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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft
Lumia ที่มีต่อผุ้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์, ศึกษาถึง
ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า
ตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia กับปัจจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย การสร้ าง
เอกลั กษณ์ตรา การสร้ างความหมาย การสร้ างการตอบสนอง และการสร้ างความผู กพั น โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จาํ นวน 200 คนเป็ นผู้บริโภคที่
ใช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุ 15-25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน มีระดับรายได้ ต่าํ กว่า 5,000 บาท ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพ
โสดเป็ นส่วนใหญ่ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากโดย ผู้บริโภคให้ ความสําคัญ ได้ แก่ ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ตรา เป็ นลําดับที่ 1 ด้ านการ
สร้ างความหมาย เป็ นลําดับที่ 2 ด้ านการสร้ างการตอบสนอง เป็ นลําดับ 3 ด้ านการสร้ างความผูกพัน
เป็ นลําดับที่ 4 และปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้ า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้ จู ักตราสินค้ า Microsoft รับรู้
ว่าสินค้ า Microsoft อยู่ในหมวดสมาร์ทโฟน รับรู้ว่าคุณภาพของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มี
คุณภาพเท่าๆกับตราสินค้ าอื่น ส่วนใหญ่ร้ สู กึ เฉยๆที่ได้ ครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia รับรู้
ว่ ากระบวนการผลิตของบริษัท Microsoft เหมือนกับตราสินค้ าอื่น ผู้บริโภคซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
I-Phone มากที่สุด เมื่อร้ านที่ผ้ ูบริโภคตั้งใจไปซื้อสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia สินค้ าเกิดหมด
ผู้ บ ริ โ ภคจะเปลี่ ย นไปซื้ อร้ านอื่ น เป็ นส่ ว นใหญ่ และผู้ บ ริ โ ภคจะแนะนํา ให้ ผู้ อ่ื น ซื้ อสมาร์ ท โฟน
Microsoft Lumia เพราะคุณภาพดี
_____________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยฉธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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1. ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุบันการแข่งขันในโลกแห่งธุรกิจมีความเข้ มข้ นมากขึ้นมีการช่วงชิงความได้ เปรียบ
เสียเปรียบกันอยู่ตลอดเวลา องค์กรต่างๆต้ องปรับตัวค้ นหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้ แต่ละ
องค์กรต้ องทํางานอย่างหนัก เพื่อคิดค้ นวิธีท่จี ะตอบสนองให้ ตรงต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ มาก
ที่สุด ดังนั้นในแต่ ละองค์กรจึงหันมาเน้ นในเรื่องการสร้ างแบรนด์และมองหากลยุ ทธ์ต่างๆในการ
พัฒนาของแบรนด์ให้ มากขึ้น เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งคุณค่าตราสินค้ านั้นช่วยจูงใจ
ให้ ลูกค้ าตัดสินใจซื้อสินค้ าของบริษัทได้ ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และหากลูกค้ ามีความภักดีกับตราสินค้ า
มากลูกค้ าจะซื้อสินค้ าโดยที่จะไม่สนใจที่จะเปรียบเทียบสินค้ าของสินค้ าของเรากับคู่แข่ง
คุณค่าตราสินค้ า (brand equity)คือมูลค่าของตราสินค้ าที่ถูกตีค่าออกมาเป็ นเงิน โดยรวมเอาคุณค่า
ของสิ่งที่จับต้ องไม่ได้ ลงไปด้ วยตราสืนค้ าใดก็ตามที่ประสบความสําเร็จมากกรือเป็ นผุ้นาํ ตลาดจะมี
คุณค่าตราสินค้ า (brand equity) ที่สงู มาก บางครั้งอาจมีมูลค่าเป็ น 10 เท่าหรือ 20 เท่าของทรัพย์สนิ
ก็เป็ นได้ มุลค่าเหล่านี้เป็ นมุลค่าที่ตราสินค้ าสร้ างสมมาจากการยอมรับของลูกค้ าหรือตลาด คุณค่าตรา
สินค้ าทําให้ สินค้ าเป็ นที่ต้องการของลูกค้ า ภาพลักษณ์ท่ีแข็งแกร่ งเป็ นที่ยอมรับในตลาด โลโก้ และ
บรรจุ ภัณฑ์กเ็ ป็ นที่ร้ ูจักและคุ้นเคยของลูกค้ าจนเกิดเป็ นความมั่นใจในสินค้ า ฯลฯ ซึ่งความต้ องการ
ของลูกค้ าจะถูกส่งต่อไปยังร้ านค้ าทําให้ สนิ ค้ าเป็ นที่ต้องการของตลาด
นอกจากนั้นแล้ วบางครั้งตราสินค้ าบางอย่างยังสามารถสะท้ อนถึงสถานะและภาพลักษณ์ท่ี
ดีของผู้ใช้ ทําให้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจของหลายคนที่ยังไม่ได้ เป็ นเจ้ าของตราสินค้ า เช่น ตราสินค้ า
BMW
ตัวอย่างคุณค่าของตราสินค้ า (Brand equity) ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน เช่ นมูลค่าตราสินค้ า
ของ Apple นั้นสูงมีมูลค่าถึง 118,863 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าตราสินค้ าของ google นั้นอยู่ท่ี
ระดับ 107,439 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ และ Coca-Cola มีมูลค่าถึง 81,563 ล้ านดอลลาร์สหรัฐตัวเลข
ดั ง กล่ า วปรากฏอยู่ ใ นการจั ด อั น ดั บ 100 แบรนด์ ท่ี ดี ท่ี สุ ด ของโลกประจํา ปี 2014 สํา รวจโดย
Interbrand ที่ปรึกษาด้ านแบรนด์ระดับโลก (Brand buffet Team, ออนไลน์, October, 2014)
สิ่งหนี่งที่นักการตลาดควรสนใจก็คือ ในตลาดมีสนิ ค้ าวางขายอยู่ท่วั ไปให้ ผ้ ูบริโภคได้ เลือก
ซื้ออย่างมากมายหลายตราสินค้ า อีกทั้งยังมีหลากหลายราคาให้ เลือกซื้อ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ
ได้ ตามความชอบของแต่ ละบุคคล แต่ เราเคยสงสัยไหมว่ าทําไมยังมีผ้ ูบริโภคกลุ่มใหญ่ ยอมจ่ายเงิน
มากกว่ าเพื่ อซื้ อสินค้ าตราสิน ค้ า หนึ่ ง ทั้ง ๆที่มีตราสิน ค้ าตราอื่น ให้ เ ลื อ กซื้ อและมีคุณ ลั กษณะทาง
กายภาพคล้ ายๆ กัน รวมทั้งประโยชน์ในการใช้ สอยก็มิได้ แตกต่างกันมากนัก หรือบางครั้งผู้บริโภค
เดินไปหยิบสินค้ าที่มีตราสินค้ าที่ค้ ุนเคยโดยมิได้ เปรียบเทียบคุณสมบัติกับสินค้ าของตราสินค้ าอื่นๆ
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เลยเหตุผลเนื่องมาจากตราสินค้ านั้นมีคุณค่าต่อเขามากพอที่ทาํ ให้ เขายอมจ่ายแพงกว่าหรือทําให้ เขา
มั่นใจในตราสินค้ านั้นจนไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบคุณสมบัตติ ่างๆ ซึ่งเราเรียกได้ ว่าสินค้ านั้น
มีคุณค่าตราสินค้ าสูงกว่าตราสินค้ าตัวอื่นๆ นั้นเอง
ในปัจจุบันแบรนด์ช้ันนําของโลกที่มคี ุณค่าทางตราสินค้ าสูงอยู่มากมาย ซึ่งมีการสํารวจจาก
หลายแหล่ งแตกต่างกันไป แต่การสํารวจจากหลายแหลางแตกต่ างกันไป แต่การสํารวจที่ได้ รับการ
ยอมรั บกันอย่ างกว้ างขวาง คือ การสํารวจของ Interbrandปรึ กษาด้ านแบรนด์ระดับโลกได้ ทาํ การ
สํารวจ 100 แบรนด์ท่ดี ีท่สี ดุ ของโลกประจําปี 2014 ออกมา ซึ่ง 5 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับ 1 ได้ แก่
Apple มีมูลค่าแบรนด์ถงึ 118,863 ล้ านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้นจากที่แล้ ว 21 % อันดับ 2 ได้ แก่
google มีมูลค่าเบรนด์สงู ถึง 107,439 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี่ ที่แล้ ว 15 % อันดับ 3 ได้ แก่
Coca-Cola มีมูลค่าเบรนด์สงู ถึง 81,563 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี่ ที่แล้ ว 3 % อันดับ 4
ได้ แก่ IBM มีมูลค่าเบรนด์สงู ถึง 72,244 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับ 5 ได้ แก่ Microsoft มี
มูลค่าเบรนด์สงู ถึง 61,154 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ และที่น่าตกใจแบรนด์ Nokia ตกอันดับไปรองสุดท้ าย
มีมูลค่า 4,138 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี ที่แล้ ว 44 %
หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ วงการไอทีอย่าง Microsoft ได้ เข้ าซื้อกิจการ Nokia แบรนด์มือถือ
สัญชาติฟินแลนด์อย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ด้ วยมูลค่าถึง 7,200 ล้ านเหรียญสหรัฐ
หรือราว 2.3 แสนล้ านบาทไทย ไมโครซอฟท์มีการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ Window Phone อย่าง
ต่อเนื่อง ในแบรนด์ Nokia เพื่อสู้ในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีท้งั Android และ ios โดยที่ผ่านมาได้ ปีกว่า
เท่านั้น ไมโครซอฟท์ได้ ทาํ การโล๊ะชื่อแบรนด์ Nokia ทิ้ง แล้ วเปลี่ยนเป็ น Microsoft Lumia แทน ตาม
พั นธกิจที่ว่า “จะเอา Service
ของไมโครซอฟท์ ไปอยู่ กับผู้บริ โภคทุ กที่” นั่ นหมายความว่ า
ไมโครซอฟท์มี “สมาร์ทโฟน” ในมือแล้ ว 100% กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ดไี วซ์ ประเทศไทย
กล่าวว่า ทิศทางการทําตลาดของ Microsoft Lumia คงไม่แตกต่างจากเดิมมาก เพียงแต่จะเน้ นเรื่อง
Service และ Solution ของไมโครซอฟท์มากขึ้น เน้ นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ จะมาตอบโจทย์ผ้ ูบริโภค
ใช้ แบรนด์ Lumia ของ Nokia ที่แข็งแกร่งมาเชื่อมกับไมโครซอฟท์ แต่ฟีเจอร์โฟนยังคงใช้ ช่ือแบรนด์
โนเกียอยู่ ในปี นี้เริ่มต้ นด้ วยรุ่นที่ราคาเข้ าถึงได้ เพราะเห็นตลาดมีการเติบโต แต่ ในปี หน้ าจะออกใน
หลายๆ เซ็กเมนต์นอกจากไมโครซอฟท์จะได้ ความแข็งแกร่งจากแบรนด์โนเกียที่ผ้ ูบริโภคหลายคนยัง
มี Loyalty อยู่แล้ ว ในแง่ของ “วัฒนธรรมองค์กร” ที่มีความต่างกันของทั้งสองบริษัทจะมาช่วยเสริม
กัน โดยที่โนเกียเป็ นวัฒนธรรมในเรื่อง Consumer Product จะเข้ าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ในขณะที่
ไมโครซอฟท์เป็ นธุรกิจแบบ Business 2 Businessในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก
โนเกีย ประเทศไทย เป็ น ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป เรียกว่า
เป็ นวัน ไมโครซอฟท์เดย์ พร้ อมย้ ายออฟฟิ ศมาอยู่รวมกันภายใต้ ชายคาไมโครซอฟท์ แต่โดยทีมงาน
โนเกียเช่นเดิม

47

ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคุณค่าตราสินค้ าของแบรนด์ต่างๆแล้ ว แบรนด์ Microsoft ยังถูกจัด
อันดับให้ อยู่ในลําดับที่ 5 ของการสํารวจของ Interbrandที่ปรึกษาด้ านแบรนด์ระดับโลก ที่ได้ ทาํ การ
สํารวจ 100 แบรนด์ท่ดี ีท่สี ดุ ของโลกประจําปี 2014 และหลังจากที่ Microsoft ได้ เข้ าซื้อกิจการ
Nokia แบรนด์โทรศัพท์มือถือ โดยการเปลี่ยนแบรนด์ Nokia เป็ น Microsoft Lumia แทน
ไมโครซอฟท์กม็ ีการพัฒนาระบบปฎิบัติการ Windows Phone อย่างต่อเนื่องเพื่อสู้ในตลาดสมาร์ท
โฟนที่มีท้งั Android และ IOS จากเหตุผลข้ างต้ นทําให้ ผ้ ูวิจัยต้ องการศึกษาปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตรา
สินค้ าของสมาร์ทโฟนMicrosoft Lumia ส่วนเหตุผลที่ทาํ การศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นก็
เพราะจังหวัดกรุงเทพมหานครป็ นจังหวัดที่มีจาํ นวนประชากรหนาแน่นและเป็ นเมืองเศรษฐกิจ ทําให้
มีข้อมูลที่ได้ จากการสํารวจมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในการศึกษา “ปัจจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ า
กรณีศึกษาสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทาง
สําหรับผู้ท่สี นใจในเรี่องการเพิ่มคุณค่าตราสินค้ า หากเราสามารถเพิ่มคุณค่าตราสินค้ าให้ กบั สินค้ าของ
เราแล้ วจะทําให้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ทําให้ บริษัทมีอาํ นาจในการต่อรองทางการค้ ากับผู้จัด
จําหน่ายและผู้ค้าปลีกมากขึ้น ทําให้ บริษัทสามารถกําหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน ทําให้ บริษัทสามารถ
แนะนําผลิตภัณฑ์ภายใต้ ช่ือตราสินค้ าเดียวกันได้ ง่ายและยังช่วยป้ องกันการแข่งขันด้ านราคาได้ อกี ด้ วย
ซึ่งสิ่งต่ างๆเหล่ านี้จะทําให้ ผ้ ู ท่ีสนใจสามารถนําไปปรั บใช้ กับธุร กิจของตน และจะทําให้ เกิดความ
ได้ เปรียบในการในการแข่งขันต่อคู่แข่งขันมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ของผู้บริโภค
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างการรับรู้คุณค่ าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft
Lumia ที่มตี ่อผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครกับปัจจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ า

3. สมมติฐาน
1. ผู้บริโภคที่มลี ักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน
Microsoft Lumia ต่างกัน
2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยที่
สร้ างคุณค่าตราสินค้ า
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นแนวทางในการจูงใจความเป็ นโทรศัพท์มอื ถือยี่ห้อ Microsoft เป็ นข้ อมูลในการ
วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้จกั มากขึ้น
2. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผู้ท่สี นใจในเรื่องการเพิ่มคุณค่าตราสินค้ า หากเราสามารถเพิ่ม
คุณค่าตราสินค้ าให้ กบั สินค้ าของเราแล้ วจะทําให้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ทําให้ บริษัทมีอาํ นาจใน
การต่อรองทางการค้ ากับผู้จัดจําหน่ายและผู้ค้าปลีกมากขึ้น ทําให้ บริษัทสามารถกําหนดราคาสูงกว่าคู่
แข่งขัน ทําให้ บริษัทสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ภายใต้ ช่ือตราสินค้ าเดียวกันได้ ง่ายและยังช่ วยป้ องกัน
การแข่งขันด้ านราคาได้ อกี ด้ วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ ผ้ ูท่สี นใจสามารถนําไปปรับใช้ กบั ธุรกิจของ
ตน และจะทําให้ เกิดความได้ เปรียบในการในการแข่งขันต่อคู่แข่งขันมากขึ้น

5. ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร ที่ใช้ ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
2. เนื้ อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้ นถึงปั จจัยที่สร้ างคุณค่ าตราสินค้ า กรณีศึกษาสมาร์ ทโฟน
Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. เวลา ระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558ถึงวันที่ 20เมษายน 2558
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น60 วัน

6. ระเบียบวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire)ที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ้นโดยอาศัย
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้ อง จากการค้ นคว้ าจากเอกสาร,ตํารา,การค้ นคว้ าอิสระ,สารนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการเพิ่มคุณค่าตราสินค้ ามาใช้ ประกอบในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามที่สร้ าง
ขึ้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคสมาร์ท
โฟน Microsoft Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้ วย เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,
อาชีพ,สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีคาํ ถามทั้ง 6 ข้ อ โดยเป็ นแบบสอบถามประเภท
คําถามปลายปิ ด (Close question)
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าประกอบด้ วยการสร้ าง
เอกลักษณ์ตรา,การสร้ างความหมาย,การสร้ างการตอบสนองและการสร้ างความผูกพัน ซึ่งมีคาํ ถาม
ทั้งหมด 25 ข้ อ ดังนี้
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ผู้ วิ จั ย จะกํา หนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยนํา ค่ า เฉลี่ ยܺതเป็ นตั ว ชี้ วั ด
ความหมายของคะแนน ซึ่งจะได้ ใช้ กฎเกณฑ์การแปลความหมายค่าฉลี่ยของกลุ่มนี้ (บุญชม ศรีสะอาด
2545, หน้ า 102-103)
4.51-5.00 หมายถึง มีผลต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ ามากที่สดุ
3.51-4.50 หมายถึง มีผลต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ ามาก
2.51-3.50 หมายถึง มีผลต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีผลต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าน้ อย
1.00-1.50 หมายถึง มีผลต่อการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 เป็ นการศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคาํ ถามทั้งหมด 8 ข้ อ โดยเป็ นแบบสอบถามประเภทคําถามปลายปิ ด
(Close-end question

7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุ 15-25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน มีระดับรายได้ ต่าํ กว่า 5,000 บาท ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพ
โสดเป็ นส่วนใหญ่
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากโดย ผู้บริโภคให้ ความสําคัญ ได้ แก่ ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ตรา เป็ นลําดับที่ 1 ด้ านการสร้ าง
ความหมาย เป็ นลําดับที่ 2 ด้ านการสร้ างการตอบสนอง เป็ นลําดับ 3 ด้ านการสร้ างความผูกพัน เป็ น
ลําดับที่ 4
ปั จจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้ า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้ ูจักตราสินค้ า Microsoft รับรู้ว่าสินค้ า
Microsoft อยู่ในหมวดสมาร์ทโฟน รับรู้ว่าคุณภาพของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีคุณภาพ
เท่าๆกับตราสินค้ าอื่น ส่วนใหญ่ร้ ูสกึ เฉยๆที่ได้ ครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia รับรู้ว่า
กระบวนการผลิตของบริษัท Microsoft เหมือนกับตราสินค้ าอื่น ผู้บริโภคซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ IPhone มากที่สุด เมื่อร้ านที่ผ้ ูบริโภคตั้งใจไปซื้อสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia สินค้ าเกิดหมด
ผู้ บ ริ โ ภคจะเปลี่ ย นไปซื้ อร้ านอื่ น เป็ นส่ ว นใหญ่ และผู้ บ ริ โ ภคจะแนะนํา ให้ ผู้ อ่ื น ซื้ อสมาร์ ท โฟน
Microsoft Lumia เพราะคุณภาพดี
เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ที่มีต่อผู้บริโภคใน
จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร จํา แนกตามลั ก ษณะประชากรณ์ ศ าสตร์ ผ ลการทดสอบ ด้ ว ยค่ า สถิ ต
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Chi-Squre ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ต่างกันรับรู้คุณค่า
ตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ไม่ต่างกัน
ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ท
โฟน Microsoft Lumia การทดสอบด้ วยค่าสถิติ Chi-Squre ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และวัดขนาด
ของความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Carmer’s V พบว่า ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าไม่สมั พันธ์กบั ปั จจัย
การรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย การสร้ างคุ ณ ค่ าตราสินค้ า กรณีศึ ก ษาสมาร์ ท โฟน Microsoft
Lumia ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้
เนื่องจากเป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) ผู้วิจัยไม่ได้ ทาํ การกําหนด
จํานวนตัวอย่างของแต่ละลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างไว้ จึงทําให้ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ ละกลุ่มมีจาํ นวนไม่ เท่ากัน พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ระหว่าง 15-25 ปี มีจาํ นวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจาํ นวน
มากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างพนักงานเอกชนมีจาํ นวนมากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างรายได้ ต่าํ 5,000 บาทจํานวน
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่ างมีสถานภาพโสดมากกว่ าสมรส เนื่ องจากพื้ นที่ในการสุ่มตัวอย่ างเป็ น
สถานศึกษาและบริษัท จึงเป็ นสาเหตุให้ กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุอยู่
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสร้ าง
เอกลักษณ์ตรา เป็ นลําดับที่ 1 ด้ านการสร้ างความหมาย เป็ นลําดับที่ 2 ด้ านการสร้ างการตอบสนอง
เป็ นลําดับ 3 และด้ านการสร้ างความผูกพัน เป็ นลําดับที่ 4 ผลการวิจัยมีความสอดคล้ องกับสิ่งที่
ผู้วิจัยได้ ศึกษา ซึ่งปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ าจะเรียงเป็ นลําดับคล้ ายขั้นบันได การสร้ างความสําเร็จ
ในแต่ ล ะขั้ น จําเป็ นที่จ ะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนก่ อ นหน้ า มาก่ อ น ซึ่ ง จะเรี ย งลํา ดั บ ตามนี้ ด้ า นการสร้ า ง
เอกลักษณ์ตรา ด้ านการสร้ างความหมาย ด้ านการสร้ างการตอบสนอง และด้ านความผูกพัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้ างเอกลักษณ์ตราโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านตราสินค้ าจําได้ ง่าย มีความคิดเห็นมาเป็ นลําดับที่ 1 ผลการวิจัยมี
ความสอดคล้ องกับหลักการในเรื่องโมเดลการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าของ Aaker (Aaker Mode) ที่
กล่าวว่า “การรู้จักตราสินค้ า (Brand awareness) เป็ นความสามารถของลูกค้ าที่จะระบุว่าตราสินค้ ามี
ความแตกต่าง ซึ่งเกิดจากการจดจําและระลึกได้ ในการทํางานของตราสินค้ า” เนื่องจากตราสินค้ าจะ
เป็ นสิ่งแรกที่ผ้ ูบริโภครับรู้จากผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตจะต้ องทําให้ ผ้ ูบริโภคจดจําตราสินค้ าให้ ได้ ก่อนเป็ น
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อันดับแรก เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคสามารถแยกความแตกต่างของตราสินค้ าออกจากตราอื่น ดังนั้นการที่จะ
ทําให้ ผ้ ูบริโภคจดจําตราสินค้ าของเราให้ ได้ ในเวลารวดเร็วตราสินค้ าต้ องเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริโภคสามารถ
จดจําได้ ง่าย หากตราสินค้ าใดจําได้ ยากเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถจดจําตราสินค้ าได้ การสร้ างคุณค่าตรา
สินค้ าก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้ างความหมายโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายได้ พบว่า ด้ านความแข็งแรงทนทาน มีความคิดเห็นมาเป็ นลําดับ 1 ผลการวิจัยแสดง
ถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคว่ า ไม่ว่าสมาร์ทโฟนที่จะมีเสียงสนทนาความชัดเจน หรือฟั งก์ช่ั นการ
ทํางานเข้ าใจง่าย หรือใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีแค่ไหน หรือมีความภาคภูมิใจในการครอบครอง แต่ถ้า
หากว่ าผลิตภัณฑ์ไม่ทานทาน อายุการใช้ งานสั้นประโยชน์ดังกล่ าวข้ างต้ นในเรื่องเสียงสนทนาความ
ชัดเจน หรือฟั งก์ช่ันการทํางานเข้ าใจง่าย หรือใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี หรือสร้ างความภูมิใจในการ
ครอบครอง ก็ไม่มคี วามหมายต่อผู้บริโภคเมื่อสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้ งานได้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้ างการตอบสนองโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านความสะดวกของศูนย์บริ ก าร มีความคิ ด เห็น มาเป็ นลําดับที่ 1
สาเหตุท่ีผลการวิจัยเป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่องมาจากสมาร์ทโฟนเป็ นสินค้ าาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และมี
ฟังก์ช่ันในการใช้ งานมากมาย บางฟังก์ช่ันอาจจะมีความซับซ้ อนในการใช้ งาน และเนื่องจากในปั จจุบัน
สมาร์ทโฟนเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นของผู้บริโภคเป็ นอย่างมาก ถ้ าหากเครื่องมีปัญหาหรือผู้บริโภคมีข้อสงสัย
ผู้บริโภคจึงต้ องการคําตอบหรือการแก้ ไขปั ญหาให้ ได้ เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นด้ านความสะดวกของ
ศูนย์บริการจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญมากที่สดุ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้ างความผูกพันโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านสร้ างกลุ่มหรือชมรมผู้ใช้ Microsoft Lumia เพื่อให้ ลูกค้ ามีความ
ผูกพันกับ Microsoft Lumia มีความคิดเห็นมาเป็ นลําดับที่ 1 เนื่องจากการสร้ างกลุ่มหรือชมรมผู้ใช้
สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จะทําให้ เกิดความผุกพันกับผุ้บริโภคยิ่งนานวันเข้ าก็จะเกิดเป็ นความ
ภักดี เมื่อผุ้บริโภคได้ รวมกลุ่มกับผู้บริโภคท่านอื่นที่ใช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จะทําให้
ผู้บริโภครุ้สกึ เชื่อมั่นในตราสินค้ า พอใจในตัวสินค้ ามากขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่มจะมีคนที่พอใจใน
ตัวสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มาแชร์เกี่ยวกับคุณภาพของสมาร์ทโฟนสู่กนั ฟั ง ทําให้ ผ้ ุบริโภคเกิด
ความผูกพันกับตราสินค้ า Microsoft Lumia ในที่สดุ
ด้ านการรู้จักตราสินค้ าของ Microsoft กลุ่มตัวอย่างรู้จักมากกว่าไม่ร้ ูจัก เนื่องจากเป็ นการ
สุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ท่ใี ช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงรู้จักตราสินค้ า
ของ Microsoft เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนเหตุท่ีมีผ้ ูตอบแบบสอบถามไม่ ร้ ูจักตราสินค้ าของ Microsoft
เนื่องจากตราสินค้ าของ Microsoft ในแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยใช้ ถามนั้นมีลักษณะเป็ นภาษาต่างประเทศ
ดังนี้ Microsoft จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูตอบแบบสอบถามอาจจะไม่เข้ าใจตราสินค้ า
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ด้ านการรับรู้ว่าสินค้ า Microsoft อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์ใด กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าสินค้ าอยู่ใน
หมวดสมาร์ ท โฟนจํา นวนมากที่สุด เนื่ อ งจากเป็ นการสุ่ ม ตั ว อย่ า งเฉพาะผู้ ท่ีเ คยใช้ สมาร์ ท โฟน
Microsoft Lumia ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงรู้ว่าตราสินค้ าของ Microsoft เป็ นผลิตภัณฑ์ในหมวด
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ ส่วนเหตุท่มี ีผ้ ูตอบแบบทดสอบสอบถามไม่ว่าตราสินค้ าของ Microsoft เป็ น
ผลิตภัณฑ์ในหมวดสมาร์ทโฟนที่เนื่องจากตราสินค้ าของ Microsoft ในแบบสอบถามที่ผ้ ูวัยใช้ ถามนั้น
มีลักษณะเป็ นภาษาต่างประเทศ ดังนี้ Microsoft จึงมีความเป็ นไปได้ ท่ผี ้ ูตอบแบบสอบถามอาจจะไม่
เข้ าใจตราสินค้ านี้
แสดงให้ เห็นว่า การสร้ างเอกลักษณ์ตราของสมาร์ทโฟน Microsoft ประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากเกือบทั้งหมดรู้จกั ตราสินค้ า
ด้ า นการรั บ รู้คุ ณ ภาพของ Microsoft กลุ่ ม ตัวอย่ างรั บรู้ว่ ามีคุ ณ ภาพเท่ า ๆมากที่สุด จะเห็นว่ า
ผู้บริโภครับรู้คุณภาพขององสมาร์ทโฟน Microsoft ว่ ามีคุณภาพเท่าๆ กันร้ อยละ 62.5 เหตุผล
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ใช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia จึงผ่านการรับรู้ว่าสมาร์ทโฟน Microsoft
Lumia มีคุณภาพเท่าๆ กัน มาก่อนหน้ าที่ผ้ ูบริโภคจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้
ด้ า นความภูมิ ใ จที่ไ ด้ ค รอบครอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งรู้ สึก เฉยมากที่สุด จะเห็น ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี
ความรู้สกึ เฉยๆในการครอบครองสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia เนื่องจากสมาร์ทโฟนที่ได้ รับความ
นิยมในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็ น I-Phone และ Sumsung จึงทําให้ ผ้ ูบริโภครู้สกึ เฉยๆ กับสมาร์ทโฟน
Microsoft Lumia
การสร้ างความหมายของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ยังไม่มีเท่าที่ต้องการ เนื่องจาก
ลูกค้ าส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ในคุณภาพ
ด้ านการรับรู้กระบวนการการผลิตของ Microsoft กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ากระบวนการผลิต
เหมือนกับตราสินค้ าอื่นมากที่สดุ เหตุผลเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ใช้ สมาร์ทโฟน Microsoft Lumia
จึงผ่านการรับรู้ว่ากระบวนการผลิตของบริษทั Microsoft เหมือนกับตราสินค้ าอื่น
ด้ านการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างจะซื้อตรา iPhone มากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่า การ
สร้ างการตอบสนองของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ได้ ผล เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ใน
คุณภาพ
ด้ า นความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภค กลุ่ ม ตั ว อย่ างจะเปลี่ ย นไปซื้ อร้ า นอื่น มากที่สุด จะเห็น ว่ า
ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้ า ดูได้ จากมีถึงร้ อยละ 59.5 ที่ใช้ ความพยายามอย่างสูงในการซื้อ
และอีกร้ อยละ 30.5 ที่เปลี่ยนรุ่น แต่กย็ ังซื้อตราสินค้ าของ Microsoft Lumia มีเพียงร้ อยละ 10
เท่ า นั้ น ที่ไ ม่ ใ ช้ ความพยายามในการซื้ อ หากรวมแล้ ว จะเห็น ได้ ว่ า มี ผ้ ู บ ริ โ ภคซื้ อตราสิน ค้ า ของ
Microsoft Lumia รวมถึง ร้ อยละ 90
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ด้ านการแนะนําให้ ผ้ ูอ่นื ซื้อ กลุ่มตัวอย่างจะแนะนําผู้อ่นื ให้ ซ้ ือ Micosoft Lumia เพราะ
คุณภาพดีมากที่สดุ จะเห็นว่าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้ ามากถึงขั้นแนะนําให้ ผ้ ูบริโภครายอื่น
ให้ ใช้ ตราสินค้ าของ Microsoft Lumia มากถึงร้ อยละ 50
แสดงให้ เห็นว่า การสร้ างความผูกพันของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ได้ ผลเนื่องจาก
ลูกค้ าส่วนใหญ่เกิดความผูกพัน มีการใช้ ความพยายามซื้อสูง และมีการแนะนําให้ ผ้ ูบริโภครายอื่นให้
ใช้ ตราสินค้ าของ Microsoft Lumia
เมื่อทดสอบเปรียบเทียบคุณค่ าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia ที่มีต่อ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า แตกต่างกันอย่ างไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 สาเหตุท่กี ารรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia
ที่มีต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่มีความแตกต่ างเมื่อจําแนกตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
เนื่องจากเมื่อบริษัท Microsoft Lumia ทําการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าเพื่อให้ ผ้ ูบริโภครับรู้คุณค่าตรา
สินค้ า บริษัทจะสร้ างคุณค่าตราสินค้ าให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มของลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ของ
ลูกค้ า ไม่มกี ารแยกเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เมื่อทดสอบการรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ า ประกอบด้ วย การสร้ างเอกลักษณ์ตรา การสร้ างความหมาย การสร้ าง
การตอบสนอง และการสร้ างความผูกพัน พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้ าของสมาร์ทโฟน Microsoft
Lumia ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ ามีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนั้น
ผู้วจิ ัยคาดว่าเกิดจากธุรกิจยังไม่สามารถสร้ างคุณค่าตราสินค้ าให้ ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ปัจจัยได้ อย่าง
ประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นที่จะมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการรับรู้คุณค่ าตราสินค้ าที่
ผู้วจิ ัยไม่ได้ นาํ มาศึกษาก็เป็ นได้

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง “ปั จจัยที่สร้ างคุณค่าตราสินค้ า กรณีศึกษาสมาร์ทโฟน Microsoft Lumia
ในกรุงเทพมหานคร” ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ านการสร้ างเอกลักษณ์ตรา จากการศึกษา พบว่ า คุณค่ าตราสินค่ าไม่มีความสัมพันธ์
กับการสร้ างเอกลักษณ์ตรา ดังนั้นผู้ผลิตจําเป็ นที่จะต้ องสร้ างเอกลักษณ์ตราของตนขึ้นมาเป็ นอันดับ
แรก เพื่ อให้ เกิดการรู้จักตราสินค้ า และจะต้ องมีเอกลักษณ์ท่ีดีในสายตาของผู้บริโภค สิ่งที่ต้องให้
ความสําคัญในการสร้ างเอกลักษณ์ตราสําหรับผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ตราสินค้ าต้ องจําได้ ง่าย
2. ด้ านการสร้ างความหมาย จากการศึกษา พบว่ า คุณค่ าตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กับ
การสร้ างความหมาย ดังนั้นผู้ผลิตหลังจากที่สร้ างเอกลักษณ์แล้ ว ต้ องทําการสร้ างความหมายให้ แก่
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ตราสินค้ า เพื่อให่ เกิดการรับรู้ในคุณภาพแก่ลูกค้ า สิ่งที่ต้องให้ ความสําคัญในการสร้ างความหมาย
สําหรับผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ด้ านความแข็งแรงทนทาน
3. ด้ านการสร้ างการตอบสนอง จาการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กบั
การสร้ างการตอบสนอง ดังนั้นผู้ผลิตหลังจากที่สร้ างความหมายแล้ ว ต้ องทําการสร้ างการตอบสนอง
ให้ เ กิดแก่ ตราสินค้ า เพื่ อให้ เ กิดความนิยมในตราสิน ค้ า สิ่ง ที่ต้อ งให้ ความสําคัญในการสร้ างการ
ตอบสนองสําหรับผู้ผลิต โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ด้ านเครื่องเก่าสามารถขายต่อในราคาสูง
4. ด้ านการสร้ างความผูกพัน จากการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์กับ
การสร้ างความผูกพัน ดังนั้นผู้ผลิตหลังจากที่สร้ างการตอบสนองแล้ ว ต้ องทําการสร้ างความผูกพันให้
เกิดแก่ตราสินค้ า เพื่อให้ เกิดความภักดีในตราสินค้ า ทําให้ ลูกค้ ายึดมั่นในตราสินค้ า และใช้ ความ
พยายามที่จะแสวงหาตราสินค้ านั้น เพื่ อซื้ออย่ างต่ อเนื่อง ตลอดจนมีการบอกต่ อในเชิงบวกไปยัง
ผู้บริโภครายอื่น สิ่งที่ต้องให้ ความสําคัญในการสร้ างความผูหพันสําหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟน คือ ด้ าน
การทําตลาดอย่างต่อเนื่อง และด้ านภาพลักษณ์และคุณภาพดี

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนําอย่างดีย่ิงในการให้
คําปรึกษาจาก ผศ.ดร.นันทสารี สุขโต อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลที่กรุณาแนะนํา
เสนอแนะ ตรวจแก้ ไข ข้ อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วจิ ัยซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ช้ ีแนะแนวทางการศึกษาแก่ผ้ ูวิจัย และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มไิ ด้ กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่มสี ่วนช่วยเหลือให้ การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จด้ วยดี
คุ ณ ความดี แ ละประโยชน์ อันพึ ง มีจ ากการงานวิ จัย ฉบับนี้ ผู้ วิ จัย ขอน้ อ มบู ช าแด่ บิดามารดา และผู้มพี ระคุณทุกท่านที่มสี ่วนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ แก่ผ้ ูวิจยั ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยสําเร็จลุล่วง
ได้ ด้วยดี

บรรณานุ กรม
ภาษาไทย
กิตติ สิริพัลลภ. (2542). “การสร้ างคุณค่าให้ ตรายี่ห้อ.” วารสารบริหารุรกิจ มหาลัยธรรมศาสตร์.
กึ่งรัก อิงคะวัต. (2542). “บริหารแบรนด์อย่างไรให้ อยู่ทนนานข้ ามยุค.” วารสารนิเทศศาสตร์.
มหาวิทยาลัยรังสิต.

55

ดวงพร คํานู ญรัตน์ และวาสนา จันทร์ สว่ าง. (2541). สื่อสารการประชาสัมพั นธ์. พิ มพ์ครั้ งที่ 3.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์เจริญพาณิชย์.
พงษ์เทพ วรกิจดภคาทร. (2537). “ภาพพจน์กบั การประชาสัมพันธ์.” ภาพพจน์น้นั สําคัญยิ่ง : การ
ประชาสัมพันธ์กบั ภาพพจน์. กรุงเทพฯ : เจริญผล.
วิรัช วรรณรัตน์. (2539). “สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวัดผลและการวิจยั .” วารสารการวัดผลการศึกษาปี ที่ 18.
วิ รัช ลภิรัต นกุ ล. (2540). การประชาสัม พั น ธ์. กรุง เทพฯ :
สํานั ก พิ มพ์ แ ห่ งจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. กรุงเทพมหานคร. : เฉลิมชัยการพิมพ์.2546,
ศรีกญ
ั ญา มงคลสิริ. (2547). Brand Manager. กรุงเทพฯ :บริษัท เลิฟ แอนด์ เลิฟ จํากัด.
เสรี วงศ์มณฑา. (2542). การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีเชิงปฎิบัติ. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ์ธรี ะฟิ ล์ม
และไซเท้ กซ์.
____________. (2542). กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ธรี ะ
ฟิ ล์มและไซเท้ กซ์.
อภินันท์ จันตะนี. (2549). การใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิจยั ุรกิจ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยูยา : 35.
อัครพงษ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. (2553). “ภาพลักษณ์และนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้
สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย.” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 28, 3 (กันยายน)
กิต ติ ชั ย อัค รวิ มุ ต และประพฤกษ์ อุ ต สาหวาณิ ช ย์ กิ จ . (2553.) “ผลกระทบของกลยุ ท ธ์ ก าร
จงรักภักดีต่อตราสินค้ าและผลการดําเนินงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษของธุรกิจ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขมพัทธ์ วัฒนา. (2553). “ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์และคุณประโยชน์ของแบรนด์ท่มี ีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ประเภทสมาร์ ท โฟนของผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพฯ.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
ใจทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร. (2537). “การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลการสร้ าง
ภาพลั ก ษณ์ ข องโครงการดาวเที ย มไทยคม.” วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ เ ทศสาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุ ไรลักษณ์ จันทสีหราช. (2553). “อิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้ วางใจและความ
ภักดีของลูกค้ าบริษทั ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด.” สารนิพนธ์สาขาวิชาการ
จัดการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

56

แจ๊กดิช เชช และแอนดรู โซเบล. (2004). ลูกค้าตลอดชีพ: กลเม็ดเคล็ดลับในการผูกใจและสร้าง
สายสัมพันธ์ทีย่ ืนยงกับลูกค้า. แปลโดย วรรณพร ไกรเลิศ. กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส
เพรซ.
ชุมพล โพธิ์งาม. (2547). “การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กร: กรณีศกึ ษาร้ านศึกษาพันธ์พาณิชย์.”
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณัฐพล ลิ้มรังสรรค์. (2551). “อิทธิพลของตราสินค้ าที่มีต่อทัศนคติและพฤติกกรมของผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพฯ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
ดิฐวัฒน์ ธิปัตดี. (2551). “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้ านํา้ ดื่มบรรจุ ขวดตรา
สิงห์ ของบริโภคในกรุงเทพฯ.” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสรีนคริ
นทรวิโรฒ.
ประจวบ อินอ๊อด. (2532). เขาประชาสัมพันธ์กนั อย่างไร. กรุงเทพฯ : มัรฑนาสถาปัตย์.
ผดุงศักดิ์ เสริมศรีทอง. (2552). “อัตลักษณ์ตราสินค้ า LCD TV Samsumg.” สารนิพนธ์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ
เมทินี รักเรือง. (2553). “อิทธิพลของเรื่องราวของแบรนด์ท่มี ีผลต่อการรับรู้ในคุณประโยชน์ของ
แบรนด์กรณีศึกษา กระเป๋ าถือแบรนด์หรูหรา.” วิทยานิพนธ์ ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
วรรณภา ดีศรี. (2547). “การสร้ างตราสินค้ าไวท์ผลไม้ ไทย.” วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรารัตน์ สันติวงษ์. (2549). “ปั จจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลุกค้ าธนาคารต่ อการใช้ บริการ
E-Bangking.” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

57

