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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช ้My by CAT ดา้น 
อายุ อาชีพ และรายได้ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ My by CAT 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ 
ระหว่างการส่งเสริมทางการตลาดกบัความภกัดีต่อแบรนด์ My by CAT เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ช้My 
by CAT จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใชเ้ทคนิค One-
way ANOVA และ Pearson Correlation ผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ช ้My by CAT มีระดบัความภกัดี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ช้ My by CAT ท่ีมีอายุ และรายได้ ท่ี
แตกต่างกนัมี ระดบัความภกัดี ท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ผูใ้ช้My by CAT ท่ีมี
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความภกัดีท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่ การส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

1. บทน า 
ในยุค Digital ท่ีทุกธุรกิจตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ และยุคสมยั ไม่ว่าจะเป็น

ความเส่ียงท่ีไม่อาจคาดเดา เช่น Covid-19 หรือปัจจยัทางการเมือง ธุรกิจจึงตอ้งมีตวัช่วย ในการ
บริหารจดัการ จูงใจ และท าให้เกิดยอดขายได้ “การส่งเสริมการตลาด” หรือ Promotion mix คือ
กุญแจส าคญัในการตอบโจทยเ์ร่ืองการส่งเสริมการขาย ใหก้า้วไปอีกระดบั โดย Promotion mix 

ในยคุสมยัท่ีกา้วเขาสู่ Digital ธุรกิจท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในตลาดการแข่งขนั ก็คงจะเป็น
ธุรกิจโทรคมนาคม โดยช่องทางการส่ือสารและการใช้ Data มากท่ีสุด และทุกๆคนมีอุปกรณ์ท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ก็คงจะหนีไม่พ้น การส่ือสารด้วยเครือข่ายมือถือผ่าน 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



Smartphone โดยในตลาดการแข่งขนัมีผูใ้ห้บริการการคา้ปลีกบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจ าแนกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู ้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีโครงข่ายหรือมีสิทธ์ิในการใช้ โครงข่าย 
(Mobile Network Operators – MNOs)และ (2) ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนโครงข่ายเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operators – MVNOs) ดงัน้ี  

หากค านวณส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนผูใ้ช้บริการของตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีพบว่า 
กลุ่มบริษทั AIS มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษทั TRUE มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 31.6 กลุ่มบริษทั DTAC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.9 ตามดว้ยกลุ่ม CAT มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 2.37 และกลุ่มบริษทั TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.13 ตามล าดบั ( ส านกัวชิาการและ
จดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สายงานกิจการโทรคมนาคม, 2562) 

เห็นไดว้า่การตลาดของผูใ้ห้บริการการคา้ปลีกบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแข่งขนัท่ี
สูงมาก มีสถาบนัเอกชนท่ีเปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเลือกใชเ้ครือข่ายมือถือท่ีไดรั้บความนิยมได ้3 ค่าย
หลกั คือ DTAC, TRUE และ AIS และยงัมีหน่วยงานรัฐ ช่ือว่า My by CAT ท่ีมีกลุ่มผูใ้ช้อยู่เฉพาะ
กลุ่มมาก 

ผูใ้หบ้ริการต่างตอ้งการความภกัดีจากผูบ้ริโภค (ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ,์ 2551) ความภกัดี
ของลูกคา้เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาความส าเร็จขององคก์ร ความภกัดียงัไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจของลูกคา้ เพราะความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความภกัดี 
(Bourdeau, 2005) และย ังมีปัจจัย ท่ีส าคัญส่งผลต่อความภักดี คือ การส่ือสารการตลาดท่ีมี
ประสิทธิผล 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองการส่งเสริมทางการตลาดของ My by CAT ท่ีส่งผลต่อ
ภกัดีของลูกคา้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หรือพิจารณาถึงความตอ้งการและปัญหา เพื่อท่ีจะ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการส่งเสริมทางการตลาดของ My by CAT และการให้บริการของ 
My by CAT ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาความภกัดีต่อแบรนด ์My by CAT 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความภกัดีต่อแบรนด ์My by CAT ของลูกคา้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งเสริมทางการตลาดกบัความภกัดีต่อแบรนด์ My by 

CAT 
 
 



3. สมมติฐานของการวจิัย 
3.1 ผูใ้ช้ My by CAT ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความภกัดีต่อแบรนด์ My by CAT

แตกต่างกนั 
3.2 การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อแบรนด ์My by CAT 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าผลการวิจยัที่ไดไ้ปปรับใช้ในการปรับปรุงการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อท า

แผนการตลาด 
 4.2 สามารถเป็นขอ้มูลแก่องค์กร My by CAT เพื่อพฒันาและต่อยอดกลยุทธ์การส่งเสริมทาง

การตลาดต่อไป 
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
5.1 งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อ

แบรนด ์My by CAT 
5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตัวแปรอสิระ ประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได ้
การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Mix) 
- การโฆษณา (Advertising) 
- การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 
- การท าการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
- การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
- การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
ความภักดีของลูกค้า 

- ทศันคติ 
- พฤติกรรม 



- ความมัน่คง 
- ความไวว้างใจ 

 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู ้วิจ ัยได้วิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามชนิดปลายปิด แบบสอบถามสร้างข้ึนจากหลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 3ตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และ
รายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีท่ีมีต่อแบรนด ์My by CAT 

 

7. ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 400 คน จ าแนกตาม อาย ุอาชีพ รายได ้ไดด้งัน้ี 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 – 45 ปี จ  านวน 218 คน คิด 

เป็นร้อยละ 54.50  
อาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 216 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 
รายได ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 

222 คนคิดเป็นร้อยละ 55.50 
ผลการวเิคราะห์การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Mix) 
พบว่า ผูใ้ช้My by CAT มีระดบัความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่

ในมาก ( X =3.55, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย ( X  = 3.67, S.D. = 0.67) การประชาสัมพนัธ์ ( X  =3.56, S.D. = 0.68) การท า
การตลาดทางตรง ( X  = 3.55, S.D. = 0.73) การโฆษณา ( X = 3.51, S.D. = 0.72) การส่งเสริมการ
ขาย ( X = 3.47, S.D. = 0.84) ตามล าดบัตารางท่ี1 
 
 
 



ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion 
Mix) 

   ( n = 400 ) 
การส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion Mix) 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
การโฆษณา  
(Advertising) 

3.51 0.72 มาก 

การประชาสัมพนัธ์  
(Public Relation) 

3.56 0.68 มาก 

การท าการตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

3.55 0.73 มาก 

การส่งเสริมการขาย  
(Sale Promotion) 

3.47 0.84 มาก 
 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย  
(Personal Selling) 

3.67 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.55 0.64 มาก 
 
ผลการวเิคราะห์ความภักดีทีม่ีต่อ My by CAT 

พบว่า ผูใ้ช้My by CAT มีระดับความคิดเห็นต่อความภักดีท่ีมีต่อ My by CAT โดย
ภาพรวมอยู่ในมาก ( X =3.69, S.D. = 0.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ( X  = 3.71, S.D. = 0.63) ดา้นพฤติกรรม ( X  =3.69, S.D. = 0.64) ดา้น
ความมัน่คง ( X  = 3.69, S.D. = 0.61) ดา้นทศันคติ ( X = 3.66, S.D. = 0.64) ตามล าดบัตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความภกัดีท่ีมีต่อ My by CAT 
   ( n = 400 ) 

ความภกัดีท่ีมีต่อ My by CAT 
ระดบัความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ดา้นทศันคติ 3.66 0.64 มาก 
ดา้นพฤติกรรม 3.69 0.64 มาก 

ดา้นความมัน่คง 3.69 0.61 มาก 
ดา้นความไวว้างใจ 3.71 0.63 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.69 มาก 
 
ผลการทดสองสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ช ้My by CAT ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อแบรนด์ 
My by CAT แตกต่างกนั พบวา่ ผูใ้ช ้My by CAT ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อ
แบรนด ์My by CAT แตกต่างกนั ตามตารางท่ี3 
 
ตารางที ่3 การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล My by CAT 
 

ความภกัดี 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

อาย ุ อาชีพ รายได ้
การโฆษณา  
(Advertising) ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การประชาสัมพนัธ์  
(Public Relation) ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การท าการตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การส่งเสริมการขาย  
(Sale Promotion) ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion mix) ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 



สมมติฐานที่ 2 การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อแบรนด์ My by 
CAT พบว่า การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อแบรนด์ My by CAT ใน
ระดบัปานกลาง ตามตารางท่ี4 

 
ตารางที ่4 การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อแบรนด ์My by CAT 

 (n = 400) 

 
ดา้น

ทศันคติ 
ดา้น

พฤติกรรม 
ดา้นความ
มัน่คง 

ดา้นความ
ไวว้างใจ 

ความภกัดี 

การโฆษณา 
(Advertising) ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
การประชาสัมพนัธ์ 
(Public Relation) 

 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 

การท าการตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
การส่งเสริมการขาย  
(Sale Promotion) ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion mix) ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

8. อภิปรายผล 
การส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์ My by CAT มี

ประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
8.1 วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด พบวา่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก โดยดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจากทั้ง 4 ดา้น อาจเป็นเพราะ ผูใ้ช ้มี
ความคุน้เคย การขายแบบเก่า และกลุ่มผูว้ิจยั เป็นผูท่ี้ใชง้าน My by CAT อยูแ่ลว้ จึงมีความคุน้เคย
กบัการใหพ้นกังานขายเขา้มาเสนอและช้ีแนะโปรโมชัน่ และลายละเอียดมากกวา่ 

8.2 ความภกัดีท่ีมีต่อ My by CAT โดยภาพรวมอยู่ในมาก เน่ืองจากผูใ้ช้ มีความคุน้เคย
กบัMy by CAT มาเป็นเวลานาน และหน่วยงานเป็นของ รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีความมัน่คง ประกอบกบั
ส่วนส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.37 (จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562) 
ซ่ึงท าให้โครงข่ายมีการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วกวา่ เพราะไม่ตอ้งแยง่กนัดึงขอ้มูลเครือข่ายจาก



เสาสัญญาณเดียวกนั กบัเครือข่ายอ่ืนๆท่ีมีผูใ้ช้งานเยอะ ท าให้ศกัยภาพของเครือข่ายสูง เกิดความ
ตอ้งการใชง้านต่อ จนเกิดเป็นความไวว้างใจในท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ช้ My by CAT ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อแบ
รนด ์My by CATแตกต่างกนั พบวา่  

1.1 อายุของผูใ้ช้My by CAT ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความภกัดีไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

1.2 อาชีพของผูใ้ช ้My by CAT ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความภกัดี โดยรวมแตกต่างกนั 
และมีความแตกต่างกนัอยู่ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความมัน่คง ดา้นความ
ไวว้างใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ กบั พนกังานบริษทัเอกชน และ 
ขา้ราชการ กบั ธุรกิจส่วนตวั/ประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงทรอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี บุญทา, 
(2557) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G MY by CAT 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปทุมธานี โดยผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 3G MY by CAT ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26–35 ปี สถานภาพโสด การศึกษา อยู่
ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G MY by 
CAT แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางสถิติแลว้ พบวา่ ทุกดา้น อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
และธุรกิจส่วนตวั/ประกอบอาชีพอิสระ จะมีความเห็น ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความมัน่คง 
และ ดา้นความไวว้างใจ มากกว่าขา้ราชการทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนัเน่ืองมาจาก 
My by CAT มีจุดเด่นคือเร่ืองการโทรออกต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการใชง้านท่ีผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั 
หรือบริษทัเอกชนตอ้งการมาก ประกอบกบัการใช้งานในต่างประเทศนั้นและประสิทธิภาพดีกวา่ 
เครือข่ายมือถืออ่ืนๆ ดงันั้น  

1.3 รายไดข้องผูใ้ชท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความภกัดีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยั กฤษดา เชียรวฒันสุข และสรญา เข็มเจริญ (2562) เร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ี
ผลการวิจัยบอกว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความความภักดีโดย
ภาพรวม ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะลูกคา้ AIS ละลูฏคา้ My by CAT มีลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ต่างกนั จึงมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั 

 



สมมติฐานที่ 2 การส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อแบรนด์ My 
by CAT พบวา่ การส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัความ
ภักดีของผูใ้ช้ My by CAT โดยรวมในระดับปานกลาง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
งานวิจยัท่ีคล้ายคลึงกันกบั กฤษดา เชียรวฒันสุข และสรญา เข็มเจริญ (2562) เร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ี
ผลการวิจยับอกว่า ส าหรับปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการในระดบัสูงนั้น พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์สูงสุดรองลงมา
คือดา้นกระบวนการให้บริการดา้นส่งเสริม การตลาด และดา้นราคาตามล าดบั โดยงานวจิยัน้ีมองวา่
การท าการตลาด ไม่ไดมี้ผลกบัความภกัดีต่อแบรนด์ในระดบัสูง ดงักล่าวมา เน่ืองจากความภดีัต่อ
แบรนด ์อาจมีส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีมีผลดว้ย โดยไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมการตลาดเพียงอยา่งเดียว 
 

ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยัน้ี สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ 

ขอ้เสนอแนะท่ีได ้จากการศึกษาวจิยั และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ความภกัดีท่ีแตกต่าง

กนัโดยท่ีความภกัดีของพนกังานบริษทัเอกชนและธุรกิจส่วนตวั/ประกอบอาชีพอิสระนั้น มีมากกวา่
ขา้ราชการท่ีเป็นเจา้ของ My by CAT เสียอีก ดงันั้น เพื่อรักษาศรัทธาในองค์กร บริษทัควรมุ่งเน้น
และใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นความภกัดี และดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีท างารขา้ราชการใหม้ากข้ึน ในทั้ง
4ดา้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางบริหารงานของบริษทั ท่ีจะส่งผลให้ขา้ราชการมีควาภกัดีในระดบัสูง
ข้ึนต่อไป 

2. My by CAT ควรให้ความส าคัญกับเคร่ืองมือทางการตลาดตัวอ่ืน นอกจาก การ
ส่งเสริมการตลาด ให้มากกวา่ เน่ืองจากการสร้างความภกัดี อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ร่วมกบั 
การส่งเสริมการตลาดดว้ย เช่น ส่วนประสมการตลาด หรือ การส่ือสารตรา 
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