
 

 

คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด์Xiaomi (เสียวหม)ี 

ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Influence of Brand Equity on Consumer’s Buying Decision of Xiaomi Air 

Purifier in Bangkok 

 

สิริประภา สุวรรณศกัดิ 

Siriprapa Suwannasak 

 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์ ).เพอืเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด์ Xiaomi 

(เสียวหมี) ตามปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ).เพือ

ศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ทีมีต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มคนวยัทาํงานทีอยู่ในช่วงอายุ - ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้งอิงใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เครืองฟอกอากาศแบรนดX์iaomi (เสียวหมี) 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้

ความสาํคญัต่อดา้นราคามากทีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัในดา้นวุฒิ

การศึกษาแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศแบรนดX์iaomi (เสียวหมี)ทีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที .  และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ 

ดา้นการเชือมโยงตราสินคา้และดา้นความภกัดีในตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอก

อากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
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ความสําคญัของปัญหา  

 จากวกิฤติมลพิษทางอากาศในประเทศไทยในช่วงปลายปีทีผา่นมา ปัญหาภาวะฝุ่ นละอองขนาดเลก็

เกินค่ามาตรฐานหรือฝุ่ น PM2.5 เป็นปัญหาสุขภาพทีสาํคญัมีผลกระทบต่อทุกคน ดว้ยความตระหนกัรู้ที

เพิมขึน ประชาชนต่างสนใจซือเครืองฟอกอากาศมาใชภ้ายในทีพกัอาศยักนัมากขึน 

 Xiaomi (เสียวหมี) ขบัเคลือนธุรกิจให้เติบโตไปขา้งหนา้โดยสินคา้กลุ่มไลฟ์สไตล ์โดยมุ่งพฒันา

สินคา้นวตักรรมใหม่ๆ เนน้ความคุม้ค่า ราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพดี จนเป็นผลทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจาก

ผูบ้ริโภคมากขึนเป็นลาํดบั อยา่งไรกต็ามแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ก็ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคอีก

ส่วนหนึงเช่นกนั  อนัเนืองมากจากภาพลกัษณ์ของแบรนดถ์ูกมองวา่ไปก๊อปปีสไตลจ์าก Apple แอปเปิล อีก

ทงัสินคา้แบรนดX์iaomi (เสียวหมี)  มีราคาไม่สูงจึงถูกมองวา่เป็นสินคา้ทีมีภาพลกัษณ์ราคาถูก ผูบ้ริโภคอาจ

ไม่มนัใจในตราสินคา้ และมองวา่สินคา้ไม่มีคุณภาพมากนกั 

 จากสถานการณ์ปัญหาทีกล่าวมาในขา้งตน้นี จึงอยากนาํมาศึกษา เพือนาํผลงานวิจยัทีได ้มาใชใ้น

การปรับปรุงภาพลกัษณ์ตราสินคา้แบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ทีส่งผลต่อการเพิมคุณค่าตราสินคา้และการ

ตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.เพือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพือเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ตามปัจจยัส่วน

บุคคลทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพือศึกษาอิทธิพลของ คุณค่าตราสินคา้ทีมีต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์

Xiaomi (เสียวหมี) ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัในครังนีคือ ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยัไดท้าํ

การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง จากการใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้าํนวนตวัอย่าง  คน กาํหนดค่าความ

เชือมนัร้อยละ  ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน ขนัที  ใชวิ้ธีสุ่มแบบกลุ่ม ขนัที  ใชวิ้ธีสุ่ม

อยา่งง่าย ขนัที  ใชก้ารกาํหนดแบบโควตา และสุดทา้ยแบบสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก 

 แบบสอบถามมี  ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนที  ขอ้มูลลกัษณะทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบ

สาํรวจรายการ (Checklist) ส่วนที  ขอ้มูลการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ใชม้าตราประมาณค่า (Rating Scale) 



ส่วนที  การตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) เป็นมาตราประมาณค่า (Rating 

Scale) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

เครืองฟอกอากาศ (Air Purifier หรือ Air Cleaner) คือ เครืองทีช่วยในการกาํลงัสิงแปลกปลอมใน

อากาศเช่น ฝุ่ น แบคทีเรีย เชือโรค โดยเครืองกรองอากาศจะดูดอากาศเขา้เครืองผา่นตวักรองเพือดกัจบัสิง

แปลกปลอมในอากาศเอาไว ้และปล่อยอากาศบริสุทธิออกมาแทน 

คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง การวดัระดบัการทีผูบ้ริโภคเปิดรับและทาํความเขา้ใจ

เกียวกบัตราสินคา้ แบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคเห็นว่ามีคุณค่ามีทศันคติทีดีต่อคุณสมบติั

ของสินคา้ และชืนชอบตราสินคา้นนั 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้ตราสินคา้แบรนด ์Xiaomi (เสียว

หมี) จากเพือนแนะนาํ จากสือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ทงัออนไลน ์เช่น Facebook , Google ,Youtube เวบ็

ไซดต่์างๆ  และออฟไลน ์เช่น ป้ายบิลบอร์ด สือสิงพิมพ ์วิทย ุเป็นตน้ 

ดา้นคุณภาพทีรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ความคิดและรูปแบบ

ทีเกียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคไดรั้บจากตราสินคา้แบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (Brand Associations) หมายถึง การทีนกัการตลาดพยายามสร้างสิง

ใดสิงหนึงของผลิตภณัฑเ์ครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) แลว้เชือมโยงสิงนนัให้ผูบ้ริโภครับรู้

วา่เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด จะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีในสายตาผูบ้ริโภค 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การทีผูบ้ริโภครักและศรัทธาในสินคา้ยีห้อ

หนึงจนยากทีจะเปลียนใจไปใชสิ้นคา้ยีหอ้อืน ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกคุน้เคยกบัตราสินคา้แบรนด ์Xiaomi 

(เสียวหมี) นนั 

 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 Schiffman&Kanuk (1994) ไดใ้หค้วามหมาย คุณค่าในตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าทีมี

อยูใ่นชือตราสินคา้ทีมีชือเสียง เป็นลกัษณะทีแสดงถึงการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ การจดัสรรพืนทีในชนัวางที

ดีกวา่ คุณค่าทีรับรู้ คุณภาพทีรับรู้ ทางเลือกในการตงัราคาทีสูง และแมแ้ต่การกาํหนดคุณค่าทรัพยสิ์นในงบ

ดุลของบริษทั จากเหตุผลเหล่านีจึงตอ้งเริมตน้ทีการจดัการบาํรุงรักษาชือตราสินคา้ของตน คุณค่าตราสินคา้

มีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี 1.การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) 2.คุณภาพการรับรู้ (Perceived 

Quality) 3.ความเชือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

 Schiffman&Kanuk (1994) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขนัตอนใน

การเลือกซือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึนไปพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนทีเกียวขอ้งกบั

กระบวนการตดัสินใจ ทงัดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซือเป็นกิจกรรมดา้น



จิตใจ และกายภาพซึงเกิดขึนในช่วงระยะเวลาหนึงกิจกรรมเหลา่นีทาํให้เกิดการซือ และเกิดพฤติกรรมการ

ซือตามบุคคลอืน กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ คือ การพจิารณาโดยใชข้อ้มูลหลกัการและเหตุผล วิเคราะห์

อยา่งถีถว้น ในการหาทางเลือกทีดีทีสุด เหมาะสมทีสุด จากหลายๆ ทางเลือก ทีสามารถตอบสนองเป้าหมาย

ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 คอตเลอร์ (Kotler,2000,p14) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ เป็นกลุ่มของ

เครืองมือทางการตลาดทีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย สรุปไดว่้า 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดทีควบคุมได ้ซึงเป็นกลุ่มของเครืองมือทาง

การตลาดทีองคก์รใชร่้วมกนั เพือตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้

 ศกัดิสิทธิ ใจชืน,สร้อยบุปผา สาตร์มลู (2563) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบั พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค

ในการยอมรับเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์เพือสุขภาพประเภทเครืองฟอกอากาศ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม

โรงงานใหค้วามสาํคญักบัมลพิษทางอากาศภายในโรงงานมากกวา่มลพิษทางอากาศจากค่า PM2.5 การ

พิจารณาเลือกซือเครืองฟอกอากาศจะดูจากระเบียบสุขอนามยั ความปลอดภยัและสุขภาพ ของพนกังานตาม

กฎระเบียบขอ้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจยัอืนไดแ้ก่คุณลกัษณะผลิตภณัฑเ์ครืองฟอกอากาศ

ขนาดหอ้งประโยชน์ทีไดรั้บ ราคาเครืองจะตอ้งใกลเ้คียงกบัราคาทีกาํหนดไว ้บางแห่งพิจารณาจาก

ประสบการณ์บริษทัผลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายการใชง้านง่าย การประกนัเครืองและบริการหลงัการขาย 

สาํหรับกลุ่มหอ้งปฏิบติัการการพิจารณา ส่วนใหญ่คลา้ยกบักลุ่มโรงงาน จะแตกต่างในกระบวนการสังซือ

ตอ้งใหผู้มี้อาํนาจหรือผูบ้ริหารเป็นผูล้งนาม ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัมลพิษทางอากาศจากค่า 

PM2.5 มาก ส่วนใหพิ้จารณาเลือกซือตามกระแสมลพิษอากาศ ราคาเครือง ตราสินคา้ ประโยชนที์ไดรั้บ 

รูปแบบสวยงาม สะดวกในการใช ้

จนัทร์จิรา นนัตีสู ้, อุมาวสี ศรีบุญลือ (2561) ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัอิทธิพลของส่วนประสม

การตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ทีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ ผูใ้ชก้ลอ้งมิล

เลอร์เลสยหีอ้ฟูจิฟิลม์ หรือยหี้อโอลิมปัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และคุณค่าตราสินคา้ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 4.64 4.84 และ 4.74 ตามลาํดบั ส่วนประสมการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบั

คุณค่าตราสินคา้ และพบวา่ส่วนประสมการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้ 

และแบรนดสิ์นคา้ทีแตกต่างกนัผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่วนประสมการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และคุณค่าตรา

สินคา้แตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  1.ปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi 

(เสียวหมี) ทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 



2.คุณค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผลการวจิัย 

จากการสาํรวจจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 400 คน พบวา่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.75 เพศหญิง ร้อย

ละ 49.25   โดยส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี มีสถานภาพโสด อาชีพส่วนใหญ่ คือ พนกังาน

บริษทัเอกชน ระดบัรายไดเ้ฉลียอยู่ที 20,001 – 30,000 บาท และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.00 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเชือมโยงตราสินคา้อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในคุณภาพและดา้นการรู้จกัตราสินคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง

และใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี)โดยรวมอยูร่ะดบัมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

6. ระดบัวฒิุการศึกษา 

การตัดสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศ

แบรนด์ Xiaomi (เสียวหมี) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

คุณค่าตราสินค้า 

1. ตระหนกัถึงตราสินคา้ 

2. การรับรู้คุณภาพ 

3. ความเชือมโยงตราสินคา้ 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ 



โดยใหค้วามสาํคญัต่อดา้นราคามากทีสุด รองลงมา คือดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานที  พบวา่ผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซือ

เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่

ผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนดX์iaomi (เสียวหมี) ที

แตกต่างกนั ในดา้นราคา โดยจาํแนกตามอายุพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีอายุไม่เกิน  ปี จะใหค้วามสาํคญักบัดา้น

ราคามากกวา่ผูบ้ริโภคทีมีอาย ุ  -  ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และผูบ้ริโภคทีมีอาย ุ  – 45 

ปี จะใหค้วามสาํคญักบัดา้นราคามากกวา่ผูบ้ริโภคทีมีอาย ุ  – 35 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .    

ผูบ้ริโภคทีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอก

อากาศแบรนดX์iaomi (เสียวหมี) โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

ผูบ้ริโภคทีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนักนั จะมีการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนดX์iaomi (เสียว

หมี) โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ผูบ้ริโภคทีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั จะมี

การตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอกอากาศแบรนดX์iaomi (เสียวหมี) ทีแตกต่างกนั ในดา้นการส่งสริมการตลาด 

จาํแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรีจะใหค้วามสําคญักบัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาระดบั

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .    

ผลจากการทดสอบสมมติฐานที   

ตาราง : การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียว

หมี) ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig. 

ค่าคงที 3.084  24.234 0.000* 

ดา้นการรู้จกัตราสินคา้   0.070 0.121 1.878 0.000* 

ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ -0.013 -0.017 -0.202 0.001* 

ดา้นการเชือมโยงตราสินคา้ 0.035 0.048 0.608 0.001* 

ดา้นความภกัดีตราสินคา้ 0.061 0.086 1.117 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

จากตารางที  พบวา่มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทงั  ดา้น มีค่า Sig นอ้ยกวา่ .  แสดงวา่คุณค่าตรา

สินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ ดา้นการเชือมโยงตราสินคา้ และดา้นความภกัดีตรา

สินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  

 แทนค่าในสมการ 



 YT =  3.084 + 0.070X1 - 0.013X2 + 0.035X3 + 0.061X4  

จากสมการYT ขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi 

(เสียวหมี) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือโดยรวมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

รู้จกัตราสินคา้ การเชือมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซือ 

ขณะทีการรับรู้ในคุณภาพ มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร    

   

อภิปรายผลการวิจัย 

 .จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือเครืองฟอก

อากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ทีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคทีมีอายไุม่เกิน  ปี ถือเป็นวยัเพิงเริมตน้

ทาํงานจะใหค้วามสาํคญัในดา้นราคามากกว่าผูบ้ริโภคทีอายรุะหว่าง  – 35 ปี อรุณ วสุิทพิพฒันส์กุล 

( ,หนา้  – 155 ) กล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคไวว้า่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุทีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑที์ต่างกนั เช่น วยัรุ่นนิยมซือสินคา้

แปลกๆใหม่ๆ ในขณะทีคนมีอายจุะเลือกสินคา้และบริการทีจาํเป็นและมีความรอบคอบในการเลือกซือ

มากกวา่คนทีมีอายุนอ้ย   ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั พากภูมิ พร้อมไวพล. ( ) เรือง พฤติกรรมการซือและ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือสินคา้iPod ทีแตกต่างกนั ในเรืองค่าใชจ่้ายต่อครังใน

การซือสินคา้ และรุ่นของสินคา้iPodมากทีสุด 

.จากการศึกษาพบวา่ระดบัวุฒิการศึกษาของผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ

เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ทีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาตาํกวา่ระดบัปริญญา

ตรีจะใหค้วามสาํคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูง

กวา่ ชูชยั สมิทธิไกร ( ) กล่าววา่ การศึกษาเป็นปัจจยัทีสาํคญัมากต่อพฤติกรรมการซือสินคา้และบริการ 

เพราะผูที้มีการศึกษาทีดีส่วนใหญ่ย่อมมีพฤติกรรมการเลือกสรรสิงทีดี ทีมีคุณค่าต่อการบริโภคของตนเอง 

เนืองมาจากมีความรู้ในสิงต่างๆ ทีไดรั้บจากการศึกษาทงัทางตรงและทางออ้ม โดยผูที้มีการศึกษาทีดีจะเลือก

บริโภคสินคา้และบริการทีมีคุณภาพมากกวา่เลือกเพราะราคา ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปิยนทั อาภาสกุลเดช 

( ) เรือง ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือไมแ้บดมินตนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การเลือกซือไมแ้บดมินตนัทีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ การ

ใหข้องแถม เช่น กระเป๋า,ถุงเทา้,ผา้พนัดา้ม,เอ็นแบดมินตนั เป็นตน้ 

.จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เครืองฟอกอากาศแบรนด ์

Xiaomi (เสียวหมี) ในดา้นการเชือมโยงตราสินคา้มากทีสุด อาจเกิดจากทีทางแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) เอง

พยายามสร้างภาพลกัษณแ์บรนด ์วา่เปรียบเสมือนเป็นผูน้าํดา้นนวตักรรม ไดมี้การนาํสินคา้เทคโนโลยีใหม่ๆ 



ออกสู่ตลาดเสมอ  ดงันนัผูบ้ริโภคเองจึงอาจมองวา่การเลือกซือผลิตภณัฑข์องแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) 

นนัสะทอ้นถึงการใชชี้วติทีทนัสมยั เป็นผูที้เปิดรับสิงใหม่ๆ  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นทัธมน หมทอง 

( ) เรือง คุณค่าตราสินคา้ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ทีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเชือมโยงความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้

ระดบัมาก เนืองจากผูบ้ริโภคมองวา่โทรศพัทมื์อถือไอโฟนเป็นโทรศพัทที์แสดงถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตที

ทนัสมยั อีกทงัยงัสามารถใชส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ทีภูมิฐานของผูบ้ริโภคได ้     

.จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซือในดา้นราคามากทีสุด 

โดยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจวา่เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) มีความคุม้ค่ากบัราคาทีจ่ายไป มี

การตงัราคาขายทีคุม้ค่ามากกวา่หากเปรียบเทียบกบัเครืองฟอกอากาศแบรนด์อืนๆ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

เสาวนีย ์ขจรเทวาวงศ ์( ) เรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนของผูบ้ริโภค

คนไทย ทีกล่าววา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ สมาร์ทโฟนตราสินคา้จีนมากทีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเหมาะสมของราคา เนืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจคาํนึงถึงความเหมาะสมของ

ราคาอุปกรณ์เสริมทีใชง้านร่วมกบัสมาร์ทโฟนสาํหรับเพือเพิมความสามารถในการตอบสนองการใชง้าน

สมาร์ทโฟนไดห้ลากหลายมากขึน ราคาจึงตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัอุปกรณ์เสริมนนัๆ 

5.จากการศึกษาพบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ

เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) มากทีสุด อาจเป็นเพราะแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) เองเป็นที

รู้จกักนัทวัโลก จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศจากรู้จกัแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยั วริษฐา อินอาํนวยศรี ( ) เรือง อิทธิพลของปัจจยัชีนาํต่อการใหคุ้ณค่าผลิตภณัฑ์

เครืองใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีกล่าววา่  ผูบ้ริโภคมีระดบัการให้คุณค่าผลิตภณัฑ์

เครืองใชไ้ฟฟ้าต่อปัจจยัชีนาํทางดา้นชือเสียงของตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการรบัรู้ว่าตราสินคา้ของ

เครืองใชไ้ฟฟ้านนัเป็นตราสินคา้จากต่างประเทศหรือเป็นตราสินคา้ทีตนเองใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ ซึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ ( ) ทีกล่าววา่ ชือเสียงของตราสินคา้เป็นปัจจยัชีนาํทีช่วยดึงดูดความ

สนใจให้ผูบ้ริโภค เพราะมีความมนัใจในชือเสียงของตราสินคา้ จึงเลือกซือสินคา้ทียีหอ้มากกวา่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทีมีอายไุม่เกิน 25 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัราคามากกวา่กลุ่มช่วงอายุ

อืนๆ ดงันนัผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ควรมีการ

กาํหนดราคาขายหลากหลายราคา ตามแต่ละรุ่น มีสินคา้ขนาดไซส์มินิ ขนาดเลก็ ใหส้ามารถทดลองซือไปใช ้ 

เพือใหเ้กิดความคุน้ชินจากการใชง้าน แลว้เกิดเป็นความพึงพอใจจากการใชง้านในราคาทีสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายเพือจบักลุ่มผูบ้ริโภคอายุทีมีนอ้ย 

2.จากการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนันนัมีผลต่อการตดัสินใจซือเครือง

ฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาตาํกวา่ระดบัปริญญาตรีจะให้



ความสาํคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ ดงันนั

ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ควรใชก้ลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดทีแตกต่างกนัและเหมาะสม กบัผูบ้ริโภค 2 กลุ่มนี โดยผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาตาํกวา่

ระดบัปริญญาตรี กลยทุธ์ผลิตภณัฑต์อ้งเรียบง่ายมีการใชง้านไม่ยุ่งยากซบัซอ้น เนน้ความทนทานในการใช้

งานสูง กาํหนดราคาตาํกวา่คู่แข่งในรุ่นขนาดเลก็ไซส์มินิ การส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก  แถมสินคา้ ชิง

โชคชิงรางวลั ส่วนผูบ้ริโภคทีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ ผลิตภณัฑเ์นน้ใหดู้มีจุดเด่นมี

เอกลกัษณ์แตกต่างจากแบรนดอื์นๆ มีความหลากหลายของรุ่นและฟังกช์ันการใชง้านให้เลือก การให้เครดิต

ลูกคา้ หรือมีการอาํนวยความสะดวกในการชาํระเงินหลากหลายช่องทาง มีบริการหลงัการขายทีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดร้วดเร็ว การส่งเสริมการขายมีการจดัแสดงสินคา้และบริการใหผู้บ้ริโภคไดม้ี

ประสบการณ์การใชง้านหรือทดลองผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3.จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียว

หมี) ในดา้นการเชือมโยงตราสินคา้มากทีสุด  ดงันนัผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดั

จาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ควรนาํมุมมองของผูบ้ริโภคทีมีต่อแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) มาใชใ้ห้

เป็นประโยชน ์ ในเมือผูบ้ริโภคมองวา่แบรนดมี์ความเป็นผูน้าํทางดา้นนวตักรรม การซือสินคา้ของแบ

รนดX์iaomi (เสียวหมี) ทาํใหดู้เป็นคนรุ่นใหม่ทีทนัสมยั  ทางผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi 

(เสียวหมี) จึงตอ้งเนน้ในการดูแลรักษาภาพลกัษณ์ในจุดนีใหด้ี เพอืสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นตวัตน หรือ

รสนิยมของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี เพิมการประชาสมัพนัธ์ให้กบัแบรนด ์โดยจดักิจกรรมพิเศษเป็น

ผูส้นบัสนุนโครงการ ประกวดการแข่งขนัในดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทงัการจดัฝึกอบรม

ใหค้วามรู้ ใหก้บัเยาวชนและคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นตน้ 

4.จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจซือในดา้นราคามากทีสุด 

ดงันนัผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ควรนาํกลยทุธ์

การตงัราคาแบบรุกตลาด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก  ตงัราคาใหต้าํกวา่คู่แข่งใน

ตลาด เนืองจากแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) ยงัไมใ่ช่ผูน้าํในตลาดเครืองฟอกอากาศ จึงตอ้งตงัราคาใหต้าํกวา่

คู่แข่งจึงจะสร้างโอกาสหรือดึงดูดความสนใจและการตดัสินใจซือจากผูบ้ริโภค ทีแสวงหาสินคา้ทีมีความ

คุม้ค่าเหมาะสมกบัราคาไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) จะตอ้งให้

ความสาํคญัในการจดัทาํขอ้มูลใหช้ดัเจนเพือให้ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัแบรนดคู่์แข่งได้

โดยง่าย อยา่งไรก็ตามการนาํกลยทุธ์ลดหรือตดัราคาไม่ควรนาํมาใชอ้ยา่งต่อเนือง ควรนาํสร้างภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ทีดีในสายตาลูกคา้กลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยให้สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาทีเหมาะสมโดยไม่ตอ้ง

ลดราคาเพือการแข่งขนั เช่นการเพิมมลูค่าใหก้บัแบรนด ์ทาํใหลู้กคา้รู้สึกไดรั้บในสิงทีตอ้งการเพิมขึนจาก

เดิม ทงัในแง่ของมีบรรจุภณัฑที์สวยงาม มีความหลากหลายในการใชง้าน เพิมความรู้สึกอารมณ์ร่วมหรือมี

ประสบการณ์การใชง้านผลิตภณัฑที์ดี 



5.จากการศึกษาพบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ

เครืองฟอกอากาศแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) มากทีสุด ดงันนัผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้

จดัจาํหน่ายแบรนด ์Xiaomi (เสียวหมี) มุ่งเนน้การทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัและจดจาํแบรนดใ์ห้สามารถเขา้ไปอยู่

ในใจของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากทีสุด โดยการนาํชือเสียงจากผลิตภณัฑโ์ทรศพัทมื์อถือของแบรนด ์Xiaomi 

(เสียวหมี) ทีผูบ้ริโภครู้จกัและจดจาํไดม้ากกว่าผลิตภณัฑอื์นๆ มาเชือมโยงใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้ของแบรนด ์

Xiaomi (เสียวหมี) ใหม้ากขึน เพิมโฆษณาใหม้ากและถียิงขึนในทุกช่องทางทงั Online และ Offline  เช่น 

ป้ายตามสถานีรถไฟฟ้า นาํบุคคลทีมีชือเสียงทางโซเชียลมีเดียใหท้ดลองใชง้าน หรือแนะนาํคุณสมบติัต่างๆ

ของผลิตภณัฑ ์เพือใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํแบรนดเ์กิดเป็นความสนใจในตวัสินคา้จนถึงมีการตดัสินใจซือ

สินคา้ในทีสุด 
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