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ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ Apple ของ
นักศึกษาจี นและนักศึกษาไทย
BI JINGRAN*
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพื อศึ กษาปั จจั ยส่วนบุ คคลทีมีต่อความภั ก ดี ข อง
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple 2) เพือเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลและความภักดีของ
ลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple 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 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
ผลการวิจัยพบว่า คณะมีผลต่อแบรนด์ขององค์กร เพศ สัญชาติ รายได้ ต่อเดือนและ
คณะมีผลต่อบริการหลังการขาย สัญชาติ รายได้ ต่อเดือน และคณะมีผลต่อความสะดวกสบายใน
การซือ สัญชาติ รายได้ ต่อเดือน และคณะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า
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*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ว ของตลาดในระบบเศรษฐกิจ ความหลากหลายของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ทีผลิ ตโดยองค์ ก ร การแข่ งขั น ทีเพิ มขึนระหว่ า งองค์ ก ร ในฐานะผู้ บ ริ โภคทัวไปการ
เลือกใช้ สาธารณูปโภคประเภทเดียวกันนันเพิมขึน ความต้ องการของผู้บริโภคสําหรับสินค้ าส่วน
บุคคลกําลังขยาย ความแตกต่างและการแบ่งส่วนตลาดของสินค้ าชนิดเดียวกันมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริ หารระดับสูงมากขึน ระบบอ้ างอิงทีตรงทีสุดสําหรับการวัดคุณภาพ
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
ผู้บริโภคยังคงดําเนินต่อไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดผู้บริโภค
จะรุ น แรงมากขึ น ในปี
เป็ นจุ ดเปลี ยนทีสํา คั ญ ในตลาดสมาร์ ทโฟนทัวโลก เมื อมองไปที
ตลาดโลก ยอดขายสมาร์ทโฟนเริมลดลง การวิจัยตราสินค้ าเป็ นประเด็นร้ อนแรงเกิดความกังวล
ร่ วมกัน ในด้ านวิ ชาการและธุรกิจ เพราะแบรนด์มีอิทธิพลสําคัญ ต่อการตัดสิน ใจซื อของลูกค้ า
เนือหาหลักของนักวิจัยในสาขาการวิจัยแบรนด์คือความภักดีต่อแบรนด์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความ
ภักดีของแบรนด์เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญสําหรับบริษัทในการสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยังยืน ในปี
ส่วนแบ่งการตลาดทัวโลกของโทรศัพท์มือถือ Apple คือ % การจัดส่งทัวโลก
ของ iPhone ประมาณ
ล้ านหน่ วย เพิ มขึนจากปี ทีแล้ ว การจั ดส่งเป็ นอันดับทีสองของโลก
ประมาณ % ของส่วนแบ่งทัวโลก ด้ านรายได้ ด้วยการดึง iPhone X, iPhoneXR, iPhone XS ซี
รี ส์ ราคาขายเฉลี ยของ iPhone ทะลุ ผ่ า น รายได้ โ ดยรวมเพิ มขึ น การจั ด ส่ ง iPhone ทีมี ร าคา
มากกว่า , หยวนในปี คิดเป็ นประมาณ %
ในไตรมาสแรกของปี
การจัดส่งสมาร์ทโฟนทัวโลกมีจาํ นวน
ล้ านเครือง
ลดลง . % จากไตรมาสแรกของปี
ดังนันแม้ ว่ายุคของโทรศัพท์มือถือ G มาถึงแล้ ว แต่
ผู้ใช้ ส่วนใหญ่ยังคงมีทศั นคติทรอดู
ี อยู่บนพืนฐานนี การจัดส่งโดยรวมของตลาดสมาร์ทโฟนทัวโลก
ยังรักษาแนวโน้ มของการลดลงอย่างต่อเนือง ในเรืองนีเนืองจากการลดลงของยอดขายในตลาด
โดยรวม การแข่ งขัน ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต สมาร์ ทโฟนเช่ น Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, vivo
และ OPPO อาจกล่าวได้ ว่ารุนแรงยิงขึน
Apple สหรั ฐออกรายงานเมือวันที กรกฎาคม รายรั บสุทธิสาํ หรั บไตรมาสทีสาม
ของปี งบการเงิ น
อยู่ ที .
พั น ล้ า นดอลลาร์ (ประมาณ
. พั น ล้ า นหยวน)
เพิมขึนประมาณ % เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีแล้ ว รายได้ จากการขายโทรศัพท์มือถือ
อยู่ที . พั นล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ซึงลดลง % จากปี ต่อปี และกําไรสุทธิของบริษัท ตังแต่ปี
น้ อยกว่าครึงหนึงเป็ นครังแรก
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ตามการวิจัยสถาบันการตลาดระหว่ างประเทศ Canalys ปี 2019 ประกาศว่ าข้ อมูล
การสํารวจตลาดโทรศัพท์มือถือในไตรมาสทีสีของปี 2018ประเทศไทยมีส่วนแบ่งโทรศัพท์มือถือ
แอปเปิ ลเป็ น8.6%

ภาพที . ข้ อมูลการสํารวจตลาดโทรศัพท์มือถือในไตรมาสทีสีของปี 2018 (ทีมา˖(
https://m.souhu.com))
2.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื อศึ กษาปั จจั ยส่วนบุ คคลทีมีต่อความภักดีของลู กค้ าในการใช้ โทรศั พท์มือถื อ
Apple
. เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple
3.สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานในการเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple มี
ดังนี
1. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพ ท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
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4. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
5. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านคณะ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple
แตกต่างกัน
4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้ รับจากการศึกษาการเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้ าในการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple มีดังนี
. นั ก วิ จั ยและนั ก วิ ช าการสามารถนํา ผลวิ จั ย ทีเกิ ดขึ นไปประยุ ก ต์ ใช้ เ พิ มเติ ม องค์
ความรู้เกียวกับเพิมความภักดีของผู้บริโภค
2. ช่วยให้ พนักงานของ บริษัท เข้ าใจความต้ องการ ความคาดหวัง ของลูกค้ าสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ และสร้ างแรงบันดาลใจให้ พนักงานมีความรับผิดชอบ เพื อส่งเสริ มการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมและคุณภาพการบริ การ ปรับปรุงการแข่งขันของ
บริษัทอย่างต่อเนือง
5.ขอบเขตการวิจยั
การศึกษานีมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ในงานวิจัยครังนี คือ นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยศึกษาทีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
5.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
5.3 ขอบเขตด้ านเนือหา
บทความนีศึกษาเรืองความภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ Apple นันคือความภักดีของ
ผู้บริ โภคต่อธุรกิจ วิธีทาํ ให้ ผ้ ูบริ โภคไว้ วางใจ เนือหาการวิจัยของเราคือสภาพทีเป็ นอยู่ของความ
ภักดีในการซือโทรศัพท์มือถือ Apple ปัจจัยทีมีผลต่อผู้บริโภคและวิธกี ารปรับปรุง
1. ผลกระทบของส่ว นแบ่ งการตลาดของโทรศั พท์มือถื อ Apple ต่ อความภักดีของ
ลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง
2. ผลกระทบของบริการหลังการขายโทรศัพท์มือถือ Apple ต่อความภักดีของลู กค้ า
และวิธกี ารปรับปรุง
3. การรั บรู้แบรนด์ของโทรศัพท์มือถือ Appleเป็ นความประทับใจในความภักดีของ
ลูกค้ าและวิธกี ารปรับปรุง

5

4. ทําความเข้ าใจกับความต้ องการซือของลูกค้ าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้ า
ต่อความภักดีของลูกค้ าและวิธปี รับปรุง
6.ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลในการวิ จัยครั งนีเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที
ผู้ วิจัยสร้ างและพั ฒนาขึนมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัยทีมีความเกียวข้ อง โดยรวบรวม
ข้ อมูล นํากรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงเนือหามาเป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครืองมือ แบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคล โดยเป็ นคําถามแบบให้ เลือกตอบ
เพียงคําตอบเดียว จํานวน ข้ อ ดังนี
. คํา ถามเกี ยวกั บ เพศชายหรื อ เพศหญิ ง เป็ นคํา ถามปลายปิ ด (Closed-ended
Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
. คําถามเกียวกับนักศึกษาจีนหรือนักศึกษาไทย˄สัญชาติ˅เป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
. คําถามเกียวกับอายุ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
. คําถามเกียวกับรายได้ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการ
วัดข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
. คําถามเกียวกับคณะ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลอันดับ (Nominal Scale)
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบหลายตัวเลือก Multiple choice กําหนดให้ เลือกตอบจํานวน ข้ อ
ด้ านเกียวกับแบรนด์ขององค์กร มี ข้ อ
. วิธกี ารทีรู้จักโทรศัพท์มือถือApple
.ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือของ Apple
. ข้ อดีของโทรศัพท์มือถือApple
ด้ านเกียวกับบริการหลังการขาย มี ข้ อ
. บริการของโทรศัพท์มือถือApple
. ความรู้สกึ ไปทีร้ านค้ าของโทรศัพท์มือถือApple
. เหตุผลทีคุณไม่พอใจต่อการบริการหลังการขาย
ด้ านเกียวกับความสะดวกสบายในการซือ มี ข้ อ
. บริเวณใกล้ คุณสามารถหาซือโทรศัพท์ Appleได้ สะดวกหรือไม่
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. ช่องทางการซือโทรศัพท์มือถือ Apple
. เหตุผลในการซือโทรศัพท์ Apple
ด้ านเกียวกับความพึงพอใจของลูกค้ า มี ข้ อ
. ความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายของโทรศัพท์มือถือApple
. ราคาของ Apple นันสมเหตุสมผลหรือไม่
. สิงที Apple ยังจําเป็ นต้ องปรับปรุง
6.2 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถาม ซึงมี
ขันตอนการรวบรวมข้ อมูล ดังนี
1). สร้ างเครืองมือแบบสอบถามข้ อมูลทีสมบูรณ์และนําไปใช้ กบั ตัวอย่าง
2). ดําเนินการรวบรวมข้ อมูล และตรวจสอบความครบถ้ วนของแบบสอบถาม เพือนํา
ข้ อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
6.3 วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติดังนี
1). สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย
(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2). สถิติ อนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test , ANOVA
3). ข้ อมูลทีรวบรวมได้ จากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะห์ โดยใช้ คอมพิ วเตอร์
โปรแกรม PSPP เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.สัญชาติ
3.อายุ
4.รายได้
5.คณะ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของ
ลูกค้ า
1.แบรนด์ขององค์กร
2. บริการหลังการขาย
3.ความสะดวกสบายในการซือ
4.ความพึงพอใจของลูกค้ า
˄มาจากทฤษฎีของ Reichhle

และ Sasser. 1990˅
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8.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ตารางที 1 จํ า นวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาจี น และนั ก ศึ ก ษาไทยเรี ย นที
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาจีน
และนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 400 คน สรุปได้ ดังนี
เพศ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.50
รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.50
สัญชาติ พบว่า ตัวอย่างคนจีนและคนไทยเท่ากัน คนจีน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ50.0
คนไทย200 คน คิดเป็ นร้ อยละ50.0
อายุ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25ปี จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ
95.5 รองลงมา คือ 25-30 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 อายุตากว่
ํ า18ปี จํานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 1.5
รายได้ ต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ระหว่าง 10,001-12,500 บาท
จํานวน 120 คนคิดเป็ นร้ อยละ 30.00 รองลงมา คือ รายได้ อยู่ระหว่าง 12,501-15,000 บาท
และมากกว่ า15,000 บาทจํานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.50 รายได้ 7,501-10,000 บาท
จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.25 รายได้ ตากว่
ํ าหรือเท่ากับ 7,500 บาท จํานวน 55 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 13.75
คณะ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นคณะอืนๆ จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.5
รองลงมา คือ คณะ CIBA จํานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 คณะ CAIC จํานวน 89 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.25 คณะ CITE จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.25 คณะ CIM จํานวน 14
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.5
9. ผลการทดสอบสมมติฐาน
งานวิ จั ย ครั งนี มี ส มมติ ฐ าน 5 ข้ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ท ํา การทดสอบสมมติ ฐ านตามลํา ดั บ
ดังต่อไปนี
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
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ตารางที 2 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยเพศทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple
หญิง
ชาย
TSig
ผลการ
ทดสอบ
ความภักดีของลูกค้ า
S.D. X
S.D. test
X
สมมติฐาน
1.แบรนด์ขององค์กร
2.06 0.53 1.99 0.51 1.37 0.171 ไม่แตกต่าง
1.89 0.60 2.05 0.63 0.007 แตกต่าง
2.บริการหลังการขาย
2.69
3.ความสะดวกสบายในการ 1.80 0.44 1.87 0.48 0.128 ไม่แตกต่าง
ซือ
1.53
2.09 0.61 2.17 0.59 0.167 ไม่แตกต่าง
.ความพึงพอใจของลูกค้ า
1.38
จากตารางที 2 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้ านเพศ มีผลต่อความภัก ดีของลุก ค้ า ในการใช้ โทรศัพท์มือถื อ Apple ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ
สมมติฐานที ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย สัญ ชาติ ที มีผลต่ อความภั ก ดีข องลู ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple
คนจีน
คนไทย
ผลการ
Tทดสอบ
ความภักดีของลูกค้ า
Sig
S.D. X
S.D. test
X
สมมติฐาน
1.แบรนด์ขององค์กร
2.07 0.55 1.99 0.50 1.66 0.097 ไม่แตกต่าง
2.บริการหลังการขาย
2.11 0.63 1.81 0.57 5.02 0.000 แตกต่าง
3.ความสะดวกสบายในการ 1.93 0.47 1.73 0.43 4.36 0.000 แตกต่าง
ซือ
.ความพึงพอใจของลูกค้ า
2.22 0.63 2.03 0.56 3.25 0.001 แตกต่าง
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จากตารางที 3 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ ด้วยค่า สถิติ T-test พบว่ า ปั จจัยส่วน
บุคคลด้ านสัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญ
สมมติฐานที ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยอายุทมีี ผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple
ความภักดีของ
ลูกค้ า

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

อายุ

X

S.D.

F-test Sig

อายุตากว่
ํ า
ปี
18-25ปี
25-30ปี

2.28
2.03
1.89

0.44
0.52
0.74

1.11

0.33
ไม่แตกต่าง
0

อายุตากว่
ํ า
2.บริการหลัง ปี
การขาย
- ปี
- ปี
อายุตากว่
ํ า
3.ความ
ปี
สะดวกสบายใน
- ปี
การซือ
- ปี
อายุตากว่
ํ า
ปี
4.ความพึง
พอใจของลูกค้ า
- ปี
- ปี

1.94
1.96
1.97

0.90
0.62
0.56

0.00

0.99
ไม่แตกต่าง
6

2.00
1.83
1.75

0.37
0.47
0.38

0.59

0.55
ไม่แตกต่าง
7

2.50
2.12
2.06

0.35
0.61
0.53

1.25

0.28
ไม่แตกต่าง
8

1.แบรนด์ของ
องค์กร

จากตารางที ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้ านอายุ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านที ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลด้ า นรายได้ ต่อ เดื อ น มี ผลต่ อความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
ตารางที 5 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยรายได้ ต่อเดือนทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple
ความภักดีของ
ลูกค้ า

รายได้ ต่อเดือน

ตํากว่าหรือเท่ากับ
7,500บาท
7,501-10,000บาท
1.แบรนด์ของ 10,001-12,500
องค์กร
บาท
12,501-15,000
บาท
มากกว่า15,000บาท
ตําตํากว่าหรือเท่ากับ
, บาท
, - , บาท
, - ,
2.บริการหลัง
การขาย
บาท
, - ,
บาท
มากกว่า , บาท
ตํากว่าหรือเท่ากับ
, บาท
, - , บาท
3.ความ
, - ,
สะดวกสบายใน
บาท
การซือ
, - ,
บาท
มากกว่า , บาท
4.ความพึง
ตํากว่าหรือเท่ากับ
พอใจของลูกค้ า 7,500บาท

X

S.D.

Ftest

Sig

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1.97 0.53
2.03
1.98
2.01
2.16

0.49
1.72 0.145 ไม่แตกต่าง
0.51
0.50
0.58

1.84 0.52
1.85
2.03
2.10
1.90

0.59
2.73 0.029 แตกต่าง
0.62
0.65
0.65

1.68 0.40
1.70
1.88
1.93
1.89

0.45
4.57 0.001 แตกต่าง
0.46
0.48
0.46

1.87 0.60

5.20 0.000 แตกต่าง
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7,501-10,000บาท
10,001-12,500
บาท
12,501-15,000
บาท
มากกว่า15,000บาท

1.99
2.18
2.25
2.23

0.52
00.5
7
0.56
0.69

จากตารางที 5 ข้ า งต้ น ผลการวิ เ คราะห์ ด้วยค่ าสถิติ F-test พบว่ า ปั จ จั ยส่วน
บุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือน มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านคณะ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 6 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย คณะที มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple
ผลการ
ความภักดีของ
Fทดสอบ
คณะ
S.D.
Sig
X
ลูกค้ า
test
สมมติฐาน
CIBA
1.96 0.54
CAIC
2.18 0.56
1.86 0.45
1.แบรนด์ของ CITE
4.26 0.002 แตกต่าง
1.79 0.50
องค์กร
CIM
2.06 0.47
อืน

2.บริการหลัง
การขาย

CIBA
CAIC
CITE
CIM
อืน

2.05
2.10
2.00
2.05
1.76

0.59
0.65
0.51
0.87
0.58

5.71 0.000 แตกต่าง
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3.ความ
สะดวกสบาย
ในการซือ

CIBA
CAIC
CITE
CIM
อืน

4.ความพึง
พอใจของ
ลูกค้ า

CIBA
CAIC
CITE
CIM
อืน

1.92
1.93
1.56
1.90
1.75

0.45
0.44
0.40
0.56
0.46

2.28
2.26
1.88
2.29
1.94

0.52
0.68
0.53
0.65
0.56

6.61 0.000 แตกต่าง

8.65 0.000 แตกต่าง

จากตารางที 6 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
ด้ านคณะ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
ตารางที 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ความภักดีของลูกค้ า(จํานวน 4 ด้ าน)
ปัจจัยสว่นบุคคล

1.เพศ
2.สัญชาติ
3.อายุ
4.รายได้ ต่อเดือน
5.คณะ
หมายเหตุ √ แตกต่างกัน

แบรนด์ของ
องค์กร

√

บริการหลัง ความ
ความพึงพอใจ
การขาย
สะดวกสบายใน ของลูกค้ า
การซือ
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

10. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ แบ่งผลการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
และข้ อมูลปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า โดยสามารถสรุปผลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
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10. 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
เพศ หญิง จํานวน 218 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54. 5 มีอายุ 18-25ปี จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 95.5 มี ร ายได้ 10001-12500บาท จํา นวน 120 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 30. 0 มี ค ณะอืนๆ
จํานวน134 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.5
10. 2 ข้ อมูลปัจจัยการวัดความภักดีของลูกค้ า
ผลการศึกษา พบว่ า นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรี ยนทีมหาวิ ทยาลั ยธุรกิจที
เป็ นตัวอย่างช่องทางการทราบข้ อมูลโทรศัพท์มือถือ Apple ผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต
นิตยสารมากทีสุด ส่วนใหญ่ คิดว่ าตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือของ Apple เป็ นสินค้ า
อุปโภคบริโภคสูง และข้ อดีของโทรศัพท์มือถือ Appleคือการใช้ งานทีสะดวกมากและมีแฟชันมาก
ทีสุด คิดว่าบริการของโทรศัพท์มือถือApple ดีมากทีสุด ความรู้สึกไปทีร้ านค้ าของโทรศัพท์มือถือ
Appleเป็ นรู้สึกดีมากทีสุด เหตุผลทีไม่พอใจต่อการบริการหลังการขายคือค่าบํารุงรักษาสูงเกินไป
มากทีสุด นอกจากนี ยังพบว่า บริเวณใกล้ สามารถหาซือโทรศัพท์ Apple ได้ สะดวก ช่องทางส่วน
ใหญ่การซือโทรศัพท์มือถือ Apple คือซือทีร้ านค้ าของโทรศัพท์มือถือ Apple เหตุผลในการซือ
โทรศั พ ท์ Appleคื อ คุ ณ ภาพและสไตล์ ม ากที สุ ด ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารหลั ง การขายของ
โทรศัพท์มือถือApple ส่วนใหญ่คิดว่าพอใจ ราคาของ Apple ส่วนใหญ่คิดว่าแพง แต่ค้ ุมค่าเงิน
และสิงที Apple ยังจําเป็ นต้ องปรับปรุงคือราคาและลักษณะทีปรากฏมากทีสุด
10. 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการศึกษาวิจัยครังนีได้ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และข้ อมูล
ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า โดยใช้ สถิติไค-สแควร์ ในการทดสอบ ทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0. 05 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ ดังนี
สมมติฐานที ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
สมมติฐานที 1 สรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
สมมติ ฐ านที 2 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ านสั ญ ชาติ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ าในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าใน
การใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที 3 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
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สมมติฐานที 3 สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการ
ใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที 4 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นรายได้ ต่อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
สมมติฐานที 4 สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือน มีผลต่อความภักดีของลุก
ค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านคณะ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ
Apple แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที สรุ ป ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นคณะ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
โทรศัพท์มือถือ Apple แตกต่างกัน
11.ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี มี ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย เพื อนํา ไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์สาํ หรับธุรกิจสมาร์ทโฟน หรือ สินค้ าทีต้ องการสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าทีมีความ
คล้ างคลึงกับ Apple ดังนี
ปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิ จั ยแสดงให้ เ ห็น ว่ า ผู้ ใช้ โทรศั พท์มือถื อ Apple ในมหาวิ ทยาลั ย ธุ ร กิจ
บัณฑิตย์ มีเพศ และอายุ ต่างกัน ทําให้ ศึกษาความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple
ไม่ต่างกัน ดังนัน นักการตลาด บริษัท องค์กรไม่ควรเน้ นประเด็นความสนใจเพศ และอายุของ
ผู้บริโภค เนืองจากความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple นันขึนอยู่กับการรับรู้ส่วน
บุคคลหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีได้ รับ
(2) ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า
ผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้ านการเชือมโยงความคิด
เกียวกับตราสินค้ านักการตลาดควรให้ ความสําคัญในการสร้ างการเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา
สินค้ า ให้ เกิดกับผู้บริโภค ด้ วยการสร้ างความเชือประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์ ทีส่งผล
ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตราสิ น ค้ า เพื อให้ ผ้ ู บ ริ โ ภครั บ รู้ และเกิ ด ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
โทรศั พ ท์มื อ ถื อ Apple ควรให้ ค วามสํา คั ญ อย่ า งมากควรมี ก ารออกแบบพั ฒ นานวั ต กรรม
เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยทีผู้บริโภคจะได้ รับเพือสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเพื อให้ เกิดความพึ งพอใจและนําไปสู่ความภักดีต่อ ตรา
สินค้ า
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หลั งจากทีขายโทรศั พ ท์มือถื อ Apple แล้ ว จะมีปัญหามากมายเมือผู้บริ โภคใช้ งาน
ดังนันจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการหลังการขายของ Apple แต่เนืองจากภูมิภาค ฯลฯ แม้ ว่าจุดบริการ
หลังการขายของ Apple จะกระจายอยู่ ทัวไป แต่ กย็ ังมีอีกหลายแห่ งทีไม่ สามารถครอบคลุ มได้
ดังนันจึงมีปัญหามากมาย เช่น ค่าบํารุงรักษาสูงเกินไป สถานทีซ่อมอยู่ไกลเกินไป ดังนัน Apple
ควรแนะนํามาตรการตอบโต้ ทสอดคล้
ี
องกันเพือแก้ ไขปัญหานี ลดขอบเขตของร้ านค้ าออนไลน์จาก
เมืองไปสู่ต่างจังหวัด ในระยะเวลารับประกันกลับไปทีร้ านค้ าออนไลน์เพือซ่อมแซม การยกเว้ นค่า
ขนส่งสินค้ า ฯลฯ ส่วนใหญ่สาํ หรับผู้บริโภคทีจะต้ องพิจารณาเพือผลประโยชน์ของผู้บริโภคก่อน
11.2 ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
(1) เนื องจากในการวิจั ยครั งนี เป็ นการศึ กษาเฉพาะกลุ่ มตัวอย่ างซึ งเป็ นเพี ยงผู้ ใช้
โทรศัพท์iPhoneในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เท่านัน จึงควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพืนที
อืนๆเพิมเติม หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืนทีเพือทราบถึงปั จจัยทีมีผล
ต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ในสภาพแวดล้ อมและสภาพเศรษฐกิจที
แตกต่างกันออกไป
(2) การวิจัยนีใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน อาจมี
การเลือกใช้ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลในรูปแบบอืนเพิมเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) ซึงเป็ นอีกวิธหี นึงทีน่าจะนํามาใช้ ประกอบการวิจัยเชิงสํารวจเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อ
ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple จากการสนทนากลุ่มจะทําให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิงสํารวจ ทําให้
ผลการวิจัยมีความชัดเจนยิงขึน
(3) นอกจากปั จจัยทีได้ จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้ านความภักดี
ของลุกค้ าในการใช้ โทรศัพท์มือถือ Apple ในด้ านอืนๆ ว่ามีปัจจัยใดอีกทีมีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ า Apple เพือนําปัจจัยต่างๆ เหล่านันมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้ า
เพือเป็ นการสร้ างความภักดีในตราสินค้ าต่อไป
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