49

ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ HUAWEI
ของนักศึกษาจี นและนักศึกษาไทย
LIU YANG*
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพื อศึ กษาปั จจั ยส่วนบุ คคลทีมีต่อความภั ก ดี ข อง
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Huawei ) เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความภักดีของ
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Huawei วิจัยนีเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลจากนักศึ กษาจีนและนักศึกษาไทยเรี ยนที
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ จํา นวน
คนและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) คือค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ อนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า รายได้ ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า
คําสําคัญ: ความภักดีของลูกค้ า โทรศัพท์มือถือ Huawei แบบสอบถาม

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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บทนํา
กับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจตลาดในประเทศจีนความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ทผลิ
ี ตโดยองค์กรและการแข่งขันทีรุนแรงระหว่างองค์กรเนืองจากผู้บริโภคโดยเฉลี ยมี
ตัวเลือกทีง่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ทมีี ประโยชน์ชนิดเดียวกันความต้ องการของผู้บริโภคสําหรับสินค้ า
ส่วนบุคคล การเติบโตอย่างระเบิดความแตกต่างของสินค้ าและการแบ่งส่วนตลาดแบบเดียวกันมี
ผลต่ อการตัดสินใจเชิ งกลยุ ทธ์ของผู้ บริ หารระดับสูงระบบอ้ างอิงทีตรงทีสุดและน่ าเชื อถือทีสุด
สําหรับการวัดคุณภาพขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์กร มันคือความพึง
พอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นีและความภักดีต่อ บริษัท ความภักดีของลูกค้ าเป็ นตัวบ่งชีของ
พอร์ต โฟลิโอผลิตภัณฑ์ทสะท้
ี อนถึงพฤติกรรมความภักดีของผู้บริ โภคและผลกําไรในอนาคต
เพราะความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กรสามารถแปลโดยตรงเป็ นการขายในอนาคต ปี 2554
เป็ นจุ ดเปลียนในตลาดจีนสําหรั บโทรศั พท์มือถือแบรนด์ใหญ่ ๆ สงครามของสมาร์ ทโฟนหลาย
ประเภทตังแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการตลาดและการส่งเสริมการขาย ด้ วยการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจการแข่งขันในตลาดผู้บริโภคได้ กลายเป็ นรุนแรงมากขึน ในช่วงไม่กีปี ทีผ่าน
มาการวิจัยแบรนด์เป็ นหั วข้ อทีน่ าสนใจสําหรั บนั กวิ ชาการและธุรกิจเนืองจากแบรนด์มีอิทธิพล
สําคัญต่อการตัดสินใจซือของลูกค้ า เนือหาหลักของนักวิจัยในสาขาการวิจัยแบรนด์คือความภักดี
ต่อแบรนด์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความภักดีของแบรนด์เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญสําหรับ บริษัท ในการสร้ าง
ความได้ เ ปรี ยบในการแข่ งขัน อย่ า งยังยืน Google เพิ งประกาศยุ ติการสนั บ สนุ น โทรศั พท์ของ
Huawei ในวันนี ซึงอาจส่งผลให้ โทรศัพท์ Huawei ไม่สามารถอัพเดท Android เวอร์ชันต่อไปได้
รวมถึงในอนาคตอาจจะไม่สามารถใช้ แอปฯ ต่างๆ ของ Google ไม่ว่าจะเป็ น YouTube, Google
Maps, Gmail และแอปฯ อืนๆ ในเครือกูเกิลทังหมดบนโทรศัพท์ Huawei
นอกจากนัน ทีผ่านมาหัวเหว่ยก็ได้ มีการพัฒนาโปรเซสเซอร์ของตัวเองมาตลอด เห็น
ได้ จ ากในโทรศั พ ท์มื อ ถื อ Huawei ที ใช้ ชิ ป ของ HiSilicon ซึ งเป็ นบริ ษั ท ลู ก ของ Huawei เอง
รวมถึงได้ มีการให้ สัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับ สูงของ Huawei ว่าได้ มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
(OS) ของตัวเองขึนมาเป็ นแผนสํารองในกรณีทเกิ
ี ดเหตุเช่ นนีแล้ ว “เราได้ สร้ างระบบปฏิบัติการ
ของเราเองขึนมา เผือในกรณีว่าเราไม่สามารถใช้ ระบบปฏิบัติการของเจ้ าอืนได้ ” นาย Richard Yu
หัวหน้ าฝ่ ายผู้บริโภคของ Huawei ระบุ และล่าสุดเพิงมีรายงานข่าวระบุว่า ระบบปฏิบัติการของหัว
เหว่ยดังกล่าวมีชือว่า “Hongmeng” ซึงได้ ซ่มุ พัฒนามาตังแต่ปี 2012
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทีมี ต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei
. เพื อศึกษาความสัมพั นธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei
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สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานในการเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ HUAWEI
มีดังนี
1. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศมีอิทธิพล มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติมีอทิ ธิพล มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุมีอิทธิพล มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei แตกต่างกัน
4. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือนมีอิทธิพล มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าใน
ในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Huawei แตกต่างกัน
5. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ านคณะมี อิ ท ธิ พ ล มี ผ ลทํา ให้ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ าในในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Huawei แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษานีมีขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี
1.5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ในงานวิจัยครังนี คือ นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยศึกษาทีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
1.5.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562
1.5.3 ขอบเขตด้ านเนือหา
บทความนีศึกษาเรืองความภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ HUAWEI นันคือความภักดี
ของผู้บริ โภคต่อธุรกิจ วิธีทาํ ให้ ผ้ ูบริ โภคไว้ วางใจ เนือหาการวิจัยของเราคือสภาพทีเป็ นอยู่ของ
ความภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ HUAWEI ปัจจัยทีมีผลต่อผู้บริโภคและวิธกี ารปรับปรุง
1. ผลกระทบของส่วนแบ่ งการตลาดของโทรศัพท์มือถือ HUAWEI ต่ อความ
ภักดีของลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
2. ผลกระทบของบริ การหลังการขายโทรศัพท์มือถือ HUAWEI ต่อความภักดี
ของลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
3. การรับรู้แบรนด์ของโทรศัพท์มือถือ HUAWEI เป็ นความประทับใจในความ
ภักดีของลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
4. ทําความเข้ าใจกับความต้ องการซือของลูกค้ าและปรับปรุงความพึงพอใจของ
ลูกค้ าต่อความภักดีของลูกค้ าและวิธปี รับปรุง
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.สัญชาติ
3.อายุ
5.รายได้
6.คณะ

1.แบรนด์ขององค์กร
2.บริการ (บริการหลังการขาย)
3.ความสะดวกสบายในการซือ
4.ความพึงพอใจของลูกค้ า
㸦มาจากทฤษฎีของReichhleและ
Sasser. 1990㸧

ภาพที . กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจยั
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของลูกค้ าทีมีต่อโทรศัพท์มือถือ Huawei นันสูงมากซึง
ถู ก จํา กัด โดยประชากรตัวอย่ า งผลการวิ จั ย พบว่ า เพศระดับ นานาชาติ อ ายุ แ ละวิ ท ยาลั ย ไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญและมีอิทธิพลต่อความพึ งพอใจของแบรนด์ อย่างไรก็ตามรายได้
ส่วนบุคคลนันเกียวข้ องกับความพึ งพอใจของแบรนด์อย่างแน่ นอนซึงสามารถบอกได้ ว่าแบรนด์
Huawei เป็ นทีรักของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามเนืองจากอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจทําให้ กาํ ลัง
ซือของสินค้ าลดลง
การศึกษาความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Appleของนักศึกษาจีนและ
นักศึกษาไทยเรี ยนทีมหาวิ ทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ จําแนกตามเกณฑ์การวัดปั จจั ยทีมีผลต่ อความ
ภักดีของลูกค้ า สามารถสรุปได้ ดังนี
การศึกษาจํานวนมากแสดงให้ เห็นว่า:
(1). พนักงานบริ การควรให้ บริ การทีอบอุ่นและรอบคอบซึ งควรทําในอุตสาหกรรม
ใดๆ และจะสร้ างความประทับใจให้ กบั แบรนด์
(2). ในฐานะ บริษัท โทรศัพท์มือถือควรให้ ช่องทางช้ อปปิ งทีสะดวกสบายแก่ผ้ ูบริโภค
รวมถึงการเข้ า ถึงข้ อมู ลผลิ ตภัณฑ์โทรศั พท์มือถือของลู กค้ ารวมถึงบริ การทีสะดวกสบายตลอด
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กระบวนการซือและบริการหลังการขาย
(3). ลูกค้ าต้ องการได้ รับบริ การทางเทคนิคทีสมบูรณ์ในระหว่ างกระบวนการซื อและ
การใช้ งานเพือปกป้ องสิทธิของพวกเขา
(4). บุคลิกของแบรนด์โทรศัพท์มือถือได้ กลายเป็ นจุ ดเด่นของการดึงดูดลูกค้ าและ
เป็ นปัจจัยหลักสําหรับผู้บริโภคในการเลือกแบรนด์โทรศัพท์มือถืออีกครัง
(5). ภาพผลิ ตภัณฑ์ทีได้ รับจากผู้ บริ โภคผ่ านช่ องทางสือรวมถึงการปรากฏตั ว ของ
โทรศัพท์มือถือและเนือหาทางเทคโนโลยีโดยธรรมชาติจะช่วยให้ ลูกค้ าซือความปรารถนา
(6). ภาพลักษณ์องค์กรของ บริษัท โทรศัพท์มือถือจะมีผลกระทบทางสังคมบางอย่าง
หากลูกค้ าเห็นด้ วยกับ บริษัท เขาหรือเธอมักจะซือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยครั งนี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื อนําไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
สําหรับธุรกิจสมาร์ทโฟน หรือ สินค้ าทีต้ องการสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าทีมีความคล้ างคลึงกับ
Huawei ดังนี
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิ จั ยแสดงให้ เ ห็น ว่ า ผู้ ใช้ โทรศั พท์ Huawei ในมหาวิ ทยาลั ย ธุ ร กิจ
บัณฑิตย์ มีเพศ และอายุ ต่างกัน ทําให้ ความภักดีต่อตราสินค้ า Huawei ไม่ต่างกัน ดังนัน นักการ
ตลาด บริษัท องค์กรไม่ควรเน้ นประเด็นความสนใจเพศ และอายุของผู้บริโภค เนืองจากความ
ภั ก ดี ข องลุ ก ค้ าในการใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ Huawei นั นขึ นอยู่ กั บ การรั บ รู้ ส่ ว นบุ ค คลหรื อ
ประสบการณ์ของแต่ละบุลลดทีได้ รับ
(2)ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า
ผู้ใช้ โทรศัพท์ Huawei ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้ านการเชือมโยงความคิด
เกียวกับตราสินค้ านักการตลาดควรให้ ความสําคัญในการสร้ างการเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา
สินค้ า ให้ เกิดกับผู้บริโภค ด้ วยการสร้ างความเชือประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์
เสริมสร้ างคุณภาพของฟั งก์ชันหลักของโทรศัพท์มือถือลดค่าใช้ จ่ายในปริ มาณที
เหมาะสมปรับปรุงคุณภาพบริการหลังการขายมุ่งเน้ นไปทีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
(1) เนื องจากในการวิจั ยครั งนี เป็ นการศึ กษาเฉพาะกลุ่ มตัวอย่ างซึ งเป็ นเพี ยงผู้ ใช้
โทรศัพท์Huaweiในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เท่านัน จึงควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพืนที
อืนๆเพิมเติม หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืนทีเพือทราบถึงปั จจัยทีมีผล
ต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Huawei ของใช้ โ ทรศั พ ท์ Huaweiในสภาพแวดล้ อม และสภาพ
เศรษฐกิจทีแตกต่างกันออกไป
(2) การวิจัยนีใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน อาจมี

54

การเลือกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในรูปแบบอืนเพิมเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) ซึง เป็ นอีกวิธีหนึงทีน่าจะนํามาใช้ ประกอบการวิจัยเชิงสํารวจเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้ า Huawei ของผู้ใช้ โทรศัพท์ Huawei จากการสนทนากลุ่มจะทําให้ ได้ ข้อมูล
เชิงลึก ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิงสํารวจทําให้
ผลการวิจัยมีความชัดเจนยิงขึน
(3) นอกจากปั จจัยทีได้ จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้ านความภักดี
ในตราสินค้ า Huawei ของผู้ใช้ โทรศัพท์ Huawei ในด้ านอืนๆ ว่ามีปัจจัยใดอีกทีมีอทิ ธิพลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้ า Huawei เพือนําปัจจัยต่างๆ เหล่านันมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สินค้ าเพือเป็ น การสร้ างความภักดีในตราสินค้ าต่อไป
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