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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าApple ของผู้ใช้
โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพือศึกษาความภักดีต่อตราสนิค้า
Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ 3) เพือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสนิค้า ทมีีผลต่อ 
ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวอย่างทใีช้ในงานวิจัยครังนี คือ ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตฐาน สถิติ t-Test สถิติ F-Test 

และ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า ความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone  ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการทดสบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สนิค้าApple แตกต่างกนั และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้านคุณค่าตราสนิค้า 
มีผลต่อ ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร 
 

คําสําคญั : ความภักดีต่อตราสนิค้า คุณค่าตราสนิค้า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 

1. บทนาํ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะในด้านเครืองมือสือสารหรือทเีราเรียกกันว่าโทรศัพทมื์อถือสมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็
นันเอง เทคโนโลยีเหล่านีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนเราอย่างมากจนเหล่านี
กลายเป็นปัจจัยท ี  ต่อการดาํเนินชีวิตไปแล้ว ต่อจากรถยนต์ยานพาหนะซึงกลายมาเป็นปัจจัยท ี
 ทจีาํเป็นต่อการดาํ เนินชีวิต(https://guibow.wixsite.com/ges1101572027/about)  มือถือ

สมาร์ทโฟนเป็นเครืองมือทีช่วยในการติดต่อสือสารทสีะดวกสบาย จากสมัยก่อนทีต้องมีการส่ง
จดหมายหากนักว่าจะได้รับจดหมายกน็านเป็นอาทติย์แต่เมือมีการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนีขึนมา 



จึงทาํให้การติดต่อสอืสารรวดเรว็สะดวกสบาย สมาร์ทโฟนเริมเป็นทรีู้ จักหลังจากเปิดตัว iPhone 

โดย Apple ซึงส่งผลให้เกดิการปฏวิัติการสอืสารในรปูใหม่ตังแต่นันเป็นต้นมา 
เวบ็ไซส ์IDC (International Data Corporation) ซึงเป็นเวบ็ไซต์ทเีกบ็ข้อมูลเชิงสถติิ

ด้านธุรกจิ และการลงทุนได้เผยยอดขายสมาร์ทโฟนประจาํไตรมาส /  ยอดขายรวม .  
ล้านเครือง ตลาดยังหดตัวลง . % จากปีก่อน แต่เพิมขนึจากไตรมาสแรก . % ถ้าแยกยอดขาย
ตามภมูิภาค ทงัในสหรัฐอเมริกาและจีนมียอดขายตกหนัก แต่ในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอนิเดีย ตลาดยังเติบโตอยู่ ช่วยชดเชยยอดขายทหีายไปได้บ้าง อนัดับผู้ผลิต
สมาร์ทโฟนในไตรมาสนียังคงเดิม สงิทน่ีาสนใจคือ  อนัดับแรก Samsung, Huawei, Apple ต่าง
มียอดขายตกลงจากไตรมาสก่อน ( / ) ในขณะท ี  อนัดับต่อมาคือ Xiaomi, Oppo, Vivo 

กลับมียอดขายเพิมขึน หากเทยีบยอดขายของไตรมาส /  กับไตรมาส /  บริษัทที
ยอดขายลดลงมากทสีดุคือ Apple ยอดตกลงถึง . % ส่งผลให้ยอดขายเป็นจาํนวนเครืองของ
อนัดับสาม Apple ( .  ล้านเครือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท1ี.1 แสดงยอดขายสมาร์ทโฟนประจาํไตรมาส /  

 อ้างองิ  : https://www.blognone.com/node/111163 

 

จากปัจจัยด้านการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนทเีพิมขึนอย่างรุนแรง รวมถึงการปรับ
ราคาของ iPhoneทีสูงขึน ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ iPhone อย่างชัดเจน แต่อย่างไรกต็าม 
Apple กย็ังคงขาย iPhone ไปได้ .  ล้านเครืองในช่วงไตรมาสต้นปี  จะเหน็ได้ว่าผู้บริโภค
ยังคงให้ความสนใจใน iPhone อยู่ถึงแม้ราคาจะสงูขึนมากกต็าม โดยมักจะเหน็ลูกค้า Apple ทไีม่
ว่าจะเปลียนมือถือกรีุ่นๆ กยั็งคงใช้ iPhone อยู่เหมือนเดิมกนัเป็นส่วนมาก ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจที
จะศึกษา ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร  โดย
ข้อมูลทไีด้จากการวิจัยครังนีจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธท์างการตลาดเพือจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเกดิความภักดีต่อคราสนิค้าต่อไป 



2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
. เพือศึกษาความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนที

กรุงเทพมหานคร 
. เพือเปรียบเทยีบความภักดีต่อตราสนิค้าApple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนที

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
. เพือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสนิค้า 

กบั ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร 
 

3.สมมุติฐานในการวิจยั 
1. ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที

แตกต่างกนัมีความภักดต่ีอตราสนิค้า Apple แตกต่างกนั 

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิค้ามีความสมัพันธก์บัความภักดี
ต่อตราสนิค้า Apple ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร 

 
4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถนาํไปเป็นแนวทางการทาํธุรกจิ การประชาสมัพันธ ์และการหาช่องทางใน
การเข้าถงึผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร  

2. สามารถนาํไปปรับปรงุและพัฒนากลยุทธท์างการตลาด ทปัีจจุบันมีการแข่งขยัสงู
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคผู้ใช้โทรศัพทใ์นพืนทกีรงุเทพมหานคร 

3. ข้อมูลทไีด้จากการวิจัยในครังนีสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสนิค้าและ
บริการ ให้แก่ นักการต

ลาด โดยเฉพาะในการวางกลยุทธท์างการตลาดเพือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกดิ
ความภักดต่ีอตราสนิค้า 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
5.  ขอบเขตดา้นประชากรและพืนที  
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจัยครังนีคือ ผู้ทีใช้โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร 
5.2 ขอบเขตดา้นเนอืหา 
ศึกษาความภักดีต่อตราสินค้า ตามแนวคิดของ Aaker (1991, pp. - ) ได้

เสนอว่าสามารถทาํการวัดได้ในหลากหลายแนวทาง ดังนี . การวัดทีพฤติกรรมทีเกิดขึนจริง 
(Actual Behavior) . การวัดการเปลียนแปลงของต้นทุนในการตัดสินใจ (Switching Cost) . 
การวัดความพึงพอใจ (Measuring Satisfaction) อีกทังยังศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง



การตลาด ตามแนวคิดของ Kotler (1999 อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, น. ) กล่าวใน
เรือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด ( P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสงิเร้าทาง
การตลาดทกีระทบต่อกระบวนการตัดสนิใจซือ โดยส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 
กลุ่ม ดังทีรู้ จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาํหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

นอกจากนี ยังศึกษา คุณค่าตราสนิค้า ตามแนวคิดของ Aaker  ( ) ได้อธบิายว่า
คุณค่าของตราสนิค้านันมีองค์ประกอบ  ส่วนด้วยกนั ดังต่อไปนี 

. การตระหนักรู้ ชือตราสนิค้า (Brand Name Awareness) 

. คุณภาพทถูีกรับรู้ (Perceived Quality) 

. การเชือมโยงกบัตราสนิค้า (Brand Associations) 

. ความภักดีต่อตราสนิค้า (Brand Loyalty) 

. สนิทรัพย์ประเภทอนื ๆ ของตราสนิค้า (Other Proprietary Brand Assets) 

5.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
การดาํเนินการศึกษาวิจัยเริมตังแต่เดือน กุมพาพันธ ์ พ.ศ. 2563 ถงึ เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

 

. ระเบยีบวิธีวิจยั 
6.1ประชากรและตวัอย่าง 

. .  ประชากร 
ประชากรทใีช้ในการศึกษาเรืองนี คือ ผู้บริโภคทเีคยซือโทรศัพทมื์อถอืไอโฟนทอีาศัย

ในกรุงเทพมหานคร 
6.3.2 การคาํนวณขนาดตัวอย่าง 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ ผู้บริโภคทเีคยซือโทรศัพทมื์อถอืไอโฟนทอีาศยัอยู่

ในกรงุเทพมหานคร เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทแีน่นอน ดังนัน ผู้วิจัยจึงใช้ สตูรการ
คาํนวณตัวอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร 

.  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
การศึกษาการวิจัยครังนีใช้แบบสอบถามทมีีโครงสร้างแน่นอน (Structure-

undisguised Questionnaire) ซึงถูกสร้างขนึจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยทเีกยีวข้อง 
โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดในการเกบ็ข้อมูล และได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนท ี1 เป็นคาํถามทเีกยีวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของคาํถามเป็นคาํถามแบบ
ปลายปิด มีจาํนวนทงัหมด  ข้อ 

ส่วนที 2 เป็นคาํถามเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะของคาํถาม
เป็นคาํถามแบบปลายปิดทใีช้มาตรวัดแบบ Rating Scale มีจาํนวนทงัสนิ 24 ข้อ 



ส่วนที 3 เป็นคาํถามเกียวกับคุณค่าตราสินค้า ลักษณะของคาํถามเป็นคาํถามแบบ
ปลายปิดทใีช้มาตรวัดแบบ Rating Scale  มีจาํนวนทงัสนิ 13 ข้อ 

ส่วนที 4 เป็นคาํถามเกียวกับความภักดีของผู้ทีใช้โทรศัพท์ iPhone  ลักษณะของ
คาํถามเป็นคาํถามแบบปลายปิดทใีช้มาตรวัดแบบ Rating Scale มีจาํนวนทงัสนิ 5 ข้อ 

6.3 วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 
สถติิทีนาํมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) จะนําไปใช้เพืออธิบาย
ลักษณะของข้อมูลทีปรากฏในแบบสอบถาม ซึงค่าสถิติเชิงพรรณนาทีนํามาใช้จะเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้อมูลในแต่ละส่วน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 ทําการทดสอบสมมติ ฐ าน ด้วยสถิติ เ ชิ งอ นุมาน  ( Inferential Statistics) 

ประกอบด้วย โดยใช้ค่าทดสอบ t-Test  F-Test (ANOVA ) และ Pearson Correlation ทรีะดับ
นัยสาํคัญ 0.05 โดยมีเกณฑใ์นการแปลค่าสมัประสทิธสิหสมัพันธ ์( Correlation Coefficient) 

 

7. ผลการศึกษา 
ผลทไีด้จากการเกบ็แบบสอบถาม ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรปุดังนี 

.  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจาํนวน 175 คน และเพศหญิง 225 คน ตามที

ได้ออกแบบไว้ในวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 26-35 ปี จาํนวน 199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีเป็นจาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 ส่วน
ใหญ่มีอาชีพ พนักงานเอกชน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท 
จาํนวน 176 คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีสถานะภาพ โสด จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5  

.  ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone 

ความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าฉลีย . ) 

โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ (ค่าเฉลีย 4.08) ท่านรู้สกึชืนชอบในคุณภาพโทรศัพท ์iPhone ทใีช้
อยู่ในปัจจุบันทมีีคุณภาพไม่ด้อยกว่ายีห้ออนื (ค่าเฉลีย 3.97) เมือท่านจะซือสมาร์ทโฟนใหม่ท่าน
จะพิจารณาจากแบรนด์ iPhone ก่อน (ค่าเฉลีย3.90) ท่านรู้ สึกภูมิใจในตราสินค้าโทรศัพท์ 
iPhone ทท่ีานใช้อยู่ (ค่าเฉลีย3.76)ท่านมักจะค้นหาข้อมูลของสมาร์ทโฟนในตราสนิค้า iPhone ที
ท่านใช้อยู่เท่านัน (ค่าเฉลีย3.69)หากมีสมาร์ทโฟนในตราสนิค้าอนืทมีีคุณภาพเทยีบเท่าในราคาที
ถูกกว่าสมาร์ทโฟนในตราสินค้าiPhoneทีท่านใช้อยู่ ท่านกจ็ะไม่เปลียนใจไปใช้สมาร์ทโฟนตรา
สนิค้าอนื  ตามลาํดับ 

 



.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที  ผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกนัมีความภักดีต่อตราสนิค้า Apple แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครทมีี เพศ แตกต่างกนัมี
ความ ภักดต่ีอตราสนิค้า Apple แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคเพศหญิงมีความ ภักดต่ีอตราสนิค้า 
Apple มากกว่าผู้บริโภคเพศชาย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้โทรศัพทม์ือถือ iPhone ในกรงุเทพมหานครทมีี
อายุแตกต่างกนัมีความภักดต่ีอตราสนิค้า Apple ต่างกนั ผลการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า
มีความแตกต่างกนั 6 คู่ คือ 1) ไม่เกนิ 25 ปี และ 26-35 ปี 2) ไม่เกนิ 25 ปี และ 36-45 ปี 
3)ไม่เกนิ 25 ปี และ 46-55 ปี 4)ไม่เกนิ 25 ปี และ56-65 ปี 5) 26 – 35ปี และ 36-45ปี 
6) 26-35ปี และ 56-65 ปี โดยผู้บริโภคทมีีอายุ ไม่เกนิ 25 ปี มคีวามภักดีต่อตราสนิค้า Apple 

มากกว่า กลุ่มอายุอนืๆ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้โทรศัพทม์ือถือ iPhone ในกรงุเทพมหานครทมีี
อายุระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ต่างกนั ทดสอบรายคู่ด้วยค่า 
LSD พบว่ามีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี โดย
ผู้บริโภคทมีีระดับการศึกษาทรีะดับปริญญาตรี มี ความภักดต่ีอตราสนิค้าApple มากกว่า ระดบั
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครทมีี อาชีพ แตกต่างกนั
มีความ ภักดีต่อตราสนิค้า Apple ไม่แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรงุเทพมหานครทมีี รายได้ แตกต่าง
กนัมีความ ภักดีต่อตราสนิค้า Apple ไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนัมีความภักดต่ีอตราสนิค้า Apple แตกต่างกนั ผลการทดสอบรายคู่ด้วยค่า LSD พบว่า
มีความแตกต่างกนั 1 คู่ คือ  โสดและสมรส โดยผู้บริโภคทมีีสถานภาพสมรส มีความภักดต่ีอตรา
สนิค้า Apple มากกว่า ผู้บริโภคทมีีสถานภาพโสด 

สมมติฐานที  ผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
กบัความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรงุเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณค่าตราสินค้าในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบัความภักดีต่อ
ตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครในระดับมาก เมือพิจารณา
ในรายด้าน พบว่า  คุณค่าตราสนิค้าด้านทมีีความสมัพันธค์วามภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้
โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร มากทีสุด คือ ด้านคุณภาพตราสินค้า รองลงมา คือ 
ด้านความสมัพันธก์บัตราสนิค้า และด้านการรับรู้ตราสนิค้า ตามลาํดับ 

 



8. อภิปรายผลการศึกษา 
.  คว าม ภั กดี ต่ อต ร าสิ น ค้ าApple ขอ ง ผู้ ใ ช้ โ ท รศั พท์  iPhone ใ น พืนที

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ความภักดีต่อตราสินค้าApple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  โดยส่วนใหญ่ผู้ใ ช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนที
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความภักดีต่อตราสินค้าApple ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Oliver( ) อธบิายไว้ว่า ความจงรักภักดี คือ ข้อผูกมัดอย่างลึกซึงทจีะทาํ การซือ
ซาํหรือให้การอุปถัมภ์สินค้าหรือบริการทีพึงพอใจอย่างสมาํเสมอในอนาคต และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชญานิน บุหลันพฤกษ์ ( ) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือการซือ 
สินค้าหรือบริการในตราสินค้าดังกล่าวเกิดขึนเนืองจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินค้าหรือ 
บริการร่วมอยู่ 

.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท ี   
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทมีีเพศต่างกนั มีความภักดีต่อตราสนิค้าApple โดยภาพรวมแตกต่างกนั สอดคล้องกบั
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( ) เพศ เป็นตัวแปรสาํคัญทบ่ีงชีถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคทีแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ พุ่มโพธิ ( ) ได้
ศึกษาวิจัยเรือง “ความภักดีต่อตราสนิค้า การขยายตราสนิค้า การประเมินของผู้บริโภคต่อปัจจัยที
มีผลต่อการขยายตราสนิค้า” พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง มีความจงรักภักดีในตราสนิค้า 
Esprit อย่างเท่าเทยีบกัน ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท ์ iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทมีีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าApple โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ พงษ์ชัยอัศวิน ( ) ทีได้ศึกษา “ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือเสอืยืดตราสินค้าในประเทศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึงผลการวิจัย
พบว่า อายุทแีตกต่างกนั มีอทิธต่ิอพฤติกรรมของการซือเสอืยืดตราสนิค้าในประเทศของวันรุ่นไม่
แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิยจัยของ อคัร์วิชญ์ เชืออารย์ ( ) ได้ศึกษา “ปัจจัยทมีีผล
ต่อความภักดีในแบรด์ “Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ซึงผลการวิจัยพบว่า 
อายุ แตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า Greyhound ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 

ผลการศึกษายังพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าApple โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึงไม่
สอดคล้องกบังานวิจัยของ เมษา วัฒนมะโน ( ) ศึกษา “ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือแทบ็
เลต็ พีซีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทมีีระดับการศึกษาแตกต่างกนัให้ 
ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึงไม่สอดคล้องกบัแนวคิด



ของ Hawkins ( ) กล่าวไว้ว่า การศึกษา เป็นส่วนหนึงทีมีอิทธิพลต่อการซือสินค้า โดย
พิจารณาบางส่วนจากกาํไรและอาชีพ นอกจากนียังมีอิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจ และ
ความสัมพันธ์อืนๆ  นอกจากนี ยังพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทมีีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกนั มีความภักดีต่อตราสนิค้าApple โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของจารุวัตร อัครทิวา ( ) พบว่า ระดับรายได้ เฉลียต่อเดือนที
แตกต่างกันนันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ Smart TV ของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร ซึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีรชัย กฤษฎาวรกุล ( ) ทีแสดงให้เหน็ว่า ระดับรายได้นันไม่
ส่งผลต่อ การตัดสนิใจซือสมาร์ทโฟน และพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทีมีอาชีพต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าApple โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
สอดคล้องกบั งานวิจัยของ ศิมาพร กาเผอืกงาม ( ) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรือง “ความสมัพันธ์
ของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด บริการ ความจงรักภักดีในตราสนิค้า และแนวโน้ม
การซือรถยนต์ ยีห้อโตโยต้าในอนาคต” ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อาชีพ 
ต่างกนั มีความจงรักภักดีต่อตราสนิค้าไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัเด่นนภา มุ่งสงูเนิน และ 
ชนะเกียรติ สมานบุตร ( ) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรือง “คุณภาพการบริการทส่ีงผลต่อ ความ
ภักดีของผู้ใช้บริการ: กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทราน สปอร์ต จํากัด” ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ มีอาชีพทแีตกต่างกนั ไม่ทาํให้ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อบริษัท 
แตกต่าง กนั 

สมมติฐานท ี   
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความ

ภักดีต่อตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler ( ) ทไีด้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ ์คือสงิทนีาํเสนอต่อตลาดเพือ
ความสนใจ ความอยากได้ การใช้หรือบริโภคทสีามารถตอบความต้องการหรือความจาํเป็น และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช ( ) ได้ศึกษาเรือง “ทศันคติและความพึง
พอใจทีมีต่อระดับความภักดีต่อตราสินค้าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
โดยจากผลการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มีความสามารถและคุณภาพให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนือง หรือสามารถเติมเตม็ความต้องการอนืๆของผู้บริโภค  

ส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า Apple 

ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปิย
วดี ลิมศิริชัย ( ) ทศีึกษาเรืองปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อการเลือกใช้สถานท ีในการบริการสาํหรับ
รถยนต์ยีห้อโตโยต้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเหน็ว่าผู้บริโภคบางคนไม่ สนใจเรือง
การปรับตัวของราคาหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต์แต่อย่างใด แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช ( ) ได้ศึกษาเรือง “ทศันคติและความพึงพอใจทีมีต่อ
ระดับความภักดีต่อตราสินค้าของโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลยุทธ์



ทางด้านราคา ทสีามารถสร้างมูลค่าเพิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค ซึงจะสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค ต่อตัวผลิตภัณฑ ์ 

ส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีความสมัพันธ์กบัความภักดีต่อ
ตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงไม่
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( ) กล่าวว่า ผลิตภัณฑท์ผู้ีผลิตผลิต
ขึนมาได้นัน ถึงแม้ว่า จะมีคุณภาพดีเพียงใดกต็าม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซือและไม่สามารถจะ
จัดหามาได้กไ็ม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ
ตานันท ์วงสกุลไพศาล ( ) ได้ทาํการวิจัยเรือง “ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสนิค้า 
และการรับรู้ทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือเครืองดืมตราชอบ ชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” จากการศึกษาเกยีวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญด้าน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย อยู่ในระดับมาก   

ส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ต่อตราสินค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงไม่
สอดคล้องกบังานวิจัยของ วิเศษพรรณ เลาหวนิช ( ) ได้ศึกษาเรือง “ทศันคติและความพึง
พอใจทมีีต่อระดับความภักดีต่อตราสนิค้าของโทรศัพทมื์อถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล
จากการวิจัยได้ว่า การส่งเสริมการขายต่างๆ ทสีามารถสร้างมูลค่าเพิมแก่ตัวผลิตภัณฑ์ในสายตา
ของผู้บริโภค และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ นามมา ( ) ได้ทาํการวิจัยเรือง 
“ส่วนประสมทางการตลาดทส่ีงผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ แบรนด์รถยนต์เดิมของผ้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความภักดีในการเลือกใช้
แบรนด์รถยนต์เดิม โดยรวม และมีผลต่อ ความภักดีรายด้านการบอกต่อ และด้านความอ่อนไหว
ต่อราคา การจัดกจิกรรมส่งเสริมการขาย  

คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า 
Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่สอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Vanauken ( ) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างตราสนิค้าต้องทาํให้ผู้บริโภคเกดิการรับรู้
ตราสนิค้าเพือให้รู้ถึงความหมายทมีีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของสนิค้าทมีีความแตกต่าง โดย
ตราสนิค้าทเีป็นเป้าหมายของผู้บริโภคนันจะถูกจัดอยู่ในลาํดับความคิดอนัดับแรกๆของผู้บริโภค 
และไม่สอดคล้องกบั แนวคิดของ Aaker ( ) ได้กล่าวว่า การสร้างตราสนิค้าว่า การสร้างชือ
ตราสนิค้าให้เป็นทรีู้จักนันเป็นกระบวนการของการจดจาํหรือการระลึกได้ 

คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชือมโยงความคิดเกียวกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีต่อตราสนิค้า Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler &Keller ( ) กล่าวว่า การเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา
สนิค้า เกดิจากความรู้สกึ ความคิด ความรับรู้ ความเชือ ประสบการณ์ ทศันคติและภาพลักษณ์ ที
ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับตราสินค้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Low & Lamb ( ) ได้



กล่าวไว้ว่า การเชือมโยงของตราสนิค้ามีอทิธพิลในเชิงบวกต่อความชอบมากกว่า และกระบวนการ
ตัดสนิใจซือของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกคิความตม็ใจทจีะจ่ายในราคาทสีงูกว่าให้กบัตราสนิค้า  

คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพทีถูกรับรู้  มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า 
Apple ของผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone ในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Aaker ( ) กล่าวว่า คุณภาพทีถูกรับรู้  การทีผู้บริโภคมีความรู้ สึกทีเกิดจากการรับรู้  
คุณภาพโดยรวมของตราสนิค้าใดตราสนิค้าหนึง หรือรับรู้ คุณภาพทเีหนือกว่าตราสนิค้าอนืๆ และ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของศรีกัญญา มงคลศิริ ( ) ทีกล่าวไว้ว่าคุณภาพทีรับรู้  คือ 
ความรู้ สึกทีผู้บริโภคมีต่อคุณภาพของสินค้า คุณภาพทีผู้บริโภครับรู้ โดยเกิดจากความคิดของ
ผู้บริโภค และเป็นดัชนีทชีีให้เหน็ว่าผู้บริโภคมีความตังใจจะใช้สนิค้าทเีกดิจากการรับรู้ เชิงบวก 

 
9. ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยครังนี มีข้อเสนอแนะคือ กลุ่มลูกค้าทคีวรให้ความสาํคัญอนัดับ
ต้นๆ คือ ลูกค้าในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน  ปี หรือ โสด เพราะผลการวิเคราะห์พบว่า 
ความภักดีมีความแตกต่าง และค่าเฉลียของ ป.ตรี อายุไม่เกิน  ปี กับ โสด มีค่าสูงทสีุด และ 
การวิจัยนีสามารถนาํไปใช้ให้เป็นประโยชน์สาํหรับธุรกิจสมาร์ทโฟน หรือ สินค้าทีต้องการสร้าง
ความภักดีต่อตราสนิค้าทมีีความคล้างคลึงกบั Apple ดังนี 
ปัจจยัส่วนบุคคล  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่า ผู้ใช้โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทมีีเพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพไม่แตกต่างกนั ทาํให้ความ
ภักดีต่อตราสนิค้า Apple ต่างกนัดังนันนักการตลาด บริษัท องค์กร ควรเน้นประเดน็ความสนใจ
เกยีวกบัเพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผู้บริโภค เพือทาํให้ความ
ภักดีต่อตราสนิค้า Apple นันมีความสาํคัญกบัลูกค้า 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า 
Apple ของผู้ใช้โทรศัพท ์iPhoneในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ด้านผลิตภัณฑ ์ดังนัน
นักการตลาด ควรให้ความสาํคัญอย่างมาก ควรมีการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ 
รวมไปถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยทผู้ีบริโภคจะได้รับ เพือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เพือให้เกดิความพึงพอใจ และนาํไปสู่ความภักดีต่อตราสนิค้า 
ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ทีมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Apple ของผู้ใช้
โทรศัพท ์iPhone ในพืนทกีรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ด้านการเชือมโยงความคิดเกยีวกบั
ตราสินค้า ดังนันนักการตลาดควรให้ความสาํคัญในการสร้างการเชือมโยงความคิดเกียวกับตรา



สนิค้า ให้เกดิกบัผู้บริโภค ด้วยการสร้างความเชือ ประสบการณ์ ทศันคติและภาพลักษณ์ ทส่ีงผล
ต่อความสมัพันธก์บัตราสนิค้าเพือให้ผู้บริโภครับรู้และเกดิความภักดีต่อตราสนิค้า Apple มากขนึ 

 
10. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรือง “คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อ
ความภักดีของผู้ทใีช้โทรศัพท ์iPhone และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้
ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง  ผศ. 
ดร.จรัญญา ปานเจริญ ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาได้ให้คําแนะนําในการคัดเลือกเรืองทีจะ
ทาํการศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ทางด้านการตลาด ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจัยในครังนี รวมทังดร.รชฏ ขาํบุญ ทีให้คาํแนะนาํในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ทาํการศึกษา
ซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิงการดาํเนินการศึกษาครังนีจะสาํเรจ็ลงไม่ได้ หากขาด
ความร่วมมือจากประชากรในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ซึงเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถาม ทาํให้ได้ข้อมูลทเีป็นประโยชน์ในการทาํการศึกษาวิจัยเกยีวกบัคุณค่าตราสนิค้าและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อความภักดีของผู้ทีใช้โทรศัพท์ iPhone และอาศัยอยู่ใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

ในท้ายทสีดุนี ต้องขอระลึกถงึความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทเีป็นผู้ชีแนะแนวทาง
การศึกษาในตอนต้น รวมทงัให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการ
ทดสอบต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ และขอขอบคุณทุกท่านทีมิได้กล่าวนามมา ณ ทีนี ทีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาวิจัยครังนีสาํเรจ็
ลุล่วงด้วยดี 
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