
ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศพัท์มือถือ I PHONE 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND LOYALTY IN MOBILE PHONE PRODUCT I PHONE               
OF CONSUMERS IN BANGKOK 

 

วิชุดา  สีน้อยขาว 

สาขาการบัญชี คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้รบัผิดชอบบทความ 

Wichuda Srinoikhoa 
E-mail: Wichudasrinoikhoa@gmail.com 

Faculty of Business Administation Program in Accounting, Ramkhamhaeng University 
Corresponding author 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 

IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถอื 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA)หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี สถานภาพ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE แตกต่างกัน 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 5 ตัวแปร มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยเรียงตามล าดับความมีผลมากสดุ 
คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพการ
รับรู้ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 62.3 
 

ค าส าคัญ : ความภักดีในตราสินค้า; ส่วนประสมทางการตลาด; คุณค่าตราสินค้า 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to study brand loyalty in mobile phone product 
“IPHONE” of consumers in Bangkok, 2) to study brand loyalty in mobile phone product 
“IPHONE” of consumers in Bangkok separated by personal factors and 3) to study marketing 
mix and brand equity affecting brand loyalty in mobile phone product “IPHONE” of 
consumers in Bangkok. 

The sample group was 400 people of consumers in Bangkok. The questionnaire was 
used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses was tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA if it found differences, can be compare by 
pairs using the LSD method and Multiple Regression.   

The results showed that consumers in Bangkok, who have the different status 
occupation and monthly income, have the different brand loyalty in mobile phone product 
“IPHONE”. Moreover, marketing mix and brand equity 5 factors affect to brand loyalty in 
mobile phone product “IPHONE” of consumers in Bangkok. The most effect is Place, 
followed by Brand association, Product, Quality of awareness and Promotion. They can 
explained relationship about 62.3 percent. 

 

Keyword: brand loyalty; marketing mix; brand equit 

บทน า  
เน่ืองจากปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทยมีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยขีองโทรศพัท์ 

อย่างรวดเร็ว ท าให้ฟังก์ชั่นการท างานของโทรศัพท์มือถือมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งเพิ่มความสะดวกสบายให้การท างานและตอบโจทย์ไลฟ์ไตล์             
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้โทรศัพท์มือถือจึงเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ท าให้สมาร์ทโฟน    
กลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นส าคัญ ในการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันอย่างขาดไม่ได้ ท าให้ตลาดสมาร์ท
โฟนในประเทศไทยขยายตัวอย่าง  ต่อเ น่ือง  ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบั นสภาวะการแข่งขันของ
โทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเขม้ข้น และอย่างต่อเน่ือง เพื่อครอบครองการเป็นเจ้าแห่งผู้ครอง
ตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 

ในขณะที่ตลาดมือถือโลกในไตรมาสที่ 4 ปี 2019 เป็น Apple ที่น าเพื่อนด้วยการขาย iPhone 11, 
iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max โดยกินส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมด 21.3% หรือคิดเป็นจ านวน 
78.4 ล้านเคร่ือง ซ่ึงน าทั้ง Samsung และ Huawei พอสมควร ที่ท าส่วนแบ่งได้ 19.2% และ 15.2% 
ตามล าดับ ขณะที่ยอดรวมของทั้งปี 2019 Samsung ยังคงน าเป็นเบอร์ 1 ของโลกครับ โดยท าส่วนแบ่ง
การตลาดไปได้ที่ 21.8% คิดเป็นจ านวน 298.1 ล้านเคร่ือง โดยท าได้มากกว่าปี 2018 อยู่ 2% ส่วนอันดับที่ 
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2 เป็น Huawei ที่ท าส่วนแบ่งการตลาดไปได้ที่ 17.6% คิดเป็นจ านวน 240.6 ล้านเคร่ือง มากกว่าปี 2018 
ถึง 17% และอันดับที่ 3 เป็น Apple ที่ท าส่วนแบ่งการตลาดไปได้ที่ 14.5% คิดเป็นจ านวน 198.1 ล้าน
เคร่ือง โดยลดลงจากปี 2018 อยู่ 7% จากปัจจัยด้านการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 
รวมถึงการปรับราคาของ iPhone ที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ในไตรมาสต้นปี 2019 Apple จะมียอดขายได้ทั้งหมด 36.4 ล้านเคร่ือง ครองส่วนแบ่งในตลาดอยู ่
11.7% ซ่ึงลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 30.2 ทั้งน้ีในช่วงไตรมาสที่ 4  ปี2019   Apple กลับมาครองส่วน
แบ่งทางการตลาด ซ่ึงยังคงขาย iPhone ไปได้ 78.4 ล้านเคร่ือง  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจถึงสาเหตุที่ผู้บริโภคที่ยังคงให้ความสนใจอยู่ถึงแม้
ราคาจะสูงขึ้นมากก็ตามเรามักจะเห็นลูกค้า Apple ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนมือถือก่ีรุ่นๆ ก็ยังคงใช้ iPhone อยู่
เหมือนเดิมกันเป็นส่วนมาก ดังน้ันจึงต้องการศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า  ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตของเน้ือหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปร ดังน้ี 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความความภักดีในตรา
สินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในการสร้างคุณคา่ตราสินค้าให้มีประสิทธภิาพ

และเกิดความภักดีในตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ IPHONE เพื่อเป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคไม่เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อ

ความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Schiffman & Kanuk (1994, p. 658) (อ้างอิงใน สุภัชชา วิทยาคง,2559) ได้กล่าวไว้ว่า ความภักดี
ต่อตราสินค้าหมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ าเสมอ จนกระทั่งอาจมีการซ้ือตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทใดบริษัทหน่ึง สิ่งที่ส าคัญของความภักดีต่อตราสินค้า คือ เม่ือลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าจะท่าให้
เกินส่วนครองตลาดที่คงที่ และเพิ่มขึ้น และอาจกลายเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ที่สะท้อนถึงราคาผลิตภณัฑ์
ของบริษัทความภักดีต่อตราสินค้า เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดม่ันที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าความภักดีต่อตรา
สินค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) เพราะถ้าผู้บริโภคไม่เห็นความ
แตกต่างของตราสินค้า จะท่าให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนๆ ได้โดยง่าย ซ่ึงถือเป็นการเปิด
ช่องให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ง่าย แต่ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคจะมีการซ้ือสินค้าซ้ า หรือ
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ซ้ือสินค้าตราน้ันอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีการที่ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้ายังสามารถช่วยลดต้นทุน
ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย เพราะผู้ที่ภักดีต่อตราสินค้าน้ันๆ มักจะบอกกล่าวหรือแนะน่า
บุคคลที่รู้จักให้เลือกซ้ือสินค้าและบริการของตราสินค้าน้ัน ๆ ต่อไป 

นภวรรณ คณานุรักษ์ (2554) กล่าวถึง คุณค่าตราสินค้า คือคุณค่าทางการตลาดและการเงินที่เชื่อมโยง
กับต าแหน่งของตราสินค้าในท้องตลาด เกิดจาก 4 ส่วนประกอบ ได้แก่ 1) ความตระหนักถึงตราสินค้า 2) ความ
ภักดีต่อตราสินค้า 3) คุณภาพของตราสินค้า และ 4) ความเชื่อมโยงตราสินค้า กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีความ
ตระหนักถึงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินคา้ จะมีความคุ้นเคยกับตราสินค้า และน าไปพิจารณาตัดสนิใจซ้ือ 
ในขณะที่ตราสินค้ามีคุณภาพสูงยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงในระดับต่ า ท าให้ตัดสินใจซ้ือง่ายขึ้น และ
ส่วนประกอบส าคัญที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินค้าได้ง่ายขึ้น คือ ความเชื่อมโยงตราสินค้า ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ตราสินคา้ คุณลักษณะ ประโยชน์ สะท้อนเป็นบุคลิกภาพตราสินค้า ดังน้ันองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ
ท าให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าที่ได้รับจากตราสินค้า มีผลท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือและตราสินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้น 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าวถึง การตัดสินใจของผู้ซ้ือไดรั้บอิทธิพลมากจากลกัษณะส่วนบคุคล
ด้านต่าง ได้แก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิตและ
บุคลิกภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน วงจรชีวิตครอบครัว(Family Life Cycle) เป็นล าดับขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคล ซ่ึงทัศนคตแิละ
พฤติกรรมมีแนวโน้มค่อย ๆ  เปลี่ยนไป อันเป็นผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการพัฒนาทางด้านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ 
รายได้และฐานะของบุคคลน้ัน อาชีพ(Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความต้องการสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานะทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ่
พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคการศึกษา (Education) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มที่
จะต้องการข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกัน รูปแบบการ
ดารงชีวิต (Life Style) รูปแบบการดารงชีวิตขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชั้นสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การ
เลือกบริโภค หรือการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดารงชีวิตของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพและ
แนวคิดเก่ียวกับตนเอง บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางด้านจิตวิทยาของบุคคล ซ่ึงแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเองที่แตกต่างกัน อันจะน าไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเดียวกันเสมอ 

อุทิศ ศิริวรรณ (2550) กล่าวถึง พฤติกรรมผู้โภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซ้ือด้วย เช่น ล าดับชั้นวงจรชีวิตและอายุของผู้ซ้ือ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ 
บุคลิกภาพและความคิดเก่ียวกับตนเอง รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตและค่านิยม 

กิติมา สุรสนธิ (2541, น. 15-17) (อ้างอิงใน สุภัชชา วิทยาคง.2559) ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้การ
ตีความ และการเข้าใจในการสื่อสารเป็นผลมาจากลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 
สถานภาพการสมรส สภาพทางสังคม เป็นต้น ซ่ึงหากมีการจ าแนกกลุ่มตามลักษณะประชากรแล้วน้ัน จะถือ
ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสาร 

Kotler (1997) (อ้างถึงใน ณัฐพร ดิสนีเวทย์ ,2559) นักการตลาดผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก กล่าว
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ทางการตลาดที่แต่ละธุรกิจสามารถ
ควบคุมได้ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทางการตลาด     
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ซ่ึงแต่ละธุรกิจต่างน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาใช้รวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยสิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจต้องใช้ 
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจและกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่ง
ออกเป็น4 กลุ่ม หรือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product)   ราคา (Price) สถานที่จัดจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการขาย ( Promotion ) 

Boone และ Kurtz (1989) (อ้างถึงใน ณัฐพร ดิสนีเวทย์ ,2559) ให้ค านิยามของส่วนประสมการตลาด 
หมายถึง เคร่ืองมือหรือกระบวนการทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถจัดการได้ และหมายรวมถึงความเก่ียวข้องกัน
สัมพันธ์กันซ่ึงจ าเป็นจะต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด เพื่อให้ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ด้านราคา 
(Price) การก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะน าเสนอขาย จะต้องมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อ
ต้องการก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด โดยการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะท าให้เกิดการยอมรับ
จากตลาดเป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือที่คู่แข่งขันน ามาใช้ได้ ผล
รวดเร็วกว่าปัจจัยอ่ืนๆ ดังน้ัน ต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ  ได้แก่ คุณค่าที่รับรู้ ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้อง
พิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาน้ัน ผลิตภัณฑ์น้ัน ต้นทุนสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง การแข่งขัน และ ปัจจัยอ่ืนๆ 

สุภัชชา วิทยาคง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่สงผลตอ่ความภักดตี่อตราสินค้าของสายการบินตน้ทุนต่ าของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลตอ่ความภกัดีจากมากไปหาน้อย ได้แก่ปัจจัยด้านเคร่ืองแตง่
กายของพนักงานและลักษณะทางกายภาพของเคร่ืองบิน ,ปัจจัยด้านราคาสินค้าและบริการเสริม ,ปัจจัยด้าน
พนักงานและความเชื่อม่ันในสายการบิน ,ปัจจัยด้านช่องทางและกระบวนการในการจัดจ าหน่ายตั๋วโดยสารและ
ช าระเงิน ,ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าของสายการบินตน้ทุนต่ า ของผู้ใช้บริการชาวไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการและลักษณะที่
น่ังผู้โดยสารและทีเ่ก็บสัมภาระ และปัจจัยด้านราคาตั๋วโดยสารและชื่อเสียงของพรีเซ็นเตอร์ไม่มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้าของสายการบนิต้นทุนต่ า นอกจากน้ีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ ,ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ 

พักตร์สุดา พัฒน์คุ้ม (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าสก๊อต 
(SCOTCH) ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการรู้จักตรา
สินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพการที่รับรู้ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นเก่ียวกับความ
จงรักภักดีในตราสินค้าสก๊อต ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน 
สรุปว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินคา้ ทั้งด้านการรู้จักตราสนิค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพทีรั่บรู้
มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีในตราสินค้า  สก๊อตทั้งในภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม 
 ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ และชลิตา ศรีนวล (2559) ได้วิจัยเร่ืองคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.30 มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี ร้อยละ 38.70 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.00  มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 77.40 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 47.70 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001  บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 38.10  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านอาบุ และสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราซัมซุง  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ลักษณทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน ตราซัมซุงแตง่
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าและปัจจัยด้านการ
ตระหนักถึงตราสินคา้มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราซัมซุง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ีสมการที่ประมาณการได้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ถึงร้อยละ 62.40 
 พิศิษฐ์ ผลเขียว (2554) ได้ศึกษาปัจจัยด้านตราสนิค้ามีผลตอ่ความภักดีตอ่ตราสนิค้า iPad ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad 
จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรานทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบพียร์สัน ผลการวิจับพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพ
โสด และมีความคิดเห็นตอ่ปัจจัยด้านตราสินค้า iPad โดยรวมอยู่ในระดับด ีเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผู้บริโภค
มีความคิดเห็นด้านความเชื่อด้านตราสินค้า ด้านความแตกต่างของตราสินค้า ด้านภาพลักษณะตราสินค้า ด้าน
บุคลิกตราสินค้า และด้านนวัตกรรม อยู่ในระดับดี แต่มีความเห็นด้านความคุ้นเคยดา้นตราสินค้าอยูใ่นระดับปาน
กลางและความภักดีต่อตราสินค้า iPad โกยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า iPad แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิ ปัจจัยด้านตราสินค้า ในด้านความคุ้นเคยตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีตอ่ตราสนิคา้ 
iPad ในระดับสูง โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนในด้านต าแหน่งตราสินค้า ความแตกต่างของตรา
สินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัยด้านตราสินค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า iPad   
ในระดับปานกลางโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 อัคร์วิชร์ เชื้ออารีย์,ณักษ์ กุลิสร์ (2556) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในแบรนด์ 
“Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาคุณลักษณะปัจจัยด้านส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ 
ตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า ความตั้งใจในการซ้ือ คุณค่าตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า                 
ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน     
และเพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน การรับรู้ตราสินค้า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความตั้งใจซ้ือ และคุณค่าในตราสินค้า มีความภักดีในตราสินค้าไม่ต่างกัน                  
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มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง ถึง สูงสุด
ตามล าดับ 

ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า
ร้านคาเฟ่ขนมหวาน ในห้างสรรพสินค้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อ
วิเคราะห์อิทธิพล ของคุณภาพการบริการต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานใน
ห้างสรรพสินค้า 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตรา
สินค้าร้าน  คาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์กับความภักดี
ของ ลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ หรือเคยใช้บริการร้านคาเฟ่ขนมหวานใน ห้างสรรพสินค้า โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามสะดวก จ านวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทาง สถิติ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล ต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า
ร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 และภาพลักษณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้าที่มีตอ่ตราสินค้าร้าน คาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันทิศทางบวกในระดับสูง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณโดยมีแหล่งข้อมูลเป็นปฐมภูมิ  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และข้อมูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นข้อมูลที่มาจาก 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยได้ศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางการก าหนดตัวอย่างของ Yamane ระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 
และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
และเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ตัวแปรตาม ได้แก่ ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionaire) 
เร่ือง ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึ้น
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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การตรวจสอบคุณภาพ น าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และขอค าแนะน าเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา และข้อค าถามที่ใช้น้ันสามารถใช้วัดเน้ือหาสาระที่ผู้วิจัยต้องการวัดได้
ครบถ้วน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดโดยใช้วิธีการวัดความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
จากน้ันน าค าแนะน าของท่านอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงร่างแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตาม
ค าแนะน า และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บจริง โดยผู้วิจัยเลือก
ทดลองกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ซ่ึง
ถ้าค่าในแต่ละด้านของแต่ละตัวแปร หากไม่ถึง 0.7 ต้องท าการทบทวน ข้อค าถามใหม่โดยวิธีตัดข้อค าถาม 
หรือปรับปรุงข้อค าถามใหม่ อีกคร้ัง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงในที่น้ีได้ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.835 ด้านราคา เท่ากับ 0.862 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เท่ากับ 0.866 ด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 0.863 ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ 
ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า เท่ากับ 0.907 เท่ากับ ด้านการรู้จักตราสินค้า เท่ากับ 0.896           
ด้านคุณภาพการรับรู้ เท่ากับ 0.909 และความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 0.944 แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม เร่ือง ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ IPHONE ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ กลุ่มประชากรตัวอย่าง  คือ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก โดยการส่งแบบสอบถาม Google Forms ทาง 
Online Internet ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่างและน าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ไป
วิเคราะห์ค านวณผล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่าสถิติที่ใช้ คอื 
ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติ
แบบทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตา่ง
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONEของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความภักดีในตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือท่านยังคงมีความเชื่อม่ันในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ “IPHONE”  

2. ผลการเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
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2.1   ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 
ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” แตกต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน ท าให้มี
ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ 
มีผลต่อ ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ตราสินค้า 
ไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเร่ือง ความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบว่าความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พักตร์สุดา       
พัฒน์คุ้ม (2560) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสนิค้าสก๊อต (SCOTCH) พบว่า ความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการรู้จักตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และ
คุณภาพที่รับรู้ อยู่ในระดับมาก และการทดสอบสมติฐานสรุปได้ว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ทั้งด้านการ
รู้จักตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพที่รับรู้ มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีในตรา
สินค้าสก๊อต  

2. ผลการศึกษาความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เป็นเพศชายและเพศหญิงย่อมมีความชอบ มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิษฐ์ ผลเขียว  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ปัจจัยด้านตราที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพต่างกัน มีความภักดีในตรา
สินค้า iPad แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคร์วิชร์ เชื้ออารีย์,ณักษ์ กุลิสร์ 
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(2556) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในแบรนด์“Greyhound”ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ แตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า 
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”  ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีช่วงอายุต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าที่ไม่แตกต่างกันซ่ึงช่วงอายุไม่ได้เป็นตัวก าหนดความภักดีในตรา
สินค้า ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิษฐ์ ผลเขียว  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านตราที่มีผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ  อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า iPad แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิแต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคร์วิชร์ เชื้ออารีย์,ณักษ์ กุลิสร์ (2556) ศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในแบรนด์“Greyhound”ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ 
และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีใน
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิษฐ์ ผล
เขียว  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านตราที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ  อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า iPad แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์, ชลิตา ศรีนวล (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจ
ซ้ือสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ และระดับการศึกษาสูงสุด แตกตา่ง
กัน มีความภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินคา้ 
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”  แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าที่แตกต่างกัน และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE”  แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมีอาชีพใด มีความคาดหวัง และความภักดีในตรา
สินค้าแตกต่างกัน และ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้มีความ
ภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความชอบ ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต่างกัน จึงมีผลต่อความ
ภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศิษฐ์ ผลเขียว  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัย
ด้านตราที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า iPad 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์, ชลิตา ศรีนวล (2559) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีในตรา
สินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง คือ ตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจส าหรับลูกค้า และมีผลต่อความภักดีในตราสินค้า 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัชชา วิทยาคง  (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าของผู้ใช้บริการชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ายช่องทางและ
กระบวนการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการทางการตลาด มีผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่ปัจจัยด้านราคาไม่มีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินคา้
ของสายการบินต้นทุนต่ า  

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประทาง
การตลาดด้านราคาไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีระดับความคิดเห็น เก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมด้านราคา ในระดับเห็นด้วย ในเร่ืองความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  และไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยสุภัชชา วิทยาคง  (2559) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าของผู้ใช้บริการชาวไทย 
พบว่าปัจจัยด้านราคาไม่มีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า เว้นแต่ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ายช่องทางและกระบวนการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการทางการตลาด มีผลต่อความ
ภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ 

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ
“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับเห็นด้วย เน่ือง
จ านวนสาขาและตัวแทนจ าหน่ายมีมาก และเพียงพอต่อความต้องการซ้ือของผู้บริโภค  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภัชชา วิทยาคง  (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการ
บินต้นทุนต่ าของผู้ใช้บริการชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ายช่องทางและกระบวนการจัด
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการทางการตลาด มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าอย่างมี
นัยส าคัญ เว้นแต่ปัจจัยด้านราคาไม่มีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ
“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
มีระดับความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัชชา วิทยาคง  (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
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ต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าของผู้ใช้บริการชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ายช่องทาง
และกระบวนการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการทางการตลาด มีผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่ปัจจัยด้านราคาไม่มีส่งผลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า  

3.5 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า จากการวิจัยพบว่า ปัจจัย
คุณค่าตราสินค้า  ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผ ลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึง
ตราสินค้า โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ IPHONE เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกได้มาตรฐาน จึงมีผลต่อความภักดีในตราสินค้า 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพักตร์สุดา พัฒน์คุ้ม (2560) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าสก๊อต (SCOTCH)  ผลการศึกษาพบว่าความคดิเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณคา่ตราสินค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ดา้น
การรู้จักตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และคุณภาพที่รับรู้ อยู่ในระดับมาก และการทดสอบสมมติฐานสรุปได้
ว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ทั้งด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านคุณภาพที่รับรู้ มี
อิทธิพลกับความจงรักภักดีในตราสินค้าสก๊อต ทั้งในภาพรวม ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม  

3.6 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 
ด้านการรับรู้ตราสินค้า ไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการรู้จักตราสินค้า ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ
สามารถจดจ าตราสินค้าของโทรศพัท์มือถือ “IPHONE” ได้ และ ท่านพบเห็นโทรศัพท์มือถือ I PHONE  จาก
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา Social media เป็นประจ า จึงไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพักตร์สุดา พัฒน์คุ้ม (2560) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า 
สก๊อต (SCOTCH)  ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการ
รู้จักตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และคุณภาพที่รับรู้ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นเก่ียวกับความ
จงรักภักดีในตราสินค้าสก๊อต ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก และการทดสอบสมมติฐาน
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ทั้งด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และ ด้าน
คุณภาพที่รับรู้ มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีในตราสินค้าสก๊อต ทั้งในภาพรวม  

3.7   ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  ด้านคุณภาพการรับรู้ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยคุณค่าตราสินค้า  
ด้านคุณภาพการรับรู้ มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ“IPHONE” ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น เก่ียวกับ
คุณภาพการรับรู้ ในระดับเห็นด้วย  ซ่ึงโทรศัพท์มือถือมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายตรงกับความต้องการ 
ท าให้มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา ชินิสกุลชัย (2553) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ด้านการรู้จักตรา
สินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ก าหนดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม และการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพื่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีกับ
ตราสินค้า เพื่อให้เป็นตราสินค้า ที่อยู่ในใจผู้บริโภคไม่เปลี่ยนแปลง และในการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่ มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้มีความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE แตกต่างกัน ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เช่นการ
คิดค้นและพัฒนาฟังก์ชั่นในโทรศัพท์มือถือใหม่ๆเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานภาพ อาชีพ และพัฒนาการ
สื่อสารด้านคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือการสร้างความทรงจ าที่ดี ประสบการณ์ที่ดีให้เหมาะสมกับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคแล้วน้ัน ผู้บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้า มีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อ
ตราสินค้า น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับตราสินค้า ท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ้ า การแนะน า 
กล่าวชมเชย หรือปกป้องตราสินค้าให้ผู้อ่ืนฟัง และ แนวโน้มการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนเป็นไปยาก เกิด
เป็นความภักดีในตราสินค้าในใจผู้บริโภคในที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความภักดี
ในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน บริษัทฯ ควร
ก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ เช่น มีพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงใจกับผู้บริโภคมากขึ้น จะท าให้ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจท่ีมี น าไปสู่การซ้ือผลิตภัณฑ์ซ้ า ส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้าได้ในที่สุด 

 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONEของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังน้ัน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายบริษัทฯควรสร้างพันธมิตรทาง
การค้ากับตัวแทนจ าหน่ายเพื่อให้สะดวกในการใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความภักดีใน
ตราสินค้าเพิ่มขึ้น 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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      จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด             
มีผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน บริษัทฯ ควรลดการจัดโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้าให้ความส าคัญกับตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE เป็นสินค้าที่บ่ง
บอกได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เม่ือผู้บริโภคมีความรู้สึกดี จะส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้าต่อไป 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 
1. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้า  

 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผล
ต่อความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน 
บริษัทฯ ควรสร้างคุณลักษณะด้านต่างๆ โดยการก าหนดสัญลักษณ์หรือการสร้างความประทับใจให้มีความ
โดดเด่น โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ในเร่ืองของการเป็นที่หน่ึงในเร่ืองของระบบความปลอดภัย ความเสถียร
ของระบบปฏิบัติการ ความเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เม่ือผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มือถือ ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ 
IPHONE ผู้บริโภคจะสามารถจดจ าตราสินค้า และเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ เม่ือผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบ     
มีทัศนคติที่ดีแล้ว น าไปสู่ความภักดีในตราสินค้าต่อไป 

2. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านความคุณภาพการรับรู้ 
จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ มีผลต่อความภักดีในตรา

สินค้า ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน บริษัทฯ ต้องสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารทั้งด้านสื่อต่างๆและใช้พนักงานส่งเสริมการขาย 
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้า เสนอการรับรู้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
เกิดความเชื่อม่ันและม่ันใจในผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม ท า
ให้เกิดคุณค่าในสายตาผู้บริโภค และน าไปสู่ความภักดีในตราสินค้า ไม่เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมและทัศนคติต่อตรา
สินค้า ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะ
มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ IPHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์มือถือ IPHONE 

2. การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ดังน้ันควร
ขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เช่น ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง ผู้บริโภคในเขตภาคเหนือ 
เพื่อให้ได้ความแตกต่างด้านความคิด และได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 
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