเกิดการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคย ในตรา
สินคา้นัน้ ท าใหส้ินคา้เป็นที่ไวว้างใจ น่าเชื่อถือ และมีคณุภาพที่สมเหตสุมผล เป็นเหตุผลหลกัใน
การตดัสินใจซือ้ในที่สดุ ซึ่งผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้ตราสินคา้ที่เป็นที่รูจ้กัมากกว่าตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภค
ไม่มีการตระหนกัมาก่อน การรูจ้กัตราสินคา้เป็นปัจจยัที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความแข็งแกร่งของตราสินคา้ใน
ใจของผูบ้รโิภค อนัเป็นสญัญาณที่แสดงถึงโอกาสที่จะตดัสินใจใชส้ินคา้ของตราสินคา้นัน้โดยตรง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง “ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และคณุค่าตราสินคา้ที่มีความสมัพนัธก์บั

การตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ตราสินค้าหัวเว่ย  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการ และฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหโ้ทรศพัทม์ือถือ แบบสมารท์โฟน มีศักยภาพที่ดีขึน้ ทัง้ในส่วนของโปรแกรมการใช้
งาน การรองรบัเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยจาก
ปัจจบุนันีม้ีตรวจสอบใบหนา้และลายนิว้มือเพื่อปลดล็อกโทรศพัท ์รวมถึงการป้องกนัน า้เเละฝุ่ นที่ดี
ขึน้ เพราะจากผลการวิจัย ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ดา้น
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

2. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์รุ่นที่จ  าหน่าย ใหม้ากขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคทุกกลุ่มสามารถซือ้ผลิตภณัฑ์
ได ้มีราคาตัง้แต่ต ่าถึงสงู อีกทัง้ในส่วนของการใชง้าน ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถช่วยใหผู้ใ้ชง้านไดร้บั
ความสะดวก เขา้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันของผูบ้ริโภคทุกคน ที่มีความแตกต่างกัน 
รวมถึงไดร้บัความบนัเทิงจากใชง้าน นอกจากนีใ้นส่วนของของแถม ตอ้งมีความน่าสนใจ สามารถ  
โนม้นา้วผูบ้ริโภคได ้ไม่ว่าจะเป็นของแถมที่ดูมีมูลค่าสูง สามารถใชง้านไดจ้ริง มีความคุม้ค่าเมื่อ
เทียบกบัเงินที่ผูบ้รโิภคจะตอ้งจ่าย เพราะจากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑด์า้นความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

3. ผูป้ระกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการรบัประกนัสินคา้ ให้
เงื่อนไขการรบัประกันมีขอ้ยกเวน้ที่ไม่มากจนเกินไป ในส่วนบริการหลงัการขาย ควรมีศนูยบ์ริการ
ลกูคา้ ศนูยใ์นการซ่อมสินคา้ใหค้ลอบคลมุทุกจงัหวดั ในประเทศไทย รวมถึงโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นคู่ค่ากับเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อได้ส่วนลดค่าเครื่องเมื่อซือ้กับ
เครือข่ายโทรศัพทม์ือถือ ค่าใชบ้ริการเครือข่ายโทรศัพทร์ายเดือนที่มีราคาที่ไม่สูงเกินไป เมื่อซือ้
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โทรศัพทม์ือถือกับเครือข่ายโทรศพัท ์หรือส่วนลดตามช่วงเวลาต่างๆ ยังสามารถท าการผ่อนช าระ 
อตัราดอกเบีย้ 0% ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 24 เดือน ปัจจุบันนีผู้บ้ริโภคมีการผ่อนสินคา้กันมากขึน้ 
เนื่องดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือการผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ก็เป็นการกระตุน้การผ่อน เพราะ
จากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นผลิตภณัฑ์
ควบ อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

4. ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ก่อนที่จะออกจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคในตลาดได ้ตอ้งผ่านมาตรฐานที่ไดร้บัการรบัรอง
และการตรวจสอบก่อน อีกทั้งตอ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการใชง้านที่หลากหลาย ครบครนั 
เหมาะกับผู้ใช้งานทุกคน มีความแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย เสียหายง่าย ในชีวิตประจ าวันย่อมมี
โอกาสที่ผูใ้ชง้านจะท าโทรศัพท ์ตกพืน้ได ้หากตกพืน้เพียงครัง้เดียว โทรศัพทม์ือถือเสียหาย หาก
ซือ้เครื่องใหม่ต่อมา มีโอกาสที่ผูบ้รโิภคจะไปซือ้แบรนดอ่ื์นได ้อีกทัง้ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้
งาน ตอ้งใชดี้สม ่าเสมอ ไม่มีปัญหา ไม่ใช่ว่าใชไ้ปสกัระยะหนึ่ง เครื่องเริ่มมีปัญหา เพราะโดยทั่วไป
แลว้ ผูบ้รโิภคจะใชโ้ทรศพัทม์ือถือ ระยะเวลาหนึ่งปีขึน้ไป ถึงจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ จะมีผูบ้รโิภคบาง
กลุ่ม จ านวนไม่มากนกั ที่มกัเปลี่ยนทนัทีที่ออกรุ่นใหม่ เพราะจากผลการวิจยั ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพที่รบัรู ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

5. ผูป้ระกอบการ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรใหค้วามส าคัญกับผลิตภัณฑ ์ใน
ส่วนของรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ตอ้งมีการออกแบบใหต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ส่วน
เรื่องประโยชนห์ลกั ของผลิตภัณฑท์ี่ผูบ้ริโภคจะไดร้บั โดยตอ้งมีการส ารวจแบรนดค์ู่แข่งในตลาด
ว่าในปัจจุบนัมีส่วนไหนที่ไดเ้ปรียบแบรนดข์องเราไหม หากจุดนัน้แบรนดเ์ราไม่สามารถท าได ้จะ
ท าให้การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคเปลี่ยนได้ รวมถึงการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังที่
ผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภัณฑ ์จะท าใหท้ราบขอ้มูลของผูบ้ริโภคเพื่อประกอบกับการคิดคน้และพัฒนา 
หากเรามีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีความโดดเด่น มีความแตกต่างกบัแบรนดค์ู่แข่งแลว้ 
ยิ่งเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ นอกจากนีแ้ลว้ในส่วนของผลิตภัณฑค์วบหรือเรียกง่ายๆคือของแถม
นัน้ เป็นเรื่องที่มีสว่นส าคญัเช่นกนั หากสิ่งที่ผูบ้ริโภคจะไดร้บัเพิ่ม นอกเหนือจากตวัผลิตภณัฑแ์ลว้ 
เป็นสิ่งที่ไม่มีมลูค่า อาจท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้แบรนดอ่ื์นได้ เพราะจากผลการวิจยั ทราบว่าปัจจยั
ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นประโยชนห์ลักของผลิตภัณฑ ์ความคาดหวงัที่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์รูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภค โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
และมีทิศทางเดียวกนั  
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6. ผูป้ระกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคัญกับเรื่องการรกัษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด หรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการท าโปรโมชั่นต่างๆ อีกทัง้ท าใหผ้ลิตภัณฑ์
เป็นที่รูจ้ักในดา้นที่เป็นบวก ท าใหภ้าพลกัษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑดี์ในสายตาของผูบ้ริโภค 
ผ่านการท ากิจกรรมสื่อสารทางตลาดต่างๆ การท าสื่อโฆษณาที่เป็นแบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์
นอกจากนีค้วรมีการท าการตลาดสัมพันธภาพกับลูกคา้ การสรา้งสัมพันธภาพกับผูบ้ริโภคดว้ย 
สิทธิประโยชนใ์หก้บัผูบ้รโิภค เช่น มีการสง่การด์มาอวยพรวนัเกิดพรอ้มกับส่วนลดพิเศษ ในการซือ้
สินคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความภักดีต่อสินคา้ หรือบริษัทของเรา เพราะจากผลการวิจยั ทราบว่า
ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ คณุภาพที่รบัรูต้ราสินคา้ ความสมัพนัธก์บัตรา
สินคา้และความภักดีกับตราสินคา้ มีความสมัพันธก์ับการตัดสินใจซือ้โทรศพัทม์ือถือแบบสมารท์
โฟน ตราสินคา้หวัเว่ย ของผูบ้รโิภค โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคที่ใชโ้ทรศัพทม์ือถือแบบ

สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ซึ่งในปัจจุบนัมีจ าหน่ายแลว้ทั่วทุกจงัหวัด
และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังมีช่องทางออนไลน์ที่สามารถจัดส่งให้ผู ้บริโภคได้
สะดวกมากยิ่งขึ ้น ต่อไปจึงควรเป็นการวิจัยที่ ไม่ได้เจาะจงแค่กลุ่มผู้บริโภคในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้น แต่ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่ เป็นวงกว้างมากขึน้ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดใหม่มีจ านวนมากขึน้และเป็น
กลุม่เปา้หมายที่กวา้งขึน้ 

2. ควรมีการใช้ตัวแปรตน้บางตัวเพิ่มกว่านี ้เนื่องจากการวิจัยในครัง้นีม้ีตัวแปรตน้คือ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ และขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งตวัแปรอ่ืนๆ นอกจากที่
ผูว้ิจัยน ามาวิจัยครัง้นี ้ น่าจะมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซือ้ เช่น ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารแบบปากต่อปาก ซึ่งอาจจะใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซือ้ 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูล  ในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์กับผูท้ี่ ใชง้านโทรศัพทม์ือถือแบบสมารท์
โฟน ตราหวัเว่ย หรือผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องสมารท์โฟน และผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อที่จะได้
น าขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ตรงต่างๆ มาเป็นแนวทางในการท าใหโ้ทรศัพทม์ือถือแบบ
สมารท์โฟน ตราหวัเว่ย เป็นผลิตภณัฑท์ี่ตอบโจทยก์บัผูบ้ริโภคไดต้รงจดุมากขึน้ 
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4. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติม เรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภค หลังจากที่ตัดสินใจซือ้ 
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน ตราหัวเว่ย  เนื่องจากจะได้ทราบว่า หลังจากที่ผู ้บริโภค ได้ใช้
ผลิตภณัฑแ์ลว้ มีความพงึพอใจมากนอ้ยเพียงใด ไดเ้ป็นประโยชนใ์นอนาคตส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่  
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