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บทคัดย่อ 

 

 ช่วงเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน ภาพลักษณ์ของสินค้าจีน โดยเฉพาะโทรศัพท์ 

มือถือนั้นไม่ค่อยดีนัก แต่ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้า การส่งออก และระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือ

ของจีน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี ่ยวข้อง และนำข้อมูลมา

วิเคราะห์เชิงพรรณนา รวมถึงดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย  

จากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนไดม้ีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวกระโดด โดยเริ่ม

จากนโยบายสำคัญคือ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology transfer) การ

สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-up) การรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวม

กิจการ (merger & acquisition) และการร่วมลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) ด้วยความที่จีนมีกำลังแรงงานที่

มากกว่า ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ส่งผลให้จีนมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคา นอกจากนี้ เรื่องของ Supply 

Chain ก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่นกรณีศึกษาของ Huawei ที่มีการรวบรวม partner ที่มีความชำนาญในด้านการผลิต

ชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ เช่น กล้อง Leica และชิป Kirin ที่ส่งผลถึงยอดขายที่ประสบความสำเร็จ รวมถึง

สามารถออกแบบการทำงานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้  และจากการวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือ
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ของจีน ชี้ให้เห็นว่าปีล่าสุดที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนส่วนใหญ่คือ ปีค.ศ. 2019 รองลงมาคือ 2018 ซึ่ง

สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น นอกจากนี้ปัจจัย

ด้านราคาก็เป็นส่วนสำคัญท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ และ

ยังเห็นถึง พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนในปัจจุบัน ที่เน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย ทำให้ได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตรา

สินค้าจีนนั้นจากกระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ จากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ 

คำสำคัญ :  โทรศัพท์มือถือ, การพัฒนาเทคโนโลยี, Huawei, จีน  
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บทที ่1 

บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 สาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมหาอำนาจของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดดมานานกว่า 4 ทศวรรษ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้อีกเรื่อย ๆ ตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศในปี ค.ศ. 

1978 ที่ขนาด GDP ของจีนต่อเศรษฐกิจโลกคือร้อยละ 1.8 ในตอนนั้นจีนเป็นประเทศที่ยากจน แต่ในปัจจบุนัช่วง 

40 ปีหลังจากนั้น จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 14.8 ของทั้งโลก 

(ร่มฉัตร จันทรานุกุล, 2561) นอกจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์ ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกัน  

 ปัจจุบันตลาดการส่งออกสินค้าของประเทศจีนมีการขยายตัวมากขึ้น จากเมื่อก่อนช่วงหลังจากการปฏิวตัิ

วัฒนธรรมสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1970 ที่เป็นการเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน ในช่วงเวลา

นั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนอยู่ในระดับที่ต่ำมาก และมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจีนทั้งหมด (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2545) ถึงแม้ในเวลา

ต่อมามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น แต่ภาพลักษณ์ของสินค้าจีน โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนั้นถูกมอง

ว่า เป็นสินค้าท่ีมีต้นทุนต่ำ ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แตป่ระเทศจีนได้มี

การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวกระโดดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ ทำให้ตลาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการส่งออก

อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนนั้นสูงถึง 244,380,530.888  million USD (UNCTAD, 2019)  

 โดยเฉพาะในปัจจุบัน แบรนด์โทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ของจีน Huawei เป็น 1 ใน 4 แบรนด์ที่มียอดขาย

โทรศัพท์มือถือสูงที่สุดในโลก (บริษัทวิจัยเทคโนโลยี เทรนด์ฟอร์ซ, 2015) เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณ

การผลิตและการขาย สำหรับป้อนตลาดจีน และตลาดโลกเท่านั้น อีกส่วนสำคัญยังมาจากการยกระดับนวัตกรรม

ฟังก์ชั่น ดีไซน์ และการลงทุนด้านการตลาด เพื่อทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์มีความเป็นพรีเมียมขึ้น ประกอบกับการ

รุกขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลกและตลาดเซกเมนต์พรีเมียมมากขึ้น เพื่อทำตลาดทั้งในประเทศบ้านเกิด และ

นอกตลาดจีน  

 ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมมือถือของจีนได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศตั้งแต่

เริ่มแรก แต่ด้วยทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยต่อตราสินค้าจีนในช่วงแรกนั้นยังคงเป็นสินค้าที่ไม่ มีคุณภาพและมี
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ราคาถูก ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของการขยายตัวในตลาดต่างประเทศของจีน แต่ในปัจจุ บันทัศนคติของ

ผู้บริโภคชาวไทยได้เปลี่ยนไป เนื่องจากการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ยังคง

ราคาที่จับต้องได้เช่นเดิม ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยยอมรับอุตสาหกรรมมือถือของจีนมากขึ้น จนในช่วงปลายปี ค.ศ. 

2014 มูลค่าส่วนแบ่งในตลาดอุตสาหกรรมมือถือของจีนได้ครองส่วนแบ่งในไทยไปราวร้อยละ 31.3 ซึ ่งเป็น

สัญญาณที่ส่งให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไทยมากข้ึน  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่น่าสนใจถึงสาเหตุที่ทำให้สินค้าของประเทศจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมือ

ถือของจีน ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนนั้นสูงที่สุดในโลก และจาก

ความน่าสนใจดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา “แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าของประเทศจีน” และทัศนคติที่

เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและ

ผู้สนใจ ในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาทั้งด้านการตลาดและสินค้า  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีน 

 2. เพ่ือศึกษาการส่งออก และ ระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน 

 3. เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน  

3. ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าโดยรวมของอุตสาหกรรมมือถือของจีนและ ระบบ Supply Chain เฉพาะ 

ตราสินค้า Huawei เท่านั้น 

 ขอบเขตด้านเวลา 

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าโดยรวมของอุตสาหกรรมมือถือจีน ภายในช่วงปีค.ศ. 1987 – 2019 

เท่านั้น 

 ศึกษาระบบ Supply Chain เฉพาะ ตราสินค้า Huawei ภายในช่วงปีค.ศ. 2006 – 2018 เท่านั้น 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้รับรู้ถึงนโยบายการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีน 

 2. ได้รับรู้ยอดการส่งออกของ และ ระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน 

 3. ไดร้ับรู้ทัศนคติของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน 

 4. ผู้ประกอบการในตลาดอุตสาหกรรมมือถือของจีนสามารถนำทัศนคติของผู้บริโภคไทยของ 

  อุตสาหกรรมมือถือของจีนปรับใช้กับวิธีการทางการตลาดต่อตลาดผู้บริโภค 

 5. รัฐบาลสามารถนำข้อมูลนโยบายการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีนไปปรับใช้ในการ 

  วางนโยบายเศรษฐกิจในส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
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บทที่ 2 

การทบทวนแนวคิดและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1.1 นิยามความหมาย 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น

เครื่องมือที่มีความจำเป็น อาศัยทั้งระบบและกลยุทธ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์, 

2550) 

 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ คือการขายสินค้าใหม่ในตลาดเดิม ด้วยการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำ

ตลาดอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว มาปรับปรุงพัฒนาใหม่ (พนม ปีย์เจริญ, 2559) 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือ สินค้าหรือบริการหรือความคิดที่ได้ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติ

ที่ดีข้ึน (Armstrong & Kotler, 2007) 

 ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึง การนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการเดิมมาปรับปรุงพัฒนาใหม่ให้

ดียิ่งขึ้น 

1.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 1.2.1 สินค้าใหม่ที่ปรับปรุงจากสินค้าดั้งเดิม เป็นการนำสินค้าเดิมของเราที่มี มาปรับปรุงพัฒนารูปร่าง

หน้าตาเสียใหม่ รสชาติใหม่ กลิ่นใหม่ แพคเกจจิ้งใหม่ หรือแม้กระทั่งรูปทรงใหม่ ฯลฯ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง

และแตกต่างจากเดิมที่ลูกค้ารู้สึกจำเจและคุ้นเคยมาเป็นเวลานาน อันจะเป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มลูกค้า กลุ่ม

ใหม่ๆ หันมาสนใจสินค้า 

 1.2.2 ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ลงไปในสินค้าเดิมนี ่จึงเป็นเหตุผลว่ า บริษัทใหญ่ๆ จึงต้องมีฝ่าย 

“Research and Development” หรือ R & D ทำหน้าที่ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ล้ำนำสมัยอยู่เสมอ

เพื่อสร้างความแตกต่าง การสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ลงไปในสินค้าเดิมจึงต้องดูให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กันกับสินค้าและบริการของเราด้วย  

 1.2.3 การจับมือเป็นพันธมิตรใหม่ๆกับบริษัทอ่ืน เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจตัวเอง เปิดช่องทางการตลาด

ที่กว้างและเร็วออกไป แทนที่จะให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในวงแคบๆ  ด้วยการใช้หลัก WIN WIN ต่างคน
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ต่างได้ สมประโยชน์ ซึ่งกันและกัน ด้วยการเปิดใจกว้างๆ ยอมรับซึ่งกันและกันว่า “เราจะมีส่วนที่เราได้และส่วนที่

เราเสียไปบ้าง” เพราะมันคือการแบ่งสรรปันส่วนกัน 

 1.2.4 ปรับกลยุทธทางการตลาดใหม่ๆ อย่ายอมให้ธุรกิจเรานิ่งอยู่กับที่นานเกินไปเพราะการนิ่งนานเกินไป

คือการไม่เติบโต เสมือนแช่แข็งตัวเองดังนั้นจึงต้องมีการปรับกลยุทธใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

อาทิ 

 1. ปรับรูปร่างหน้าตาและแพ็กเกจใหม่ 

 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ลูกค้าก็เปลี่ยน เราจึงต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบ

แพ็กเกจจิ้ง ใหม่ทำให้สะดุดตาลูกค้าใหม่และเพ่ิมความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าเก่า และนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำ

ให้เราดึงความสนใจลูกค้าที่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งก็ได้ เพราะรู้สึกจำเจกับสินค้าเรามานานแล้ว 

 2. ปรับสูตรใหม่ 

 ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ ้นเพราะเมื่อความทันสมัยเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี ่ยน 

วิทยาการมีการพัฒนา ฯลฯ ย่อมมีสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆ เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นสูตรใหม่ๆ จึงเป็นหนทางแห่งการดึงความ

สนใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า และแซงหน้าคู่แข่งไปอีกมิติหนึ่งถึงความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ และสินค้าของเรา  และ

ถึงแม้เราจะรักษาสูตรดั้งเดิมเอาไว้ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสูตรดั้งเดิมขึ้นอีกตัวหนึ่งก็เป็นการเปิด

ช่องทางการขายใหม่ๆ ให้กับตลาดของเรามิใช่หรือ 

 3. ปรับให้มีสไตล์ใหม่ๆ 

 ต้องพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดูดีมีสไตล์ ดูทันสมัยสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจน

สอดคล้องกับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ในแต่ละยุคสมัย เพราะการที่เราพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ยังเป็นการแสดงศักยภาพให้

ลูกค้าและคู่แข่งได้เห็นว่า องค์กรของเราก้าวนำหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องอาศัยข้อมูลเป็น

สำคัญว่าสไตล์ของแต่ละยุคสมัย กำลังไปในทิศทางใด เช่น ถ้าในยุคนั้นผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ สินค้ าเราก็ต้อง

ปรับสไตล์ให้ขานรับกับเรื่องราวของสุภาพ แต่ถ้ายุคสมัยนั้นหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม สินค้าและผลิตภัณฑ์เรา ก็ต้อง

หันมาสนับสนุนและตอบสนองการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน  อาจจะเป็นสินค้าที่ได้มาจากธรรมชาติหรือเป็น

สินค้าที่ที่มีกระบวนการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ

เป็นต้น 

 4. กระบวนการใหม ่
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 เป็นการปรับกระบวนการใหม่ เพื่อเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ ของเรา อาทิ 

 – กระบวนการผลิตของสินค้าและผลิตภัณฑ์เราให้ลูกค้าได้ทราบถึงความทันสมัย ความสะอาดปลอดภัย

ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 – กระบวนการตลาดและการขาย เป็นกระบวนการที่เราต้องปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับโลกแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเพราะคู่แข่งเราน่ากลัวขึ้นทุกวันเราต้องปรับให้รวดเร็วเ ข้าถึง เข้าใจ

ธรรมชาติของลูกค้าในแต่ละยุค แต่ละสมัย ด้วย  เพราะพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเสมอ 

 5. บริการใหม่ๆ  

 ธุรกิจเราต้องพุ่งไปสู่จุดสูงที่เป็นเป้าหมายคือ “ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ” เพราะฉะนั้นการ

แข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต ต้องเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะลูกค้าเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนที่ชี้เป็นชี้

ตายให้กับธุรกิจเรา เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยสักแค่ไหน ความพึงพอใจบริการที่ “ดี เร็ว ถูก ” ก็ยัง

เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่เสมอ เราจึงต้องคิดพัฒนาการให้บริการที่แตกต่าง จากคู่แข่ง ไปในทางท่ีดีกว่า เหนือกว่า 

เร็วกว่า คุ้มค่ากว่า จนลูกค้าไม่กล้าปฏิเสธ บริการที่ดี มีคุณภาพ ของเราไป 

 6. สีสันและภาพลักษณ์ใหม่  

 “ ลูกค้าเปลี่ยนเรา หรือ เราเปลี่ยนลูกค้า ” นี่คือโจทย์ ที่เราต้องนำมาคิดว่า เราจะพัฒนาภาพลักษณ์ของ

เราไปในทิศทางใด เพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา  ซึ่งเรา

อาจจะต้องใจกล้าที่ปรับเปลี่ยนสีสันและภาพลักษณ์ของเราให้ดูทันสมัยขึ้นดูหวือหวามากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม

ลูกค้าคนรุ่นใหม่ ซึ่งสีสันที่ดูหวือหวาและภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยวันนี้ อาจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าดั้งเดิมรู้สึกดี

ขึ้น ที่อยากให้ตนเองดูมีภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูทันสมัยขึ้นก็เป็นได้ (พนม ปีย์เจริญ, 2559) 
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

2.1 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 

 หมายถึง การเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นวงจรเล่า
ต่อไปเรื่อย ๆ การศึกษารายละเอียดของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและนักธุรกิจ การ
เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถวางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stages of Product Life cycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 วัฏจักรชีวิตผลิตภณัฑ ์

 
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Introduction) 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มนำออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้
จำหน่ายต้องเสนอ รายละเอียดของสินค้า โดยอาศัยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือติดต่อสื่อข่าวกับ
ผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภาระค่าใช้จ่ายในการขายของขั้นแนะนำจะสูงผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิก
ตลาด (Pioneer) อีกท้ังอยู่ในภาวะที่มีการเสี่ยงภัยสูงมาก หากการตื่นตัวยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีน้อย ความต้องการ
สินค้าไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ขณะที่รายได้อาจ
ยังไม่มีหรือมีน้อยมาก ฉะนั้นกิจการที่นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นแนะนำ ในช่วงแรกจะประสบภาวะการขาดทุน 

ที่มา : https://www.economicshelp.org (2563) 

 



8 
 

ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์จะเน้นเรื่องการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งการใช้พนักงานขายในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และ เกิดการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองคุ้นเคย รู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใช้สื่อการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การแจกตัวอย่างหรือการสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดการ
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ติดตามมาได้ 

2. ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) 
 การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ิมในอัตราที่เร็ว ดังนั้นในช่วงต้นของขั้น
เติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากกำไรที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีคู่แข่งในตลาด ถือเป็นรางวัลที่ผู้
บุกเบิกจะได้รับ แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นานเพราะ คู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่มได้กลิ่นกำไรและทยอยกันเข้ามาขอส่วน
แบ่งตลาด จากหนึ่งเป็นสองและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงเวลาที่คู่แข่งขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เจริญเติบโตของความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้น ส่วนอัตรากำไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจให้คู่แข่งขันเข้ามามาก
หรือน้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็นลักษณะการแข่งขันน้อยราย อาจ
เพียง 2 – 3 ราย เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดข้ึน ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย ไม่จำเป็นที่จะ
ใช้ตัวอย่างหรือสาธิตอีกต่อไป แต่ต้องหันไปเน้นการสร้างความชอบตราสินค้าให้มากข้ึน(Brand preferences) การ
โฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของเรา แทนที่จะซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เป็นแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนทำให้มีการกระจายสินค้า การ
จัดจำหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น การนำสินค้าไปให้กับสมาชิกต่างๆ ในช่องทางการจำหน่าย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ี
แสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี โดยเฉพาะในกรณีสินค้าอุปโภค 

 

3. ขัน้ตลาดอิ่มตัว (Market Maturity) 
 วงจรขั้นอิ่มตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคกันทั่วหน้า ประกอบกับมีคู่แข่งขันมาเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกค้าต่าง ๆ มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น คู่
แข่งขันที่เพ่ิมจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากแรงจูงใจด้านกำไรที่ดี จะทำให้ส่วนแบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้
รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อเริ่มให้ความสนใจน้อยลง ยอดขายจะไม่เพ่ิมข้ึนมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต 
และในที่สุดอัตราการเพ่ิมจะหยุดนิ่ง หากไม่มีการแก้ไข ความต้องการ ในตลาดสินค้านี้จะตกต่ำลง อาจเพราะลูกค้า
มีสินค้านี้แล้ว ลูกค้าเบื่อหน่ายแล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้ แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การทีม่ีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากทำให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาด ให้มากที่สุด จึงต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product 
differentiation) 
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4. ขั้นยอดขายตกต่ำ (Sale Decline) 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ึนถึงจุดอ่ิมตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มมียอดขายลดลงเรื่อย ๆ อาจ
เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่แทน การที่ยอดขายลดลง จะทำ
ให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จำหน่ายแต่ละรายลดลงไปด้วย ดังนั้น การขาดทุนจะเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิตที่มีฐานะ
การเงินมั่นคง มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ในตลาดเพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์ต่อไป แต่ผู้ผลิตรายเล็ก ๆ ที่มี
ทุนน้อยจะค่อย ๆ ถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้ 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ 

1. การตั้งราคาสูงอย่างฉับพลัน เป็นการนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง และมีการส่งเสริม
การตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลกำไรต่อหน่วยสูง ส่วนการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง 
การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลกำไรต่อหน่วยสูง ส่วนการส่งเสริมการตลาดสูงเพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และรู้จัก
สินค้าให้มาก เพ่ือจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 

2. การตั้งราคาสูงอย่างช้า เป็นการนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง แต่มีการส่งเสริมการตลาด
ในระดับต่ำ กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดจำกัด ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้ว และผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าจึงยอมจ่ายในราคาสูงได้ 

3. การตั้งราคาต่ำอย่างฉับพลัน เป็นการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน แต่มีการ
ส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ผู้ผลิตมีเป้าหมายเพื่อการเจาะตลาดที่รวดเร็ว ต้องการส่วนแบ่งตลาดให้มากท่ีสุด กล
ยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกค้ารู้จักสินค้าน้อย แต่ลูกค้ามีความไวต่อราคา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าจะเปลี่ยนใจมาซื้อทันที เพราะพวกเขาไม่ยึดติดในตรายี่ห้อ 

4. การตั้งราคาอย่างช้า เป็นการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ำและมีการส่งเสริมการตลาดต่ำ 
การตั้งราคาต่ำทำให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งเสริมการตลาดต่ำ ทำให้สามารถประหยัด
ต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้ 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นตลาดเติบโต 

1. การเพ่ิมรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า เนื่องจากเมื่อจำนวนลูกค้ามากข้ึน ความต้องการที่หลากหลายย่อม
เกิดข้ึน ดังนั้นความหลากหลายของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 

2. การขยายช่องทางการจำหน่าย จำนวนลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนมาจากหลาย ๆ พ้ืนที่ ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องขยาย
ช่องทางการจำหน่ายให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย 

3. การส่งเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความในตัวสินค้า (Preference) แทน เพ่ือให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแทนการซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน 
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กลยุทธ์การตลาดในขั้นอิ่มตัว 

1. การปรับปรุงตลาด เช่น การดึงดูดผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าให้หันมาใช้สินค้า การเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่ลูกค้ามี
ศักยภาพที่จะซื้อสินค้าได้ นอกจากนี้อาจจะใช้วิชาการเพ่ิมความถ่ีในการใช้หรือเพ่ิมโอกาสในการใช้สินค้าให้แก่
ลูกค้าเดิมก็ได้ 

2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น การปรับปรุงรูปลักษณะของสินค้า
ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไป 

3. การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าลงจากเดิม เนื่องจากต้นทุนในการผลิต
ต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตขนาดใหญ่ (Economies of Scale) การเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ เช่น 
ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง การสื่อสารตลาดด้วยวิธีการทำ IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นต้น 

กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ำ 

1. การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้ากำลังจะไม่เป็นที่ต้องการตลาดผู้ผลิตจะต้องใช้การ
ลดราคามาก ๆ เพ่ือระบายสินค้าออกไป 

2. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด ดังนั้นผู้ผลติ
ยังคงจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดายังสามารถจำหน่ายให้แก่
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลัง ๆ ได้ 

3. การออกจากตลาด หากผู้ผลิตเห็นค่าการจำหน่ายต่อนำมาซึ่งการขาดทุนที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ควรตัดสินใจ
เลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น แล้วหาทางพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมาทดแทน 
 

2.2 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภค

ที่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และ

สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า 

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การ

กำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product 

Differentiation) หร ือความแตกต ่างทางการแข ่งข ัน  (Competitive Differentiation) (2) องค ์ประกอบ 

(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุ
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ภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น (3) การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์

ของบริษัทเพ่ือแสดงตำแหน่งที ่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น(New and Improved) ซ่ึงต้อง

คำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่ งขึ ้น (5) กลยุทธ์เกี ่ยวกับส่วนประสม

ผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จำนวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้า

รับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) 

หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน 

(Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์

นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องคำนึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ใน

สายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น  (2) ต้นทุน

สินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง (3) การแข่งขัน(4) ปัจจัยอ่ืนๆ  

3. การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบัน

และกิจกรรมใช้ เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

เป้าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า 

และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจำหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ ่มของบุคคลหรือธุรกิจที ่มีความ

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้หรื อบริโภค (Kotler and Keller. 2009 : 787) 

หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัด

จำหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct 

channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยัง

ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

 3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical distribution หรือ 

Market logistics) หมายถึง งานที ่เกี ่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการ

เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกำไร (Kotler and Keller. 2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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การเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าท่ีสำคัญมีดังนี้ 

(1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินค้า และการคลังสินค้า (3) การบริหารสินค้าคงเหลือ 

4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือ

ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซื้อที ่ใช้

สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) ซึ่งสามารถ

กระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจำหน่าย การ

ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer 

Promotion) (2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การ

กระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion) 

 

3. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่ประเทศจีน                                                                                                                              

 

3.1 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และประชากร 

พ้ืนที ่:  9,596,960 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นที่ 3 ของโลก 

ภูมิประเทศ: พ้ืนที่ทางตะวันตกเป็นภูเขา ที่ราบสูงและทะเลทราย ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและเนินเขา 

ประชากร: 1,386 ล้านคน  

ที่มา : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544218308739 (2563) 
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เชื้อชาติ:  เป็นชาวจีนแท้หรือชาวฮ่ัน ร้อยละ 94 ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่าง ๆ 56 กลุ่ม    

ภาษา:  จีนกลาง 

ศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือขงจื๊อ พุทธ และเต๋า 

3.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (2560) 
จีดีพ:ี  12.40 ล้านล้านดอลลาร์  

จีดีพีเติบโต: 6.9% 

จดีีพีต่อหัว: 8,836 ดอลลาร์  

ภาคจีดีพี: เกษตรกรรม: 8.6%, อุตสาหกรรม: 39.8%, บริการ: 51.6% 

เงินเฟ้อ:  เพ่ิมข้ึน 1.4% (2558) 

จีนี:  46.2 (2558) 

แรงงาน:  803.6 ล้านคน  

ภาคแรงงาน: เกษตรกรรม: 29.5%, อุตสาหกรม: 29.9%, บริการ: 40.6% (2557) 

ว่างงาน : 3.97% (Q1 ปี 2560) 

อุตสาหกรรมหลัก:  

 การทำเหมืองการแปรรูปสินแร่ เหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม และโลหะอื่น ถ่านหิน การสร้างเครื่องจักร
ยุทธภัณฑ์ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ปิโตรเลียม ซีเมนต ์สารเคมีปุ๋ย การแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ขนส่ง รถยนต์ รถราง รถ
จักร เรือ เครื่องบิน อุปกรณ์โทรคมนาคม พาหนะปล่อยอวกาศ ดาวเทียมผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค (รวมเครื่องรองเท้า
ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์) 

มูลค่าส่งออก: 2.26 ล้านล้านดอลลาร์  

สินค้าส่งออก: ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม 3.2%  ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและเหมืองแร่ 2.4% 

  การผลิต: 94.3%  อ่ืน ๆ 0.1% 
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3.2 ข้อมูลบริษัท Huawei 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตราบริษัท Huawei                                                                                                                            

 

 หัวเว่ยเทคโนโลยี (Huawei Technologies) เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม

สัญชาติจีน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

เครือข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีน และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. 2012 

 หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 โดยเหริน เจิ้งเฟย ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ 

ๆ ได้แก่กลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคม กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับภาคธุรกิจและองค์กร และกลุ่มอุปกรณ์

สื่อสารสำหรับผู้บริโภค โดยมีพนักงานรวมทั้งหมดกว่า 110,000 คนทั่วโลกนอกจากนี้ หัวเว่ยยังมีศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีอีกกว่า 20 แห่งทั่วโลก 

 ในปี 2010 หัวเว่ยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 500 บริษัทใหญ่ของนิตยสารฟอร์จูน ด้วยยอดขาย 21.8 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทยังเป็นบริษัทจำกัด ที่ไม่เสนอขาย

หุ้นต่อประชาชนทั่วไป แต่กระจายหุ้นให้เฉพาะกับพนักงานบริษัท 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.techbone.es/huawei (2563) 
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4. นโยบายและแผนการพัฒนา 

4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ของประเทศจีน  

 4.1.1 การปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

 จีนได้ปรับลดจากเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในแผน 11 เป็นเฉลี่ยร้อยละ 7 ในแผน 12 เพื่อส่งสัญญาณว่าจะเน้น

การพัฒนาเชิง “คุณภาพ” มากกว่าเชิง “ปริมาณ”  การปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงน่าจะ

เหมาะสมกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มต่ำลงในระยะต่อไปจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรที่จำนวนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง  

 4.1.2 การลดการพึ่งพาการลงทุนและการส่งออก หันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 

 ประเทศจีนเน้นการลดการพึ่งพาการลงทุนและการส่งออกต่างประเทศ ตลอดจนลดแรงกดดันต่ออัตรา

แลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยหันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศจากการมีประชากร

จำนวนมากให้มีบทบาทมากขึ ้น ผ่านการเพิ ่มอำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศโดยเน้นให้การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้ครัวเรือนและการเพ่ิมข้ึนของค่าจ้างจะต้องสอดคล้องกับผลิต

ภาพการผลิต  

  นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มสัดส่วนของประชากรในเขตเมือง การปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ

ด้านการศึกษา สาธารณสุข และที่อยู่อาศัย เพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือน รวมถึงการปฏิรูประบบภาษีโดยจะปรับ

เพิ่มเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อลดภาระของครั วเรือนที่มีรายได้น้อย แต่จะปรับ

เพิ่มภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และภาษีคาร์บอน (Carbon 

Tax) 

  4.1.3 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แผนที่ 12 ของจีนจะมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยจะ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 7 สาขา (Strategic Emerging Industries) ได้แก่                          

• เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)                                             

• พลังงานใหม่  (New Energy)                                                                                  

• เครื่องมือเครื่องจักรขั้นสูง (High-End Equipment Manufacturing)                                 

• เทคโนโลยีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (Energy Conversation and Environmental 

Protection)                                                                         

• รถยนต์พลังงานสะอาด (Clean-Energy Vehicles)                            
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• วัสดุใหม่ (New Materials)                           

• เทคโนโลยีสารสนเทศยุคต่อไป (Next-Generation IT)  

 อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จากร้อยละ 3 ต่อ GDP ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 8 

ภายในปี 2558  

  ส่วนอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออกหรือ “World Factory” ที่เป็นกลยุทธ์หลักในแผนพัฒนาฉบับ

ก่อนคาดว่าจะมีบทบาทลดลงจากต้นทุนที่เริ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของค่าจ้าง ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอัตรา

แลกเปลี่ยนที่แข็งขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น เหล็ก ถ่านหิน และกระดาษ จะเน้นการส่งเสริมการควบรวม

กิจการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 4.1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตามแนวคิด “Design in China”  

  แผน 12 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตามแนวคิด “Design in China” และส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมท้องถิ ่น ( Indigenous Innovation) เพื ่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยรัฐบาล

ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) จากร้อยละ 1.75 ต่อ GDP ในปี 2553 

เป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2554 

  4.1.5 การให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  แผนที่ 12 ต่อเนื่องจากแผนที่ 11 ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจีนได้ตั้งเป้าลดสัดส่วน

การใช้พลังงานต่อ GDP ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปฏิรูประบบราคาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.1.6 การเร่งปฏิรูปภาคการเงิน 

  แผนฉบับที่ 12 ได้เน้นการปฏิรูปภาคการเงินของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ

การเงินจีนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  โดยนโยบายที่สำคัญได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการ

ส่งผ่านของนโยบายการเงินพร้อมกับการปฏิรูประบบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น 

การจดัตั้งสถาบันประกันเงินฝาก การเพ่ิมสัดส่วนของ Direct Financing การส่งเสริมและพัฒนาตลาดอนุพันธ์ทาง

การเงิน การพัฒนาระบบ Managed Floating Exchange Rate โดยให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามกลไกตลาด
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มากขึ้น การเพิ่มบทบาทของเงินหยวนในระบบการเงินโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็น

ศูนย์กลางการใช้เงินหยวน (RMB Offshore Center)  และที่สำคัญคือการสนับสนุน ให้เงินหยวนเป็น Reserve 

Currency และผ่อนคลายข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ธราธร รัตนนฤมิตศร, 2555) 

4.2 แผนพัฒนาเชิงรุกด้านเทคโนโลยี (Made in China 2025)  

 เป้าหมายคือเป็นประเทศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั ้นสูงภายใน 10 ปี นับจากปี 2015 หัวใจสำคัญของ

นโยบายนี้คือ การแสวงหาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่ให้ผลกำไรดีและพุ่งเป้าหมายไปที่ความสามารถในการเป็นผู้

กุมทิศทางของอุตสาหกรรมนั้น ๆ แทนที่จะเป็นเพียงผู้ตามในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหมือนเช่นที่แล้วมา 

 โดยส่งเสริมการพัฒนาและใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตด้วยการสนับสนุนบริษัทกว่า 1,000 บริษัทและก่อตั้ง

หน่วยงาน CRIA (China Robot Industry Alliance) นอกจากนี้จีนยังส่งเสริมและลงทุนในงานวิจัยด้วยการริเริ่ม

ศูนย์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม (Manufacturing Innovation centers) เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศ 

โดยปี 2020 จะเปิดศูนย์ 15 แห่งและเพ่ิมเป็น 40 แห่งในป ี2025 

4.3 กลยุทธ์การบริหารองค์กร ของ Huawei 

1. การให้ความสำคัญกับการวิจัย  

 Huawei ถือเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนามาเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ถึงขั้นว่าในปี 

2017 พวกเขาตัดรายได้เกือบร้อยละ 15 เพื่อลงทุนด้านนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Huawei ยังไม่ได้วิจัยอยู่แค่ใน

ประเทศตัวเอง แต่ได้ร่วมงานกับ Innovation Center ทั่วโลก ซึ ่งHuawei ได้ใช้แนวคิดที ่เรียกว่า Reverse 

Engineering กลยุทธ์จากการเติบโตภายในองค์กรที่เมื่อสนใจธุรกิจของใครก็นำเทคโนโลยีของเขามาถอดเป็นชิ้นๆ 

เพ่ือทำการเรียนรู้ วิเคราะห์ อาศัยการวิจัยและค้นคว้าของตัวเองมาพัฒนาต่อยอดจนได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้น 

2. Customer First Attitude ลูกค้าคือศูนย์กลาง  

 Huawei ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ย้อนกลับไปสมัยที่ Huawei เพิ่งเริ ่มก่อตั้งได้ไม่นาน 

ตลาดโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการด้านการสื่อสารถูกครอบครองโดยยักษ์ใหญ่จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ทำให้ 

Huawei ต้องดิ้นรนเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งบน

ภูเขาสูง บางที่ทุรกันดารมาก บางที่ยังมีการรบราฆ่าฟัน แต่พวกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจไปเปิดพื้นที่บริการใหม่ๆ ใน

สถานที่เหล่านั้นจนชนะใจกลุ่มลูกค้าและกลายเป็นตัวเลือกในที่สุด ในยุคที่คุณภาพของสินค้าและบริการของ  

Huawei ยังไม่ค่อยดีเท่าไร พวกเขาจึงเน้นไปที่ความใส่ใจในการบริการ แม้จะถูกดุด่าแค่ไหน พนักงานก็เต็มใจขอ

โทษลูกค้าและเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด  
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 ครั ้งหนึ ่ง สตีเฟน โรช Chief Economist จาก Morgan Stanley ตั ้งใจไปเยี ่ยมสำนักงานใหญ่ของ 

Huawei ในเมืองเซินเจิ้น ปรากฏว่าเหรินเจิ้งเฟยไม่ออกมาต้อนรับด้วยตัวเอง แต่ส่งผู้บริหารท่านอื่นออกมาแทน 

ทำให้โรชไม่พอใจว่าทำไมเขาถึงกล้าปฏิเสธคนที่เอาเงินทุนจำนวนมหาศาลมาให้ถึงที่ ท้ายสุดเหรินเจิ้งเฟยให้เหตุผล

กับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเขาจะทุ่มเทเวลาไปกับการพบปะลูกค้าเท่านั้น ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครมาจากไหน เขาพร้อม

เจอลูกค้าเสมอ แต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้า เขาก็ไม่อยากเสียเวลา 

 อีกเหตุการณ์ที่สะท้อนแนวคิด Customer First Attitude ได้เป็นอย่างดีคือตอนที่ Huawei ตั้งใจพัฒนา

ระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีน ปรากฏว่าพวกเขากลับเจอปัญหาที่คาดไม่ถึง นั่นคือเรื่องหนูที่

มักมาแทะสายสัญญาณต่างๆ เกิดการรบกวนอยู่บ่อยครั้ง ถ้าเป็นบริษัทฝั่งตะวันตกอาจมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของ

ลูกค้า ไม่เก่ียวกับองค์กร แต่สำหรับ Huawei พวกเขากลับมองว่าเป็นเรื่องน่ากังวลที่ต้องรีบรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด 

ทำให้พวกเขาต้องเร่งพัฒนาสายสัญญาณที่มีคุณภาพ สามารถป้องกันหนูแทะได้ แถมพวกเขายังนำนวัตกรรมนี้ไป

ใช้ต่อในประเทศแถบตะวันออกกลาง สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้หลายพื้นท่ีเลยทีเดียว  

 เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า Huawei คือแบรนด์ที่ใส่ใจลูกค้าอย่างแท้จริง และเป็น

เหตุผลสำคัญของ Huawei ในการตัดสินใจไม่เข้าตลาดหุ้นเพื่อป้องกันการแทรกแซง Core Value ขององค์กร

นั่นเอง   

3. พนักงานทุกคนคือเจ้าของบริษัทที่แท้จริง 

 Huawei อยากได้การทำงานแบบถวายหัวจากพนักงานทุกคน ถึงขั้นในช่วงเริ่มต้นของบริษัท พนักงาน

ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน โดยมีสวัสดิการเป็นผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม เพราะทำงานดึกจนต้องค้างแรมที่ออฟฟิศ 

ปัจจุบันด้วยบริษัทที่เติบโตขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานดีขึ้นตามลำดับ แต่ Huawei ยังคงโฟกัสการทำงานของ

พนักงานไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งหนึ่งที่ใครหลายคนต้องอิจฉาพนักงาน Huawei คือการที่เหรินเจิ้งเฟยเลือกถือหุ้นใน

บริษัทเพียงร้อยละ 1.4 นอกนั้นเขายกให้พนักงานที่ทำงานได้ดีเต็มศักยภาพ ในปี 2014 มีผลรายงานให้เห็นว่า

พนักงาน 80,000 กว่าคนเป็นเจ้าของหุ้นส่วนสูงถึงร้อยละ 90 ถือว่าเป็นการซื้อใจพนักงานที่มาถูกทาง เพราะทำให้

พนักงานรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าขององค์กรด้วยอีกคน 

4. ใช้ระบบซีอีโอแบบหมุนเวียน  

 Huawei ใช้ระบบหมุนเวียนผู้นำเช่นเดียวกับฝูงนก เหรินเจิ้งเฟยไม่อยากเป็นหัวหน้าเพียงคนเดียว เพราะ

เขาไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เขาจึงใช้ระบบ The Rotating CEO System ระบบทำงานโดยการแต่งตัวซีอี

โอ 3 คน ทำงานหมุนเวียนกันทุก 6 เดือน เพ่ือดูแลความเป็นไปของบริษัท  
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 โดยใช้ระบบประชาธิปไตยในการโหวตจากพนักงานกว่า 80,000 คน (ข้อมูลปี 2014) เลือกตัวแทน 60 

คน จาก 60 คนเลือกแคนดิเดตเพื่อเป็นจัดตั้งทีม Standing Committee Member หรือคณะกรรมการ 4-7 คน

เพ่ือเป็นบอร์ดคัดคณะซีอีโออีกที โดยเหรินเจิ้งเฟยก็ยังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเช่นเดิม  

 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบนี้ 1.ไม่มีใครทำหน้าที่เดิมนานเกินไป 2.มีความเป็นประชาธิปไตยในการ

เลือก 3.เหรินเจิ้งเฟยได้ถอยออกมาเป็นโค้ชคอยให้คำปรึกษา มีเวลาทำงานด้านอ่ืนมากขึ้น   

5. พลังแห่งความคิด  

 เหรินเจิ้งเฟยเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจแบบเร่งด่วน ทุกครั้งที่เขาต้องตัดสินใจ เขามักใช้เวลาในการคิด

ไตร่ตรองให้ดีที ่สุด รวมถึงเขายังพยายามพัฒนาให้คนทำงานมีวิธีคิดที่ดีขึ ้นเรื่อยๆ เช่น ตั้งกฎให้ผู้บริหารอ่าน

หนังสือที่อยู่นอกเหนืองานของตนเอง และนำสิ่งที่ได้มาพรีเซนต์ในที่ประชุม หรือการสร้าง Huawei University 

มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนพนักงานให้เข้าใจถึงธุรกิจของ Huawei เป็นต้น    

4.4 กลยุทธ์ Partnership Marketing ของ Huawei 

 

  

 

  

 

ภาพที่ 4 Huawei P9                                                                                                                                       

 

 ด้วยการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์กล้องระดับลักชั่วรี่อย่าง "ไลก้า (Leica)" ที่เป็นแบรนด์กล้องชั้นนำระดับ

โลกที่ทุกคนยอมรับ ทำให้ HUAWEI P9 Series เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของหัวเว่ยที่มีกล้องคู่ ชูความเป็น Camera 

Phone โดยหัวเว่ยร่วมกับไลก้า พัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในกล้องสมาร์ทโฟนหัวเว่ยให้มีศักยภาพและสร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งโดยการนำเอาเอกลักษณ์เฉพาะของภาพถ่ายจากกล้องไลก้ามาใส่ในสมาร์ทโฟน 

 

 

ที่มา : https://droidsans.com/huawei-and-leica-clarify-about-collaboration-in-huawei-p9-camera/ (2563) 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทิพภากร รังคสิริ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อ

สินค้าที ่ผลิตในประเทศจีน” เพื ่อศึกษาทัศนคติและการรับรู ้แบบเหมารวม(Stereotype Perception) ของ

ผู้บริโภค ต่อประเทศจีนในฐานะผู้ผลิตสินค้า (Country-of-Origin) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์โอกาส และปัญหาใน

การข่งขันทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้าของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมประเภท ต่างๆ จากการขยาย

ตลาดส่งออกและการแข่งขันกับสินค้าจีนที่จะทะลักเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ ่มมากขึ ้น  โดยผลจาก

การศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 50 มักสังเกตแหล่งผลิตสินค้าที่เลือกซ้ือว่าทำจากจากประทศใด 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอยา่งร้อยละ 73.3 คิดว่าประเทศท่ีผลิตสินศักมีผตต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงสินค้าที่ผลิต

ในจีน ภาพพจน์สินค้าจีนในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างนึกถึงมากที่สุดคือราคาต่ำ/ทุนต่ำ รองลงมาคือสินปลอมแปลง

ลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำ ไมไ่ด้มาตรฐาน  

 เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีน

ของผู้บริโภคคนไทย” เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของผู้บริโภคคนไทยซึ่ง

เป็นกลุ่มตราสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนเน้นคุณภาพดีในราคาประหยัด อีกท้ังเป็นผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้ามา

ทำตลาดจำหน่ายสมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้

ความสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีน อันดับสอง ได้แก่ ปัจจัยคุณณภาพกล้องถ่ายรูป

และน้ำหนักเครื่อง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคาอุปกรณ์เสริมกับค่าซ่อมและความน่าเชื่อถือของตัวแทนจำหน่าย

ออนไลน์ และลำดับสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่ายและความน่าเชื่อถือ   

 นิรุจ จันทร์แสง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์แบรนด์พันธมิตรของแบรนด์Huawei และ 

Leica ที่มีผลต่อ co-brand product กรณีศึกษา: Huawei P9” เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์Smart Phone 

Huawei P9 ที่ประสบความสำเร็จมียอดขายสูงจากรุ่นเดียวกันก่อนหน้าคือ Huawei P9 series อย่างมาก ซึ่ง

ปรากฏการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นคือมีการปรับกลยุทธ์ความร่วมมือโดยการใช้Partner Branding กับแบรนด์Leica โดย

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โทรศัพท์ Huawei P9 ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์

หัวเหว่ย (Huawei) และไลก้า (Leica) ในครั ้งนี ้  ม ีสาเหตุมาจากทิศทางการรับรู ้ การตีความหมาย และ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคที่ผู้บริโภคสัมผัสจากการสื่อสารทางการตลาดที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภครับรู้

ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของการเป็น “Smart phone of photography” ซึ่งสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจาก

คู่แข่งอื่นๆ ในตลาดจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ปรากฏการณ์ความร่วมมือที ่เกิดขึ้น ยังสร้าง
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ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับแบรนด์Huawei และจากการได้รับอิทธิพลจากแบรนด์Leicaซึ่งนับว่าเป็นการเลือกใช้กล

ยุทธ์เลือกPartner Brand ที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างตรงใจผู้บริโภค 

 Nor Sara Nadia Muhamad Yunusa และ Wan Edura Wan Rashid (2016) ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพล

ของประเทศต้นกำเนิดต่อความตั้งใจเลือกซื้อของผู้บริโภค: แบรนด์โทรศัพท์มือถือจากจีน” เพ่ือศึกษา การรับรู้ของ

ผู้บริโภคชาวมาเลเซียในปัจจุบันต่อแบรนด์โทรศัพท์มือถือจากประเทศจีนโดยใช้ภาพลักษณ์ของประเทศ การรับรู้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความคุ้นเคยของแบรนด์ โดยผลการศึกษาพบว่า การเติบโตของเศรษฐกิจและความ

พยายามของประเทศในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศจีน ดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากต่อ

ผู้บริโภคที่เริ่มเป็นที่นิยม รวมถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของประเทศต้นกำเนิด ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านความคุ้นเคยของตราสินค้า ก็เป็นสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือของชาวมาเลเซีย 

 Yifei Zhang (2018) ได้ศึกษาเรื ่อง “การวิจัยและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับสมาร์ทโฟนจีน” เพื ่อศึกษา

เกี่ยวกับความแตกต่างในเทคโนโลยีปัจจุบันของผู้ผลิตโทรศัพท์แบรนด์ต่างๆในประเทศจีน โดยผลการศึกษาพบว่า 

สมาร์ทโฟนของจีนแม้จะมีการใช้งานที่ยากของ processor chips และระบบปฏิบัติการ แตก่็มีข้อได้เปรียบในด้าน 

ราคา การออกแบบผลิตภัณฑ์ กล้อง และ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ และถ้าแบรนด์โทรศัพท์ของประเทศจีน

ต้องการที่จะสร้างตลาดไปทั่วโลก ก็จำเป็นที่ต้องพัฒนา ชิป ระบบปฏิบัติการ การออกแบบ และฮาร์ดแวร์ ให้ดี

ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมือถือของจีน ผู้วิจัยมีการนำเสนอวิธีการศึกษา 

โดยนำเสนอในเรื่องแหล่งข้อมูล วิธีดำเนินการ เทคนิคในการวิเคราะห์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

แหล่งที่มาของข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถามซึ่งจะใช้วิธีการสำรวจ

จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือของจีนจำนวน 122 คน  

 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นแหล่งข้อมูลที่มผีู้วิเคราะห์ วิจัยและค้นคว้าโดยทำการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 -   ข้อมูลทางด้านนโยบาย และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจาก เอกสารคำสอน “เศรษฐกจิจีน” โดย อักษร

ศร ีพานิชสาส์น                        

 -   ข้อมูลตัวเลขมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ปีค.ศ. 2005 - 2019 จาก 

UNCTAD           

 -   ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของโทรศัพท์ม ือถือของประเทศจีน  ปีค.ศ. 2010 - 2018 จาก 

Counterpoint 

2. วิธีการดำเนินการ 

 2.1 ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์เกี ่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาด

โทรศัพท์มือถือในประเทศจีน โดยใช้นโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาลจีนตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นไป ด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย 

 2.2 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของบริษัท Huawei โดยพิจารณาจาก

ผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตและระบบตลาดของ Huawei   ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิ

ประกอบการบรรยาย 
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 2.3 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 - 2019 จาก UNCTAD ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการ

บรรยาย 

 2.4 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี ่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดของ Smart phone จาก     

แบรนด์มือถือทั่วโลกตั้งแต่ปี 2010-2018ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการ

บรรยาย 

 2.5 ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผู ้บริโภคไทยต่อ

อุตสาหกรรมมือถือของจีน จากแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีน จำนวนทั้งสิ้น 122 คน จากกลุ่มตัวอย่าง

เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 18-23 ปี วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยตารางประกอบการ

บรรยาย 

3. เทคนิคในการวิเคราะห์ 

 3.1 การวิเคราะห์เชิงบรรยาย 

 3.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

4. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 

      แบบสอบถาม 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาข้อมูล 

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมือถือของจีน ผู้วิจัยได้ ศึกษานโยบายการ

พัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีน ศึกษาการส่งออก และ ระบบ supply chain ของอุตสาหกรรมมือถือ

ของจีน และวิเคราะห์ทัศนคตแิละความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน  

1. นโยบายการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมมือถือของจีน 

จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมในระยะเวลาอันสั้น และกำลังจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจใหญ่ในหลายๆ 

ด้าน รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในสมัยก่อนการค้นพบทางวิทยาการของจีนเป็นการใช้

วิธีการลองผิดลองถูก มากกว่าการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จึงทำให้จีนไม่สามารถพัฒนาทันกับโลก

ตะวันตก แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นไปจีนได้เริ่มปรับตัวและปฏิรูปวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้ง

ใหญ่ โดยดำเนินการผ่าน 3 แนวทางหลัก คือ  

 1) เรียนรู้และเลียนแบบเทคโนโลยีทันสมัยจากตะวันตก โดยส่งนักวิทยาศาสตร์และนักเทคนิคราว 

40,000 คนไปศึกษาและฝึกอบรมยังรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 20  

 2) เน้นสร้างบุคลากรด้วยการวางระบบการศึกษา โดยจัดตั ้งโรงเรียนฝึกหัดช่างฝีม ือ และสร้าง

มหาวิทยาลัยแบบตะวันตกท่ีมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สมัยใหม่  

 3) ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ กว่า 100 

สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Chinese Academy of Science (CAS) ซึ่งเปรียบเสมือน think tank 

ในการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

 จุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ (technology transfer) และการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-

up) จีนใช้วิธีการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวมกิจการ (merger & acquisition) และผ่านการร่วม

ลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) เช่น กรณีบริษัท Lenovo ได้ควบรวมธุรกิจคอมพิวเตอร์ ThinkPad จาก IBM 

และอุปกรณ์สื่อสาร Motorola จาก Google เพ่ือเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่ล้ำ สมัยที่สุด 

ณ ขณะนั้น  
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ภาพท่ี 5 Motorola a Lenovo company                                                                                                         

 

และยังได้มีการร่วมทุนกับ NEC ของญี่ปุ่น ตั้งบริษัท Lenovo NEC Holdings เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตแท็บ

เล็ต และสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G และ LTE ในสมาร์ทโฟนกว่า 3,800 สิทธิบัตรทั่วโลก และล่าสุดในต้นปี 

2016 บริษัท Haier ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนแบ่งตลาดในจีนถึงร้อยละ 30 ได้เข้าซื้อ

กิจการ GE Appliance ในสหรัฐฯ เพื่อให้ได้แบรนด์สำหรับขยายตลาดในต่างประเทศรวมถึงเทคโนโลยีและ

บุคลากรที่มีคุณภาพระดับสูงของ GE นอกจากนี้ จีนยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี โดย

ให้ทัง้การสนับสนุนเงินลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา จีนมี start-up หลายบริษัทที่เติบโต

อย่างมากจนนับได้ว่าประสบความสำเร็จระดับโลกยกตัวอย่างเช่น Baidu ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจจาก search engine โดย

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในด้าน เงินทุนวิจัย และข้อมูลของภาครัฐในการทำธุรกิจ ในปี 2015 Baidu มีรายได้

เกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ขยายธุรกิจต่อยอดออกไปในด้านแอพพลิเคชั่น และซอฟท์แวร์ต่างๆ 

ล่าสุดในเดือน มกราคม 2016 Baidu พัฒนาก้าวล้ำ ไปอีกขั้นด้วยแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า AskaDoctor ที่ผนวกระบบ

เสิร์จเข้ากับโปรแกรมวิเคราะห์โรคและสุขภาพ ซึ่งจะสามารถบอกโอกาสในการเป็นโรคต่างๆ ด้วยความแม่นยำที่

ร้อยละ 75 และสามารถแนะนำ บริการในการรักษาในเบื้องต้นได้ และในอนาคตตั้งเป้าไว้ว่าจะออกแบบให้

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับบันทึกสุขภาพรายบุคคลของทางการเพ่ือเพ่ิมความแม่นยำ ในการประเมินผลมากยิ่งข้ึน 

 นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีปัจจัยผลักดัน คือระบบโครงข่าย supply chain ขนาดใหญ่ ในตลาด

ขนาดใหญ่ของจีนซึ่งมีมูลค่าการค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจึง

ต้องพัฒนาระบบที่ตอบรับการผลิตหรือการให้บริการในปริมาณท่ีมากๆ ได้อย่างฉับไวและมีต้นทุนต่ำ เช่น Alibaba 

Group มีการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าที่เรียกว่า China Smart Logistics Network (CSN) ที่สามารถจัดส่ง

สินค้าได้ทั่วทุกภูมิภาคในจีนภายใน 24 ชั่วโมง อีกท้ัง ยังให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ แพ็คสินค้า เก็บสินค้า จัดส่ง

สินค้า โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล ทั้งนี้ระบบ CSN ในปัจจุบันสามารถรองรับการให้บริการด้าน

การค้าออนไลน์ได้ถึง 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งสินค้าในประเทศได้ 13.7 ล้านกล่องต่อวัน หรือคิดเป็น

ที่มา : https://www.blognone.com/node/89327 (2563) 
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มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะรองรับได้เพิ่มขึ้นอีก โดยในอนาคตนั้นมีการตั้งเป้าที่

จะส่งสินค้าให้ได้ถึงวันละ 100 ล้านกล่องต่อวันในขณะที่บริษัท Everstar ผู้ผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่ ได้พัฒนา 

“laser-cutting technology” หรือที่เรียกว่า “Smart Tailor”เพื่อตัดชิ้นผ้าตามไซส์เฉพาะคน ภายใน 20 วินาที 

ซึ่งต่างกับการตัดเย็บโดยใช้แรงงานปกติที่ต้องใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดโดยประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง โดยในปี 

2014 Everstar มีคำ สั่งซื้อสินค้าถึง 40,000 คำ สั่ง แต่จ้างพนักงานเพียงแค่ 490 คนในโรงงาน 2 แห่งเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถออกแบบและสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตนเองโดยจะได้รับสินค้าภายใน 72 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลา

รวมทั้งหมดถึง 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทสามารถเพ่ิมกำไรสุทธิได้ถึง 6 เท่าเม่ือเทียบกับ B2B แบบเดิม  

 ในขณะที่นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยนโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ การใช้ข้อบังคับให้มีการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในท้องถิ่น และการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแปรสำคญัที่

เอ้ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ชาวจีนมีความฉลาดและสามารถรับการถ่ายทอด

ทางเทคโนโลยีได้ไว และยังสามารถทำ วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) โดยทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ

เทคโนโลยีของต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการ

ดำเนินงาน แล้วนำมาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเองเมื่อผู้ผลิตส่วนประกอบต่างชาติจำเป็นต้องสร้างฐาน

การผลิตใหม่ในจีนหรือร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น จีนก็ได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ จน

สามารถผลิตและจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาผลิตแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดเช่น กรณีของการตั้ง

โครงการ The Wind Power Concession Project (WPCP) เพ่ือให้จีนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน

ลม ด้วยการบังคับใช้ส่วนประกอบท้องถิ่นถึงร้อยละ 70 หลังจากได้เรียนรู้เทคโนโลยีแล้ว จีนก็จะลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อยอดจากเดิม เช่น  
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กรณีของบริษัทชั้นนำอย่าง Huawei ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและให้บริการด้านระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมชั้นนำ

ของโลก Huawei เริ่มต้นจากการทำ reverse engineer เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมจากต่างประเทศ และมุ่งมั่น

ในการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ Huawei มีการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้ และ ยังมี joint innovation center ในยุโรปอีก 19 แห่ง 

ปัจจุบันมีการยื่นขอ international patent มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยจำ นวน 3,342 สิทธิบัตรในไตรมาส 1 

ของปี 2015 ที่ผ่านมา (scbeic, 2016 ) 

 จากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ ของแบ

รนด์จีนนั้น ได้รับอิทธิพลหลักมาจากการเรียนรู้และเลียนแบบเทคโนโลยีทันสมัยจากตะวันตก เช่นเดียวกันกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมมือถือของจีน ซึ่งในยุคแรก ๆ นั้นอุตสาหกรรมมือถือจีนได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมา

จาก iPhone และ Samsung แต่สิ่งสำคัญนั้นแบรนด์จีนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์มือให้ทุกคนสามารถ

เข้าถึงและจับต้องได้ อีกทั้งยังปรับปรุงและพัฒนามือถือได้อย่างรวดเร็วเพื่อบตอบสนองความต้องการทางการใช้

งานของผู้ใช้ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมนวัตกรรมทางมือถือและมาตรฐาน

อุตสาหกรรมมือถือ จึงทำให้แบรนด์มือถือในประเทศจีนเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความต้องการทาง

หลากหลายในตลาด ตั้งแต่มือถือราคาประหยัด จนไปถึงระดับแพง  

 เริ่มจากที่ประเทศจีนได้รับการยอมรับมาระยะหนึ่งแล้วว่าเป็นศูนย์กลางการประกอบของแบรนด์ระดับ

โลกที่สำคัญ โดยสมาร์ทโฟนรุ่นแรก ๆ อย่างแบรนด์ Motorola และ Nokia ได้มีโรงงานการประกอบในประเทศ

จีน อีกทั้ง iPhone และ Samsung ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนั้นมีส่วนประกอบทางอุตสาหกรรมในประเทศ

จีนถึงร้อยละ 65 บริษัทในประเทศจีนที่ประกอบโทรศัพท์และจัดหาส่วนประกอบให้กับผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

ระดับโลกเหล่านั้นได้มีการเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท ระหว่าง บริษัท ของจีนและผู้ซื้อชาวต่างชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ 

บริษัท จีนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคและทำให้กิจกรรมด้านนวัตกรรมของพวก

เขาสะดวกขึ้น  เริ ่มต้นจากการประกอบโทรศัพท์มือถือจากนั้นเข้าสู่การผลิตส่วนประกอบและในที่สุดก็ไปสู่

ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่มีแบรนด์ของตัวเอง นี่คือเส้นทางก้าวกระโดดของนวัตกรรมการผลิต ในขณะที่การ

จัดหาเทคโนโลยีหลักจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศและการกระโดดไปที่การสร้างแบรนด์โดยตรงทำให้เกิดรูปแบบ

นวัตกรรมที่ไม่ใช่เชิงเส้น ผู้ผลิตแบรนด์ดั้งเดิมของจีน (OBM) เช่น Xiaomi, OPPO และ vivo นำโมเดลที่ไม่ใช่เชิง

เส้นมาใช้โดยใช้ประโยชน์จากการผลิตโทรศัพท์มือถือแบบแยกส่วนและประสบความสำเร็จในการทำลายการ

ผูกขาดของคู่แข่งจากต่างประเทศท้ังในและต่างประเทศ 
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 ต่อมาโซลูชันแบบครบวงจร หรือ TurnKey solution ที่นำเสนอโดย Mediatek (MTK) บริษัท เซมิคอน

ดักเตอร์ชื่อดังของไต้หวันถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีน ช่วยเพิ่มระดับ

ความสามารถในการผลิตโทรศัพท์มือถือแบบแยกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ขาด

ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จำเป็น โซลูชันแบบครบวงจรซึ่งเป็นโซลูชันแบบบูรณาการที่รวมฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์เป็นชิปตัวเดียวที่รวมแพลตฟอร์มเบสแบนด์และการประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย (เสียงและภาพ) การใช้

ชิปทำให้ บริษัท ต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคท่ี

หลากหลายได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้ามาได้อย่างมาก โซลูชันแบบครบวงจรของ MTK ช่วย

เพิ ่มการแพร่หลายของผู ้ผลิตโทรศัพท์มือถือ“Shanzhai” ซึ ่งเคยทำหน้าที ่ เป็น OEM หรือผู ้จ ัดจำหน่าย

โทรศัพท์มือถือแบรนด์ชั้นนำ (เดิมที“ Shanzhai” หมายถึงสินค้าลอกเลียนแบบหรือเลียนแบบ) อย่างไรก็ตามมี

งานวิจัยบางชิ้นให้เหตุผลว่าโทรศัพท์ Shanzhai บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชนพ้ืนเมืองโดยผู้ผลิตโทรศัพท์

รายเล็กและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเพียงพอในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย  ผู้ผลิต

โทรศัพท ์Shanzhai ได้รับส่วนแบ่งการตลาดโดยไม่ได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี แต่โดยการนำรูปแบบธุรกิจใหม่มาใช้ 

 ในยุคของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android (OS) และชิปเซ็ตประมวลผล Qualcomm ได้กลายเป็น

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาตรฐาน ผู ้ผลิตสมาร์ทโฟนชั ้นนำของจีน ZTE, Xiaomi, OPPO และ Vivo ต่างนำ

ระบบปฏิบัติการ Android มาใช้กับสมาร์ทโฟนของตน Xiaomi และ OPPO สร้างโทรศัพท์ร้อยละ 70 บน

แพลตฟอร์มของ Qualcomm ZTE และ vivo ใช้แพลตฟอร์มของ Qualcomm ถึงร้อยละ 60 และร้อยละ 50 

ของโทรศัพท์ตามลำดับ (World Bank, 2019) แพลตฟอร์ม Android OS ได้ลดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสำหรับ

ผู ้ขายแบรนด์ที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์  สิ ่งนี ้ช่วยอำนวยความสะดวกในการ

เปลี่ยนแปลงของโรงงานที่รับผลิตสินค้าไม่กี่แห่งไปสู่ผู้ผลิตแบรนด์ดั ้งเดิม  OPPO เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน 

(Chen and Wen, 2013) ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในปัจจุบันและความต้องการในการสร้างความ

แตกต่างของผลิตภัณฑ์ทำให้การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ต่างประเทศของแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยี 

 นอกจากนี้ตลาดจีนขนาดใหญ่ที่มีประชากร 1.4 พันล้านคนยังเอื้อต่อกลยุทธ์ที่เน้นการตลาดโดยอาศัย

เทคโนโลยีที่ยืมมาจากต่างชาติ บริษัทในประเทศจีนการให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศช่วยลดช่องว่างทาง

การตลาด ซึ่งทำให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีนหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

เมื่อเทียบกับแบรนด์โทรศัพท์มือถือชั้นนำในต่างประเทศผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีนมีสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า 



29 
 

ในช่วงแรกของการพัฒนาผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีนใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคที่ไม่สามารถซื้อ

แบรนด์ต่างประเทศราคาแพงได้ และกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคในตามประเทศที่กำลังพัฒนา  นอกจากนี้ผู้ผลิตใน

จีนได้สำรวจตลาดเฉพาะกลุ่มโดยนำเสนอฟังก์ชั่นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายเช่ นซิมการ์ดคู่ กล้องเซลฟี่ และ

แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน  
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2. การส่งออก และ ระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือจีน 

 

 

แผนภูมิ 1 มลูค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2008-2019 

 

จาก แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลของมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2008 ถึง 

2019 จะสังเกตได้ถึงมูลค่าที่แสดงว่ามีมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2009 และมียอดสูงที่สุดในปี 2015 

ที่ 244,380,530.888 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวิเคราะห์ดูจากอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2010 จะเห็นได้ชัดว่าสูงถึง 

0.24 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในช่วงนั้นที่ว่าเมื่อปี 2009 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

และรัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางหลักในการพัฒนา โดยเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้ง

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เนื่องจากที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจีนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ภาคเอกชนขนาด

ใหญ่และขนาดกลางมีมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 32,180 ล้านหยวน ซึ่งแสดงบทบาทสำคัญของ

ภาคเอกชนในการผลักดันการคิดค้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างอุตสาหกรรมของจีน  

ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการตลาดส่งออกสินค้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน อย่างการพัฒนาเทคโนโลยี ที่นำมาจาก

ต่างชาติมาผลิตจำนวนมาก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตสินค้า อีกท้ังกลยุทธ์ราคาต่ำเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคในประเทศต่าง 

ๆ เพื่อเพ่ิมยอดการส่งออกสินค้ามือถือ ให้เข้าถึงได้มากขึ้น นั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าอัตราการเติบโตและมูลค่าการส่งออก

ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในปี 2016 ถึง 2017 นั้น มีกรณีที่อเมริกาตำหนิจีนในเรื่องระเบียบข้อบังคับการร่วม

ทุนที่ไม่เป็นธรรมแกมบังคับ บริษัท ต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่ บริษัทของจีนรวมทั้งการที่ทางการจี น
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ที่มา : UNCTAD (2563) 
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สนับสนุนด้านเงินทุนแก่ บริษัท ของจีนในการควบรวมกิจการของ บริษัทต่างชาติเพื่อประโยชน์ในทรัพย์สินทาง

ปัญญาด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงจับตาทุนจีนที่ลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและ

พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของสหรัฐตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย) จัดตั้งบริษัทพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์

เพ่ือเรียนรู้และดูดซับเทคโนโลยีจาก บริษัทของอเมริกาเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ล้ำ

หน้ายิ่งกว่าซึ่งจะนำพาจีนให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการทหารแซงหน้าสหรัฐฯดังนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนในอเมริกาโดยทุนต่างชาติ (Committee on Foreign Investment in the 

United States-CFIUS) สังกัดกระทรวงการคลังอเมริกาจึงมีมาตรการกลั่นกรองการเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นใน บริษัท 

สัญชาติอเมริกันโดยทุนต่างชาติเพื่อสกัดทุนจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหรัฐฯอีกทั้งสภาผู้แทนฯ 

จะยกร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ CFIUS สามารถยับยั้งทุนต่างชาติในการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผล

การเฝ้าระวังการลงทุนจากจีนส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปี 2016 ทุนจีนกว่า 2,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกระงับ 

ถึงแม้ว่าการลงทุนทางการศึกษาจะถูกระงับก็ตาม บริษัทเอกชนทั้งหลายในประเทศจีนยังคงมุ่งหน้าดำเนินการผลิต

สินค้าอย่างมากขึ้น  

จนในปี 2018 จะพบว่าใน จีนได้ปรับระบบยุทธศาสตร์ ประกาศแผนพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ ด้านการ

เจาะตลาดสินค้า/บริการรายเมือง (City Focus) บูรณาการทั ้งด ้าน Offline และ Online และร่วมมือกับ

ภาคเอกชน เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าเพิ่ม เสริมภาพลักษณ์สินค้าจีนให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการ

ขยายความร่วมมือทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ Alibaba อีกท้ังยังมีมาตราการ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ “Internet 

Plus” นำอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของ Smart phone จากแบรนด์มือถือทั่วโลกตั้งแต่ปี 2010-2018 

 ที่มา : counterpointresearch (2563) 
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เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกเกี่ยวกับระบบ Market share จะเห็นได้ชัดว่าจากปี 2014 สัดส่วนของตลาดนั้นมีการ

แบ่งกันหลายแบรนด์ด้วยกัน อัตราส่วนที่มากที่สุดในตลาดการส่งออกของทัวโลกนั้น คือ Samsung  ในขณะที่ยอด

การส่งออก Smart phone ของ Xiaomi ได้ลดลงหลังจากปี 2015 ในขณะเดียวกัน แบรนด์ Huawei มีสัดส่วนใน

ตลาดสูงขึ้นในทุก ๆ ปี จากร้อยละ 6  ในปี 2015 จนไปถึงในปี 2018 ที่มีอัตราส่วนถึงร้อยละ 14  ซึ่งอัตราการ

แบ่งทางตลาดของ Huawei เป็นแบรนด์ที่ครอบครองส่วนแบ่งที่สูงสุดในบรรดาแบรนด์จีนเมื่อวิเคราะห์แยกแบ

รนด์มือถือของประเทศจีน จะเห็นได้ชัดว่าในปี 2015 มีการแข่งขันระหว่างแบรนด์ชั้นนำในจีนที่ส่งออกไปยัง

ตลาดโลกค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง Samsung และ Apple โดยอัตราการแข่งขันระหวา่ง

แบรนด์จีน อย่าง Xiaomi, Huawei, Oppo และ Vivo นั้นแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้งานแบรนด์มือถือจีน

ที่มากขึ้น จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การพัฒนาการเริ่มต้นของโรงงานมือถือในจีนมีอัตราการแข่งขันที่สูง และ

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายและเป็นที่นิยมมากกว่า ซึ่งสองคล้องกับแผนภูมิมูลค่าทางการตลาดส่งออก

สินค้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมมือถือของจีนนั ้นน่า

ประทับใจและไม่เหมือนใคร ในแง่หนึ่งจีนกลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่

ที่สุดในโลก ในบรรดาแบรนด์โทรศัพท์มือถือระดับโลก แบรนด์มี 3 แบรนด์จากจีน ได้แก่ Huawei, Xiaomi และ 

OPPO แต่อย่างไรก็ตามสมาร์ทโฟนจีนทั ้งหมดขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ทำงานบน

ระบบปฏิบัติการ Android ที่ Google เป็นเจ้าของและขับเคลื ่อนโดยชิปเซ็ต Qualcomm แต่ถ้าหากขาด

เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีน  เนื่องจากประเทศจีน

ยังคงมีการนำเทคโนโลยีทางด้านชิปเซ็ตมาพัฒนาอยู่ตลอด 
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กรณีศึกษา HUAWEI 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 Huawei’s Technology Bind                                                                                                              

 

จากการศึกษาเรื่อง supply chain ของอุตสาหกรรมจีนที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาของ Huawei 

เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ โดย Huawei นั้นมีการรวบรวม partner ที่มีความชำนาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือ

ระบบปฏิบัติการ มาจากหลายบริษัททั่วโลก เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือของ Huawei ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Leica 

บริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพสัญชาติเยอรมัน โดยการนำเทคโนโลยีจากแบรนด์ชื่อดังอย่าง Leica มาจูงใจผู้บริโภคใน

สมาร์ทโฟนรุ่นแรก โดยในยุคที่สมาร์ทโฟนแทบจะทุกรุ่นมาพร้อมหน้าจอสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดยมีระบบปฏิบัติการ

หลักเดียวกันคือ Android จาก Google นั้น ความแตกต่างทางด้าน Software เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างแบ

รนด์คู่แข่งในตลาดนั้นแทบจะไม่มี ทำให้ผู้ผลิตจากค่ายต่างๆต้องหาจุดเด่นอ่ืนๆมาเพิ่มเติมในอุปกรณ์ของตัวเอง

เพื่อให้เกิดความแตกต่างและเป็นจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆในตลาด ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การกันน้ำกันฝุ่น กล้อง

ความละเอียดสูง วัสดุงานประกอบระดับพรีเมียม   

Huawei ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมแนวหน้าของประเทศจีน ได้ร่วมมือกับ Leica เพ่ือยกระดับเทคโนโลยี

การถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนของตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการเปิดตัว Leica on Mobile บน Smartphone ตระกูล P 

อย่าง P9 และ P9 Plus ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานจนกลายมาเป็นสัญญาระยะยาวในการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่าง Leica และ Huawei เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ Leica on Mobile เป็นสัญลักษณ์แทนคุณภาพระดับสูง

ของกล้องถ่ายภาพติด Smartphone ไม่ใช่แค่เพียงการซื้อชื่อมาแปะเพื่อเรียกให้เหล่าช่างภาพหันมาสนใจใน 

Huawei Leica Camera โดยความสำเร็จของ P9 นั้นสร้างผลดีไปในหลายมิติ ทั้งเสริมภาพลักษณ์ของ Huawei 

ที่มา : https://www.gzeromedia.com/graphic-truth-huaweis-supply-chain-bind (2564) 
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ว่าสามารถสร้างสมาร์ทโฟนที่ดีในราคาไม่แพง เสริมภาพความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของ Leica ให้สื่อสารกับผู้ใช้

กลุ่มใหม่ได้  

นอกจากนี้ Huawei นั้นเป็นเจ้าของบริษัทผลิตและออกแบบชิปประมวลผลที่ใหญ่ที ่สุดในจีนอย่าง 

HiSilicon ที่เป็นผู้ออกแบบชิปเซ็ต Kirin สำหรับสมาร์ทโฟนของ Huawei โดยเฉพาะ ซึ่งแม้จะเป็นการผลิตเองแต่

ก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจาก บริษัท ARM Holdings ที่ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากประเทศ

ญี่ปุ่นอย่าง Softbank ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ บริษัท ARM Holdings เป็นบริษัทผู้ออกแบบ เซมิคอนดักเตอรแ์ละ 

เป็นผู้ผลิตเครื่อง Micro Computer ที่รู้จักกันในชื่อ BBC Micro ให้กับสำนักข่าว BBC ในอังกฤษ และเป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นักเรียนในอังกฤษนับล้านคนได้ทำความรู ้จักในช่วงทศวรรษที่ 80 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์

หลากหลายมากรวมถึงชิปเช็ตชุด Kirin ที่ Huawei ได้มา ซึ่งการที่ Huawei สามารถออกแบบชิปประมวลขึ้นใช้

เอง ทำให้หัวเว่ยสามารถออกแบบการทำงานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง และสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้สร้างสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ไม่แพงได้อีก

ด้วย 
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3. การวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน 

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทย

ต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน โดยผู้วิจัยได้ทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 18 – 23 ปี 

และ เคยใช้ หรือซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 122 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

สมบูรณ์แล้ว แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิจัยครั้งนี้ ได้

แบ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ คือ เพศ และ รายได้ต่อเดือน โดยในส่วนนี้ จะพิจารณาข้อมูล

พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงโดย ตารางที่ 4.1 - 4.2 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม

จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อครั้ง การรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านทางสื่อประเภทใด การใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมใดมาก

ที่สุด แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน  ช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตรา

สินค้าจีน โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่ซื้อล่าสุด และ ปีล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน โดยในส่วนนี้ จะ

พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงโดย ตารางที่ 4.3 - 4.9 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด แสดงโดยตารางที่ 4.10 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ และ รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอ

ข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และหาค่าอัตราส่วนร้อยละ ซึ่งจากการวิเคราะห์ได้ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 102 83.61   

ชาย 20 16.39 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น  เพศหญิง มี

จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 84 และรองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

 

ตารางท่ี 4.2 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท 38 31.15 

5,001 – 10,000 บาท 41 33.61 

10,001 – 15,000 บาท 15 12.30 

15,001 – 20,000 บาท 9 7.38 

20,001 – 25,000 บาท 8 6.56 

25,001 บาทข้ึนไป 11 9.02 

รวม 122 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท เป็นจำนวนสูงสุด 

คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และมีรายได้ต่อเดือน 

10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน  

ประกอบด้วยคำถามจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อ

ครั้ง การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านทางสื่อประเภทใด การใช้โทรศัพท์มือถือตรา

สินค้าจีนทำกิจกรรมใดมากที่สุด แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน  ช่อง

ทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่ซื้อล่าสุด และ ปีล่าสุดที่ซื้อซ้ือโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีน นำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ และหาค่าอัตราส่วนร้อยละ ซึ่งจากการวิเคราะห์ได้

ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อครั้ง 

จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซ้ือโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อคร้ัง จำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5,000 บาท 21        17.21 

5,001 – 10,000 บาท 49        40.16 

10,001 – 15,000 บาท 30        24.59 

15,001 – 20,000 บาท 15        12.30 

20,001 – 25,000 บาท 3         2.46 

25,001 บาทข้ึนไป 4         3.28 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อ

ครั้ง 5,001 – 10,000 บาท เป็นจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 30 และน้อยกว่า 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21 
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ตารางท่ี 4.4 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้า
จีนผ่านทางสื่อ 

การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสนิค้าจนี จำนวน (คน) ร้อยละ 

โทรทัศน์ 9         7.38 

หนังสือพิมพ์ 1         0.82 

วิทยุ 0 0.00 

ป้ายบิลบอร์ด 0 0.00 

นิตยสาร 0 0.00 

แผ่นพับ โบชัวร์ 0 0.00 

เว็บไซต์ 18        14.75 

สื่อโซเซียลมีเดีย 92        75.41   

อ่ืน ๆ 1         0.82 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่าน

ทางสื่อโซเซียลมีเดียเป็นจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 15 และโทรทัศน์ คิด

เป็นร้อยละ 7 
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ตารางท่ี 4.5 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมใดมากที่สุด 

การใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมใด จำนวน (คน) ร้อยละ 

เล่นโซเซียลมีเดีย 81        66.39 

รับสายและโทรออก 6         4.92   

ถ่ายรูป 9         7.38 

ทำงาน 4         3.28 

ดูหนัง 2         1.64   

ฟังเพลง 2         1.64 

Shopping Online 2         1.64 

เล่นเกมส์   15        12.30 

กิจกรรมทุกอย่าง 1         0.82 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมเล่นโซเซียลมีเดีย

มากที่สุดเป็นจำนวนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือเล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 12 และถ่ายรูปคิดเป็น 

ร้อยละ 7 
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ตารางท่ี 4.6 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

ครอบครัว  21        17.21 

ตัวเอง 2         1.64 

สเป็คเครื่องและราคา 1         0.82 

ไอดอลจีน 1         0.82 

เพ่ือน 13        10.66 

พนักงานขาย 4         3.28 

สื่อโฆษณา 23        18.85 

กระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ 57        46.72   

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีนเป็นจำนวนสูงสุดจากกระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือสื่อโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 

19 และครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17 

 

ตารางท่ี 4.7 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

ช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ห้างสรรพสินค้า 49        40.16 

ร้านตัวแทนจำหน่าย 14        11.48 

ผ่านช่องทางออนไลน์ 18        14.75 

ค่ายมือถือ AIS/ Dtac /TRUE 36        29.51   

ฝากหิ้ว 2         1.64 

งานแสดงสินค้า 3         2.46 

รวม 122 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเป็นจำนวน

สูงสุดจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ผ่านค่ายมือถือ AIS/ Dtac /TRUE คิดเป็นร้อยละ 30 

และผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 15 

 

ตารางท่ี 4.8 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่ซื้อล่าสุด 

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่ซื้อล่าสุด จำนวน (คน) ร้อยละ 

Huawei 51        42.80 

Oppo 41        33.60 

Vivo 4 3.28 

Xiaomi 16        13.11 

Oneplus 1         0.82 

RedMi 7 5.74 

อ่ืน ๆ 1 0.82 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนล่าสุดคือ Huawei คิดเป็น

ร้อยละ 43 รองลงมาคือ Oppo คิดเป็นร้อยละ 34 และ Xiaomi คิดเป็นร้อยละ 16 
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ตารางท่ี 4.9 จำนวนความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ปีล่าสุดที่ซ้ือโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

ปีล่าสุดที่ซ้ือโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน (ค.ศ) จำนวน (คน) ร้อยละ 

2010 1         0.82 

2012 1         0.82 

2014 1         0.82 

2015 9         7.38 

2016  3         2.46 

2017 10         8.20 

2018 32        26.23 

2019 36        29.51 

2020 27        22.13 

2021 2         1.64 

รวม 122 100.00 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปีล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนคือ ปีค.ศ. 2019 

คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 2018 คิดเป็นร้อยละ 32 และ 2020 คิดเป็นร้อยละ 22 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา โดยนำเสนอในรูปตาราง แจกแจงความถื่ และ ร้อยละ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับดังนี ้

ค่าคะแนนมากกว่า  5 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าคะแนนมากกว่า  4 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมาก 

ค่าคะแนนมากกว่า  3 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วย 

ค่าคะแนนมากกว่า  2 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยน้อย 

ค่าคะแนนตั้งแต่     1 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการประเมินทัศนคติเกี ่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ในปัจจัยย่อยด้านมีฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามความต้องการ และแบตเตอรี่มีความ

ทนทาน เท่ากับร้อยละ 45.9 ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รองลงมา

เป็นปัจจัยด้านตราสินค้าน่าเชื่อถือ อยู่ที่ร้อยละ 44.26 และ ผลิตภัณฑ์มีดีไซน์สวยงาม และ รองรับ Application 

ได้หลากหลาย อยู่ที่ร้อยละ 35.25 

 ระดับการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

ในปัจจัยย่อยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เท่ากับร้อยละ 45.08 ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในด้านราคาที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคาอุปกรณ์เสริมถูก อยู่ที่ร้อยละ 31.15 และ ค่าซ่อมเครื่องถูก 

อยู่ที่ร้อยละ 23.77 

 ระดับการประเมินทัศนคติเก่ียวกับปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีนในปัจจัยย่อยด้านร้านจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เท่ากับร้อยละ 53.28 ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในด้าน

ช่องทางจัดจำหน่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รองลงมาเป็นปัจจัยด้านช่องทางจำหน่ายมีหลากหลาย 

เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายค่ายมือถือ ฯลฯ อยู่ทีร่้อยละ 45.9 และ มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย 

อยู่ที่ร้อยละ 39.34 

ระดับการประเมินทัศนคติเกี ่ยวกับปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนในปัจจัยย่อยด้านจัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมีส่วนลดร่วมกับเครือข่าย เทา่กับร้อยละ 

40.16 ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รองลงมาเป็นมี
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การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้น่าสนใจ อยู่ที่ร้อยละ 38.52 และพนักงานขายให้คำแนะนำสินค้าได้อย่างชัดเจน อยู่ที่

ร้อยละ 36.07 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าแจกแจงความถี่ และร้อยละของระดับการประเมินทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

เกณฑ์การประเมิน 

5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ ์  
1) ผลิตภณัฑ์มดีีไซน์สวยงาม 43 35.25 58 47.54 18 14.75 3 2.46 0 0 
2) รองรับ Application ได้หลากหลาย 43 35.25 52 42.62 23 18.85 1 0.82 3 2.46 
3) วัสดุที่ใช้ผลิตตัวเครื่องมีคณุภาพดี 36 29.51 59 48.36 22 18.03 5 4.1 0 0 
4) หาอะไหล่ซ่อมได้ง่าย 34 27.87 41 33.61 37 30.33 7 5.74 3 2.46 
5) กล้องหน้าถ่ายภาพคมชัดด ี 37 30.33 41 33.61 32 26.23 12 9.84 0 0 
6) กล้องหลังถ่ายภาพคมชัดด ี 42 34.43 46 37.7 27 22.13 7 5.74 0 0 
7) ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา 40 32.79 50 40.98 28 22.95 3 2.46 1 0.82 
8) มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม 40 32.79 55 45.08 20 16.39 6 4.92 1 0.82 
9) ตราสินค้าน่าเชื่อถือดี 54 44.26 42 34.43 23 18.85 3 2.46 0 0 
10) มีฟังก์ช่ันการใช้งานตรงตามความต้องการ 56 45.9 46 37.7 17 13.93 2 1.64 1 0.82 
11) ระบบปฏิบัติการมีปัญหา bug น้อย 31 25.41 50 40.98 30 24.59 6 4.92 5 4.1 
12) แบตเตอรี่มีความทนทาน 56 45.9 43 35.25 16 13.11 5 4.1 2 1.64 
ปัจจยัด้านราคา  
13) ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 55 45.08 50 40.98 16 13.11 1 0.82 0 0 
14) ค่าซ่อมเครื่องถูก 29 23.77 47 38.52 35 28.69 6 4.92 5 4.1 
15) ราคาอุปกรณ์เสรมิถูก 38 31.15 48 39.34 27 22.13 4 3.28 5 4.1 
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ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

เกณฑ์การประเมิน 
5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 
ปัจจยัด้านช่องทางจัดจำหนา่ย  
16) ร้านจำหน่ายมีความนา่เชื่อถือ 65 53.28 40 32.79 14 11.48 1 0.82 2 1.64 
17) ช่องทางจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายค่ายมือถือ ฯลฯ 56 45.9 50 40.98 11 9.02 2 1.64 3 2.46 
18) ตัวแทนจำหน่ายทางออนไลนม์ีความน่าเช่ือถือ 38 31.15 48 39.34 27 22.13 27 5.74 2 1.64 
19) ที่ตั้งร้านเดินทางไปสะดวก 44 36.07 51 41.8 19 15.57 4 3.28 4 3.28 
20) มีช่องทางการชำระเงินท่ีหลากหลาย 48 39.34 55 45.08 15 12.3 3 2.46 1 0.82 
ปัจจยัด้านกจิกรรมสง่เสริมการตลาด  
21) จัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมสี่วนลดร่วมกับ
เครือข่าย 49 40.16 56 45.9 11 9.02 4 3.28 2 1.64 
22) พนักงานขายให้คำแนะนำสินค้าได้อย่างชัดเจน 44 36.07 51 41.8 21 17.21 4 3.28 2 1.64 
23) มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ไดน้่าสนใจ 47 38.52 55 45.08 14 11.48 3 2.46 3 2.46 
24) ใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าสนใจ 29 23.77 43 35.25 30 24.59 11 9.02 9 7.38 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทัศนคติเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเห็นด้วย

อย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ว่ามีฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามความต้องการ 

แบตเตอรี่มีความทนทาน และมีความน่าเชื่อถือของตราสินค้า นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนสำคัญที่กลุ่ม

ตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ อีกท้ังปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย

ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน โดย ร้านจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือนั้นเป็น

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ช่องทางจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทน

จำหน่ายค่ายมือถือ และ มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย และสุดท้าย ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้น ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมีส่วนลดร่วมกับ

เครือข่าย มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้น่าสนใจ และ พนักงานขายให้คำแนะนำสินค้าได้อย่างชัดเจน  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมมือถือของจีน เพ่ือศึกษาการส่งออก และ ระบบ supply chain 

ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน และเพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือ

ของจีน 

1. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน พบว่า จุดเริ ่มต้นสำคัญในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology transfer) 

และการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-up) จีนใช้วิธีการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผ่านการควบรวมกิจการ (merger & acquisition) และผ่านการร่วมลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) นอกจากนี้ 

จีนยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี โดยให้ทั้งการสนับสนุนเงินลงทุนและสิทธิประโยชน์

ทางภาษ ีอีกท้ังมนีวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมีปัจจัยผลักดัน คือ ระบบโครงข่าย supply chain ขนาดใหญ่ ใน

ตลาดขนาดใหญ่ของจีนซึ่งมีมูลค่าการค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมกีารใช้ข้อบังคับให้มีการใช้ส่วนประกอบ

ที่ผลิตในท้องถิ ่น และการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแปรสำคัญที่เอื ้อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้าง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ และยังสามารถทำ วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) โดยทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ

เทคโนโลยีของต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการ

ดำเนินงาน แล้วนำมาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเอง นอกจากนี้หลังจากที่ประเทศจีนได้รับการยอมรับ

มาระยะหนึ่งแล้วว่าเป็นศูนย์กลางการประกอบโทรศัพท์มือถือของแบรนด์ระดับโลกที่สำคัญ ทำให้บริษัทจีน

สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคและทำให้กิจกรรมด้านนวัตกรรมของพวก

เขาสะดวกขึ้น  เริ ่มต้นจากการประกอบโทรศัพท์มือถือจากนั้นเข้าสู่การผลิตส่วนประกอบและในที่สุดก็ไปสู่

ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่มีแบรนด์ของตัวเอง ต่อมาโซลูชันแบบครบวงจร หรือ TurnKey solution ที่นำเสนอ

โดย Mediatek (MTK) ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือของจีน  ช่วยเพิ ่มระดับ

ความสามารถในการผลิตโทรศัพท์มือถือแบบแยกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ขาด

ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จำเป็น 

 ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมมือถือของจีน ก็เป็นผลทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้า

ด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนตั ้งแต่ป ี 2009 มีมูลค่าที ่ส ูงขึ ้นเร ื ่อย ๆ และมียอดสูงที ่ส ุดในปี 2015 ที่ 
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244,380,530.888 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวิเคราะห์ดูจากอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2010 จะเห็นได้ชัดว่าสูงถึง 

0.24 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในช่วงนั้นที่ว่าเมื่อปี 2009 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการตลาดส่งออกสินค้าทางเทคโนโลยีของประเทศจีน อย่างการพัฒนาเทคโนโลยี ที่นำมาจาก

ต่างชาติมาผลิตจำนวนมาก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตสินค้า อีกท้ังกลยุทธ์ราคาต่ำเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคในประเทศต่าง 

ๆ เพื่อเพ่ิมยอดการส่งออกสินค้ามือถือ ให้เข้าถึงได้มากขึ้น นั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าอัตราการเติบโตและมูลค่าการส่งออก

ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในปี 2016 ถึง 2017 นั้น ยอดได้ตกลงมาอยู่ที่ 

232,363,481.348 และ 187,975,069.453 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก กรณีที่อเมริกาตำหนิจีนในเรื่องระเบียบ

ข้อบังคับการร่วมทุนที่ไม่เป็นธรรมแกมบังคับ บริษัทต่างชาติให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่บริษัทของจีนรวมทั้งการที่

ทางการจีนสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทของจีนในการควบรวมกิจการของ บริษัทต่างชาติเพื่อประโยชน์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯจึงมีมาตรการกลั่นกรองการเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นในบริษัท

สัญชาติอเมริกันโดยทุนต่างชาติเพื่อสกัดทุนจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอเมริกาอีกทั้งสภาผู้แทนฯ 

จะยกร่างกฎหมายเพ่ิมอำนาจให้ CFIUS สามารถยับยั้งทุนต่างชาติในการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จน

ในปี 2018 จะพบว่าใน จีนได้ปรับระบบยุทธศาสตร์ ประกาศแผนพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ ด้านการเจาะตลาด

สินค้า/บริการรายเมือง (City Focus) บูรณาการทั้งด้าน Offline และ Online และร่วมมือกับภาคเอกชน เน้น

สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าเพิ่ม เสริมภาพลักษณ์สินค้าจีนให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีการขยายความร่วมมือ

ทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ Alibaba อีกทั ้งยังมีมาตราการ แผนกระตุ ้นเศรษฐกิจ “ Internet Plus” นำ

อินเตอร์เน็ตมาเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้า

ด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ปี 2018 กลับมาโตขึ้นได้ โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ

จีนอยู่ที ่207,991,644.75 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากการศึกษาเรื่อง supply chain ของอุตสาหกรรมจีนที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาของ Huawei 

เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ โดย Huawei นั้นมีการรวบรวม partner ที่มีความชำนาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือ

ระบบปฏิบัติการ มาจากหลายบริษัททั่วโลก เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือของ Huawei ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Leica 

บริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพสัญชาติเยอรมัน เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือของตัวเอง โดย

เริ่มต้นจากการเปิดตัว Leica on Mobile บน Smartphone ตระกูล P อย่าง P9 และ P9 Plus ที่ได้รับความนิยม

จากผู้ใช้งานจนกลายมาเป็นสัญญาระยะยาวในการพัฒนาร่วมกัน โดยความสำเร็จของ P9 นั้นสร้างผลดีไปในหลาย

มิติ ทั้งเสริมภาพลักษณ์ของ Huawei ว่าสามารถสร้างโทรศัพท์มือถือที่ดีในราคาไม่แพง เสริมภาพความเป็นพ

รีเมี่ยมแบรนด์ของ Leica ให้สื ่อสารกับผู้ใช้กลุ่มใหม่ได้ นอกจากนี้ Huawei นั้นเป็นเจ้าของบริษัทผลิตและ

ออกแบบชิปประมวลผลที่ใหญ่ที่สุดในจีนอย่าง HiSilicon ที่เป็นผู้ออกแบบชิปเซ็ต Kirin ของ Huawei โดยเฉพาะ 
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ซึ ่งแม้จะเป็นการผลิตเองแต่ก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากบริษัท ARM Holdings ที่ปัจจุบันมีบริษัท

โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ ่นอย่าง Softbank ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ซึ ่งการที่ Huawei สามารถ

ออกแบบชิปประมวลผลขึ้นใช้เอง ทำให้สามารถออกแบบการทำงานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายใน

เครื ่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้สร้างโทรศัพท์มือถือ

ประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ไม่แพงได้อีกด้วย 

จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อายุ 

18 – 23 ปี และ เคยใช้ หรือซื ้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนมีกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 122 ตัวอย่าง ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84 และรองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 16 โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท เป็นจำนวนสูงสุด คิดเป็น

ร้อยละ 34 ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน  ที่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อครั้ง  5,001 – 10,000 บาท 

เป็นจำนวนสูงสุด โดยรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดียเป็นจำนวน

สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 75 และใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมเล่นโซเซียลมีเดียมากที่สุด เป็นจำนวน

สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 66 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นเน้นใช้งานสื่อโซเซยีล

มีเดีย ทำให้ไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ผ่านทางนี้มากที่สุด รวมถึงการหาข้อมูลต่างๆ 

ที่ทำให้แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นเป็นจำนวนสูงสุดจากกระทู้/ รีวิว

จากผู้ใช้ ที่คิดเป็นร้อยละ 47 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเป็น

จำนวนสูงสุดจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ผ่านค่ายมือถือ AIS/ Dtac /TRUE คิดเป็นร้อย

ละ 30 และผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 15 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน

ล่าสุดคือ Huawei คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ Oppo และ Xiaomi ตามลำดับ ปีล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีนคือ ปี 2019 คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 2018 คิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และ ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง

เกี ่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ว่ามีฟังก์ชั ่นการใช้งานตรงตามความต้องการ 

แบตเตอรี่มีความทนทาน และมีความน่าเชื่อถือของตราสินค้า นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนสำคัญที่กลุ่ม

ตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาโดยรัฐบาลจีน
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และตัวผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงรวบรวม partner ที่มีความชำนาญใน

ด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ มาจากหลายบริษัททั่วโลก อีกทั้งปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่ายยังเป็น

ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน โดย ร้านจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือนั้นเป็นเหตุผลที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ ช่องทางจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่าย

ค่ายมือถือ และ มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย และสุดท้าย ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้น ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมีส่วนลดร่วมกับเครือข่าย มี

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้น่าสนใจ และ พนักงานขายให้คำแนะนำสินค้าได้อย่างชัดเจน  

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน ทำให้ทราบว่าแม้ภาพลักษณ์ของ

สินค้าจีนในอดีต โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารนั้นถูกมองว่า เป็นสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน 

ไม่ปลอดภัย และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพภากร รังคสิริ (2548)  แต่

ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวกระโดดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ ทั้งนโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology 

transfer) การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-up) การรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผ่านการควบรวมกิจการ (merger & acquisition) และการร่วมลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) ด้วยความที่จีน

มีกำลังแรงงานที่มากกว่า ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ส่งผลให้จีนมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคา ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Yifei Zhang (2018) ทำให้ในปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของจีนนั้นสูง

ถึง 244,380,530.888  ดอดอลลาร์สหรัฐ (UNCTAD, 2019)   

 นอกจากการมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วเรื ่องของ supply chain ก็เป็นสิ่ง

สำคัญ ดังเช่นกรณีศึกษาของ Huawei ที่มีการรวบรวม partner ที่มีความชำนาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือ

ระบบปฏิบัติการ มาจากหลายบริษัททั่วโลก เช่น กล้องโทรศัพท์มือถือของ Huawei ได้มีการพัฒนาร่วมกับ Leica 

ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิรุจ จันทร์แสง (2559) รวมถึง ชิปเซ็ต Kirin 

สำหรับโทรศัพท์มือถือของ Huawei โดยเฉพาะ ซึ่งแม้จะเป็นการผลิตเองแต่ก็ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีจาก 

บริษัท ARM Holdings  ทำให้หัวเว่ยสามารถออกแบบการทำงานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้สร้างโทรศัพท์มือถือประสิทธิภาพสูง 

ในราคาที่ไม่แพงได้อีกด้วย 
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จากการวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน ชี้ให้เห็นว่าปี

ล่าสุดที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนส่วนใหญ่คือ ปี 2019 รองลงมาคือปี 2018 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วน

สำคัญที่กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) และยังเห็นถึง พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนในปัจจุบัน ที่เน้น

ใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นจากกระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ จากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 เชิงนโยบาย 

 1) ควรเน้นการทำการตลาดไปที่ สื ่อโซเชียลมีเดีย เนื ่องจากผลงานวิจัยบ่งชี ้ว ่า พฤติกรรมของผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนช่วงอายุ 18-23 ปีในปัจจุบัน เน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดียเป็นหลัก ทำให้ข้อมูลที่รับรู้ 

และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มาจากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่  

 2) ควรวางกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนช่วงอายุ 18-23 ปี เนื่องจาก

ผลงานวิจัยบ่งชี้ว่า รายได้ต่อเดือนและจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ซื ้อโทรศัพท์ตราสินค้าจีนต่อครั้ง สัมพันธ์กันที่ 

5,001 – 10,000 บาท นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังพิจารณาถึงความคุ้มค่าของราคา จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของ

ราคากับคุณภาพสินค้า และ ความคงทนในการใช้งานประกอบอีกด้วย  

 3.2 เชิงงานวิจัย 

 1) อาจจะมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและแม่นยำมากข้ึน 

 2) อาจจะมีการศึกษาวิจัยต่อยอด เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม เช่น นำไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ของเกาหลี เป็นต้น 

 

4. ข้อจำกัดทางการศึกษา 

 4.1 ระยะเวลาที่จำกัด เวลาในการทำแบบสอบถามจึงไม่มาก ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างในจำนวนที่จำกัด 

 4.2 การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจำกัด เนื่องจากหลายข้อมูลสงวนไว้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถ

หาข้อมูลเชิงลึกได้ 
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ภาคผนวก 

ลำดับที่…………….. 

 

 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง : แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน 

คำชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทำวิจัยหลักสูตรปริญญาตรี รายวิชาการศึกษา

เอกเทศ สาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

แบบสอบถาม 1 ชุดมีจำนวน 3 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

ตอนที่ 3 การประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีน 
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นางสาว บงกชกร อัศวธีระเสถียร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.1 เพศ 

 [ ]  ชาย                 [ ] หญิง 

1.2 รายได้ต่อเดือน 

 [ ]  ไม่เกิน 5,000 บาท 

 [ ]  5,001 – 10,00 บาท 

 [ ]  10,001 – 15,000 บาท 

 [ ] 15,001 – 20,000 บาท 

 [ ] 20,001 – 25,000 บาท 

 [ ] ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที2่ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน 

คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

2.1 จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ทา่นใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนต่อครั้ง 

 [ ]  ไม่เกิน 5,000 บาท 

 [ ]  5,001 – 10,00 บาท 

 [ ]  10,001 – 15,000 บาท 

 [ ] 15,001 – 20,000 บาท 

 [ ] 20,001 – 25,000 บาท 

 [ ] ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป 

2.2 ท่านรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านทางสื่อประเภทใด  

 [ ] โทรทัศน์     [ ] หนังสือพิมพ์ 

 [ ] วิทยุ          [ ] ป้ายบิลบอร์ด 

 [ ] นิตยสาร     [ ] แผ่นพับ โบชัวร ์

 [ ] เว็บไซต์      [ ] สื่อโซเซียลมีเดีย 

 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................. ......................... 

2.3 ท่านใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนทำกิจกรรมใดมากที่สุด 

 [ ] เล่นโซเซียลมีเดีย [ ] รับสายและโทรออก 

 [ ] ถ่ายรูป  [ ] ทำงาน 

 [ ] ดูหนัง  [ ] ฟังเพลง 

 [ ] Shopping Online [ ] เล่นเกมส์ 

 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................... 
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2.4 แหล่งข้อมูลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนของท่านมากท่ีสุด 

 [ ] ครอบครัว   [ ] เพ่ือน  [ ] พนักงานขาย 

 [ ] กระทู/้ รีวิวจากผู้ใช้  [ ] สื่อโฆษณา 

  [ ] อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.........................................................................................  

2.5 ท่านซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนผ่านช่องทางใด 

 [ ] ห้างสรรพสินค้า [ ] ร้านตัวแทนจำหน่าย 

 [ ] ผ่านช่องทางออนไลน์ [ ] ค่ายมือถือ AIS/ Dtac /TRUE 

 [ ] ฝากหิ้ว  [ ] งานแสดงสินค้า 

 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................................................................................  

2.6 โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่ท่านซื้อล่าสุดคือ 

 [ ] Oppo    [ ] Huawei    

 [ ] Xiaomi  [ ] Redmi 

 [ ] อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... 
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ส่วนที3่ การประเมินทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ

ตราสินค้าจีน 

คำชี้แจง กรุณาประเมินความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนที่

ท่านซื้อล่าสุด โดยมีระดับคะแนนความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

 

    ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

    ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

    ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วย 

    ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

    ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

      N/A หมายถึง ไม่สามารถประเมินได้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือตรา

สินค้าจีน 

                        ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 N/A 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1) ผลิตภัณฑ์มีดีไซน์สวยงาม       

2) รองรับ Application ได้หลากหลาย       
3) วัสดุที่ใช้ผลิตตัวเครื่องมีคุณภาพดี       
4) หาอะไหล่ซ่อมได้ง่าย       
5) กล้องหน้าถ่ายภาพคมชัดดี       
6) กล้องหลังถ่ายภาพคมชัดดี       
7) ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา       
8) มีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
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9) ตราสินค้าน่าเชื่อถือดี       
10) มีฟังก์ชั่นการใช้งานตรงตามความ
ต้องการ 

      

11) ระบบปฏิบัติการมีปัญหา bug น้อย       
12) แบตเตอรี่มีความทนทาน       
ปัจจัยด้านราคา 
13) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ       
14) ค่าซ่อมเครื่องถูก       
15) ราคาอุปกรณ์เสริมถูก       
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่าย 
16) ร้านจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ       
17) ช่องทางจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น 
ห้าง 
สรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายค่ายมือถือ 
ฯลฯ 

      

18) ตัวแทนจำหน่ายทางออนไลน์มีความ
น่าเชื่อถือ 

      

19) ที่ตั้งร้านเดินทางไปสะดวก       
20) มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย       
ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
21) จัดโปรโมชั่นได้น่าสนใจ เช่นมี
ส่วนลดร่วมกับเครือข่าย 

      

22) พนักงานขายให้คำแนะนำสินค้าได้
อย่างชัดเจน 

      

23) มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ได้
น่าสนใจ 

      

24) ใช้พรีเซนเตอร์ที่น่าสนใจ       
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  บงกชกร อัศวธีระเสถียร 

วันเกิด   26 กรกฎาคม 2542 

ที่อยู่   338/17-18 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทรศัพท์  0959536831 

ประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    

   จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ 

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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แบบโอนลิขสิทธิ์สารนิพนธ์ 

เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ข้าพเจ้า    นางสาวบงกชกร  อัศวธีระเสถียร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเอเชียศึกษา ภาษาจีน 

ชื่อสารนิพนธ์   แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  338/17-18 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม  

กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์  0959536831 

 

 ลิขสิทธิ์ของสารนิพนธ์อันเป็นผลจากการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญา

บัณฑิต ข้าพเจ้ายินดีโอนลิขสิทธิ์ตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นของคณะ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกำหนดตลอดอายุการคุ้มครองสิทธิ์ 

 

    

  ลงนามผู้โอน............................................. 

(นางสาวบงกชกร อัศวธีระเสถียร) 

ลงนามผู้รับโอน............................................ 

วันที่...........เดือน....................พ.ศ............... 

 

    


