40

ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ OPPO
ของนักศึกษาจี นและนักศึกษาไทย
LI CHANGCAI*
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุ ประสงค์ดังนี 1) เพื อศึ กษาปั จจั ยส่ วนบุ คคลทีมีต่อความภัก ดี ข อง
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ OPPO 2) เพือเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลและความภักดีของ
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ OPPO วิจัยนีเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลจากนั กศึกษาจีนและนักศึ กษาไทยเรี ยนที
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ จํ า นวน 400 คนและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) คือค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ อนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test , ANOVA
จากผลการวิจัยครั งนี พบว่ า สัญชาติ รายได้ ต่อเดือน และคณะมีผลต่อแบรนด์ของ
องค์กร เพศ อายุและคณะมีผลต่อบริการ (บริการหลังการขาย) สัญชาติ รายได้ ต่อเดือน และ
คณะมีผลต่อความสะดวกสบายในการซือ ทุกวันนีการให้ ความสําคัญต่อความภักดีของลูกค้ า เป็ น
ความต้ องการทีหลีกเลียงไม่ได้ ขององค์กรและเป็ นวิธีเดียวทีบริ ษัทจะสามารถพั ฒนาและพัฒนา
ต่อไปได้ ในอนาคต
คําสําคัญ㸸ความภักดีของลูกค้ า โทรศัพท์มือถือ OPPO

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก

1. ทีมาและความสําคัญของปัญหา
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ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ว ของตลาดในระบบเศรษฐกิจ ความหลากหลายของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ทีผลิ ต โดยองค์ ก ร การแข่ งขั น ทีเพิ มขึนระหว่ า งองค์ ก รในฐานะผู้ บ ริ โ ภคทัวไปการ
เลือกใช้ สาธารณูปโภคประเภทเดียวกันนันเพิมขึน ความต้ องการของผู้บริโภคสําหรับสินค้ าส่วน
บุคคลกําลังขยาย ความแตกต่างและการแบ่งส่วนตลาดของสินค้ าชนิดเดียวกันมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารระดับสูงมากขึน ระบบอ้ างอิงทีตรงทีสุดสําหรั บการวัดคุณภาพ
ของสินค้ าของบริษัท และความสามารถในการแข่งขันหลักคือความพึ งพอใจของผู้บริ โภคทีมีต่อ
ผลิ ตภัณฑ์และความภักดีต่อธุรกิจ ความภักดีของลู กค้ าเป็ นตัวบ่ งชีความมังคังของผลิ ตภัณฑ์ที
สะท้ อนพฤติกรรมความภักดีของผู้บริ โภคทีเชือมโยงกับผลกําไรในอนาคต เพราะความภักดีต่อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ององค์ ก รสามารถแปลโดยตรงเป็ นการขายในอนาคต สงครามสมาร์ ท โฟนที
หลากหลายตังแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการตลาด การส่งเสริมการขายและการแย่งชิงตลาด
ผู้บริโภคยังคงดําเนินต่อไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจการแข่งขันในตลาดผู้บริโภค
จะรุนแรงมากขึน ในปี 2017 เป็ นจุ ดเปลี ยนทีสํา คัญ ในตลาดสมาร์ ทโฟนทัวโลกเมือมองไปที
ตลาดโลกยอดขายสมาร์ทโฟนเริมลดลง การวิจัยตราสินค้ าเป็ นประเด็นร้ อนแรงเกิดความกังวล
ร่ วมกัน ในด้ านวิ ชาการและธุรกิจ เพราะแบรนด์มีอิทธิพลสําคัญ ต่อการตัดสิน ใจซื อของลูกค้ า
เนือหาหลักของนักวิจัยในสาขาการวิจัยแบรนด์คือความภักดีต่อแบรนด์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความ
ภักดีของแบรนด์เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญสําหรับบริษัทในการสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยังยืน
OPPO เป็ นแบรนด์ โ ทรศั พ ท์ ที คนหนุ่ ม สาวเลื อ กใช้ มากขึ น ในประเทศจี น
โทรศัพท์มือถือทีผลิตนันกําลังเป็ นทีนิยมมากขึน คนหนุ่มสาวจํานวนมากเลือกโทรศัพท์ OPPO
ซึ งในสิ บ ปี ทีผ่ า นมา OPPO ได้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ กับ นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ข องการถ่ า ยภาพ
โทรศัพท์มือถือสร้ างเทคโนโลยีแห่ง “การถ่ายภาพบุคคลด้ วยตนเอง” ในปัจจุบันคนหนุ่มสาวกว่า
200ล้ านคนทัวโลกใช้ โทรศัพท์ OPPO จากข้ อมูลสถิติของIDCขององค์กรข้ อมูลเผด็จการ OPPO
ได้ กลายเป็ นแบรนด์แรกในตลาดโทรศัพท์มือถือของจีนในปี 2559
ในปี 2018 ทังปี ความจุ ตลาดโดยรวมของสมาร์ทโฟนของจีนยังคงมีแนวโน้ มลดลง
OPPOสามารถอยู่ในตลาดได้ ตามความคาดหวังและขายเป็ นครังแรกในปี โทรศัพท์มือถือ OPPO
ขายได้ 76.37ล้ านเครืองในปี 2018 ในปี 2018โทรศัพท์มือถือมียอดขายรวม 74.64ล้ านเครืองใน
อันดับทีสองตกเป็ นของHuawei และGloryอยู่ในอันดับทีสามและสีมีจาํ นวน64.90ล้ านและ54.27
ล้ านตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตเป็ นเลขสองหลั ก 29%และ13% ตามลําดับ Appleอยู่ ใน
อัน ดั บ ที 5มี 52.7ล้ า นคนลดลง5%เมือเทียบปี ต่ อปี โดยเพิ มขึน7%จากปี ต่ อ ปี อัน ดั บ ทีหกอยู่ ที
47.96ล้ าน
การสร้ างตลาดของ OPPOในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสําเร็จอย่างมาก
ตามการวิจัยสถาบันการตลาดระหว่างประเทศ Canalys ปี 2019ประกาศว่าข้ อมูลการสํารวจตลาด
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โทรศั พท์มือถือ ในไตรมาสทีสีของปี 2018 ประเทศไทยมีส่วนแบ่ งโทรศั พท์มือถื อ OPPO เป็ น
22.2% ซึงเป็ นอันดับแรกในโลก
2.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจัยครังนีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีต่อคุณลักษณะด้ านความภักดีของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
ทีใช้ โทรศัพท์มือถือ OPPO
2. เพื อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ OPPO
3.สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าในในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
OPPO แตกต่างกัน
(2) ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ านสั ญ ชาติ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ OPPO แตกต่างกัน
(3) ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถื อ
OPPO แตกต่างกัน
(4) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ นมี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ OPPO แตกต่างกัน
(5) ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านคณะมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
OPPO แตกต่างกัน
4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้ รับจากการศึกษาการเปรี ยบเทียบความภักดีของลูกค้ าในการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือ OPPO มีดังนี
1) ในการจั ด การ การใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของลู ก ค้ า OPPO สามารถใช้ ข้ อ มู ล ใน
การศึกษานีเพือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม
2) นักวิจัยนักศึกษาและผู้สนใจสามารถใช้ ข้อมูลในการศึกษาครังนีเป็ นแนวทางในการ
วิจัยต่อไป
5.ขอบเขตการวิจยั
การศึกษานีมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี
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5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษาครั งนี คื อ นั ก ศึ ก ษาจี น และนั ก ศึ ก ษาไทยเรี ย นที
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5.2 ขอบเขตของเวลา
การปฏิบัติงานวิจัยตังแต่เดือน กันยายน 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562
5.3 ขอบเขตของเนือหา
การวิจัยนีศึกษาเรื องความภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ OPPO นันคือ ความ
ภักดีของผู้บริโภคต่อธุรกิจวิธีทาํ ให้ ผ้ ูบริโภคไว้ วางใจ เนือหาการวิจัยคือสภาพทีเป็ นอยู่ของความ
ภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ OPPO ปัจจัยทีมีผลต่อผู้บริโภคและวิธกี ารปรับปรุง
1. ผลกระทบของส่วนแบ่ งการตลาดของโทรศัพท์มือถือ OPPO ต่อความภักดี
ของลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
2. ผลกระทบของบริการหลังการขายโทรศัพท์มือถือ OPPO ต่อความภักดีของ
ลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
3. การรับรู้แบรนด์ของโทรศัพท์มือถือ OPPO เป็ นความประทับใจในความภักดี
ของลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
4. ทําความเข้ าใจกับความต้ องการซือของลูกค้ าและปรับปรุงความพึงพอใจของ
ลูกค้ าต่อความภักดีของลูกค้ าและวิธปี รับปรุง
6.ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผู้ วิ จั ย สร้ า งและพั ฒ นาขึ นมาจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที มี ค วาม
เกียวข้ องโดยรวบรวมข้ อมูล นํากรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงเนือหามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างเครืองมือ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี
ส่ ว นที 1 แบบสอบถามเกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยเป็ นคํา ถามแบบให้
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว จํานวน6ข้ อดังนี
1) คําถามเกียวกับเพศชายหรือเพศหญิง เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นการวัดข้ อมูล
ระดับนามบัญญัติ
2) คําถามเกียวกับนักศึกษาจีนหรื อนั กศึกษาไทย (สัญชาติ) เป็ นคําถามปลาย
ปิ ดเป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ
3) คําถามเกียวกับอายุ เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นการวัดข้ อมูลระดับสเกลอันดับ
4) คํา ถามเกียวกับ รายได้ เป็ นคํา ถามปลายปิ ด เป็ นการวั ดข้ อมู ลระดับ สเกล
อันดับ
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5) คําถามเกียวกับคณะ เป็ นคําถามปลายปิ ด เป็ นการวัดข้ อมูลระดับสเกลอันดับ
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจั ยทีมีผลต่ อความภักดีของลู กค้ า ลั กษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบหลายตัวเลือกและตัวเลือกเดียวกําหนดให้ ทงหมดจํ
ั
านวน12ข้ อ
ด้ านเกียวกับแบรนด์ขององค์กร มี 3 ข้ อ
1) คําถามเกียวกับช่องทางทีรู้จักโทรศัพท์มือถือ OPPO
2) คําถามเกียวกับตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือของ OPPO
3) คําถามเกียวกับข้ อดีของโทรศัพท์มือถือ OPPO
ด้ านเกียวกับบริการหลังการขาย มี 3 ข้ อ
4) คําถามเกียวกับบริการของโทรศัพท์มือถือ OPPO
5) คําถามเกียวกับความรู้สกึ ไปทีร้ านค้ าของโทรศัพท์มือถือ OPPO
6) คําถามเกียวกับเหตุผลทีคุณไม่พอใจต่อการบริการหลังการขาย
ด้ านเกียวกับความสะดวกสบายในการซือ มี 3 ข้ อ
7) คําถามเกียวกับความสะดวกสบายในการซือ
8) คําถามเกียวกับช่องทางการซือโทรศัพท์มือถือ OPPO
9) คําถามเกียวกับเหตุผลในการซือโทรศัพท์ OPPO
ด้ านเกียวกับความพึงพอใจของลูกค้ า มี 3 ข้ อ
10) คําถามเกียวกับความพึ งพอใจต่ อบริ การหลั งการขายของโทรศั พ ท์มือ ถื อ
OPPO
11) คําถามเกียวกับราคาของ OPPOนันสมเหตุสมผลหรือไม่
12) คําถามเกียวกับสิงที OPPOยังจําเป็ นต้ องปรับปรุง
6.2 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถาม
ซึงมีขนตอนการรวบรวมข้
ั
อมูล ดังนี
1) สร้ างเครืองมือแบบสอบถามข้ อมูลทีสมบูรณ์และนําไปใช้ กบั ตัวอย่าง
2) ดําเนินการรวบรวมข้ อมูล และตรวจสอบความครบถ้ วนของแบบสอบถาม
เพือนําข้ อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
6.3 วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติดังนี
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย
(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติ อนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test , ANOVA
3) ข้ อมู ล ที รวบรวมได้ จากแบบสอบถามนํ า มาทํา การวิ เ คราะห์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม PSPP เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ
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7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. สัญชาติ
3. อายุ
4. รายได้
5. คณะ

ตัวแปรตาม
ความภักดีของลูกค้ า
1. แบรนด์ขององค์กร
2. บริการหลังการขาย
3. ความสะดวกสบายในการซือ
4. ความพึงพอใจของลูกค้ า
(มาจากทฤษฎี ข อง Reichhled และ
Sasser. 1990)

8.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลปั จจั ยส่วนบุคคลของตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาจีนและนักศึ ก ษา
ไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 400 คน สรุปได้ ดังนี
เพศ พบว่ า ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75
รองลงมาคือเพศหญิงจํานวน 189 คนคิดเป็ นร้ อยละ 47.25
สัญชาติพบว่า ตัวอย่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเท่ากัน นักศึกษาจีนจํานวน 200
คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 นักศึกษาไทยจํานวน200 คนคิดเป็ นร้ อยละ 50
อายุพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จํานวน 318 คน คิดเป็ นร้ อยละ
79.5 รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 26-30 ปี จํา นวน 56คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14 อายุ ตํากว่ า 18ปี
จํานวน 14 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.5 อายุมากกว่า 30 ปี จํานวน12 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3
รายได้ ต่อเดือนพบว่ า ตัวอย่า งส่วนใหญ่ มีรายได้ ต่อเดือนระหว่ า ง15,001-20,000
บาท จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 รองลงมาคือรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000
บาท จํานวน116 คนคิดเป็ นร้ อยละ 29 รองลงมาคือรายได้ ต่อเดือนระหว่ าง 5,000-15,000
บาท จํานวน 75 คนคิดเป็ นร้ อยละ 18.75 รายได้ ต่อเดือนมากกว่า30,000 บาท จํานวน 29 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 3
คณะพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นคณะCIBA จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.5
รองลงมาคือคณะCAICจํานวน 142 คนคิดเป็ นร้ อยละ 35.5 รองลงมาคือคณะCITEจํานวน 39
คนคิดเป็ นร้ อยละ 9.75 รองลงมาคือคณะCIMจํานวน 35 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.75 รองลงมาคือ
คณะอืนๆจํานวน 34 คนคิดเป็ นร้ อยละ 8.5
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9.สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ แบ่งผลการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
และข้ อมูลปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า โดยสามารถสรุปผลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
9.1 ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ขนาดตัวอย่างทีทําการศึกษาในครังนีมีจาํ นวนทังสิน 400 คน โดยแบ่งเป็ นคนจีน
จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 คนไทย จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ส่วนใหญ่มี
เพศชาย จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 มีอายุ 18-25ปี จํานวน 318 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 79.5 มีร ายได้ 15,001-20,000 บาท จํา นวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 มีคณะCIBA
จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.5
9.2 ข้ อมูลปัจจัยการวัดความภักดีของลูกค้ า
ผลการศึกษา พบว่ า นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรี ยนทีมหาวิ ทยาลั ยธุรกิจที
เป็ นตัวอย่างช่องทางการทราบข้ อมูลโทรศัพท์มือถือ OPPO ผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
นิตยสารมากทีสุด ส่วนใหญ่คิดว่าตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือของ OPPO เป็ นสินค้ าที
นิยมของประชาชนทัวไป และข้ อดีของโทรศัพท์มือถือ OPPO คือการใช้ งานทีสะดวกมากและมี
แฟชันมากทีสุด คิดว่าบริการของโทรศัพท์มือถือ OPPO ทัวไปมากทีสุด ความรู้สกึ ไปทีร้ านค้ าของ
โทรศัพท์มือถือ OPPO เป็ นรู้สึกทัวไปมากทีสุด เหตุผลทีไม่พอใจต่อการบริ การหลังการขายคือ
บริการหลังการขายทีไม่ดีมากทีสุด นอกจากนี ยังพบว่า บริเวณใกล้ สามารถหาซือโทรศัพท์ OPPO
ได้ สะดวก ช่ องทางส่วนใหญ่ การซือโทรศัพท์มือถือ OPPO คือซือทีร้ านค้ าของโทรศั พ ท์มือ ถื อ
OPPO เหตุผลในการซือโทรศัพท์ OPPO คือฟั งก์ชันมากทีสุด ความพึ งพอใจต่อบริ การหลังการ
ขายของโทรศัพท์มือถือ OPPO ส่วนใหญ่คิดว่าพอใจ ราคาของ OPPO ส่วนใหญ่คิดว่าราคารับได้
และสิงที OPPO ยังจําเป็ นต้ องปรับปรุงคือบริการหลังการขาย มากทีสุด
9.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการศึกษาวิจัยครังนีได้ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ข้ อมูลปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า โดยใช้ สถิติไค-สแควร์ในการทดสอบ ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0. 05
10.ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็น ว่ า ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ OPPO ในมหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์ มีเพศ และ สัญชาติ แตกต่างกัน มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
OPPO แตกต่างกัน ดังนันนักการตลาด บริ ษัท และองค์กรต่าง ๆ ควรให้ ความสนใจกับความ
แตกต่างของเพศผู้บริโภคและสัญชาติ ทําการปรับเปลียนทีสอดคล้ องกับโทรศัพท์ OPPO เพือให้
โทรศัพท์ OPPO สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคมากขึน
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10.2 ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
(1) ควรมีก ารศึ ก ษาเปรี ยบเทียบความภักดีใ นตราสิน ค้ าโทรศั พท์มือถื อตรา
สินค้ าอืนๆเช่น Samsung Huawei, Appleและ Xiaomi เป็ นต้ นเพือทราบถึงพฤติกรรมและอาจทํา
การวิเคราะห์ถึงส่วนแบ่งการตลาดทีสําคัญของโทรศัพท์มือถือในตราสินค้ าต่างๆ
(2) ดําเนินการสํารวจความภักดีของลูกค้ าและประเมินผลอย่างสมําเสมอ บริษัท
ทีมีลูกค้ าประจําสูงมักมีการ ลงทุนจํานวนมากในการทําความเข้ าใจการเปลียนแปลงความต้ องการ
ของลู ก ค้ า ติด ตามความต้ องการและความไม่ พอใจของลู กค้ า อย่ า งต่ อเนือง และใช้ มาตรการ
ปรั บปรุ งทีสอดคล้ องกัน การสํารวจความภักดีของลูกค้ าควรทําซําเป็ นประจํา ผลการสํารวจจะ
ส่งผลโดยตรงต่ อ ทุ ก แง่ มุมของกลยุ ทธ์ของ บริ ษัท และมีผลกระทบอย่ า งมากต่ อผลกํา ไรของ
บริษัท
(3) ดําเนินการสํารวจความภักดีของลูกค้ าและประเมินผลอย่างสมําเสมอ บริษัท
ทีมีลูกค้ าประจําสูงมักมีการลงทุนจํานวนมากในการทําความเข้ าใจการเปลียนแปลงความต้ องการ
ของลู ก ค้ า ติด ตามความต้ องการและความไม่ พอใจของลู กค้ า อย่ า งต่ อเนือง และใช้ มาตรการ
ปรั บปรุ งทีสอดคล้ องกัน การสํารวจความภักดีของลูกค้ าควรทําซําเป็ นประจํา ผลการสํารวจจะ
ส่งผลโดยตรงต่ อ ทุ ก แง่ มุมของกลยุ ทธ์ของ บริ ษัท และมีผลกระทบอย่ า งมากต่ อผลกํา ไรของ
บริษัท
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