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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการ 

บริการที่มีผลตอความคิดเห็นของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV และเพ่ือศึกษา

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี     ไอ-โมบาย Digital TV วิธีการวิจัยท่ีใชเปนแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research)  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV ใน  

ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จํานวน 384 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ t-test, F-test และ One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป มี  

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 

บาท ชองรายการท่ัวไปท่ีเปดรับชมบอย คือ ชอง PPTV  HD  ชองรายการวาไรตี้ SD ท่ีเปดรับชม

บอย คือ ชอง True 4U ชองรายการขาวและสาระท่ีเปดรับชมบอย คือ ชอง VOICE TV  ชอง

รายการเด็กและครอบครัวท่ีเปดรับชมบอย คือ ชอง 3 Family  สวนระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ  ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไอ-โมบาย Digital TV    ดาน

การใชงาน ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ ท้ังหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดตอ

เดือน ตางกันมีความคิดเห็นของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอ-โมบาย   Digital TV ดานการใชงาน 

ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ แตกตางกัน ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอ-โมบาย   

Digital TV ท่ีมีอายุตางกัน ในดานการใชงาน ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ 

แตกตางกัน และอาชีพตางกัน ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ นอกจากนั้นไม

แตกตางกัน และเพศไมแตกตางกันใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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1. บทนํา 
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด(มหาชน) ผูผลิตและจําหนาย โทรศัพทเคล่ือนท่ี

ประเภทฟเจอรโฟน สมารทโฟน และแท็บเล็ตภายใตแบรนด i-mobile รวมท้ัง สินคาแกดเจ็ต 

(gadget) และอุปกรณเสริมตางๆ  ผานชองทางท่ีหลากหลาย  ท้ังชองทางขายสง (Traditional 

Trade) และชองทางขายปลีก (Modern Trade) โดยเฉพาะการขยายชองทางการขายไปยัง

หางสรรพสินคาขนาดใหญ (Hypermart) กลุมรานคาปลีกโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลุมรานคาปลีก

อุปกรณไอที และเว็บไซต  อีคอมเมิรซ รวมท้ังสาขาของราน i-mobile by SAMARTเพ่ือจัด

จําหนายสินคาและใหบริการหลังการขายไดครอบคลุมท่ัวประเทศ   

ปจจุบันโทรศัพท เค ล่ือนท่ีได เขามามีบทบาทในชีวิตประจํา วันมากข้ึนอีกท้ัง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีถูกพัฒนาและออกแบบใหสามารถใชบันทึกภาพ เสียง ดูหนัง ฟงเพลง เก็บ

ขอมูล เช่ือมตออินเตอรเน็ตเพ่ือรับขอมูลขาวสาร  การสนทนาแบบเรียลไทม  สงขอความโตตอบ

แบบเรียลไทม  อีกท้ังยังมีวิวัฒนาการของโทรศัพทเคล่ือนท่ี  จะไมหยุดเพียงเทานี้  จะเห็นไดวา

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา  มีการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวตกรรมใหม ๆ เขามาสรางความตื่นตัวใน

ตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีตลอดเวลา  มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลายข้ึน สามารถ

ตอบสนองความตองการของผู ใช โทรศัพท เคล่ือนท่ี   มีการเปดตัวเทคโนโลยีใหมบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในรูปลักษณท่ีทันสมัย และคุณสมบัติของตัวเคร่ืองท่ีดีข้ึน   รวมถึงไดมีการ

พัฒนารูปแบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ใหสามารถรับชมทีวีท้ังแบบอนาลอกและ  ดิจิตอล 

ทีวีดิจิตอลไดเขามามีบทบาทสําคัญในการรับชมโทรทัศนของประชาชนในยุคปจจุบัน 

เนื่องจาก กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ) ไดเปดใหมีการทดลองออกอากาศ (Digital television) หรือทีวีดิจิตอล หรือ DTV 

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2557  โดยสงสัญญาณทีวีดิจิตอลท่ีรองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล 

ใหสัญญาณภาพและเสียง ท่ีมีคุณภาพดีกวาแบบอนาล็อก และใชคล่ืนความถี่ท่ีมีอยูไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งในหนึ่งชวงคล่ืนความถี่จะสามารถนํามาสงไดหลายรายการโทรทัศน 

พรอมสัญญาณภาพและเสียงท่ีมีความละเอียดคมชัดมากย่ิงข้ึน สงผลใหประชาชนสามารถรับชม

โทรศัพทในระบบ Digital TV ระดับ HD ท่ี รองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิตอลใหสัญญาณ

ท้ังภาพและเสียงคมชัด Full HD TV ซึ่งในตางประเทศท้ังในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ไดเร่ิม

เปล่ียนมาใชสัญญาณโทรทัศนแบบทีวีดิจิตอลแลวมากกวา 38 ประเทศ   

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) ภายใตแบรนด i-mobile จึงไดพัฒนา

รูปแบบการใชงานใหตรงกับความตองการของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีและผูท่ีตองการรับชมทีวี

ดิจิตอล ไดในทุกพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับสัญญาณ ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบสมารทโฟน  

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความคิดเห็นดาน

ผลิตภัณฑและการบริการ  ของโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไอ-โมบาย Digital TV    ใน ต.บางเขน  อ.

เมืองนนทบุรี เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อให
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ผลิตภัณฑ และการบริการเปนท่ีพึงพอใจตอผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสูงสุดและยังสงผลตอจํานวน

ลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ิมสวนแบงทางการตลาด  ในตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีมีการแขงขันท่ีคอนขาง

สูง 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการที่มีผลตอความ

คิดเห็นของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความสําคัญของปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและการบริการของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV 

 

3.สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความความคิดเห็นของปจจัยดานผลิตภัณฑและ

การบริการของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการบริการ)แตกตางกัน อันไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ นําผลการวิจัย  สามารถวางแผนการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาดท่ีสงผลใหลูกคาเกิดความตองการซื้อ 

4.2. เพ่ือปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม และสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด านประชากร  ได แก  กลุ มประชากรที่ ใ ช ในการวิ จั ย  คื อ  ผู ใ ช

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV  ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ใน  ต.บางเขน   อ.เมือง

นนทบุรี 

ขอบเขตดานเวลา  เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย 

Digital TV ชวงระยะเวลาระหวางเดือนมิถุยายน – กรกฏาคม 2557 

ขอบเขตดานเน้ือหา เปนการศึกษา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความความ
คิดเห็นของปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV 

(ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ) 
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6. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัยสงใหกับกลุมตัวอยาง  และผูตอบแบบสอบถามกลับใหผู วิจัย  โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1  ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร 

สวนท่ี 2  ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการท่ีของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย 

Digital TV   

ขอมูลสวนท่ี 1 เปนขอมูลดานประชากรศาสตร อันไดแกเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได 

ขอมูลสวนท่ี 2 กําหนดระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการของ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการ

บริการ) ในแตละชวงไดดังนี้ 

  ชวงคะแนนเฉล่ีย   ระดับความสําคัญ 

   4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

   3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 

   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

   1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
1. ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบวา กลุม 

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77.0 มีอายุ 21 - 30 ป จํานวน 

167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 

70.8   มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 มีรายไดตอเดือน    

30,001 - 40,000 บาท จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 ชองรายการท่ัวไปที่เปดรับชม

บอย คือ ชอง PPTV  HD  จํานวน  71 คน คิดเปนรอยละ  17.8 ชองรายการวาไรตี้ SD ท่ีเปด

รับชมบอย คือ ชอง True 4U จํานวน  139 คน คิดเปนรอยละ  34.8 ชองรายการขาวและสาระท่ี

เปดรับชมบอย คือ ชอง VOICE TV  จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ  33.0 ชองรายการเด็ก

และครอบครัวท่ีเปดรับชมบอย คือ ชอง 3 Family  จํานวน 396 คน คิดเปนรอยละ  92.3

รองลงมา  ชอง Local จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8    

2. ขอมูลปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ  ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไอ-โมบาย  

Digital TV  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ  ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไอ-โมบาย Digital TV    
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โดยรวม  มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชงาน ดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ ตามลําดับ ซึ่ง 3 ดานมีความสําคัญอยูในระดับมาก ซึ่งใน

แตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานการใชงาน 

   จากผลการศึกษาพบวา โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ผลิตภัณฑใชงานงาย  ไมยุงยาก 

สามารถรับสัญญาณ Digital TV (Full HD TV)ได ความชัดเจนของชองสัญญาณ Digital TV ใน

เขตพ้ืนท่ี เพ่ิมความสะดวกทําใหสามารถ  รับชมทีวีไดทุกเวลา ซึ่ง 5 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก และผลิตภัณฑสามารถ ใชงานได 2 SIM Card  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

ดานการออกแบบผลิตภัณฑ  
   จากผลการศึกษาพบวา  โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ  

พบวา รูปแบบ smart phone มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ตัวเคร่ือง ดีไซดสวย ทันสมัย และ

หนาจอมีขนาดใหญ ซึ่ง 3 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ดานการบริการ  
   จากผลการศึกษาพบวา โดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ  

พบวา มีศูนยบริการครอบคลุมท่ัวถึง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา มีการบริการใหขอมูลระบบ 

Call Center  ซึ่ง 3 ขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 

8. อภิปลายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 

และการบริการ  ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไอ-โมบาย Digital TV  ใน ต.บางเขน  อ.เมือง

นนทบุรีสามารถอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ตอไปนี้    

1.   เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการท่ีมีผลตอความ

คิดเห็น ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV จากผลการศึกษาพบวาดานการใชงาน 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ี สําคัญอันกอใหเกิดการ

แขงขัน  อีกท้ังผลิตภัณฑออกสูตลาดเปนรายแรก ผลิตภัณฑ  ซึ่งจะตองพิจารณาถึงปจจัยหลาย ๆ 

อยาง  ประกอบกัน เพ่ือสงผลตอดานการใชงานใหตรงตามความตองการของลุกคาไดไดมากท่ีสุด 

ดานการออกแบบผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  กิจการจึงจะตองคอย 

ติดตามความตองการของตลาดนี้  ซึ่งในสายตาของลูกคาจะมองผลิตภัณฑชนิดเดียวกันประเภท

เดียวกัน  ไมแตกตางกันเทาใดนัก  แตลูกคาก็มีเกณฑในการเลือกซื้อสินคาท่ีแตกตางกัน เชน  

ความยากงายของการหาซ้ือ  ราคา  ช่ือเสียงของบริษัทและอ่ืนๆ สวนผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง  

คือ  คุณสมบัติท่ีเดนและมีลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑท่ีสามารถใหแรงจูงใจในการเลือกซื้อท่ี

แตกตางกันอันจะทําใหการวางตําแหนงหรือการกําหนดนโยบาย กําหนดจุดยืนของผลิตภัณฑใน
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ตลาดแตกตางกันเพราะผลิตภัณฑตลาดสามารถใหส่ิงท่ีผลิตภัณฑอ่ืนไมมี  ผลิตภัณฑทีไมมี

คุณสมบัติแตกตางจะไมสามารถอยูรอดไดในสวนของตลาด 

ดานการบริการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  เนื่องจากปจจัยดานการบริการก็เปน

ปจจัย สําคัญอีกอยางหน่ึง ซึ่งสงผลการตอตัดสินใจเลือกใชสินคา ซึ่งจิตตินันท เดชะคุปต (2549 

: 7) ไดกลาววา การบริการไมใชส่ิงท่ีมีตัวตน แตเปน กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

จากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีตองการใชบริการ กับ ผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงาน

บริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ี

จะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและ

การบริการ ตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาท่ีมาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะ

มุงเนนการกระทําท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 

2  เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความสําคัญของปจจัยดาน 

ผลิตภัณฑและการบริการของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV จ ากผลก า รศึ กษ า

พบวา ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV ท่ีมีเพศตางกันมี  ความคิดเห็นท่ีมีผลตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการ

บริการ) ไมแตกตางกันในทุกดาน 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV ท่ีมีอายุ มี ความสําคัญท่ีมีผลตอ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑและการบริการ (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ) ไม

แตกตางกันในทุกดาน 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไอ-โมบาย Digital TV ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี  

ความสําคัญท่ีมีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการบริการ)  แตกตางกันในทุกดาน 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอ-โมบาย Digital TV ท่ีมีอาชีพตางกันมีความสําคัญท่ีมีผล 

ตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการ

บริการ)  ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ  แตกตางกัน ดานการใชงาน ไมแตกตางกัน 

ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอ-โมบาย Digital TV ท่ีมีรายได ตางกันมี  ความสําคัญท่ีมี 

ผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ (ดานการใชงาน, ดานการออกแบบผลิตภัณฑและการ

บริการ)  แตกตางกันในทุกดาน 

ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และดานการบริการ นอกจากนั้นไมแตกตางกัน และเพศ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชริน  จินดาทีป (2542) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความ

ตองการในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  

สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับความตองการ 

ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนัชณ  จิรบุษยกุล (2457) ไดศึกษาวิจัย

เร่ือง การเลือกซื้อโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ  
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9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
1. เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ นําผลการวิจัย  สามารถวางแผนการกําหนดกลยุทธทาง 

การตลาดท่ีสงผลใหลูกคาเกิดความตองการซื้อ จากผลการศึกษา พบวา 

ควรกําหนดกลยุทธบริหารการออกแบบลิตภัณฑ โดยพิจารณาการวางแผนการ 

ออกแบบผลิตภัณฑโดยกําหนดภาพลักษณและกลยุทธการแขงขันของกิจการ  แนวความคิดการ

ออกแบบดานผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีกระบวนการ ไมวาจะเปน การวางแผนการ

ออกแบบ  รวบรวมขอมูล/ไอเดีย  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการออกแบบ  วางขอกําหนดการผลิต  ส่ือสารสูตลาด จึงถึงการวางแผนการจัด

จําหนาย สินคาสูตลาดและลูกคา  

2. เพ่ือปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม และสามารถ ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม จากผลการศึกษา พบวา 

ควรปรับปรุงการวางแผนใหเหมาะสมกับกลุมตลาดเปาหมาย ของแตละกลุม ใหตรง 

ตามความตองการของตลาด เชน กลยุทธการตั้งราคา  กลยุทธการสรางคุณคาท่ีแตกตาง กลยุทธ

การสรางความผูกพันในตราสินคา กลยุทธการสรางความโดดเดนในการบริการอยางเฉพาะเจาะจง 
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