คุณค่าตราสินค้าและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อความภักดี
ของผูท้ ีใช้โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณนน วลีเดช
ดร.จรัญญา ปานเจริญ
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาความภั ก ดี ต่ อ ตราสิน ค้ า Apple ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพือศึกษาความภักดีต่อตราสินค้ า
Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล และ 3) เพือศึกษาปัจจัยด้ านส่วนประสมการตลาด ปั จจัยด้ านคุณค่าตราสินค้ า ทีมีผลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวอย่างทีใช้ ในงานวิจัยครังนี คือ ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตฐาน สถิติ t-Test สถิติ F-Test
และ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า ความภักดีของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการทดสบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสแตกต่ างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ าApple แตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้ านคุณค่าตราสินค้ า
มีผลต่อ ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : ความภักดีต่อตราสินค้ า คุณค่าตราสินค้ า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

1. บทนํา
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ต่ า งๆได้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และพั ฒ นาอยู่ ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะในด้ านเครืองมือสือสารหรือทีเราเรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
นั นเอง เทคโนโลยี เ หล่ า นี เข้ า มามี บ ทบาทในการดํา เนิ น ชี วิ ต ของคนเราอย่ า งมากจนเหล่ า นี
กลายเป็ นปัจจัยที ต่อการดําเนินชีวิตไปแล้ ว ต่อจากรถยนต์ยานพาหนะซึงกลายมาเป็ นปัจจัยที
ทีจําเป็ นต่อการดํา เนินชีวิต(https://guibow.wixsite.com/ges1101572027/about) มือถือ
สมาร์ทโฟนเป็ นเครืองมือทีช่ วยในการติดต่ อสือสารทีสะดวกสบาย จากสมัยก่อนทีต้ องมีการส่ง
จดหมายหากันกว่าจะได้ รับจดหมายก็นานเป็ นอาทิตย์แต่เมือมีการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนีขึนมา



จึงทําให้ การติดต่อสือสารรวดเร็วสะดวกสบาย สมาร์ท โฟนเริมเป็ นทีรู้จักหลังจากเปิ ดตัว iPhone
โดย Apple ซึงส่งผลให้ เกิดการปฏิวัติการสือสารในรูปใหม่ตังแต่นันเป็ นต้ นมา
เว็บไซส์ IDC (International Data Corporation) ซึงเป็ นเว็บไซต์ทเก็
ี บข้ อมูลเชิงสถิติ
ด้ านธุรกิจ และการลงทุนได้ เผยยอดขายสมาร์ทโฟนประจําไตรมาส /
ยอดขายรวม .
ล้ านเครือง ตลาดยังหดตัวลง . % จากปี ก่อน แต่เพิมขึนจากไตรมาสแรก . % ถ้ าแยกยอดขาย
ตามภูมิภาค ทังในสหรัฐอเมริกาและจีนมียอดขายตกหนัก แต่ในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย ตลาดยังเติบโตอยู่ ช่วยชดเชยยอดขายทีหายไปได้ บ้าง อันดับผู้ผลิต
สมาร์ทโฟนในไตรมาสนียังคงเดิม สิงทีน่าสนใจคือ อันดับแรก Samsung, Huawei, Apple ต่าง
มียอดขายตกลงจากไตรมาสก่อน ( /
) ในขณะที อันดับต่อมาคือ Xiaomi, Oppo, Vivo
กลับมียอดขายเพิมขึน หากเทียบยอดขายของไตรมาส /
กับไตรมาส /
บริษัทที
ยอดขายลดลงมากทีสุดคือ Apple ยอดตกลงถึง . % ส่งผลให้ ยอดขายเป็ นจํานวนเครืองของ
อันดับสาม Apple ( . ล้ านเครือง)

ภาพที1.1 แสดงยอดขายสมาร์ทโฟนประจําไตรมาส /
อ้ างอิง : https://www.blognone.com/node/111163
จากปัจจัยด้ านการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนทีเพิมขึนอย่างรุนแรง รวมถึงการปรับ
ราคาของ iPhoneทีสูงขึน ส่งผลกระทบต่ อยอดขายของ iPhone อย่ างชัดเจน แต่ อย่ างไรก็ตาม
Apple ก็ยังคงขาย iPhone ไปได้ . ล้ านเครืองในช่วงไตรมาสต้ นปี
จะเห็นได้ ว่าผู้บริโภค
ยังคงให้ ความสนใจใน iPhone อยู่ถึงแม้ ราคาจะสูงขึนมากก็ตาม โดยมักจะเห็นลูกค้ า Apple ทีไม่
ว่าจะเปลียนมือถือกีรุ่นๆ ก็ยังคงใช้ iPhone อยู่เหมือนเดิมกันเป็ นส่วนมาก ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจที
จะศึกษา ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร โดย
ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยครังนีจะสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพือจูงใจ
ให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความภักดีต่อคราสินค้ าต่อไป



2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนที
กรุงเทพมหานคร
. เพือเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้ าApple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนที
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้ า
กับ ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร

3. สมมุติฐานในการวิจยั
1. ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที
แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั ความภักดี
ต่อตราสินค้ า Apple ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําไปเป็ นแนวทางการทําธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และการหาช่องทางใน
การเข้ าถึงผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
2. สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ทีปัจจุบันมีการแข่งขัยสูง
ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคผู้ใช้ โทรศัพท์ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
3. ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนีสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาสินค้ าและ
บริการ ให้ แก่ นักการต
ลาด โดยเฉพาะในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพือสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริโภคเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้ า

5. ขอบเขตการศึกษา
5. ขอบเขตด้านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัยครั งนี คือ ผู้ ทีใช้ โทรศั พท์ iPhone และอาศั ยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตด้านเนือหา
ศึกษาความภั กดี ต่ อตราสิน ค้ า ตามแนวคิ ดของ Aaker (1991, pp. - ) ได้
เสนอว่ าสามารถทําการวัดได้ ในหลากหลายแนวทาง ดังนี . การวัดทีพฤติกรรมทีเกิดขึนจริ ง
(Actual Behavior) . การวัดการเปลียนแปลงของต้ นทุนในการตัดสินใจ (Switching Cost) .
การวั ด ความพึ ง พอใจ (Measuring Satisfaction) อี ก ทังยั ง ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทาง



การตลาด ตามแนวคิดของ Kotler (1999 อ้ างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, น. ) กล่าวใน
เรือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด ( P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุ้นหรือสิงเร้ าทาง
การตลาดทีกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซือ โดยส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4
กลุ่ม ดังทีรู้จักกันว่ าคือ “4 Ps” อันได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่ าย
(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
นอกจากนี ยังศึกษา คุณค่าตราสินค้ า ตามแนวคิดของ Aaker (
) ได้ อธิบายว่า
คุณค่าของตราสินค้ านันมีองค์ประกอบ ส่วนด้ วยกัน ดังต่อไปนี
. การตระหนักรู้ชือตราสินค้ า (Brand Name Awareness)
. คุณภาพทีถูกรับรู้ (Perceived Quality)
. การเชือมโยงกับตราสินค้ า (Brand Associations)
. ความภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty)
. สินทรัพย์ประเภทอืน ๆ ของตราสินค้ า (Other Proprietary Brand Assets)
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การดําเนินการศึกษาวิจัยเริมตังแต่เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2563

. ระเบียบวิธีวิจยั
6.1ประชากรและตัวอย่าง
. . ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาเรืองนี คือ ผู้บริโภคทีเคยซือโทรศัพท์มือถือไอโฟนทีอาศัย
ในกรุงเทพมหานคร
6.3.2 การคํานวณขนาดตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ผู้บริโภคทีเคยซือโทรศัพท์มือถือไอโฟนทีอาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน ดังนัน ผู้วิจัยจึงใช้ สูตรการ
คํานวณตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร
. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
การศึกษาการวิจัยครังนีใช้ แบบสอบถามทีมีโครงสร้ างแน่นอน (Structureundisguised Questionnaire) ซึงถูกสร้ างขึนจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บข้ อมูล และได้ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 เป็ นคําถามทีเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของคําถามเป็ นคําถามแบบ
ปลายปิ ด มีจาํ นวนทังหมด ข้ อ
ส่วนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะของคําถาม
เป็ นคําถามแบบปลายปิ ดทีใช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale มีจาํ นวนทังสิน 24 ข้ อ



ส่วนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับคุณค่าตราสินค้ า ลักษณะของคําถามเป็ นคําถามแบบ
ปลายปิ ดทีใช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale มีจาํ นวนทังสิน 13 ข้ อ
ส่วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับความภักดีของผู้ทีใช้ โทรศัพท์ iPhone ลักษณะของ
คําถามเป็ นคําถามแบบปลายปิ ดทีใช้ มาตรวัดแบบ Rating Scale มีจาํ นวนทังสิน 5 ข้ อ
6.3 วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) จะนํา ไปใช้ เพื ออธิ บ าย
ลักษณะของข้ อมูลทีปรากฏในแบบสอบถาม ซึงค่ าสถิติเชิงพรรณนาทีนํามาใช้ จะเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้ อมูลในแต่ละส่วน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ทํ า การทดสอบสมมติ ฐ านด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน ( Inferential Statistics)
ประกอบด้ วย โดยใช้ ค่าทดสอบ t-Test F-Test (ANOVA ) และ Pearson Correlation ทีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ( Correlation Coefficient)

7. ผลการศึกษา
ผลทีได้ จากการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ผลสรุปดังนี
. ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศชายจํานวน 175 คน และเพศหญิง 225 คน ตามที
ได้ ออกแบบไว้ ในวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 199 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีเป็ นจํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.3 ส่วน
ใหญ่ มีอาชีพ พนักงานเอกชน 222 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.5 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
จํานวน 176 คิดเป็ นร้ อยละ 44.0 มีสถานะภาพ โสด จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.5
. ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone
ความภักดีของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าฉลีย . )
โดยเรียงจากมากไปน้ อย คือ (ค่าเฉลีย 4.08) ท่านรู้สกึ ชืนชอบในคุณภาพโทรศัพท์ iPhone ทีใช้
อยู่ในปัจจุบันทีมีคุณภาพไม่ด้อยกว่ายีห้ ออืน (ค่าเฉลีย 3.97) เมือท่านจะซือสมาร์ทโฟนใหม่ท่าน
จะพิ จ ารณาจากแบรนด์ iPhone ก่ อ น (ค่ า เฉลี ย3.90) ท่ า นรู้ สึก ภูมิ ใ จในตราสิน ค้ า โทรศั พ ท์
iPhone ทีท่านใช้ อยู่ (ค่าเฉลีย3.76)ท่านมักจะค้ นหาข้ อมูลของสมาร์ทโฟนในตราสินค้ า iPhone ที
ท่านใช้ อยู่เท่านัน (ค่าเฉลีย3.69)หากมีสมาร์ทโฟนในตราสินค้ าอืนทีมีคุณภาพเทียบเท่าในราคาที
ถูกกว่ าสมาร์ทโฟนในตราสินค้ า iPhoneทีท่านใช้ อยู่ ท่านก็จะไม่ เปลียนใจไปใช้ สมาร์ ทโฟนตรา
สินค้ าอืน ตามลําดับ



. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ iPhone ในพื นทีกรุ ง เทพมหานครทีมี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมี เพศ แตกต่างกันมี
ความ ภักดีต่อตราสินค้ า Apple แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเพศหญิงมีความ ภักดีต่อตราสินค้ า
Apple มากกว่าผู้บริโภคเพศชาย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ iPhone ในกรุงเทพมหานครทีมี
อายุแตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ต่างกัน ผลการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า
มีความแตกต่างกัน 6 คู่ คือ 1) ไม่เกิน 25 ปี และ 26-35 ปี 2) ไม่เกิน 25 ปี และ 36-45 ปี
3)ไม่เกิน 25 ปี และ 46-55 ปี 4)ไม่เกิน 25 ปี และ56-65 ปี 5) 26 – 35ปี และ 36-45ปี
6) 26-35ปี และ 56-65 ปี โดยผู้บริโภคทีมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี มีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple
มากกว่า กลุ่มอายุอนๆ
ื
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ iPhone ในกรุงเทพมหานครทีมี
อายุระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ต่างกัน ทดสอบรายคู่ด้วยค่า
LSD พบว่ามีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดย
ผู้บริโภคทีมีระดับการศึกษาทีระดับปริญญาตรี มี ความภักดีต่อตราสินค้ าApple มากกว่า ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมี อาชีพ แตกต่างกัน
มีความ ภักดีต่อตราสินค้ า Apple ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมี รายได้ แตกต่าง
กันมีความ ภักดีต่อตราสินค้ า Apple ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple แตกต่างกัน ผลการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า
มีความแตกต่างกัน 1 คู่ คือ โสดและสมรส โดยผู้บริโภคทีมีสถานภาพสมรส มีความภักดีต่อตรา
สินค้ า Apple มากกว่า ผู้บริโภคทีมีสถานภาพโสด
สมมติฐานที ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กับความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณค่าตราสินค้ าในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
ตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครในระดับมาก เมือพิจารณา
ในรายด้ าน พบว่า คุณค่าตราสินค้ าด้ านทีมีความสัมพันธ์ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้
โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร มากทีสุด คือ ด้ านคุณภาพตราสินค้ า รองลงมา คือ
ด้ านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ า และด้ านการรับรู้ตราสินค้ า ตามลําดับ



8. อภิปรายผลการศึกษา
. ค ว า ม ภั ก ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า Apple ข อ ง ผู้ ใ ช้ โ ท ร ศั พ ท์ iPhone ใ น พื น ที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ซึ งผู้ วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โดยส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ใช้ โทรศั พ ท์ iPhone ในพื นที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Oliver(
) อธิบายไว้ ว่า ความจงรักภักดี คือ ข้ อผูกมัดอย่างลึกซึงทีจะทํา การซือ
ซําหรือให้ การอุปถัมภ์สินค้ าหรือบริการทีพึงพอใจอย่างสมําเสมอในอนาคต และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ชญานิน บุหลันพฤกษ์ (
) กล่ าวว่ า ความจงรักภักดีในตราสินค้ า คือการซือ
สินค้ าหรือบริการในตราสินค้ าดังกล่าวเกิดขึนเนืองจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินค้ า หรือ
บริการร่วมอยู่
. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ใ ช้ โทรศั พ ท์ iPhone ในพื นที กรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ทีมีเพศต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ าApple โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้ องกับ
) เพศ เป็ นตัวแปรสําคัญทีบ่งชีถึงความต้ องการ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (
ของผู้ บริ โภคทีแตกต่ างกัน แต่ ไม่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปิ ยะวรรณ พุ่มโพธิ (
) ได้
ศึกษาวิจัยเรือง “ความภักดีต่อตราสินค้ า การขยายตราสินค้ า การประเมินของผู้บริโภคต่อปัจจัยที
มีผลต่อการขยายตราสินค้ า” พบว่า ไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือหญิง มีความจงรักภักดีในตราสินค้ า
Esprit อย่างเท่าเทียบกัน ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทีมีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ าApple โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึง
ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พรเทพ พงษ์ชัยอัศวิน (
) ทีได้ ศึกษา “ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือเสือยืดตราสินค้ าในประเทศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึงผลการวิจัย
พบว่า อายุทแตกต่
ี
างกัน มีอทิ ธิต่อพฤติกรรมของการซือเสือยืดตราสินค้ าในประเทศของวันรุ่นไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิยจัยของ อัคร์วิชญ์ เชืออารย์ (
) ได้ ศึกษา “ปัจจัยทีมีผล
ต่ อความภักดีในแบรด์ “Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ซึงผลการวิจัยพบว่ า
อายุ แตกต่ างกัน มีความภั กดี ในตราสิน ค้ า Greyhound ของผู้ บ ริ โภคในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน
ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทีมี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามภั ก ดี ต่ อ ตราสิน ค้ า Apple โดยภาพรวมแตกต่ า งกัน ซึ งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เมษา วัฒนมะโน (
) ศึกษา “ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือแท็บ
เล็ต พีซีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้ องกับแนวคิด



ของ Hawkins (
) กล่ า วไว้ ว่า การศึ ก ษา เป็ นส่ วนหนึ งทีมีอิทธิพลต่ อการซื อสิน ค้ า โดย
พิ จารณาบางส่ วนจากกําไรและอาชี พ นอกจากนียังมีอิทธิพลต่ อความคิ ด การตั ด สินใจ และ
ความสัมพันธ์อืนๆ นอกจากนี ยังพบว่ า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้ าApple โดยภาพรวมไม่ต่างกัน
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของจารุ วั ต ร อัค รทิว า (
) พบว่ า ระดั บ รายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ นที
แตกต่ างกันนันไม่ ส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ Smart TV ของผู้ บ ริ โภคใน กรุงเทพมหานคร ซึ ง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของวีรชัย กฤษฎาวรกุล (
) ทีแสดงให้ เห็นว่า ระดับรายได้ นันไม่
ส่งผลต่อ การตัดสินใจซือสมาร์ทโฟน และพบว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ที มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ค วามภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ าApple โดยภาพรวมไม่ ต่ า งกั น
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ศิมาพร กาเผือกงาม (
) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์
ของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด บริการ ความจงรักภักดีในตราสินค้ า และแนวโน้ ม
การซือรถยนต์ ยีห้ อโตโยต้ าในอนาคต” ผลการวิจัยพบว่ า ด้ านปั จจัยส่วนบุคคล พบว่ า อาชีพ
ต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ าไม่แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับเด่นนภา มุ่ง สูงเนิน และ
ชนะเกียรติ สมานบุตร (
) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัยเรือง “คุณภาพการบริการทีส่งผลต่อ ความ
ภั กดี ของผู้ ใช้ บ ริ การ: กรณีบ ริ ษัท ไดนามิค อินเตอร์ ทราน สปอร์ ต จํา กัด ” ผลการวิจัยพบว่ า
ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ มีอาชีพทีแตกต่างกัน ไม่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ บริการมีความภักดีต่อบริษัท
แตกต่าง กัน
สมมติฐานที
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความ
ภั ก ดี ต่ อ ตราสิน ค้ า Apple ของผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ iPhone ในพื นทีกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kotler (
) ทีได้ กล่าวไว้ ว่าผลิตภัณฑ์ คือสิงทีนําเสนอต่อตลาดเพือ
ความสนใจ ความอยากได้ การใช้ หรือบริโภคทีสามารถตอบความต้ องการหรือความจําเป็ น และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช (
) ได้ ศึกษาเรือง “ทัศนคติและความพึง
พอใจทีมีต่อระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยจากผลการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีความสามารถและคุณภาพให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้บริโภคได้ อย่างต่อเนือง หรือสามารถเติมเต็มความต้ องการอืนๆของผู้บริโภค
ส่วนประสมการตลาด ด้ านราคา มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้ า Apple
ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปิ ย
วดี ลิมศิริชัย (
) ทีศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้ สถานที ในการบริการสําหรับ
รถยนต์ยีห้ อโตโยต้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคบางคนไม่ สนใจเรือง
การปรับตัวของราคาหรือค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์แต่อย่างใด แต่ไม่สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช (
) ได้ ศึกษาเรือง “ทัศนคติและความพึงพอใจทีมีต่อ
ระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลยุทธ์



ทางด้ านราคา ทีสามารถสร้ างมูลค่าเพิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค ซึงจะสร้ างความ
พึงพอใจแก่ผ้ ูบริโภค ต่อตัวผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
ตราสิ น ค้ า Apple ของผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ iPhone ในพื นที กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ งไม่
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (
) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทผูี ้ ผลิตผลิต
ขึนมาได้ นัน ถึงแม้ ว่า จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้ าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซือและไม่สามารถจะ
จัดหามาได้ กไ็ ม่ สามารถตอบสนองความต้ องการผู้บริโภค และไม่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สิ
ตานันท์ วงสกุลไพศาล (
) ได้ ทาํ การวิจัยเรือง “ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้ า
และการรับรู้ทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือเครืองดืมตราชอบ ชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” จากการศึกษาเกียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสําคัญด้ าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก
ส่วนประสมการตลาด ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่ อตราสินค้ า Apple ของผู้ ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพื นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงไม่
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช (
) ได้ ศึกษาเรือง “ทัศนคติและความพึง
พอใจทีมีต่อระดับความภักดีต่อตราสินค้ าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล
จากการวิจัยได้ ว่า การส่งเสริมการขายต่างๆ ทีสามารถสร้ างมูลค่าเพิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ในสายตา
ของผู้บริโภค และไม่ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ กมลทิพย์ นามมา (
) ได้ ทาํ การวิจัยเรือง
“ส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ แบรนด์รถยนต์เดิมของผ้ บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้ านส่งเสริมทางการตลาด มีความภักดีในการเลือกใช้
แบรนด์รถยนต์เดิม โดยรวม และมีผลต่อ ความภักดีรายด้ านการบอกต่อ และด้ านความอ่อนไหว
ต่อราคา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
คุณค่าตราสินค้ า ด้ านการรับรู้ตราสินค้ า มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้ า
Apple ของผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ iPhone ในพื นทีกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของ Vanauken (
) ได้ กล่าวไว้ ว่าการสร้ างตราสินค้ าต้ องทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิดการรับรู้
ตราสินค้ าเพือให้ ร้ ูถึงความหมายทีมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของสินค้ าทีมีความแตกต่าง โดย
ตราสินค้ าทีเป็ นเป้ าหมายของผู้บริโภคนันจะถูกจัดอยู่ในลําดับความคิดอันดับแรกๆของผู้บริโภค
และไม่สอดคล้ องกับ แนวคิดของ Aaker (
) ได้ กล่าวว่า การสร้ างตราสินค้ าว่า การสร้ างชือ
ตราสินค้ าให้ เป็ นทีรู้จักนันเป็ นกระบวนการของการจดจําหรือการระลึกได้
คุ ณค่ าตราสินค้ า ด้ านการเชือมโยงความคิดเกียวกับตราสินค้ ามีความสัมพั นธ์กับ
ความภักดีต่อตราสินค้ า Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kotler &Keller (
) กล่ าวว่ า การเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา
สินค้ า เกิดจากความรู้สกึ ความคิด ความรับรู้ ความเชือ ประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์ ที
ส่งผลต่ อความสัมพันธ์กับตราสินค้ า และสอดคล้ องกับ แนวคิดของ Low & Lamb (
) ได้



กล่าวไว้ ว่า การเชือมโยงของตราสินค้ ามีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความชอบมากกว่า และกระบวนการ
ตัดสินใจซือของผู้บริโภค ท าให้ ผ้ ูบริโภคเกิคความต็มใจทีจะจ่ายในราคาทีสูงกว่าให้ กบั ตราสินค้ า
คุณค่ าตราสินค้ า ด้ านคุณภาพทีถูกรับรู้ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้ า
Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Aaker (
) กล่ าวว่ า คุ ณภาพทีถู กรั บรู้ การทีผู้ บริ โภคมีความรู้สึกทีเกิดจากการรับรู้
คุณภาพโดยรวมของตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึง หรือรับรู้ คุณภาพทีเหนือกว่าตราสินค้ าอืนๆ และ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของศรี กั ญ ญา มงคลศิ ริ (
) ทีกล่ า วไว้ ว่ า คุ ณ ภาพทีรั บ รู้ คื อ
ความรู้สึกทีผู้บริโภคมีต่อคุณภาพของสินค้ า คุ ณภาพทีผู้บริโภครับรู้โดยเกิดจากความคิดของ
ผู้บริโภค และเป็ นดัชนีทชีี ให้ เห็นว่าผู้บริโภคมีความตังใจจะใช้ สนิ ค้ าทีเกิดจากการรับรู้เชิงบวก

9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยครังนี มีข้อเสนอแนะคือ กลุ่มลูกค้ าทีควรให้ ความสําคัญอันดับ
ต้ นๆ คือ ลูกค้ าในระดับปริญญาตรี อายุไม่ เกิน ปี หรือ โสด เพราะผลการวิเคราะห์พบว่ า
ความภักดีมีความแตกต่าง และค่าเฉลียของ ป.ตรี อายุไม่เกิน ปี กับ โสด มีค่าสูงทีสุด และ
การวิจัยนีสามารถนําไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์สาํ หรับธุรกิจสมาร์ทโฟน หรือ สินค้ าทีต้ องการสร้ าง
ความภักดีต่อตราสินค้ าทีมีความคล้ างคลึงกับ Apple ดังนี
ปั จจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทีมีเพศ อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพไม่แตกต่างกัน ทําให้ ความ
ภักดีต่อตราสินค้ า Apple ต่างกันดังนันนักการตลาด บริษัท องค์กร ควรเน้ นประเด็นความสนใจ
เกียวกับเพศ อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผู้บริโภค เพือทําให้ ความ
ภักดีต่อตราสินค้ า Apple นันมีความสําคัญกับลูกค้ า
ปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด มี ค วามสัม พั น ธ์กับความภั กดี ต่ อตราสิน ค้ า
Apple ของผู้ใช้ โทรศัพท์ iPhoneในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ดังนัน
นักการตลาด ควรให้ ความสําคัญอย่างมาก ควรมีการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ
รวมไปถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยทีผู้บริโภคจะได้ รับ เพือสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภค เพือให้ เกิดความพึงพอใจ และนําไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้ า
ปั จจัยด้านคุณค่าตราสินค้า
ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Apple ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ด้ านการเชือมโยงความคิดเกียวกับ
ตราสินค้ า ดังนันนักการตลาดควรให้ ความสําคัญในการสร้ างการเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา



สินค้ า ให้ เกิดกับผู้บริโภค ด้ วยการสร้ างความเชือ ประสบการณ์ ทัศนคติและภาพลักษณ์ ทีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์กบั ตราสินค้ าเพือให้ ผ้ ูบริโภครับรู้และเกิดความภักดีต่อตราสินค้ า Apple มากขึน

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรือง “คุณค่าตราสินค้ าและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
ความภักดีของผู้ทใช้
ี โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ครังนีสําเร็จลุล่วงได้
ด้ วยดี โดยได้ รับความช่ วยเหลื อและการสนับสนุ นจากหลาย ๆ ท่า น โดยเฉพาะอย่ างยิง ผศ.
ดร.จรั ญ ญา ปานเจริ ญ ซึ งเป็ นอาจารย์ ที ปรึ ก ษาได้ ใ ห้ คํา แนะนํา ในการคั ด เลื อ กเรื องทีจะ
ทําการศึกษาวิจัยให้ ได้ ความรู้ทางด้ านการตลาด ตลอดจนข้ อคิดต่ าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจัยในครังนี รวมทังดร.รชฏ ขํา บุญ ทีให้ คาํ แนะนําในการแก้ ไขปรับปรุง ผู้ทาํ การศึกษา
ซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิงการดํา เนินการศึกษาครังนีจะสํา เร็จลงไม่ได้ หากขาด
ความร่ วมมือจากประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ซึงเสียสละเวลาในการกรอกข้ อมูลใน
แบบสอบถาม ทําให้ ได้ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการทําการศึกษาวิจัยเกียวกับคุณค่าตราสินค้ าและ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อความภักดีของผู้ทีใช้ โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ในท้ ายทีสุดนี ต้ องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็ นผู้ชีแนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้ น รวมทังให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์และการ
ทดสอบต่ า ง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ และขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นทีมิ ไ ด้ ก ล่ า วนามมา ณ ทีนี ทีมี ส่ ว น
ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทังให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทํา ให้ การศึกษาวิจัยครังนีสํา เร็จ
ลุล่วงด้ วยดี
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