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ปั จจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้คอมพิวเตอร์ Apple
ของนักศึกษาจี นและนักศึกษาไทย
HAN LEI*
ผศ.ดร. ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**
บทคัดย่อ

การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพื อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีมีต่อความภั ก ดี ของ
ลูกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์ Apple 2) เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ า
ในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ Apple วิ จั ย นี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (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
ผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีเพศและอายุทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าใน
การใช้ คอมพิวเตอร์ Apple ใหญ่ ทีสุด คณะมีผลต่อแบรนด์ขององค์กร เพศ สัญชาติ รายได้ ต่อ
เดือนและคณะมี ผ ลต่ อ บริ ก ารหลั งการขาย สัญ ชาติ รายได้ ต่อเดือน และคณะมีผ ลต่ อ ความ
สะดวกสบายในการซือ สัญชาติ รายได้ ต่อเดือน และคณะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ว ของตลาดในระบบเศรษฐกิจ ความหลากหลายของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ทีผลิ ตโดยองค์ก ร การแข่ งขั น ทีเพิ มขึ นระหว่ า งองค์ ก ร ในฐานะผู้ บ ริ โภคทัวไปการ
เลือกใช้ สาธารณูปโภคประเภทเดียวกันนันเพิมขึน ความต้ องการของผู้บริโภคสําหรับสินค้ าส่วน
บุคคลกําลังขยาย ความแตกต่างและการแบ่งส่วนตลาดของสินค้ าชนิดเดียวกันมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมากขึน ระบบอ้ างอิงทีตรงทีสุดสําหรั บการวัดคุณภาพ
ของสินค้ าของบริษัท และความสามารถในการแข่งขันหลักคือความพึ งพอใจของผู้บริโภคทีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์และความภักดีต่อธุรกิจ 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
Appleคอมพิวเตอร์เป็ นผลิตภัณฑ์ทพัี ฒนาขึนสําหรับบริษัทAppleซึงเดิมเรียกว่าApple
คอมพิวเตอร์องิ ค์แคลิฟอร์เนียตามคูเปอร์ติโน่ซึงเป็ นเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และตอนนีส่วนแบ่ง
ตลาดคอมพิวเตอร์ทวโลก
ั
3.8 เปอร์เซ็ Apple II สนับสนุนการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใน
1970 ปี ต่ อ มา Macintosh วิ งยั ง คงเติ บ โตใน 1980 ปี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีรู้ จั ก กั น ดี ทีสุ ด คื อ Apple II
Macintosh คอมพิวเตอร์เครืองเล่นเพลงดิจิตอล iPod iTunes เพลงร้ านค้ าและ iPhone มาร์ทโฟน
ซึงเป็ นทีรู้จักสําหรับนวัตกรรมในบริษัทไฮเทค Appleประกาศเปลียนชือใน Macworld เอ็กซ์โปใน
ซานฟรานซิสโกในวันทีเก้ า
2.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที มี ต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์Apple
2. เพื อศึกษาความสัมพั นธ์ของปั จจัยส่วนบุคคลและความภักดีของลูกค้ าในการใช้
คอมพิวเตอร์Apple

3.สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศมี อิท ธิ พ ลมี ผ ลทํา ให้ ค วามภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์อ Apple แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติมีอิทธิพลมีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้
อมพิวเตอร์Apple แตกต่างกัน
3. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ มี อิ ท ธิพ ล มี ผ ลทํา ให้ ค วามภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์Apple แตกต่างกัน
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4. ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือนมีอิทธิพล มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าใน
การใช้ คอมพิวเตอร์Apple แตกต่างกัน
5. ปั จ จั ยส่ว นบุ ค คลด้ า นคณะมี อิทธิพ ล มีผลทํา ให้ ความภั กดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์Apple แตกต่างกัน
4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้ รับจากการศึกษาการเปรียบเทียบความภักดีของลูกค้ าในการใช้
คอมพิวเตอร์ Apple มีดังนี
1. นักวิจัยและนักวิชาการสามารถนําผลวิจัยทีเกิดขึนไปประยุกต์ใช้ เพิมเติมองค์ความรู้
เกียวกับเพิมความภักดีของผู้บริโภค
2. ช่ วยให้ พนักงานของ บริ ษัท เข้ าใจความต้ องการ ความคาดหวังของลูกค้ าสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์ และสร้ างแรงบันดาลใจให้ พนักงานมีความรับผิดชอบ เพื อส่งเสริ มการพั ฒนาอย่าง
ต่อเนืองและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมและคุณภาพการบริการ ปรับปรุงการแข่งขัน ของ
บริษัทอย่างต่อเนือง
5.ขอบเขตการวิจยั
การศึกษานีมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ในงานวิจัยครั งนี คือ นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยศึกษาทีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
5.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562
5.3 ขอบเขตด้ านเนือหา
บทความนีศึกษาเรื องความภักดีในการซื อคอมพิ วเตอร์ Apple นันคือความภัก ดี ข อง
ผู้บริโภคต่อธุรกิจ วิธีทาํ ให้ ผ้ ูบริโภคไว้ วางใจ เนือหาการวิจัยของเราคือสภาพทีเป็ นอยู่ของความ
ภักดีในการซือคอมพิวเตอร์ Apple ปัจจัยทีมีผลต่อผู้บริโภคและวิธกี ารปรับปรุง
1. ผลกระทบของส่วนแบ่งการตลาดของคอมพิวเตอร์ Apple ต่อความภักดีของลูกค้ า
และวิธกี ารปรับปรุง
2. ผลกระทบของบริการหลังการขายคอมพิวเตอร์ Apple ต่อความภักดีของลูกค้ าและ
วิธกี ารปรับปรุง
3. การรับรู้แบรนด์ของคอมพิวเตอร์ Apple เป็ นความประทับใจในความภักดีของลูกค้ า
และวิธกี ารปรับปรุง
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4. ทําความเข้ าใจกับความต้ องการซือของลูกค้ าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้ า
ต่อความภักดีของลูกค้ าและวิธปี รับปรุง
6.ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในการวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที ผู้ วิ จั ย สร้ างและพั ฒ นาขึ นมาจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที มี ค วาม
เกียวข้ อง โดยรวบรวมข้ อมูล นํากรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงเนือหามาเป็ น
แนวทางในการสร้ างเครืองมือ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคล โดยเป็ นคําถามแบบให้ เลือกตอบเพียง
คําตอบเดียว จํานวน 6 ข้ อ ดังนี
1. คํ า ถามเกี ยวกั บ เพศชายหรื อ เพศหญิ ง เป็ นคํา ถามปลายปิ ด (Closed-ended
Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. คําถามเกียวกับนั กศึกษาจีนหรื อนั กศึ กษาไทย㸦สัญชาติ㸧เป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closed-ended Questions) เป็ นการวัดข้ อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3. คําถามเกียวกับอายุ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
4. คําถามเกียวกับรายได้ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลช่วงเวลา (Intreval Scale)
5. คําถามเกียวกับคณะ เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed-ended Questions) เป็ นการวัด
ข้ อมูลระดับสเกลอันดับ (Nominal Scale)
ส่ ว นที 2 แบบสอบถามเกี ยวกั บ ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบหลายตัวเลือก Multiple choice กําหนดให้ เลือกตอบจํานวน 12 ข้ อ
ด้ านเกียวกับแบรนด์ขององค์กร มี 3 ข้ อ
1. วิธกี ารทีรู้จักคอมพิวเตอร์Apple
2.ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของ Apple
3. ข้ อดีของคอมพิวเตอร์Apple
ด้ านเกียวกับบริการหลังการขาย มี 3 ข้ อ
4. บริการของคอมพิวเตอร์Apple
5. ความรู้สกึ ไปทีร้ านค้ าของคอมพิวเตอร์Apple
6. เหตุผลทีคุณไม่พอใจต่อการบริการหลังการขาย
ด้ านเกียวกับความสะดวกสบายในการซือ มี 3 ข้ อ
7. บริเวณใกล้ คุณสามารถหาซือคอมพิวเตอร์ Appleได้ สะดวกหรือไม่
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8. ช่องทางการซือคอมพิวเตอร์ Apple
9. เหตุผลในการซือคอมพิวเตอร์ Apple
ด้ านเกียวกับความพึงพอใจของลูกค้ า มี 3 ข้ อ
10. ความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายของคอมพิวเตอร์Apple
11. ราคาของ Apple นันสมเหตุสมผลหรือไม่
12. 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). 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 อมูลทีรวบรวมได้ จากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะห์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์
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 Reichhleและ Sasser.
1990)
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8.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่ างนั กศึ กษาจี นและนั กศึ กษาไทยเรี ยนที
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาจี น
และนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 400 คน สรุปได้ ดังนี
เพศ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.80 รองลงมาคือ
เพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.30
ไทย 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ50.0เป็ นร้ อยละ 25.0 คิดเป็ นร้ อยละ 5.0
คณะ พบว่ า ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นคณะCIBAจํานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0
รองลงมา คือ คณะ CIM จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ17.50 คณะ CAIC จํานวน 59คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.8 คณะ CITE จํานวน 59 คิดเป็ นร้ อยละ 14.8
9. ผลการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยครังนีมีสมมติฐาน 5 ข้ อ ผู้วิจัยได้ ทาํ การทดสอบสมมติฐานตามลําดับดังต่อไปนี
สมมติฐานที 1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์
Apple แตกต่างกัน
สมมติฐานที 1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4.14 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย เพศทีมี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์ Apple
หญิง

ชาย

T-test

ความภักดีของลูกค้ า
S.D.
แบรนด์ขององค์กร

S.D.

Sig

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

1.81 0.47 1.79 0.52 -0.519 0.190 ไม่แตกต่าง

บริการ (บริการหลังการขาย) 2.03 0.74 2.02 0.76 -0.093 0.476 ไม่แตกต่าง
ความสะดวกสบายในการซือ
ความพึงพอใจของลูกค้ า

2.00 0.49 2.02 0.49

0.427

0.372 ไม่แตกต่าง

2.02 0.64 2.04 0.62

0.236

0.974 ไม่แตกต่าง

จากตารางที 4. 14 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ
มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ Apple ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ
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สมมติฐานที 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยสัญชาติทมีี ผลต่อความภักดีของลูกค้ าในการใช้
คอมพิวเตอร์ Apple
คนจีน

คนไทย

T-test

Sig

ความภักดีของลูกค้ า
S.D.

S.D.

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

แบรนด์ขององค์กร

1.79 0.47 1.81 0.50 -0.439 0.285 ไม่แตกต่าง

บริการ (บริการหลังการขาย)

1.99 0.75 2.07 0.74 -1.15 0.822 ไม่แตกต่าง

ความสะดวกสบายในการซือ

2.03 0.47 1.99 0.51

ความพึงพอใจของลูกค้ า

0.91

0.221 ไม่แตกต่าง

2.05 0.65 2.01 0.60 0.501 0.186 ไม่แตกต่าง

จากตารางที 4. 15 ข้ า งต้ น ผลการวิ เ คราะห์ ด้วยค่ า สถิ ติ T-test พบว่ า ปั จ จั ยส่ว นบุ คคลด้ า น
สัญชาติ มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์ Apple ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ ใช้ คอมพิวเตอร์
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4.16 ผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจั ยอายุ ทีมี ผลต่ อความภัก ดีของลู ก ค้ า ในการใช้ ใช้
คอมพิวเตอร์ Apple

ความภักดีของ
ลูกค้ า

อายุ

S.D.

F-test

Sig

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

แบรนด์ของ
องค์กร

อายุตากว่
ํ า18ปี
18-25ปี
25-30ปี

1.79
1.81
1.79

0.49
0.50
0.46

0.061 0.941 ไม่แตกต่าง

บริการ (บริการ
หลังการขาย)

อายุตากว่
ํ า18ปี
18-25ปี
25-30ปี

2.04
2.02
2.03

0.72
0.770.74

0.023 0.977 ไม่แตกต่าง
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ความ
สะดวกสบายใน
การซือ

อายุตากว่
ํ า18ปี
18-25ปี
25-30ปี

1.97
2.02
2.02

0.50
0.48
0.49

0.385 0.681 ไม่แตกต่าง

ความพึงพอใจ
ของลูกค้ า

อายุตากว่
ํ า18ปี 1.912.121.99 0.570.650.61 4.228 0.015
18-25ปี
25-30ปี

ตกต่าง

จากตารางที 4.16 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ มี
ผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์ Apple ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที 4 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ต่อเดือน มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้
คอมพิวเตอร์ Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยรายได้ ต่อเดือนทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ าใน
การใช้ คอมพิวเตอร์ Apple
ความภักดีของ
ลูกค้ า

รายได้ ต่อเดือน

แบรนด์ขององค์กร

ตํากว่าหรือเท่ากับ7,500
บาท
7,501-10,000บาท
10,001-12,500บาท
12,501-15,000บาท
มากกว่า15,000บาท

ตํากว่าหรือเท่ากับ7,500
บาท
7,501-10,000บาท
10,001-12,500บาท
12,501-15,000บาท
มากกว่า15,000บาท

บริการ (บริการ
หลังการขาย)

S.D.

F-test

Sig

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

1.58

0.44

2.49

0.043

แตกต่าง

1.72
1.81
1.92
1.79

0.40
0.59
0.55
0.48

2.03

0.62 0.598 0.665

1.94
2.07
1.95
2.10

0.66
0.81
0.69
0.70

ไม่แตกต่าง
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ความสะดวกสบาย
ในการซือ

ตํากว่าหรือเท่ากับ7,500
บาท
7,501-10,000บาท
10,001-12,500บาท
12,501-15,000บาท
มากกว่า15,000บาท

2.05

0.48 2.173 0.071

ไม่แตกต่าง

1.93
1.98
2.14
2.13

0.52
0.49
0.44
0.49

ความพึงพอใจของ
ลูกค้ า

ตํากว่าหรือเท่ากับ7,500
บาท
7,501-10,000บาท
10,001-12,500บาท
12,501-15,000บาท
มากกว่า15,000บาท

2.01
2.12
2.01
2.05
1.96

0.65 0.544 0.703
0.68
0.63
0.59
0.57

ไม่แตกต่าง

ภาพรวม

ตํากว่าหรือเท่ากับ7,500
บาท
7,501-10,000บาท
10,001-12,500บาท
12,501-15,000บาท
มากกว่า15,000บาท

1.92

0.30 0.848 0.495

ไม่แตกต่าง

1.93
1.96
2.02
2.00

0.26
0.31
0.28
0.33

จากตารางที 4. 17 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้
ต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ข องลุ ก ค้ า ในการใช้ คอมพิ ว เตอร์ Apple ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญ
สมมติฐานที 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านคณะ มีผลทําให้ ความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์
Apple แตกต่างกัน
ตารางที 4.18 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ย คณะทีมี ผ ลต่ อ ความภั กดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
คอมพิวเตอร์ Apple
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ความภักดีของ
ลูกค้ า

คณะ

แบรนด์ขององค์กร

CIBA
CAIC
CITE
CIM

บริการ (บริการ
หลังการขาย)

S.D. F-test

Sig

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน

1.81
1.83
1.73
1.80

0.49 0.504 0.68
0.46
0.50
0.51

ไม่แตกต่าง

CIBA
CAIC
CITE
CIM

2.08
2.00
2.06
1.89

0.79 1.112 0.339
0.69 4
0.70
0.71

ไม่แตกต่าง

ความสะดวกสบาย
ในการซือ

CIBA
CAIC
CITE
CIM

2.01
1.94
2.09
1.99

0.48 0.866 0.459
0.50
0.53
0.47

ไม่แตกต่าง

ความพึงพอใจของ
ลูกค้ า

CIBA
CAIC
CITE
CIM

2.03
2.05
1.93
2.09

0.62 0.724 0.538
0.63
0.57
0.68

ไม่แตกต่าง

จากตารางที 4. 18 ข้ างต้ น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านคณะ
มีผลต่อความภักดีของลุกค้ าในการใช้ คอมพิวเตอร์ Apple ไม่แตกต่างกัน
10. สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้ แบ่งผลการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
และข้ อมูลปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า โดยสามารถสรุปผลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
11. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยครั งนี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพือนําไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
สําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ หรือ สินค้ าทีต้ องการสร้ างความภักดีต่อตราสินค้ าทีมีความคล้ ายคลึ ง
กับ Apple ดังนี
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ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ Apple ทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีเพศและ
อายุ ต่ า งกั น ดั ง นั นจึ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ในความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ในการใช้
คอมพิ วเตอร์ Apple ดังนั นนั ก การตลาด บริ ษัท และองค์กรไม่ จํา เป็ นต้ องให้ ความสํา คั ญ กับ
ประเด็นเรืองเพศ และอายุของผู้บริ โภคเพราะความภักดีของลูกค้ าทีใช้ คอมพิ วเตอร์ Apple นัน
ขึนอยู่กบั ความคิดหรือนิสยั ส่วนตัวของแต่ละคน
ปัจจัยทีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ า
ผู้ใช้ Apple ทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ ความสําคัญกับความคิดสร้ างสรรค์ของแบ
รนด์มากขึนและนักการตลาดควรมุ่งเน้ นการสร้ างแบรนด์ต่อไป สําหรับผู้บริโภคทีเชือมันในการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั แบรนด์ผ่านการสร้ างความเชือมันประสบการณ์และภาพลักษณ์ของผู้บริโภค
ทีรู้ จั ก และภั ก ดี ต่ อ คอมพิ ว เตอร์ Apple ควรให้ ค วามสํา คั ญ กับ การพั ฒ นาการออกแบบและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงคุณภาพมาตรฐานและคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้ วย
เทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคบรรลุความพึงพอใจและเพิมความภักดี
ต่อแบรนด์
ในบรรดาคอมพิ วเตอร์ Apple ทีขายไปผู้ บ ริ โ ภคจะพบปั ญ หามากมายเมือใช้ ง าน
ดังนันจึงจําเป็ นต้ องปรับปรุงบริการหลังการขายของ Apple แต่เนืองจากพืนทีห่างไกลและเหตุผล
อืน ๆ แม้ ว่าจุดให้ บริการหลังการขายของ Apple แพร่ กระจายไปทัวสถานที แต่ยังมีอีกหลายทีที
ไม่สามารถครอบคลุมได้ แต่ยังคงมีปัญหามากมายทีควรแก้ ไขตัวอย่างเช่นต้ นทุนการบํารุงรั กษา
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