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การรับรูค้วามแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และความภักดีต่อตราสนิคา้สมารท์โฟนที่
มีผลต่อความตั้งใจซื้อแท็บเล็ตในเขตกรงุเทพมหานคร  
Perception of the difference between smartphone and tablet and loyalty to the 
brand of smartphone that affect the intention to purchase tablet 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และความ
ภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟนท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ต กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 310 คน ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้านกิจกรรมการใช้งาน และความภักดีต่อตราสินค้า
สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ตของผู้บริโภคสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ความภักดีต่อตราสินค้า, ความต้ังใจซ้ือ, ความแตกต่างระหว่างตราสินค้า 

 
Abstract 

This research aims at studying the awareness of differences between smart phone and 
tablet and brand loyalty to smart phone affecting the purchasing intention of tablets. The 
samples used in this study were smart phone users living in Bangkok. A Questionnaire was used 
to collect data no 310 people with the Multi-Stage Sampling method. The statistics used in data 
analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation and Multiple Linear Regression Analysis. The 
research found that  the brand loyalty to smart phone products influenced the intention of 
smart phone consumers in Bangkok to buy tablets the most; second is the awareness of 
differences between smart phones and tablet regarding operation activities with statistical 
significance at level .05. 
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1.บทนํา 
 มูลค่าของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีแนวโน้มตกต่ําติดต่อกันหลายปี International Data 
Corporation. (2013) เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปให้ความนิยมอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Device) 
มากข้ึน เพราะมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา สะดวกในการพกติดตัว ทําให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงให้ความสนใจขยาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงกับตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีหดตัว และขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาด
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนท่ีให้มากข้ึน การคาดการณ์แนวโน้มสัดส่วนระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา
กับแท็บเล็ตท่ัวโลก พบว่าสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ซ่ึงสวนทางกับ
แนวโน้มของแท็บเล็ตท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2556 แท็บเล็ตมีสัดส่วนท่ีมากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลแบบพกพา แท็บเล็ตจะจํานวนอยู่ท่ี 240 ล้านเครื่อง และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา จะมีจํานวนอยู่ท่ี 
207 ล้านเครื่อง ตลาดอเมริกาเหนือครองสัดส่วนของตลาดใหญ่ท่ีสุดร้อยละ 35 คิดเปน็จํานวน 85 ล้านเครื่อง ตลาด
รองลงมาคือจีน ร้อยละ 27 คิดเป็นจํานวน 65 ล้านเครื่อง จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของตลาดของแท็บเล็ตในอนาคตจะ
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสัดส่วนของแท็บเล็ตจะมีมากกว่าสัดส่วนของคอมพิวเตอร์แบบพกพา และตลาด
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศเกิดใหม่ก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี (NPD DisplaySearch, 2013). 

บริษัทไอดีซี (ประเทศไทย) จํากัด   กล่าวว่าไอดีซีคาดการณ์ว่าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี 
โดยรวมปีนี้จะมีตัวเลขซ้ือขายประมาณ 3.4 ล้านเครื่อง แบ่งเป็นโน้ตบุ๊ก ประมาณ 1.8 ล้านเครื่อง  และคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 1.6 ล้านเครื่อง  โดยตลาดท่ีมีตัวเลขการชะลอตัวคือตลาดโน้ตบุ๊ก  ท่ีคาดว่าจะติดลบราว 7%  ถือเป็นการติด
ลบต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ภายหลังจากปีท่ีผ่านมาเป็นปีแรกท่ีตลาดโน้ตบุ๊กติดลบ 3% ส่วนตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่
ในภาวะทรงตัว  ท้ังนี้แนวโน้มการชะลอตัวของตลาดไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในไทยแต่เป็นในทิศทางเดียวกับตลาดใน
ภูมิภาค  โดยปัจจัยท่ีทําให้ตลาดพีซีชะลอตัวนั้นเป็นผลมาจากดีมานด์และซัพพลาย โดยบางส่วนหันไปซ้ือสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต   (IDC, 2013). 

ตลาดสมาร์ทโฟนนั้นคาดว่าตลาดรวมจะมีตัวเลขประมาณ 9 ล้านเครื่อง เติบโตข้ึน 70%  โดยสัดส่วนการ
ซ้ือเคร่ืองใหม่ท่ีเป็นสมาร์ทโฟนจะเพิ่มข้ึนจาก 20% เป็น 40%  ซ่ึงการเติบโตของสมาร์ทโฟนนั้นจะเป็นกลุ่มสมาร์ท
โฟนตลาดล่างราคาตํ่ากวา่ 6,000 บาท โดยปัจจัยผลักดันให้ตลาดเติบโตมาจากการเปิดบริการ 3 จ ี และการเข้ามา
แข่งขันในตลาดเคร่ืองลูกข่ายของโอเปอเรเตอร์ เพ่ือการผลักดันการใช้ดาต้าในส่วนของตลาดแท็บเล็ต ปีนี้คาดว่า
ตลาดจะเติบโต 94%   โดยมีตัวเลขซ้ือขายประมาณ 5.3 ล้านเครื่อง (รวมโครงการแท็บเล็ตนักเรียน 1.6 ล้าน
เครื่อง)  จากเดิมปีท่ีผ่านมามียอดประมาณ 2 ล้านเคร่ือง  โดยตลาดท่ีมีการเติบโตสูงสุดคือตลาดล่างราคาตํ่ากว่า 6 
พันบาท ซ่ึงการลงมาแข่งขันในตลาดล่างของผู้ผลติแบรนด์เนมท้ังเอเซอร์ เอซุส  รวมไปถึงเอชพี และเลอโนโว ท่ี
กําลังเข้ามาในตลาดดังกล่าว เป็นตัวผลักดันให้ตลาดเติบโตข้ึน ขณะที่กระแสความนิยมแท็บเลตจากจีนจะค่อยๆ
ลดลง ส่วนแท็บเล็ตกลางและบนนั้น เป็นของผู้ผลิต 2 รายหลัก คือแอปเปิล และซัมซุง ท่ีครองตลาดไว้หมด   

จากผลสํารวจยังพบอีกว่า กิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ รับส่งอีเมล 54.4%, ค้นหาข้อมูล 
52.5%, เครือข่ายสังคมออนไลน์ 33.2%, อ่านข่าว/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 31.7%, ดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุออนไลน์ 
21%, ดาวน์โหลด 16.5%, เล่นเกมออนไลน์ 13.2%, ทําธุรกรรมทางการเงิน 12.8%, ซ้ือสินค้าและบริการ 10.2%, 
ดูข่าวสารหุ้น 7.6%, ซ้ือต๋ัวโดยสารออนไลน์ 7.3% และอื่นๆ 2.1% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
องค์การมหาชน, 2556) 
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จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาตลาดของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
เนื่องจากแนวโน้มของตลาดท้ัง 2 นั้น มีการเจริญเติบแบบก้าวกระโดดและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  การที่เข้าใจถึงการ
รับรู้และความต้องการในด้านต่างๆของลูกค้าและนํามาพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าให้มากท่ีสุด  ผู้ใช้มีความรู้สามารถ
ใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย ค่าบริการท่ีไม่แพง อีกท้ังในส่วนของตรา
สินค้านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อความตั้งใจซ้ือของลูกค้าท้ังนี้เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการประยุกต์แผนการตลาดของ
นักการตลาด ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ท
โฟนท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ตของผู้บริโภคสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย  
            การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบตอบด้วยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และมีสมาร์ทโฟนไว้ในการครอบครองอย่างน้อย 1 เครื่อง ในการกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  G*Power โดยโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการกําหนดขนาดตัวอย่าง
โดยอ้างอิงกับสถิติท่ีเลือกใช้ในการแปลผลการวิจัย (ดูการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ในภาคผนวก)โดยใน
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple 
Regression Analysis) กําหนดให้ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) มีขนาดกลางเท่ากับ 0.15 (นงลักษณ์ วิรัชชัย

,2555 : 76) ค่าแอลฟ่า (α) 0.05 และค่าเบต้า (β) 0.95 ตัวแปรทํานายมีจํานวน 6 ตัวแปรจึงมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีอย่างตํ่าเท่ากับ 146 คน อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูล 310 ชุด เนื่องจากค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีได้จากโปรแกรม G*Power เป็นค่าท่ีได้ผลในทางสถิติ แต่เพ่ือให้ได้ผลในทางธุรกิจจึงต้องมีการปรับขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับงานวิจัยเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน (นงลักษณ์ วิรัชชัย,2555 : 83) การสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) 
   

4. อุปกรณ์และวิธีการ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
คําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
แบรนด์สมาร์ทโฟนท่ีใช้  ลักษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรู้ความแตกต่างระหว่าง
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จํานวน 25 ข้อ โดยครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์ ด้านระบบ
ปฎิบัติการ ด้านระบบเครือข่าย และด้านกิจกรรมการใช้งาน ลักษณะคําถามใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
ส่วนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟน จํานวน 4 ข้อ ลักษณะคําถามใช้มาตรวัดแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ และส่วนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ต จํานวน 4 ข้อ ลักษณะคําถามใช้มาตรวัดแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับ (1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ถึง 5 = เห็นด้วยมากท่ีสุด) 
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 การวิจัยคร้ังนี้มีการทดสอบเคร่ืองมือวิจัยในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  และ  
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการพิจารณา และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดสอบ (Pre-
Test) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอ
นบาค (Coefficient Alpha) ผลการทดสอบพบว่า ทุกตัวแปรในแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า เกิน 0.70 
(Hair et al., 1998) ดังนั้นแบบสอบถามสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression)  
  
5. ผลการวิจัย  
   จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 310 คน พบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้สมาร์ทโฟน เป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน 
อายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาท และใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์ Apple 
 สําหรับ ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พบว่า ในด้าน
ดา้นฮาร์ดแวร์ ผู้บริโภคท่ีใช้สมาร์ทโฟนให้เห็นว่าหน้าจอแท็บเล็ตให้ภาพที่สบายสายตากว่าสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ใน
ด้านซอฟท์แวร์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้สมาร์ทโฟนเห็นว่าแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถทํางานบนแท็บเล็ตมีหลากหลายกว่า
สมาร์ทโฟน ส่วนด้านระบบปฎิบัติการ พบว่า ความสามารถในการประหยัดพลังงานระหว่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟ
นมีความแตกต่างกันมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้านระบบเครือข่าย พบว่า ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลกับ
อุปกรณ์อ่ืนๆของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีความรวดเร็วท่ีมีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านกิจกรรมการ
ใช้งาน พบว่า การอ่านหนังสือระหว่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
ตั้งใจซ้ือแท็บเล็ต พบว่า การจะซ้ือแท็บเล็ตจะนึกถึงตราสินค้าของสมาร์ทโฟนท่ีใช้เป็นอันดับแรก และ พิจารณาแท็บ
เล็ตท่ีมีแบรนด์เดียวกันกับสมาร์ทโฟนก่อน  

ผลการทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  และความภักดีต่อตรา
สินค้าท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือแท็บเล็ตของผู้บริโภคท่ีใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรทั้งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ต ได้ร้อยละ 49.3 โดยความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ตได้รับอิทธิพล
รวมจากความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด และการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ด้านกิจกรรมการใช้งาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6. อภิปราย 
 จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้านกิจกรรมการใช้งานมีผล
ต่อความต้ังใจซ้ือแท็บเล็ต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชจรินทร์ ศรีสุววรณ์ (2553)  ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
และปัจจัยท่ีมีผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นให้ตรงต่อความต้อง การ และต้องการความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้งาน
ได้ทุกท่ีทุกเวลา อาจจะพิจารณาได้ว่าเนื่องจากแท็บเล็ตรองรับทุกๆแอพพลิเคชั่นท่ีทํางานบนสมาร์ทโฟนได้ เม่ือการ
ใช้งานแบบเดียวกันระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ใช้จะรู้สึกว่าการใช้งานบนแท็บเล็ตมีความสะดวก สบาย
มากกว่าสมาร์ทโฟน เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง รับชมสื่อดิจิตอล เพราะด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าทําให้ผู้ใช้ไม่
เกิดความเม่ือยล้า อีกท้ังแท็บเล็ตในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีน้ําหนักท่ีเบาลงและมีให้เลือกหลายขนาดจึงทําให้
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ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมีลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีต่าง กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริประภา 
วุฒิชนม์ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค 
พบว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์ เคลื่อนท่ีสมาร์ท
โฟน ซ่ึงหากระยะเวลาท่ีใช้ในการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวันเพ่ิมข้ึนจะทําให้โอกาสในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้น ส่วนการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบ
ปฎิบัติการ และระบบเครือข่ายไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ตนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า เนื่องจากแท็บเล็ตถูกพัฒนา
มาจากสมาร์ทโฟนโดยใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การรองรับแอพพลิเคชั่น ระบบปฎิบัติการ และการเชื่อมต่อ
เครือข่าย ร่วมกันอย่างเป็นมาตรฐานสากล จึงทําให้ผู้บริโภคมองไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตในด้านต่างๆตามท่ีได้กล่าวมา 
    จากผลการวิจัยพบว่า ความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟนมีผลต่อความตั้งใจซ้ือแท็บเล็ต พบว่า ผู้ท่ีมี
ความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟนท่ีอยู่ในระดับมากเมื่อต้ังใจจะซื้อแท็บเล็ตก็จะคิดตราสินค้าเดียวกับสมาร์ทโฟน 
ก่อนเป็นอันดับแรก อาจจะกล่าวได้ว่า เม่ือมีความภักดีท่ีมีต่อตราสินค้าเดิมเม่ือจะซ้ือสินค้าในอนาคตมีแนวโน้มท่ี
ผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าใหม่ท่ีมีตราสินค้าเดิม ลูกค้าท่ีมีความภักดีเป็นอย่างมาก จะสามารถมีส่วนได้ส่วนเสียทาง
การตลาดที่ดีอย่างมีนัยสําคัญ ความภักดีต่อตราสินค้านั้นๆ แล้ว โดยเกิดจากประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้นๆก่อน 
จึงเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้า ย่ิงผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้ามากข้ึน ก็จะย่ิงทําให้ตราสินค้ามีอํานาจทาง
การค้ามากข้ึนไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความคาดหวัง ร้านค้าจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยเก่ียวกับการการรับรู้ความแตกต่างระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เนื่องจากการใช้
ชิ้นส่วน แอพพลิเคชั่นร่วมกันและรูปการใช้งานคล้ายกันจนทําให้ผู้บริโภคไม่เห็นถึงความแตกต่างกัน ดังนั้นควร
นําเสนอจุดเด็นของแท็บเล็ตผ่านกิจกรรมการใช้งานต่างๆกัน โดยการใช้การจําลองเหตุการณ์ เช่น ใช้แท็บเล็ตอ่าน
หนังสือแล้วจะช่วยถนอมสายตา ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้อย่างเร้าอารมณ์ ความสามารถในการทํางานท่ีครอบคลุม
เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัว  ไม่พยายามสื่อสารให้มีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟน เพราะจะไม่รับความสนใจ
จากผู้บริโภค 
     2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการความภักดีต่อตราสินค้าสมาร์ทโฟน เม่ือผู้ประกอบจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ควรจะเร่ิมจากฐานลูกค้าเดิมก่อน เพราะเสียต้นทุนถูกกว่าการหาฐานลูกค้าใหม่และสภาพการแข่งขันของตลาดท่ี
รุนแรงและผลิตภัณฑ์ท่ีจะออกใหม่นั้นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือท่ีจะใช้ ความเชี่ยวชาญ 
เครื่องจักร แรงงาน ท่ีมีอยู่เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และช่วยต้องยํ้าภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

สําหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจัยควรศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น ทฤษฎีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(TAM) คุณค่าตราสินค้า เป็นต้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งรายได้ การศึกษา และวิถีชีวิตของประชากรสูง ดังนั้นควรจะระบุพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาตาม
ตา่งจังหวัดท่ีมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน และเป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการซ้ือสินค้าเพ่ือสร้างแนวทางในการสื่อสารตราสินค้ากับ
ผู้บริโภคได้ตรงกับลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆ เป็นการขยายฐานลูกค้าให้กับธุรกิจ 
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