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--------------------------------บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลกระทบของส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ อโทรศัพท์หวั เว่ยของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งกาหนดขอบเขตปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 ประการ
ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ ราคา โปรโมชัน่ บุคคล กระบวนการและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างคื อกลุ่ม
ลู ก ค้า จ านวน 385 คนที่ ม าใช้บ ริ ก ารจากร้ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ หั ว เว่ ย ในกรุ ง เทพฯ ในรู ป แบบของการส ารวจ
แบบสอบถามและจัดเรี ยงเป็ นข้อมูล ด้วยระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล SPSS
เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของโครงสร้างสัดส่ วนการทดสอบเพิ่มเติมผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัย ตาม
หลักการของสถิติค่า KMO ของมาตราส่ วนคือ 0.952 และ p = 0.000 < 0.05 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ
3.2370 และความแปรปรวนโดยรวมคือ 1.22018 ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือปั จจัยด้านกระบวนการเท่ากับ 3.2766 แสดงให้เห็น
ว่า กระบวนการสามารถชักจูงให้ลูกค้าซื้ อโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยได้มากที่ สุดในขณะที่ ค่าเฉลี่ยของปั จจัยราคาอยู่ที่
3.2078 ซึ่ งเป็ นค่าต่าสุ ดซึ่ งแสดงให้เห็นว่าราคา มีผลต่อการซื้ อของลูกค้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปั จจัยอื่นๆ นอกจากนี้
การวิจยั ยังยืนยันได้ว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps)นั้นมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อ
หัวเว่ยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps), การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย

ABSTRACT
The purpose of this study was to study Marketing Mix (7Ps) factors affecting the buying decision of
Huawei mobile phone of consumer in Bangkok province. It defines the scope of seven Marketing Mix (7Ps) factors:
product, place, price, promotion, people, processes and physical evidence. The sample was a group of 385
customers who came to use the service from a Huawei mobile phone shop in Bangkok. in the form of a
questionnaire survey and sorted into data with SPSS data analysis system.
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To further analyze the accuracy of the test proportion structure, the researcher analyzed the factors.
According to statistical principles, the scale's KMO value was 0.952 and p = 0.000 < 0.05. The results showed that
the overall mean was 3.2370 and the overall variance was 1.22018. The highest mean, the process factor was
3.2766, indicating that the process was able to convince customers to buy the most Huawei handsets, while the
average price factor was 3.2078, which was the lowest, indicating that the price. In addition, the research confirms
that Marketing Mix (7Ps) factors affecting the buying decision of Huawei mobile phone of consumer in Bangkok
province.
Keywords: Marketing Mix (7Ps), Buying Decision, Huawei Mobile Phone
1.บทนา
(1) ประวัติและความเป็ นมาของการศึกษา
หัวเว่ยมี ผลิ ตภัณฑ์และบริ การมากกว่า 170 ประเทศ แซงหน้าอี ริคสันในปี 2555 ในฐานะผูผ้ ลิ ตอุปกรณ์
โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในโลกและแซงหน้าบริ ษทั Appleในปี 2561 ในฐานะผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟนรายใหญ่อนั ดับ
สองของโลกรองจาก Samsung Electronics (เว็บไซต์ Wikipedia, 2563)
ในปี 2562 หัวเว่ยมีรายรับ 122 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563 หัวเว่ย กลายเป็ น
ผูข้ ายสมาร์ทโฟนอันดับต้น ๆ ของโลกแซงหน้า Samsung เป็ นครั้งแรก (เว็บไซต์ Wikipedia, 2563)
หัวเว่ย มี ผูใ้ ช้มื อ ถื อ ถึ ง 12 ล้านคนซึ่ งคิ ดเป็ น 60% ของผูใ้ ช้ในประเทศ นอกจากนี้ บริ ษ ทั โทรคมนาคม
สมัยใหม่ของไทยยังมีครัวเรื อนที่จ่ายค่าบริ การล่วงหน้า 10 ล้านครัวเรื อนซึ่ งเป็ นที่นิยมใน 1-2call ของประเทศไทย
(ผูใ้ ช้แบบเติมเงิน) เป็ นอุปทานเฉพาะของสาขาหัวเว่ย หัวเว่ยยังได้จดั หาแพลตฟอร์ มเครื อข่ายและเครื อข่ายสมาร์ ท
เคลื่อนที่สาหรับ บริ ษทั โทรคมนาคมไทยสมัยใหม่ซ่ ึ งคิดเป็ น 20% ของแพลตฟอร์ มเครื อข่ายของบริ ษทั ในเวลาเพียง
หนึ่ งปี ในฐานะซัพพลายเออร์ อุปกรณ์หลักของตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย หัวเว่ยประเทศไทยมียอดขาย 3
พันล้านบาท (ประมาณ 77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (Chang, 2561)
(2) สภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ ปัจจุบันของอุตสาหกรรม
หัวเว่ยคาดว่าจะเป็ นผูน้ าในตลาดสมาร์ ทโฟนและโทรศัพท์มือถืออื่นๆของประเทศไทย ในปี 2563 จะทาให้
บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 20 ของตลาดสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ และมียอดขายประมาณ
1.2 ล้านหน่วยต่อเดือน บริ ษทั ได้รับส่ วนแบ่งการตลาดที่ 14.7 เปอร์ เซ็นต์ (เว็บไซต์ NationThailand, 2563)
(3) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหา
จากหัวข้อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์หัวเว่ยใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาระดับผลกระทบของส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps)ที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อ
โทรศัพท์หวั เว่ยของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร (Zhong, 2563)
(4) วัตถุประสงค์ ของการศึกษาในครั้งนี้
วิทยานิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลกระทบของส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ อโทรศัพท์หวั เว่ยของลูกค้าในกรุ งเทพมหานคร กาหนดขอบเขตที่ปัจจัย 7Ps ประการของผลิตภัณฑ์ สถานที่
ราคา โปรโมชัน่ บุคคล กระบวนการและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของลูกค้าที่มาใช้บริ การสามารถสัมผัสได้ในทฤษฎี
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ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) จะส่ งผลต่อลูกค้าในตลาดโทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพฯเมื่อพวกเขาเลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย
2. ทบทวนวรรณกรรม
Zhong (2563) ใช้ผลิตภัณฑ์มือถือของหัวเว่ยเป็ นตัวอย่างในการทาวิจยั โดยข้อมูลการวิจยั รวบรวมจากกลุ่ม
ที่ซ้ื อโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทางออนไลน์ผา่ นแบบสอบถาม ข้อสรุ ปสุ ดท้ายคือปั จจัย 7Ps ในการซื้ อของออนไลน์และ
ส่ วนประสมทางการตลาดปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคาส่ วนใหญ่ส่งผลโดยตรงต่อความเต็มใจที่ จะซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์และผูช้ ายก็เต็มใจที่จะซื้ อโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทางออนไลน์มากขึ้น
Guo (2561) ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมใน
กรุ งเทพมหานครจากร้านค้าศูนย์บริ การ AIS, TRUE และ DTAC ซึ่ งตั้งอยูใ่ นแหล่งช้อปปิ้ ง 5 อันดับแรกของ Central
World แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด สามารถสรุ ปข้อสรุ ปของการวิจยั อิสระได้ และได้แนะนาตัวแปรอิสระหลัก 4
ตัว ได้แก่ ส่ วนผสมทางการตลาด 7Ps ความเสมอภาคของตราสิ นค้าความสัมพันธ์เทคโนโลยีและอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกของลูกค้าแบบผันแปรตาม
Sun (2557) ศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรมของ บริ ษทั สมาร์ ทโฟนในตลาดจีนเป็ นหลัก ใช้แบรนด์
iPhone ผ่านการสารวจออนไลน์และกลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภค 100 คนจากประเทศจีน 15% เป็ นลูกค้า Apple และ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คุน้ เคยกับ iPhone ที่น่าสนใจคือไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามคนใดไม่รู้จกั iPhone ไม่น่า
แปลกใจที่ 48% ของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูใ้ ช้ iPhone และ Samsung ครองอันดับสองอยูท่ ี่ 23%
Zhang (2561) วิจยั กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ หัวเว่ย กลยุทธ์การ
กาหนดราคากลยุทธ์ช่องทางและกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้แนวทางของทฤษฎีการตลาดและให้ขอ้ เสนอแนะ
สาหรับการนากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้และให้คาแนะนาในการส่ งเสริ มการพัฒนาของหัวเว่ยในตลาดต่างประเทศ
Huang (2561) วิธีการวิจยั ที่นามาใช้ในบทความนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ PEST, Five Forces Model ของ
Michael Porter และการวิเคราะห์ SWOT ด้วยการผสมผสานวิธีการวิเคราะห์วรรณกรรมการวิเคราะห์เคสและการ
เหนี่ ยวนาจะวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของโทรศัพท์มือถือ OPPO และปั ญหาที่มีพร้อมทั้งให้คาแนะนาในการ
ปรับปรุ ง
อิษยา คณิ ตพิทกั ษ์ (2563) ศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านความเสมอภาคของตราสิ นค้าและปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของหัวเว่ยในกรุ งเทพเป็ นหลัก
กันต์สุดา โกญจนาท (2560) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกระบวนการทางานและการรับรู้ในกระบวนการทางาน
ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด พบว่าวัฒนธรรม
องค์กรกระบวนการทางานและการรั บรู ้กระบวนการทางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุ รกิจของ
บริ ษทั หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ฤทธิ์ เจตน์ ริ นแก้วกาญจน (2562) ทาการศึกษาวิจยั ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(7Ps)และปั จจัย
ด้ า นการให้ บ ริ การที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ ค ลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนจี น หั ว เฉี ย ว
กรุ งเทพมหานคร จากผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการให้บริ การส่ งผลและสามารถทานายผลของความพึง
พอใจได้มากกว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3. วิธีการศึกษา
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ คื อ การใช้วิ ธี เ ลื อ กกลุ่ ม ตวัอ ย่า งแบบไม่ อ าศัย ความน่ าจะเป็ น
(Nonprobability procedures) โดยทาการสุ่ มตัวอย่างจากลูกค้าของร้านขายโทรศัพท์หวั เว่ยในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งไม่
สามารถทราบจานวนลูกค้า หรื อจานวนประชากรที่ใช้บริ การที่นามาคิดคานวณที่แท้จริ งได้ การสุ่ มเลือกตัวอย่างนี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างหาจากสู ตรโดยประมาณและกาหนดค่าความไม่แน่นอน 95% ในการประมาณ
ข้อมูลจาเพาะ 5% (กันต์สุดา โกญจนาท, 2560)
n=Z²/ 4e²
n=1.96²/ 4(0.05)²
n=384.16
จากผลการคานวณผูว้ ิจยั จะเลือก 385 คนเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นนักวิจยั จะทาการสารวจแบบสอบถาม
กับลูกค้า 385 รายลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย (Guo, 2561)
จากข้อมูลล่าสุ ดที่เผยแพร่ โดยเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของหัวเว่ย ในปี 2563 มีร้านโทรศัพท์หวั เว่ยขนาด
ใหญ่ 35 แห่งในกรุ งเทพ ผูว้ ิจยั เลือกสุ่ มร้านค้า 5 แห่ งในห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่เพื่อทาการศึกษาและวิจยั สาเหตุที่
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เลือกร้านค้า 5 แห่ งในห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่เป็ น เนื่ องจากมีจานวนลูกค้าใช้บริ การเป็ นจานวนมากทาให้ลูกค้า
กลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ งของงานวิจยั นี้มากขึ้น (เว็บไซต์หวั เว่ย, 2563)
การศึ กษานี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบของการสารวจแบบสอบถาม ให้กบั กลุ่มตัวอย่างของลูกค้า
หัวเว่ยทาแบบสอบถาม 385 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
(1) ลักษณะประชากร
1. เพศ 2. อาชีพ 3.อายุ 4. รายได้ต่อเดือน
(2) คาถามของปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในแบบสอบถาม
ผลิตภัณฑ์ (Product)
1.คุณภาพที่ดีของโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
2.ชื่อเสี ยงของแบรนด์หวั เว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.การบริ การหลังการขายของโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.ภาพลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
สถานที่ (Place)
1.สถานที่ขายอยูใ่ กล้กบั ย่านที่อยูอ่ าศัยของลูกค้าหรื อบริ ษทั มีผลต่อการเลือกซื้ อ
2.ความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์มีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.ช่องทางที่หลากหลายในการซื้ อโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.ความหลากหลายของการจาหน่ายโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
ราคา (Price)
1.ราคาที่ต่าของสิ นค้ามีผลต่อการเลือกซื้ อ
2.ข้อเสนอส่ วนลดมีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.ค่าส่ งสิ นค้ามีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.วิธีการชาระเงินที่สะดวกหลากหลายมีผลต่อการเลือกซื้ อ
โปรโมชั่น (Promotion)
1.โฆษณาส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการเลือกซื้ อ
2. วิธีการโปรโมชัน่ มีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.บัตรกานัลหรื อคูปองส่ วนลดมีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.โปรโมชัน่ แพ็คเกจสิ นค้ามีผลต่อการเลือกซื้ อ
บุคลากร (People)
1.การบริ การที่ดีของพนักงานมีผลต่อการเลือกซื้ อ
2.ความน่าเชื่อถือของพนักงานมีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.การเข้าถึงลูกค้าและติดต่อสื่ อสารกับลูกค้ามีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.พนักงานตั้งใจทางานมีความรับผิดชอบสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้มีผลต่อการเลือกซื้ อ
กระบวนการ(Processes)
1. ไม่มีการรอคิวในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือในช็อปมีผลต่อการเลือกซื้ อ
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2.เมื่ อมี การสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์การจัดส่ งสิ นค้ามี ความสะดวกสบายและสิ นค้าปลอดภัยไม่ได้รับความ
เสี ยหายจากการจัดส่ งมีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.ระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้าสั้นและประหยัดเวลาในการบริ การหลังการขายมีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.การคืนสิ นค้าหรื อเปลี่ยนสิ นค้ามีความรวดเร็ วและสะดวกมีผลต่อการเลือกซื้ อ
สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพทีล่ ูกค้ าทีม่ าใช้ บริการต้ องพบเจอ (Physical evidence)
1.ลูกค้าสามารถทดลองใช้สินค้าจริ งและกิจกรรมต่างๆของสิ นค้ารุ่ นใหม่ได้ที่สาขาที่จดั จาหน่ายมีผลต่อการ
เลือกซื้ อ
2.อุปกรณ์และสิ่ งอานวยสะดวกของโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีผลต่อการเลือกซื้ อ
3.บรรยากาศและการตกแต่งร้านค้ามีผลต่อการเลือกซื้ อ
4.การแนะนาข้อมูลผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยและการแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือก
ซื้ อ
4. ผลการศึกษาและอภิปราย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ของการเปรียบเทียบระหว่ างปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
7Ps

Minimum

n

Maximum

Mean

Std. Deviation

Product
Place
Price
Promotion
People
Processes
Physical Evidence

385
385
385
385
385
385
385

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.2085

1.21388

3.2169
3.2078
3.2344
3.2519
3.2766
3.2629

1.20835
1.23273
1.23478
1.22405
1.20489
1.22264

Valid N (listwise)

385

1.00

5.00

3.2370

1.22018

(n=385คน)
เนื่ องจากแต่ละปั จจัยมีหัวข้อของตัวแปรต่างๆแยะออกไปประมาณ 4-5 ข้อย่อย จีงได้ทาการพิจารณาว่า
ปั จจัยใดที่ มีผลต่อลูกค้าในการซื้ อโทรศัพท์มื อถื อหัวเว่ยมากที่ สุด สรุ ปตามระดับ ความคิ ดเห็ นของปั จจัยข้างต้น
ทั้งหมดได้ดงั ตารางด้านล่าง จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 3.2370 และความแปรปรวนโดยรวมคือ 1.22018
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือปั จจัยด้านกระบวนการ ซึ่ งเท่ากับ 3.2766 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการสามารถชักจูงให้ลูกค้าซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ หัวเว่ยได้มากที่สุดในขณะที่ค่าเฉลี่ยของปั จจัยราคาอยูท่ ี่ 3.2078 ซึ่ งเป็ นค่าต่าสุ ดซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
ราคาไม่มีผลต่อการซื้ อของลูกค้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปั จจัยอื่นๆ
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5. สรุ ปผลการศึกษา
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
นักการตลาดควรรั กษาระดับการบริ การหลังการขายที่ ดีของหัวเว่ยไว้ ในขณะที่ เน้นการปรั บปรุ งกการ
ออกแบบรู ปแบบภาพลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือของหัวเว่ย เป็ นการยกระดับชื่อเสี ยงของแบรนด์และพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
(2) สถานที่ (Place)
นักการตลาดของหัวเว่ยโทรศัพท์มือถื อควรให้ความสนใจกับความสะดวกในการเข้าถึ งของการสั่งซื้ อ
โทรศัพท์มือถื อของหัวเว่ยทางช่ องทางออนไลน์ การใกล้ชิดกับลูกค้าเช่ นตั้งอยู่ใกล้บริ ษทั หรื ออยู่อาศัยเพื่อความ
สะดวกในการซื้ อ
(3) ราคา (Price)
ในขณะที่ เสนอส่ วนลดให้กับ ลูกค้า หัวเว่ย ควรให้ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ ม วิธี การชาระเงิ นที่ ส ะดวกใน
ช่องทางต่างๆให้ลูกค้าเลือก เพื่อความสะดวก ยืนหยัดกลยุทธ์การตลาดราคาต่าเพื่อดึงดูดลูกค้าที่จะซื้ อ หัวเว่ยควรลด
ต้นทุนการขนส่ งและราคาการขนส่ งด้วย
(4) โปรโมชั่น (Promotion)
นักการตลาดโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรคงโฆษณาโปรโมชัน่ ไว้ต้ งั ค่าแพ็คเกจผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้า
เลื อกซื้ อเพิ่มบัตรของขวัญหรื อบัตรกานัลส่ วนลดและปรั บปรุ งวิธีการส่ งเสริ มการขายเพื่อดึ งดูดลูกค้าให้เลือกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมากขึ้น
(5) บุคลากร (People)
พนักงานยังคงรับลูกค้าด้วยความกระตือรื อร้นและความจริ งใจในการสื่ อสารกับลูกค้า แต่พวกเขาก็ควรใส่
ใจกับการปรับปรุ งทัศนคติในการให้บริ การที่ดีเพื่อเพิ่มความน่ าเชื่ อถือ เพิ่มความกระตือรื อร้นและความรับผิดชอบ
และสามารถ แก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้ทนั ท่วงที
(6) กระบวนการ (Processes)
หัวเว่ยควรให้ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ ในขณะที่การขนส่ งสะดวกมากและรับประกันความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งก็ควรใส่ ใจกับระยะเวลาในการจัดส่ งที่ส้ ันประหยัดเวลาการบริ การหลังการขายและให้ลูกค้า
ส่ งคืนสิ นค้าหรื อขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสิ นค้าสะดวกรวดเร็ วและพยายามไม่ให้ลูกค้าต่อแถวซื้ อโทรศัพท์มือถือใน
ร้าน เพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการซื้ อ
(7) สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพทีล่ ูกค้ าที่มาใช้ บริการต้ องพบเจอ (Physical evidence)
หัวเว่ยควรปรับปรุ งการตกแต่งและสิ่ งอานวยความสะดวกของร้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์
การการซื้ อที่ดี แต่ยงั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการแสดงสิ นค้าและโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้ามีส่วน
ร่ วมและเข้าใจฟั งชัน่ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ดึงดูดลูกค้าให้เลือกซื้ อและปรับปรุ งบรรยากาศและการตกแต่งร้านค้าและ
เพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั การเปิ ดตัวโทรศัพท์มือถือ และการแสดงฟังก์ชนั่ ต่างๆของผลิตภัณฑ์
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ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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