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การวิจัยค รั ง้ นี มี้ วัตถุประสงค์ เ พ่ือ  1)  ศึกษาการใ ช้การสื่ อสารการตลาดของ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 2) ศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อการเปล่ียนตราสินค้า 3) ศึกษาถึงปัจจยัในการเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงโดยระเบียบวิธีวิจยัใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ แบง่เป็น 2 สว่น คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาด และส่วนท่ี 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงและจากแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เปล่ียนตราสินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คนตามระดบั
ความผกูพนั กล่าวคือ 1) ลกูค้าท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงู 2) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัต่อ      
ตราสินค้าในระดบัปานกลาง และ 3) ลกูค้าท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา เก่ียวกับ
ปัจจยัในการเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

ผลการวิจัย มีดังนี  ้ส่วนท่ี 1 ของผลการศึกษาพบว่า การใช้การส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงในประเทศไทยท่ีสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา
ตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ มีดงันี ้คือ 1) การ
โฆษณาผ่านส่ือหลกั ได้แก่ โทรทัศน์ 2) ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของตราสินค้า 
การทําการตลาดแบบไวรัล 3) ส่ือภายนอกได้แก่ ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ 4) การ
ประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ การจดังานเปิดตวัสินค้า 5) การส่งเสริมการขายได้แก่ การผ่อนชําระแบบไม่
เสียดอกเบีย้ การลดราคาเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี การแจกของแถมเม่ือซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 



(4) 

นอกจากนีซ้มัซุงยงัใช้ส่ือออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค แฟนเพจ โฆษณาแฝงผ่านการนําสินค้าไปแทรก
อยู่ในรายการโทรทศัน์หรือละครการประชาสมัพนัธ์ ผ่านกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคมและกิจกรรม
สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ผลจากการสมัภาษณ์ของผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง สรุปได้ว่า ซมัซุงใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ทัง้ฟรี
ทีวีและทีวีดิจิทลั คิดเป็นสดัสว่นสงูถึง 50% รองลงมาคือส่ือออนไลน์ คิดเป็น 40% ท่ีเหลือ 10% 
จะเป็นส่ืออ่ืนๆ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร กล่าวคือ ยงัคงใช้ทกุส่ือแต่ในสดัส่วนท่ีน้อยลงส่วนผล
จากบทสมัภาษณ์ของอดีตรองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทแอปเปิล้ สามารถสรุปได้ว่าบริษัท
แอปเปิ้ลใช้กลยุทธ์การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภณัฑ์โดยพยายามเน้นว่าทําไมต้องมี
อุปกรณ์นีแ้ละอุปกรณ์นีช้่วยพฒันาชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไร และการแถลงข่าวเปิดตวัสินค้า
สว่นท่ี 2 ของผลการศกึษาพบวา่ ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความผกูพนัตอ่ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เปล่ียนมาใช้ในปัจจุบันท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ี
แตกตา่งกนักลา่วคือระดบัความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในปัจจบุนัในระดบัท่ีมากกว่าจะทําให้มีความ
จงรักภกัดีและความพงึพอใจตอ่ตราสนิค้ามากกวา่ และทําให้เปล่ียนตราสนิค้าน้อยและมีแนวโน้ม
ท่ีจะซือ้ซํา้ 3) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของทัง้ผู้ ใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุง คือ 1) ปัจจัยด้านราคา 2) ปัจจัยด้านคุณภาพของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3) ปัจจยัด้านการท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 4) ปัจจยั
ทางด้านตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง 5) ปัจจยัทางด้านภาพลกัษณ์ของ
ตราสินค้า 6) ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของทัง้ผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุง คือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
การเสียสทิธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าเดมิ 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเพ่ือน คนรู้จกั
หรือคนในครอบครัว 3) การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 4) ตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสนิค้าให้เลือกหลากหลายรุ่น 
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The objectives of this research were to study marketing communication plan in 

Thailand by the two most successful brands in smartphone market, namely Samsung 
and iPhone, customer engagement and factors influencing brand switching decision. 
The study used qualitative research method, including in-depth interview and document 
research to study marketing communication direction of the two brands; and in-depth 
interview of 24 smartphone users who switched brand within 6 months, broken down 
into 3 groups according to the level of customer engagement : Fully engaged 
customers, Engaged customers and Disengaged customers in order to study factors 
involving brand switching. 

The results of this study were as follows. 1) The marketing media used for 
marketing communication plan of Samsung and iPhone during January, 2009 and 
February, 2015 include traditional media such as television; online media such as official 
website and viral clip; out of home media such as billboards, and public relations 
activities such as product-launch event and sales promotion. Samsung also used online 
media that provoked customer interaction through Samsung facebook fanpage, product 
placement and activities for customer relationship management and social 
responsibility. The interview of Samsung marketing communication senior director  



(6) 

corresponded with the document research that Samsung budget allocation on 
marketing communication focused on 50 percent of  traditional media such as television, 
40 percent of online media and, 10 percent of the other media such as newspaper, 
magazine. It was concluded that Samsung still proceeded to the integrated marketing 
communication but the proportion has been changed. On the other hand, former 
marketing vice president of Apple revealed that the company focused its marketing 
communication on giving consumers information about why this device is needed and 
how it helps user’s life, along with the new product introduction. 2) The difference level 
in customer engagement with the current smartphone brand affected brand switching 
decision, brand satisfaction and brand loyalty. The higher level of customer engagement 
with the current smartphone brand led to the higher brand loyalty and brand 
satisfaction; in addition, they tended to repeat purchasing and not switch brand. 3) 
Factors influencing brand switching decision were price, quality, technology, features, 
brand image, actual user reviews and recommendation. Factors that didn’t have 
influences on brand switching decision were the loss of benefits from previous brand, 
influences of friends and family, celebrity endorsement and variety of product. 
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วิทยานิพนธ์เร่ือง การสื่อสารการตลาด ความผกูพนั และปัจจยัในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี สําเร็จลลุ่วงได้เน่ืองจากผู้ เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมลู คําปรึกษา 
ข้อแนะนํา ความคิดเห็นและกําลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณุบุญสืบ จนัทร์
แจ่มศรี ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายส่ือสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซมัซุง อิเลค
โทรนิคส์ จํากดั และผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 24 ท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการให้สมัภาษณ์ ซึง่ทําให้
การศกึษาครัง้นีมี้ความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้ เขียน ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อชีแ้นะและ
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขัน้ตอน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและ
กําลงัใจแก่ผู้ เขียนในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนีต้ลอดมา และขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บุหงา ชัยสุวรรณและรองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอ่ียมโอภาส ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําใน
การศกึษาครัง้นีร้วมทัง้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เขียน และขอขอบพระคณุ
เจ้าหน้าท่ีของคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการทกุท่าน โดยเฉพาะพ่ีดาวและพ่ีรอง ท่ีได้
ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ขอขอบคณุเพ่ือนๆนิเทศ
นิด้า รุ่น 2 ท่ีรักทกุคน สําหรับกําลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด 

ท้ายสดุ ผู้ เขียนขอขอบพระคณุและขอมอบความสําเร็จทัง้หมดจากการทําวิทยานิพนธ์นี ้
แดค่ณุปวดี  กนกประจกัษ์  คณุจิรพนัธุ์  กนกประจกัษ์    ผู้ซึง่เป็นคณุแม่และคณุพ่อของผู้ เขียน 
คณุสชุาดา ถาวรสทุธ์ิ คณุสธิุดา ถาวรสทุธ์ิ ผู้ซึ่งเป็นคณุป้าและน้องสาวของผู้ เขียนและคณุโอ ท่ี
เป็นผู้ส่งเสริม สนบัสนุน กระตุ้นเตือนและเป็นกําลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจท่ีสําคญัยิ่งของผู้ เขียน
ตลอดมา จนทําให้การศกึษาครัง้นีป้ระสบผลสําเร็จได้ตามท่ีตัง้ใจ 
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  งานได้ในไทย” 
 4.49 โฆษณาชดุ “Health” ท่ีมีการแสดงผลเป็นภาษาไทย เผยแพร่โดย  136 
  แอปเปิล้ทางโทรทศัน์ 
 4.50 โฆษณาชดุ “Cameras” ท่ีมีการแสดงผลเป็นภาษาไทย เผยแพร่โดย  136 
  แอปเปิล้ทางโทรทศัน์ 
 



(15) 

 4.51 โฆษณาชดุ “Huge” ท่ีมีการแสดงผลเป็นภาษาไทยเผยแพร่โดยแอปเปิล้ทาง 137 
  โทรทศัน์ 
 4.52 ป้ายโฆษณาไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัท่ีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ  137  
  สถานีพหลโยธินโดยแอปเปิล้ 
 4.53 ภาพบรรยากาศงาน “Best for the Best” เพ่ือเปิดตวัและสง่มอบไอโฟน  138 
  หกและไอโฟน หก พลสัท่ีจดัโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
  ทรูมฟู เอช 
 4.54 การสง่เสริมการขายด้วยการลดราคาเคร่ืองไอโฟน หกและไอโฟน หก   139 
  พลสัท่ีทําโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอไอเอส เม่ือซือ้ 
  พร้อมสมคัรแพ็กเกจหรือเซน็สญัญา 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 

 
ปัจจบุนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเสมือนปัจจยัท่ี 5 ในการดําเนินชีวิตของมนษุย์ในศตวรรษท่ี 

20 ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันท่ีจะต้องดําเนินชีวิตอยู่นอกบ้าน
ประมาณ 12 ชัว่โมงต่อวนั ฉะนัน้การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัในต่างสถานท่ีผ่านอปุกรณ์ส่ือสาร
อย่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีทนัสมยัจึงกลายเป็นสิ่งสําคญัท่ีขาดไม่ได้ ซึง่จากการสํารวจของบริษัท   
เทเลนอร์ กรุ๊ป (TNS) ผู้ ให้บริการโทรคมนาคม ข้อมลูและส่ือระดบัโลก จดัทําการสํารวจ Mobile 
Life ประจําปี พ.ศ. 2556 ท่ีแสดงถึงอตัราการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของคนไทยในปัจจบุนั ซึง่อตัรา
การใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่ท่ี 36% และยงัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยไตรมาสท่ีสามของปี พ.ศ. 
2556 มีการสร้างสถิติใหม่ โดยเพิ่มขึน้ถึง 29.1% จาก 7.1 ล้านเคร่ือง เป็น 8 ล้านเคร่ือง       
(ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556) จากการท่ีผู้บริโภคคนไทยเร่ิมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมากขึน้นัน้ ส่งผลให้คนไทยหันมานิยมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์        
(Social network) และบริการด้านข้อมูล (Data) ซึ่งสําหรับตลาดท่ีมีอัตราการเป็นเจ้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพียง 36% อย่างประเทศไทยแล้ว ถือว่าคนไทยเป็นกลุม่ท่ีมีการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ในอตัราท่ีสงู โดยมีผู้ ใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 19% เข้าสู่เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทุกวันและตัวเลขนัน้ขึน้ไปถึง 49% สําหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีทันสมัย 
(Smartphone) จึงไม่น่าแปลกใจท่ีกรุงเทพมหานครถูกจัดให้เป็นเมืองท่ีมีอตัราการใช้งานข้อมูล
เพ่ือเข้าเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นอนัดบัหนึ่งของโลกและการส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชั่น
เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) ยงัเป็นวิธีใหม่ท่ีผู้ ใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเลือกใช้
เพ่ือสง่ข้อความถึงกนัอีกด้วย 

ซึง่สอดคล้องกบับริษัทซสิโก้ (Cisco) บริษัทเทคโนโลยีเครือขา่ยรายใหญ่แห่งหนึง่ของโลก

ได้จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลสํารวจท่ีช่ือวา่รายงาน Cisco Connected World Technology  ซึง่

มอบหมายให้บริษัท Insight Express ซึง่เป็นบริษัทวิจยัตลาดอิสระในสหรัฐอเมริกาในการสาํรวจ 
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ความคิดเห็นของนกัศกึษาและคนทํางานอาย ุ18 ถึง 30 ปี จํานวน 1,800 คนใน 18 ประเทศ 
รวมทัง้ประเทศไทย โดยมุ่งศกึษาพฤติกรรมของคนรุ่นเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) คือ คนท่ี
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2537 ซึง่มีอายรุะหว่าง 18-35  ปี เป็นกลุม่คนท่ีเติบโตมาพร้อม
กบัคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความเป็นตวั
ของตัวเองสูง มีความอดทนต่ํา ชอบการเปล่ียนแปลง (พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ          
เพิ่มสวุรรณ, 2553) ในการใช้อินเทอร์เน็ตและอปุกรณ์พกพาเพ่ือเช่ือมตอ่ พบว่า 90% ของคนรุ่นนี ้
ทัว่โลกใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือดขู่าวคราวในอีเมล์ (E-mail) ข้อความ (Message) และส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) ก่อนจะลกุจากเตียงนอนเฉพาะประเทศไทยนัน้พฤติกรรมดงักลา่วสงูถึง 
98% จากร่างกายมนษุย์มีกระดกูทัง้หมด 206 ชิน้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอาจเปรียบได้กบักระดกูชิน้ท่ี 
207 สําหรับคนเจนเนอเรชัน่วายท่ีสองในห้าคนระบวุ่ารู้สกึกระวนกระวายเหมือนมีอะไรบางอย่าง
ขาดหายไปจากชีวิตถ้าไมไ่ด้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือเช่ือมตอ่ทกุท่ีทกุเวลา (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) 

แม้ว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะเป็นอปุกรณ์สําคญัในการเข้าถึงโลกดิจิทลั (Digital) ได้ง่ายขึน้ 
แต่การเช่ือมต่อส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี     
มีเพียง 39% เท่านัน้ท่ีใช้งานดงักล่าว ส่วนท่ีเหลือนัน้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบไวไฟ (Wifi) 
และ ท่ีน่ าสนใจคือโทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ี เ ร่ิม มีราคาถูกลงในปัจจุบันพบว่า  56% ไม่ ไ ด้ ใ ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต แตอ่าจจะมีการใช้งานอ่ืนๆ เช่น กล้องถ่ายรูป ใช้งาน
แอปพลเิคชัน่ตา่งๆ (ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ก) 

นอกเหนือจากนีย้ังมีการใช้งานในการฟังเพลง ใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเล่นเกม    
ดงัจะเห็นได้จากผลสํารวจ ดงัภาพท่ี 1.1 ท่ีแสดงถึง 10 คณุสมบตัิหรือการใช้งานท่ีคนไทยนิยมใช้
งานมากท่ีสุดผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งมีการใช้งานอ่ืนๆนอกเหนือจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ด้วย ดงันี ้จะเห็นได้วา่ 3 อนัดบัแรกของการใช้งานผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คือ การใช้งานท่ีมากท่ีสดุ
เป็นอนัดบัแรกคือการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว (Video) คิดเป็นร้อยละ 89 อนัดบัท่ีสองคือ 
การฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 88 อนัดบัสามคือการเลน่เกม คิดเป็นร้อยละ 80 ตอ่มาเป็นการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 78 การส่งข้อความคิดเป็นร้อยละ 72  การใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 71 การใช้งานแอปพลิเคชัน่ (Application) คิดเป็นร้อยละ 68 ตอ่มาเป็น
การสง่ข้อความแบบทนัทีผ่านทางแอปพลิเคชัน่คิดเป็นร้อยละ 63 การเช่ือมตอ่แบบไร้สายคิดเป็น
ร้อยละ 56  และน้อยท่ีสดุคือการส่งข้อความมลัติมีเดีย (Multimedia) คิดเป็นร้อยละ 54 จาก    
การสํารวจนีพ้บว่าปัจจุบนัการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผู้ ใช้มีการใช้งานท่ีหลากหลายไม่ใช้เพียง
เพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารเพียงเท่านัน้ แตย่งัใช้งานในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไปมากขึน้ด้วย 
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ภาพที่ 1.1 สถิตกิารใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของคนไทย  
แหล่งที่มา: ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ก. 
 

อีกทัง้จากผลการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติท่ีได้จดัทําการสํารวจเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 และได้ทําการสํารวจอย่าง
ต่อเ น่ืองเป็นประจําทุกปีเ ก่ียวกับจํานวนประชากรท่ีใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรวมถึงพฤตกิรรมการใช้ (สํานกังานสถิตแิห่งชาต,ิ 2556) 
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ภาพที่ 1.2 สถิตกิารใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรไทย  
แหล่งที่มา: สํานกังานสถิตแิห่งชาต,ิ 2556. 
 

ตามภาพท่ี 1.2  จะเห็นได้ว่าคนไทยมีการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2552 จนถึงปี พ.ศ.2556 โดยในปี 2552 มีผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีคิดเป็นร้อยละ 56.8 ปี 2553 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 61.8 ปี 2554 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 66.4 ปี 2555 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70.2 และใน
ปี 2556 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 73.3 รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเช่นกนั (สํานกังานสถิตแิห่งชาต,ิ 2556) 

ด้วยเหตนีุปั้จจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตและพฒันาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงมีการแข่งขนักัน
อย่างสงูมาก เน่ืองจากอปุสงค์ (Demand) ของผู้บริโภคท่ีมากขึน้อย่างรวดเร็วและหลากหลายขึน้ 
แต่เน่ืองจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องอาศยัการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยี
อย่างต่อเน่ือง ความแตกต่างของสินค้านัน้จึงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ทางบริษัทผู้ ผลิต
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าตา่งๆ จึงจําเป็นต้องสร้างตราสินค้าของตนให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับใน
สายตาของผู้ บริโภค เน่ืองจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นัน้ นอกเหนือไปจากตัวสินค้า (Product)      
การออกแบบ (Design) และประโยชน์ท่ีตอบสนองความต้องการ (Functional Benefit) ในตวั
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแล้ว  การบริการหลงัการขายเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคคํานึงถึงเป็นอย่างมาก ดงันัน้   
การตดัสินใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคจึงต้องคํานึงถึงการดแูลและซ่อมแซม รวมถึง
การพัฒนาซอฟแวร์ (Software) ต่างๆ ในอนาคตด้วย ตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักและอยู่ในใจของ
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ผู้บริโภคเป็นอนัดบัต้นๆ (Top of Mind) จึงมีโอกาสมากกว่าท่ีจะได้รับความไว้วางใจในการเลือก
ซือ้จากผู้บริโภค ดงันัน้ผู้ผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าตา่งๆ จึงพยายามท่ีจะสร้างตราสินค้าของ
ตนให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผู้บริโภคได้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิง้หรือเพิกเฉย
เม่ือเกิดความผิดพลาดในตวัสินค้าเพ่ือท่ีจะได้เป็นตวัเลือกต้นๆ ของผู้บริโภค การสร้างตราสินค้า
ของแตล่ะตราสินค้าจึงต้องสร้างบคุลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) ท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือ
สร้างการจดจําในใจของผู้บริโภคโดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตา่งๆ อาทิเช่น การโฆษณาผ่าน
ส่ือต่างๆ (Advertising) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การขายโดยบคุคล (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ
การสนบัสนนุกิจกรรม (Sponsorship) 

มายด์แชร์ (Mindshare) และมิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้สํารวจความ
ความเห็นผู้บริโภคแบบออนไลน์เก่ียวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้โฆษณาของกลุ่มสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากการสํารวจต่อเน่ืองในช่วงวนัท่ี 1-10 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผู้ ร่วมตอบ
แบบสอบถามถึง 300 คน จาก 3 จงัหวดั คือ กรุงเทพ  เชียงใหม่ และขอนแก่น คิดเป็นจงัหวดัละ 
100 คน โดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน ผลสํารวจพบว่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซมัซุงได้รับ       
ความนิยมในหลากหลายรุ่น เช่น Galaxy/Note II/Hero ซึง่สะท้อนออกมาโดยคะแนนของการนึก
ถึงกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาท่ีคอ่นข้างสงู ตามมาด้วยไอโฟนและโนเกีย 

สําหรับ iPhone ซึง่ไม่ได้มีส่ือหลกั (Above the Line) สนบัสนนุมากนกั แตผู่้บริโภคก็ให้
คะแนนอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างสงู ด้วยคะแนนความสนใจในการซือ้สินค้าถึง 9 จาก 10 คะแนน 
และคะแนน Net Promoter Score ท่ี 57% (Marketing Oops, 2013) 
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ภาพที่ 1.3 สถิตกิารรับรู้โฆษณาประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
แหล่งที่มา: Marketing Oops, 2013. 
 

จากความพยายามในการสร้างตราสินค้าของผู้ ผลิตท่ีจะทําให้ผู้บริโภครู้จัก จดจําและ
เลือกตราสินค้าของตนเป็นอันดบัแรก โดยตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีการทํากิจกรรม
ทางการตลาดและผู้บริโภคสามารถจดจําโฆษณาได้มากท่ีสดุ ดงัภาพท่ี 1.3 จากการสํารวจโดย
การให้ตวัช่วยโดยให้ตอบเพียงคําตอบเดียวคือ ซมัซุง (Samsung) รุ่นกาแล็คซี่โน้ต 2 (Galaxy 
Note II) และรุ่นฮีโร่ (Hero) คดิเป็นร้อยละ 55 อนัดบัท่ีสองคือ ไอโฟน (Iphone)  คดิเป็นร้อยละ 19 
อนัดบัท่ีสามคือ โนเกีย (Nokia) รุ่นลเูมีย (Lumia) และรุ่นอาช่า (Asha) คิดเป็นร้อยละ 14 อนัดบัท่ี
ส่ี คือ โซน่ี (Sony) รุ่นเอ็กซ์พีเรีย (Xperia)  และออปโป้ (Oppo ) คิดเป็นร้อยละ 3 และอนัดบัท่ีห้า
คือ ไอโมบาย (I-mobile) คดิเป็นร้อยละ 2 (Marketing Oops, 2013) 

โดยตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีการทํากิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาท่ี
ผู้บริโภคช่ืนชอบมากท่ีสดุ คืออนัดบัท่ีหนึ่งคือ ซมัซุง (Samsung) โดยมีผู้ตอบเป็นจํานวน 164 คน  
อนัดบัท่ีสองคือ ไอโฟน (Iphone) โดยมีผู้ตอบเป็นจํานวน 56 คน อนัดบัท่ีสามคือ โนเกีย (Nokia) 
โดยมีผู้ตอบเป็นจํานวน 42 คน ดงัภาพท่ี 1.3 

นอกจากนีย้งัมีการสํารวจพบว่า รายงานระดบัโลกจาก TNS เก่ียวกบัผู้บริโภคชาวไทยใน
การให้ความสําคัญต่อตราสินค้า (Brand) ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระดับมาก เม่ือเทียบกับ
ผู้บริโภคจากประเทศอ่ืนๆ โดยการสํารวจดงักล่าวมีการระบ ุ18 ปัจจยัท่ีผู้บริโภคทัว่โลกคํานึงถึง
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เม่ือเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ ราคา อายขุองแบตเตอร่ี ตราสนิค้า ขนาดและคณุภาพหน้าจอ 
รุ่น กล้อง คณุภาพเสียง การออกแบบ หน่วยความจํา ความง่ายในการใช้งาน ระบบปฏิบตัิการ 
เครือข่าย ผู้ ให้บริการ ช่องเช่ือมต่อต่างๆ การเรียกใช้อินเทอร์เน็ต การปรับแต่งรูปแบบการใช้งาน           
ความหลากหลายของแอปพลิเคชั่น ความสามารถในการเช่ือมต่อกับพีซี และความสามารถใน 
การส่งผ่านข้อมลูและบริการให้ยืมพืน้ท่ีเพ่ือการจดัการหรือจดัเก็บข้อมลูต่างๆ (Cloud service) 
(Patawee Wasiksiri, 2012) โดยผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญัต่อตราสินค้าในการเลือกซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากกว่าค่าเฉล่ียทัว่โลกอยู่ 30 จดุ โดยผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญัในเร่ือง
ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Brand of handset) มากท่ีสดุโดยคดิเป็นร้อยละ 91 เม่ือเทียบกบั
ระดบัโลกคิดเป็นร้อยละเพียง 61 และภมูิภาคเอเชียคิดเป็นร้อยละ 80  ซึง่เป็นการสง่สญัญาณไป
ถึงผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผู้ ให้บริการเครือข่ายว่าตลาดมีความต้องการตราสินค้าระดบัสูง 
รองลงมาเล็กน้อยเป็นปัจจยัด้านราคา (Price) พบว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญัในเร่ืองราคา
ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยคิดเป็นร้อยละ 64  เม่ือเทียบกบัระดบัโลกคิดเป็นร้อยละเพียง 67 อนัดบั
ท่ีสามคือความง่ายในการใช้นําทาง (Ease of Navigation) พบว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญั
ในเร่ืองความง่ายในการใช้นําทางโดยคิดเป็นร้อยละ 54  เม่ือเทียบกบัระดบัโลกคิดเป็นร้อยละ
เพียง 36 และภมูิภาคเอเชียคิดเป็นร้อยละ 36 อนัดบัท่ีส่ีคือรูปแบบของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Model 
of Handset) ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญัในเร่ืองรูปแบบของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีคิดเป็นร้อยละ 
53  เม่ือเทียบกบัระดบัโลกคิดเป็นร้อยละ 50 และภมูิภาคเอเชียคิดเป็นร้อยละมากถึง 64 อนัดบัท่ี
ห้าคือคณุภาพ ความชดัเจนและขนาดของจอภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Screen Size, Quality 
and Clarity)  ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญัในเร่ืองคณุภาพ ความชดัเจนและขนาดของจอภาพ
ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีคิดเป็นร้อยละ 50  เม่ือเทียบกบัระดบัโลกคิดเป็นร้อยละ 52 และภมูิภาค
เอเชียคดิเป็นร้อยละ 44  ดงัภาพท่ี 1.4 (ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ก) 
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ภาพที่ 1.4 ปัจจัยการตดัสินใจซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของคนไทยเม่ือเปรียบเทียบกับระดบัโลก    

และภมูิภาคเอเชีย  
แหล่งที่มา: ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ก. 
 

รายงาน Mobile Life จาก TNS ท่ีมีผลจากการสํารวจผู้ ใช้งานจํานวน 38,000 คน จาก  
43 ประเทศทัว่โลกแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งอนัหลากหลายท่ีเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศพัท์มือถือในทวีปเอเชีย โดยการสํารวจได้ครอบคลมุถึงผู้ ใช้งานท่ีมีอายรุะหว่าง 16-60 ปี 
ซึง่มีทัง้ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผู้ ท่ีไมมี่โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยสําหรับประเทศท่ี TNS มี
ธุรกิจอยู่นัน้ มีทัง้การสมัภาษณ์ออนไลน์และตวัต่อตวัแบบทั่วไป โดยเป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกับ
บทบาทของเทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีผลต่อชีวิต โดยในประเทศไทยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1,000 คน ในประเทศมาเลเซียมีจํานวน 500 คน และในประเทศอินเดียมีจํานวน 2,980 
คน (ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ก)            
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จากความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้และหลากหลายมากขึน้ 
รวมถึงการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในหลากหลายวตัถุประสงค์มากขึน้ทําให้ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เจริญเติบโตมากขึน้เร่ือยๆในทกุๆไตรมาส โดยตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงมีความพยายามท่ีจะ
ครองใจผู้บริโภคและจงูใจให้ผู้บริโภคหนัมาสนใจซือ้ผลิตภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของตน ดงัจะเห็น
ได้จากจากบริษัทวิจยัตลาด Canaccord Genuity ได้เปิดเผยส่วนแบ่งมลูค่าของกําไรจากผล
ประกอบการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของ
บริษัทผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ในการสร้างรายได้มากน้อยเพียงใด จากผลข้อมลูทําให้
ทราบว่าแอปเปิล้ (Apple) และซมัซุง (Samsung) เป็นเพียงสองบริษัทใหญ่ท่ีมีผลกําไรเป็นบวก 
ส่วนบริษัทท่ีเหลือติดลบทัง้หมด โดยจะเห็นได้ว่าจากปี 2010 ท่ีแอปเปิล้มีผลกําไรมาเป็นอนัดบัท่ี 
1 ถึงร้อยละ 39 ห่างจากโนเกียท่ีเป็นอนัดบัสองท่ีร้อยละ 21 อนัดบัสามคือ แบลคเบอร่ี 
(Blackberry) ร้อยละ 20 ในขณะท่ีซมัซุงอยู่อนัดบัท่ีส่ี มีผลกําไรเพียงร้อยละ 19 เท่านัน้ ในไตร
มาสตอ่ๆมาแอปเปิล้ยงัคงมีผลกําไรท่ีเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ โดยไตรมาสท่ีส่ีมีผลกําไรถึงร้อยละ 49  ห่าง
จากโนเกีย คิดเป็นร้อยละ 17 และแบลคเบอร่ี ร้อยละ 14 และซมัซุงร้อยละ 13 แตใ่นปี 2011 ใน
ไตรมาสท่ี 3 เห็นได้ชดัเจนว่า แอปเปิล้เร่ิมมีกําไรลดลงจากไตรมาสท่ีสองโดยถือเป็นครัง้แรกของ
แอปเปิล้ท่ีมีผลกําไรลดลงเหลือ ร้อยละ 58 และซมัซงุก็สามารถสร้างผลกําไรได้สงูขึน้มาเป็นอนัดบั
ท่ีสองครัง้แรกเช่นกนั โดยผลกําไรคดิเป็นร้อยละ 28 อนัดบัสามกลายเป็นเอส ที ซี (HTC) ร้อยละ 7  
ท่ีขึน้มาแทนท่ีโนเกียและแบลคเบอร่ี คิดเป็นร้อยละ 4 และ 3 ตามลําดบั ตอ่มาในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2011 แอปเปิล้กลบัมาทํากําไรมากขึน้อีกครัง้โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ในขณะท่ีซมัซุงลดลงอีกครัง้ 
โดยผลกําไรคิดเป็น ร้อยละ 18  หลงัจากนัน้แอปเปิล้ทําผลกําไรได้ลดลงเร่ือยๆ จนในไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2012  ผลกําไรลดลงมาเหลือร้อยละ 55 ในทางกลบักนัซมัซงุกลบัมีผลกําไรท่ีสงูขึน้เร่ือยๆใน     
ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2012  ผลกําไรขึน้ไปถึงร้อยละ 45 

เม่ือวิเคราะห์จากภาพประกอบท่ี 1.5 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2012  แอปเปิล้ยงัอยู่ท่ีตวัเลข
ผลบวกถึงร้อยละ 69 และซมัซุงยงัอยู่ท่ีร้อยละ 31 เท่านัน้ แตใ่นช่วงปีท่ี 2013  ทัง้คูเ่กือบจะมายืน
อยู่ในตําแหน่งเดียวกนั กล่าวคือ แอปเปิล้มีผลกําไรอยู่ท่ี 51% และซมัซุงมีผลกําไรอยู่ท่ี 49% ใน
ไตรมาสท่ีสองของปี 2013 (Businessinsider, 2013) ดงัภาพท่ี 1.5  
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ภาพที่ 1.5 ส่วนแบ่งมลูค่าของกําไรจากผลประกอบการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีราย
ใหญ่ 

แหล่งที่มา: Businessinsider, 2013. 
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(Huawei) แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (LG Electronic) และเลอโนโว (Lenovo) ต่างมียอดขาย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มขึน้เร็วกวา่คา่เฉลี่ยของอตุสาหกรรมนีป้ระมาณ 2 เท่า ซึง่ทัง้ซมัซุงและ     แอป
เปิ้ลจะต้องดิน้รนอย่างหนักเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนและรับมือกับบรรดาคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
ในช่วงปี พ.ศ.2556 นี”้ 

สําหรับทัง้ปี พ.ศ. 2556 ยอดขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่โลกเพิ่มขึน้เป็น 41% เป็น 990 ล้าน
เคร่ือง สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยซมัซุงขายได้ 319.8 ล้านเคร่ืองและมีสว่นแบ่งตลาดเพิ่มเป็น 
32.2% จากเดิม 30.4% ในปี 2555 ขณะท่ีแอปเปิล้ขายไอโฟนได้ 153.5 ล้านเคร่ืองและมีสว่นแบง่
ตลาดอยูท่ี่ 15.5% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557) 

อีกทั ง้ ข้อมูลล่าสุดจากการสํารวจของบริษัทวิจัยตลาดสเตรททิจี  อนาไลติคส์        
(Strategy Analytics) ได้เปิดเผยผลสํารวจยอดขายและสว่นแบง่การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
ไตรมาสท่ี สามของ ปี 2013 และไตรมาสท่ีสามของปี 2014 จากตารางท่ี 1.1 โดยอ้างอิงถึงข้อมลู
ยอดขายในไตรมาสท่ีสามของปี 2013 ท่ีผลกําไรของแอปเปิล้ลดลงและผลกําไรของซมัซุงท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ตามลําดบั  เม่ือไตรมาสท่ีสามปี 2013 ซมัซุงสามารถขึน้เป็นผู้ นําทัง้ทางด้านยอดขายและ
สว่นแบง่ทางการตลาด จากตารางท่ี 1.1 พบวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุทํายอดขายได้สงูสดุถึง 88.4 
ล้านเคร่ืองในไตรมาสท่ีสามของปี 2013 ในขณะท่ีแอปเปิล้ทํายอดขายได้เพียง 33.8 ล้านเคร่ือง 
และยอดขายลดลงในไตรมาสท่ีสามของปี 2014 พบวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงทํายอดขายได้สงูสดุ
ถึง 79.2 ล้านเคร่ือง ขณะท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแอปเปิล้ทําได้เพียง 39.3 ล้านเคร่ือง อีกทัง้จากตาราง
ท่ี 1.2 พบวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงมีสว่นแบง่ทางการตลาดมากถึง 35.0 % ในไตรมาสท่ีสามของ
ปี 2013 ในขณะท่ีแอปเปิล้มีสว่นแบง่ทางการตลาดเพียง 13.4% สําหรับในไตรมาสท่ีสามของปี 
2014 พบว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุครองสว่นแบง่การตลาดถึง 24.7 % ขณะท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
แอปเปิ้ลทําได้เพียง 12.3% ส่วนอันดับท่ีสามสําหรับยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตกเป็นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ท่ีจากจีน เส่ียวม่ี (Xiaomi) ท่ีมี
ยอดขาย 5.2 ล้านเคร่ืองและสว่นแบง่การตลาด 2.1% ในไตรมาสท่ีสามของปี 2013 และยอดขาย
เพิ่มขึน้เป็น 18 ล้านเคร่ืองและสว่นแบง่การตลาด 5.6%ในไตรมาสท่ีสามของปี 2014 ท่ีถือวา่เป็นท่ี
น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งท่ีเส่ียวม่ีสามารถก้าวเข้ามาอยู่ในอนัดบัสามแทนท่ีตราสินค้าจากจีนท่ีเคย
มีสว่นแบง่การตลาดอยูใ่นอนัดบัต้นๆอยา่งหวัเวย่ เทคโนโลยี (Huawei Technology) และเลอโนโว 
กรุ๊ป (Lenovo Group) ท่ีเคยครองอนัดบัยอดขายเป็นอนัดบัท่ีสามและส่ีของโลกตามลําดบั 
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ตารางที่ 1.1 แสดงยอดขายของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 6 อนัดบัในโลกในไตรมาสท่ีสามของปี 2013 
และไตรมาสท่ีสามของปี 2014  

 
Global Smartphone Vendor Shipments (Millions of Units) Q3 ‘13 Q3 ‘14 
Samsung 88.4 79.2 
Apple 33.8 39.3 
Xiaomi 5.2 18.0 
LG 12.0 16.8 
Huawei 12.7 16.5 
Others 100.8 150.6 
Total 252.9 320.4 
 
แหล่งที่มา: Strategy Analytics, 2014. 
 
ตารางที่ 1.2 แสดงส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีราย
ใหญ่ใน ไตรมาสท่ีสามของปี 2013 และไตรมาสท่ีสามของปี 2014  

 
Global Smartphone Vendor Marketshare (%) Q3 ‘13 Q3 ‘14 

Samsung 35.0% 24.7% 
Apple 13.4% 12.3% 
Xiaomi 2.1% 5.6% 
LG 4.7% 5.2% 
Huawei 5.9% 5.1% 
Others 39.9% 47.0% 
Total 100.0% 100.0% 
Total Growth: Year-over-Year (%) 46.4% 26.7% 
 
แหล่งที่มา: Strategy Analytics, 2014. 
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เอคเซนเชอร์ (Accenture) บริษัทผู้ ให้บริการด้านการให้คําปรึกษา บริการด้านเทคโนโลยี 
และบริการเอาต์ซอร์สระดบัโลก ได้ทําการสํารวจกระแสผู้บริโภคทัว่โลกประจําปี 2013 ผลสํารวจ
ครอบคลมุไปถึงการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคท่ีไม่หยดุน่ิงและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ 
ตราสนิค้า รวมไปถึงการเปล่ียนตราสนิค้าของผู้บริโภคด้วย (Positioningmag, 2014a)  

การสํารวจกระแสผู้บริโภคทัว่โลกครัง้ท่ี 9 ของเอคเซนเชอร์นี ้ได้สํารวจความคิดเห็นของ
ลกูค้า 12,867 คน ใน 35 ประเทศ เป็นการสํารวจทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ในจํานวนนีมี้กลุม่ตวัอย่าง
จากไทยจํานวน 301 คน 

นนทวฒัน์ พุ่มชศูรี กรรมการผู้จดัการเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มีการวิเคราะห์
ผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอตัราการเปล่ียนตราสินค้าท่ีได้จากการสํารวจพบว่าตวัเลข
มลูค่าสงูถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นีเ้กิดจากการท่ีองค์กรหลายแห่งยงัไม่สามารถพฒันา
ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าให้เพิ่มขึน้ หรือทําให้อตัราการเปล่ียนตราสนิค้าท่ีกําลงัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
ซึง่ก็เป็นโอกาสดีสําหรับตราสนิค้าใหมท่ี่จะเข้ามาทําตลาดเช่นกนั” 

ในมุมมองของผู้บริโภคนัน้ 81% ของผู้บริโภคทั่วโลกเผยว่าองค์กรน่าจะทําอะไรให้
แตกต่างจากเดิมเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน แต่สําหรับผู้บริโภคชาวไทย 
75% บอกว่า ประสบการณ์ท่ีดีของลกูค้าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัพอๆกนักบัราคาในการตดัสินใจเลือก
ตราสินค้า แต่ผู้บริโภคชาวไทยจะมีความกระตือรือร้นกว่าผู้บริโภคทั่วโลกในแง่ของการบอกต่อ
ประสบการณ์ทัง้ดีและไม่ดี และพบว่าผู้บริโภคชาวไทย 80% พร้อมท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าทนัทีเม่ือ
เจอประสบการณ์ท่ีไมดี่ ในขณะท่ีทัว่โลกมีเพียง 66% 

ผลการสํารวจพบว่า ผู้ บริโภคคนไทยมีความไม่พึงพอใจมากขึน้กับบริการท่ีได้รับ         
โดยสดัส่วน 63% ไม่พอกบัการให้บริการท่ีไม่เป็นไปตามสญัญา 58% หงดุหงิดกบัพนกังานท่ีขาด
ทกัษะ 56% รู้สกึไม่ไว้วางใจกบัความปลอดภยัในการเข้าใช้ข้อมลูส่วนตวั 51% ไม่สามารถเข้าใช้
ส่ือออนไลน์เพ่ือดขู้อมลูตา่งๆ และสัง่ซือ้จากอปุกรณ์พกพาไมไ่ด้ 

ส่วนผู้บริโภคทั่วโลกจะมีลกัษณะคล้ายกัน แต่เพิ่มปัจจยัของการท่ีองค์กรทําการติดต่อ
ซบัซ้อนวุน่วาย มีถึง 49% สว่นท่ีเหลือจะคล้ายกบัคนไทย 

โดยรวมสําหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีระดบัความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลง 1% เม่ือ
เทียบกบัปี 2012 ความภกัดีตอ่ตราสินค้ามีอตัราเพิ่มขึน้เพียง 1% เท่านัน้ และมีผู้บริโภคเพียง 2% 
ท่ียินดีบอกตอ่แนะนําองค์กรให้ผู้ อ่ืน หากบริการไมดี่คนไทยบอกตอ่ทนัที 
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คํามัน่สญัญาของตราสนิค้าเป็นเร่ืองสําคญัและคนไทยจะให้ความสําคญักบัพนกังานมาก 
และต้องการเข้าถึงข้อมลูเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ และคนไทยพร้อมจะบอกต่อคนรอบข้างพร้อมกบั
มองหาตราสนิค้าใหมท่นัที (Positioningmag, 2014a) 

มายด์แชร์ (Mindshare) และมิลวาร์ด บราวน์ (Millward Brown) ได้ทําการสํารวจทาง
ออนไลน์ (Online Survey) จากผู้บริโภค 300 คน ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น แบ่งเป็น
จงัหวดัละ 100 คน สดัสว่นชายและหญิงเท่าๆ กนั อายรุะหว่าง 18-39 ปีเป็นการสํารวจตราสินค้า
แห่งปี (Brand of The Year) เป็นปีท่ีส่ี โดยการสอบถามผู้บริโภคว่าตราสินค้าหรือบริการไหนท่ีเขา
นึกถึงบ้างในแตล่ะหมวดหมู่ โดยมีทัง้หมด 11 หมวดหมู่ โดยเกือบทกุๆ หมวดหมู่จะมีตราสินค้า
แอปเปิ้ลและซัมซุง ติดอันดับอยู่ด้วย โดยรวบรวมความคิดของผู้บริโภคท่ีได้ทําแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นออนไลน์ของเอเจนซี่มายแชร์และมิลวาร์ด บราวน์ ท่ีได้ดําเนินการตดิตอ่กนัมาเป็นปีท่ี
ส่ีแล้ว โดยซมัซงุและไอโฟนตดิอนัดบัในรายการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตราสนิค้าท่ีมีนวตักรรม อนัดบั 1 คือ ซมัซุง อนัดบั 2 คือ แอปเปิล้ และอนัดบั 3 คือ โนเกีย 
โดยซมัซุงเป็นตราสินค้าอนัดบัหนึ่งในเร่ืองนวตักรรมใหม่ๆ ติดตอ่กนั 2 ปี เช่นเดียวกบัแอปเปิล้ท่ี
ตามหลงัซมัซงุมา 2 ปี 

ตราสนิค้าท่ีตา่งประเทศยอมรับ อนัดบั 1 คือ ซมัซงุ ร้อยละ 22 เฉือนอนัดบั 2 คือ แอปเปิล้
ไปเพียง 1 คะแนน โดยแอปเปิลมีคะแนนร้อยละ 21 สว่นอนัดบั 3 คือ ปตท. ซึง่ในปีนีซ้มัซุงได้ขึน้
เป็นอนัดบัหนึง่แทนท่ีแอปเปิล้ 

ตราสนิค้าท่ีมีความหรูหรา อนัดบั 1 คือ เมอร์ซิเดสเบนซ์ อนัดบั 2 คือ แอปเปิล้ และอนัดบั 
3 คือ บีเอ็มดบัเบิลย ูซึ่งเมอร์ซิเดสเบนซ์ ครองอนัดบัหนึ่งในกลุ่มตราสินค้าท่ีมีความหรูหราเป็น
เวลา 4 ปีซ้อน 

ตราสินค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ อนัดบั 1 คือ แอปเปิล้ อนัดบั 2 คือ ซมัซุง และอนัดบั 3 คือ 
ปตท. ซึง่ทัง้ 3 ตราสนิค้านีอ้นัดบัเหมือนกบัปี 2012  

ตราสินค้าสําหรับวยัรุ่น ท่ีครองใจกลุ่มสํารวจมากท่ีสดุอนัดบั 1 คือ แอปเปิล้ อนัดบัท่ี 2 
คือ ซมัซุง และอนัดบัท่ี 3 คือ โค้ก โดยแอปเปิ้ลและโค้ก เป็นตราสินค้าท่ีติดอนัดบั Top 3 
เช่นเดียวกบัปีท่ีแล้ว สว่นซมัซงุเพิ่งตดิอนัดบัในปีนี ้

จากผลการสํารวจครัง้นีส้รุปได้ว่า ตราสินค้าซมัซุง เป็นตราสินค้าท่ีมาแรงท่ีสดุในปี 2013
เพราะติดอนัดบัครองใจผู้บริโภคในหลากหลายหมวดหมู่ได้ จากการทํากิจกรรมการตลาดท่ีดีและ
การสื่อสารสู่ผู้บริโภคท่ีดีด้วย ส่วนตราสินค้าแอปเปิ้ลก็ยังเป็นตราสินค้ายอดนิยมจากผู้บริโภค
เช่นกนั (Positioningmag, 2014b) 
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นอกจากนีค้ณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้จดัทําโครงการ
ตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสุดในประเทศไทยปี 2014 โดยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค    
ทัว่ประเทศ 12,000 ตวัอย่าง แบ่งเป็น 32 กลุ่มผลิตภณัฑ์ และมอบรางวลัให้กับตราสินค้าท่ี      
ทรงพลงัท่ีสดุในประเทศไทย โดยในประเภทผลิตภณัฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี (Technology 
Products and Services) นัน้ สนิค้าประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Phone) ซมัซุงได้รับรางวลั
ตราสนิค้าท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสดุ (Mr.Danklang, 2557) 

หากมองย้อนกลบัไปในอดีตในช่วงปี 2007 ท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนได้เปิดตวัและวาง
จําหน่ายครัง้แรกในโลก ประโยคท่ีว่า “โทรศัพท์ท่ีเปล่ียนโลกของโทรศัพท์ไปตลอดกาล            
(The Phone That has Changed Phones Forever)” คือคํานิยามท่ีดีท่ีสดุคําหนึ่งสําหรับไอโฟน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนในตอนนัน้ไม่ใช่แค่เปล่ียนแปลงวงการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แต่ยงัรวมไปถึง
การใช้ชีวิตของผู้คน การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ และโลกหลงัจากไอโฟนเกิดขึน้มานัน้ก็เปล่ียนไป
อย่างมาก จะเห็นได้ชดัว่าไอโฟนนัน้ในช่วงแรกหลงัจากท่ีเปิดตวัและวางจําหน่ายครัง้แรกไม่ได้มี
การทําการส่ือสารตลาดมากนกั แต่เน้นไปท่ีการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และการสร้างตราสินค้าให้มี
ความลํา้หน้าด้านนวตักรรม มีความหรูหรา และทนัสมยั  ดงัจะเห็นได้จาก โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน
ในตอนนัน้ได้เข้ามาเปล่ียนแปลงการใช้งานโทรศพัท์ครัง้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิว้สมัผสักบัจอ
แทนท่ีจะใช้ปากกา (Stylus) หรือปุ่ มกด ระบบสมัผสัท่ีดีเย่ียม (Multi-Touch) เซ็นเซอร์จบัการหมนุ
แนวตัง้แนวนอนของโทรศพัท์ เซ็นเซอร์ตดัระบบสมัผสัเม่ือนําเคร่ืองมาแนบห ู ต่อมาไอโฟนเป็น  
รายแรกท่ีได้เพิ่มความสามารถเข้าไปในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อย่างเช่นระบบซือ้ขายแอปพลิเคชัน่ผ่าน 
App Store (MacThai.com, 2014) อีกทัง้การสร้างตราสินค้าให้เป็นตราสินค้าระดบัสงู (Hi-end) 
ใช้กลยทุธ์การตัง้ราคาขายท่ีสงู ทําให้ไอโฟนแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของผู้ ใช้ท่ีดหูรูหราและเป็นคน
ทนัสมยัได้เป็นอย่างดี จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจว่าทําไมไอโฟนจึงเป็นตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เป็นอันดับต้นๆในใจผู้ บริโภคซึ่งเป็นคู่แข่งกับโนเกียท่ีเป็นเจ้าตลาดอยู่ในขณะนัน้ ต่างกันกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุท่ีไมไ่ด้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากนกัจากผู้บริโภค แตเ่น่ืองจากในอดีต
นัน้การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ียังไม่สูงมากเหมือนในปัจจุบัน อีกทัง้ตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัมีให้ผู้บริโภคเลือกใช้ไม่มาก ดงันัน้ ตราสินค้าท่ีมีอยู่ในตลาดและมีช่ือเสียงอยู่
แล้ว แม้ไม่ได้ทําการส่ือสารการตลาดหรือการพฒันาสินค้าเท่าใด แตก็่ยงัคงได้รับการยอมรับเป็น
อยา่งดีจากผู้บริโภค แตท่วา่ในปัจจบุนัท่ีตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีการเจริญเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยีตา่งๆท่ีพฒันาขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้และตราสนิค้าท่ีเกิดขึน้ใหมอ่ยา่งมากมาย ไมว่า่จะ
เป็น หวัเหว่ย เลอโนโว่ เส่ียวม่ี ฯลฯ  เน่ืองด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูท่ีก้าวหน้าขึน้
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เร่ือยๆ ประกอบกบัมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆออกมาให้ผู้บริโภคเลือกใช้เป็นจํานวนมาก อีกทัง้มี
ให้เลือกหลายตราสินค้าในราคาท่ีถูกลง รวมถึงการทําการตลาดท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคให้เปล่ียน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้บ่อยครัง้ขึน้จึงทําให้ผู้บริโภคในปัจจุบนัเปลี่ยนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบ่อยมากขึน้
กว่าเดิม โดยผลการศึกษาของศนูย์การวิจยัและคิดค้นนวตักรรมของเทเลนอร์แห่งเอเชียแปซิฟิก 
(TRICAP) เปิดเผยถึงผลสํารวจในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 ท่ีผ่านมา โดย
สมัภาษณ์คนไทยอายรุะหวา่ง 15-19 ปี จํานวน 1,148 คนท่ีอาศยัในเมืองเป็นหลกั พบว่านอกจาก 
49% ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทยจะนิยมเปล่ียนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองใหม่เพ่ือไม่ให้ตก
กระแสนิยมแล้ว คนไทยรุ่นใหม่ยังใช้จ่ายเงินประมาณ 15% ของรายรับต่อเดือนไปกับการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ถือเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนท่ีมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสอง รองจากค่าอาหาร 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บอกว่า โทรศพัท์เคล่ือนท่ีช่วยให้พวกเขาดโูดดเด่นแตกต่างจากเพ่ือนและ
คร่ึงหนึ่งมีแผนท่ีจะเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ท่ีดีขึน้ภายใน 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งระยะเวลา
เฉล่ียท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานและเก็บโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัไว้ คือ 1.52 ปี 
เหตุผลหลกั คิดเป็น 49% ของการเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใหม่ คือ เคร่ืองเก่าล้าสมัยแล้ว 
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2552) อีกทัง้ผลสํารวจจากเอคเซนเชอร์ (Accenture) บริษัทผู้
ให้บริการด้านการให้คําปรึกษา บริการด้านเทคโนโลยีและเอาต์ซอร์สระดับโลก ยังพบด้วยว่า
สําหรับในประเทศไทย ธุรกิจท่ีผู้บริโภคมีอตัราการเปล่ียนตราสินค้าสงูท่ีสดุ คือ บริการอินเทอร์เน็ต
และร้านค้าปลีก คิดเป็น 34% เท่ากัน รองลงมา คือ ธนาคาร คิดเป็น 28% อันดับท่ีสามคือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีสดัส่วน 27% อนัดบัท่ีส่ีเคเบิลทีวี คิดเป็น24% อนัดบัท่ีห้าธุรกิจประกนัภยั คิด
เป็น 22% อนัดบัท่ีหกธุรกิจโรงแรม คิดเป็น 19% อนัดบัท่ีเจ็ดบริการโทรศพัท์บ้าน คิดเป็น 18%  
อนัดบัท่ีแปดบริการสาธารณูปโภคและอนัดบัสดุท้ายคือธุรกิจการให้บริการสายการบิน คิดเป็น 
14%  (Positioningmag, 2014c) ดงัภาพประกอบท่ี 1.7 

 



18 

 
 
ภาพที่ 1.7 สถิตกิารเปล่ียนตราสนิค้าของคนไทยท่ีมีตอ่กลุม่ธุรกิจ สนิค้าและบริการ  
แหล่งที่มา: Positioning Mag, 2014c. 
 

จากผลสํารวจดงัภาพท่ี 1.7 จะเห็นได้ชดัเจนว่า โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนัน้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ี
จะเปล่ียนตราสินค้าบ่อยเป็นอนัดบัต้นๆ ดงันัน้การสร้างตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้เป็น
อนัดบัหนึ่งในใจผู้บริโภครวมถึงการทําการส่ือสารการตลาดต่างๆ จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก
ในปัจจบุนัเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าของคูแ่ข่ง โดยซมัซุงถือเป็นตราสินค้าท่ี
เร่ิมผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ีครัง้แรกในปี 1999 แตโ่ทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงก็ยงัไม่ได้รับความนิยมและ
เป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภคมากนกั จนกระทัง่ในปี 2010 ซมัซุงได้คิดค้นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่
(Galaxy) ท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android) ขึน้เป็นครัง้แรก โดยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้
ทํายอดขายได้สงูขึน้และทําให้ผู้บริโภคทัว่โลกรู้จกัซมัซุงมากขึน้ (Samsung, 2014) โดยซมัซุงได้
ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนขึน้อย่างมากในทุกๆ ด้าน ทัง้นีเ้พ่ือการท่ีจะเป็นทางเลือกใหม่
ให้กบัผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทําวิจยัอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้บริโภคและการทําการส่ือสารตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication) 
อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือท่ีจะสร้างให้ตราสนิค้าซมัซงุเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภค เป็นตราสินค้าท่ีใช้นวตักรรม
ท่ีทนัสมยั ลํา้หน้าคู่แข่ง กลายเป็นทางเลือกหนึ่งในใจของผู้บริโภคและเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าของคูแ่ข่ง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาท่ีเน้นทางส่ือหลกั (Above the 
Line) อยา่งโฆษณาทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารตา่งๆ (Above the Line) การใช้นกัแสดงท่ี
มีช่ือเสียงมาเป็นทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) คือ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เป็นทูตตรา
สนิค้าให้กบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ (Galaxy) โดยซมัซุงได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชดุ เพราะ
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อะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ Samsung Galaxy ดงัภาพท่ี 1.8 โดยต้องการสื่อสารผ่านชมพู่ ซึง่ถือว่า
เป็น  ผู้ นําทางความคิดทางด้านแฟชัน่ (Fashion) และเป็นตวัแทนของผู้หญิงยคุใหม่ท่ีชอบเข้า
สงัคมควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยในภาพยนตร์โฆษณา ชมพู่ได้กล่าวไว้อย่าง
ชดัเจนว่า ตนไม่เคยใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงมาก่อน แต่ได้เปล่ียนมาใช้เน่ืองจากมาเป็นทูตตรา
สินค้าให้ โดยโฆษณาชุดนีต้้องการท่ีจะโน้มน้าวใจผู้ ท่ีไม่เคยใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงมาก่อนให้
เห็นถึงความรู้สึกหลังการใช้ โดยในโฆษณาชมพู่ได้อธิบายถึงข้อดีต่างๆท่ีตนได้รับจากการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุรุ่นกาแลค็ซี่ ซึง่ถือวา่โฆษณาชดุนีมี้จดุประสงค์ท่ีจะโน้มน้าวใจผู้บริโภคท่ีไม่
เคยใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของซมัซุงมาก่อนและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้สินค้าของคู่แข่งให้เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงเหมือนชมพู่ นบัว่าเป็นโฆษณาชดุแรกของซมัซุงท่ีใช้ผู้ นําทางความคิดมา
โน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดการเปล่ียนแปลงตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

 
 
ภาพที่ 1.8 ภาพยนตร์โฆษณาชดุ เพราะอะไร "ชมพู"่ ถึงยอมรับ Samsung Galaxy  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556ข. 
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อยา่งส่ือสงัคมออนไลน์ตา่งๆ มีการจดักิจกรรมทางการตลาด (Special Event) และใช้การสง่เสริม
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(Emotional Attachment) มีความรักในตราสนิค้านัน้ มีความรู้สกึเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกบัตราสินค้า 
และมีแนวโน้มท่ีจะใช้ตอ่ไปในอนาคตจนชัว่ชีวิตและหาลกูค้าเพิ่มให้โดยความเต็มใจ” เป็นอีกทาง
หนึ่งท่ีตราสินค้าควรให้ความสนใจ เน่ืองจากหากตราสินค้าสามารถสร้างความผกูพนัในระกบัสงู
จนเกิดเป็นความจงรักภกัดีเพ่ือท่ีจะป้องกนัพฤติกรรมการเปล่ียนตราสินค้าของผู้บริโภคท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากปัจจยัอ่ืนๆ ไปได้นัน้เอง” (บริุม โอทกานนท์, 2554) 

ทัง้นีจ้ากผลวิจยัด้านการตลาด (Marketing Research) ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้วิจยัได้
ทําการรวบรวมข้อมลูในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัสถิติการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของคนไทย สถิติการ
รับรู้โฆษณาประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ปัจจัยการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของคนไทยเม่ือ
เปรียบเทียบกับระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย ส่วนแบ่งมูลค่าของกําไรจากผลประกอบการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ยอดขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระดับโลก ส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่โลก สถิตกิารเปล่ียนตราสนิค้าของคนไทยท่ีมีตอ่กลุม่ธุรกิจและบริการ  

นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัได้ทําการทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยด้านวิชาการ (Academic 
Research) ท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาเก่ียวกับความผูกพันของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงตราสินค้า 
พบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความผูกพนัของลกูค้าด้วยกันทัง้สิน้จํานวน 2 เร่ือง ได้แก่ งานวิจยัเร่ือง 
“การวัดความผูกพันของลูกค้าในตราสินค้าบริการ” ศึกษาโดย ชนาภา หนูนาค (2555) และ
งานวิจยัเร่ือง  “ความผกูพนัของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่การบริการของโรงพยาบาลเอกชนชัน้นําแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร” ศึกษาโดย อิศราพงศ์ พงศ์ทวีรวิโรฒ (2556) ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ         
การเปล่ียนแปลงตราสินค้า พบทัง้สิน้จํานวน 4 เร่ือง เป็นงานวิจยัภาษาไทยจํานวน 2 เร่ืองและ
งานวิจัยต่างประเทศจํานวน 2 เร่ือง ได้แก่ งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง    
ตราสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ศึกษา
โดย สยาม อินทราฉัตรจามร (2545) และงานวิจัยเร่ือง “ความเส่ียงทางการบริการและเง่ือนไข
ป้องกันการเปล่ียนแปลงตราสินค้าท่ีผู้ โดยสารชาวไทยได้รับจากสายการบินระหว่างประเทศ” 
ศกึษาโดย ปิยะสกลุ สิทธิอรรถกลุ (2550) และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงตราสินค้า
ซึง่เป็นงานวิจยัต่างประเทศพบทัง้สิน้จํานวน 2 เร่ือง คือ งานวิจยัเร่ือง “Factors Influencing 
Brand Switching in Telecommunication Industry of United Kingdom” ศกึษาโดย Academic 
Writing Services (2013) และงานวิจยัเร่ือง “Factors Behind Brand Switching in Cellular 
Networks” ศึกษาโดย Sarwat Afzal และคณะ (2013) ซึ่งจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเร่ือง          
ความผูกพนัของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงตราสินค้าทัง้หมดจํานวน 6 เร่ืองท่ีผู้ วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมและรวบรวมนัน้พบวา่ งานวิจยัเก่ียวกบัแนวคดิความผกูพนักบัลกูค้า รวมถึงการเปล่ียน
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ตราสนิค้ายงัไมมี่การศกึษามากนกั อีกทัง้จากการศกึษาทางด้านความผกูพนัและการเปล่ียนแปลง
ตราสินค้าทัง้หมดล้วนเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยัเชิง
สํารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง อีกทัง้งานวิจยัด้าน
ความผูกพนัทัง้หมดมุ่งศึกษาเก่ียวกับกับธุรกิจบริการทัง้สิน้ ด้วยเหตนีุผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาถึงแนวคิดเร่ืองความผูกพนัของลูกค้าท่ีเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคญัมากขึน้เร่ือยๆ ใน
ปัจจบุนั โดยมุ่งศกึษาด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิง
ลกึ และเน่ืองจากยงัไมมี่การวิจยัใดในประเทศไทยท่ีมุง่เน้นศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนัของผู้บริโภค
กบัธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์และตราสินค้าเลย ทางผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาถึงความผกูพนัของลกูค้า
กับตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อีกทัง้แนวคิดความผูกพนัของลกูค้านัน้ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสร้าง
ความจงรักภักดีให้เกิดกับลูกค้าท่ีจะสามารถป้องกันการตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าได้อีกด้วย 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมุ่งเน้นท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนัของลกูค้าท่ีมีผลตอ่การสร้างความจงรักภกัดี
จนทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้าเพ่ือทําให้ผู้ผลิตสินค้าได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของ
การสร้างความผกูพนัและนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต อีกทัง้ผู้วิจยัยงัคงศกึษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคอีก
ด้วย โดยจะมุง่ไปท่ีตราสนิค้าท่ีอยูใ่นใจและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอนัดบัหนึ่งและอนัดบั
สองคือซมัซงุและไอโฟน ตามลําดบั โดยผู้วิจยัจะศกึษาถึงการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของทัง้
สองตราสินค้าตัง้แต่เร่ิมเข้ามาทําการส่ือสารการตลาดในประเทศไทย กล่าวคือในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจบุนั คือ ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เพ่ือท่ีจะได้เป็นประโยชน์ในการนําไป
วางแผนของผู้ผลติสนิค้าตา่งๆ ในการเห็นความสําคญัของการใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ผลตอ่การเปล่ียนจากตราสินค้าเดิมมาใช้อีกตราสินค้าหนึ่ง และเป็นแนวทางในการพฒันาในด้าน
อ่ืนๆ ท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเปล่ียนมาใช้ตราสนิค้าของตนในอนาคตตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1) เพ่ือศึกษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุง             
ในประเทศไทย 

2) เพ่ือศกึษาระดบัความผกูพนัของลกูค้าผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า 
3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัในการเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมั

ซงุ  
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1.3 ปัญหานําวจิัย 
 

1) ตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุงมีการใช้การสื่อสารการตลาด                  
ในประเทศไทยอยา่งไร 

2) ระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อการเปลี่ยนตราสินค้าเป็น
อยา่งไร 

3) ปัจจยัในการเปล่ียนตราสนิค้าของผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ เป็นอยา่งไร 
 
1.4 ขอบเขตการวจิัย 
 

การศกึษาวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและ
ซมัซุงในประเทศไทยท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ในช่วง
เวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 รวมถึงศึกษาจาก             
บทสัมภาษณ์ของผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านการส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี       
ตราสนิค้าซมัซงุด้วย ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งในการเปล่ียนตราสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุง และศึกษาถึงระดับ      
ความผูกพนัของลกูค้าต่อการเปล่ียนตราสินค้า ผู้วิจยัจะกําหนดขอบเขตการวิจยัท่ีทําการศึกษา 
โดยใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่ศกึษาข้อมลู 2 ประเภทร่วมกนัคือ ข้อมลู
ทตุิยภมูิ (Secondary Data) โดยใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และข้อมลู
ปฐมภมูิ (Primary Data) โดยศกึษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เพ่ือศกึษา
ความผูกพนัของลูกค้าและปัจจัยในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เปล่ียนตราสนิค้าภายใน 6 เดือน ซึง่แบง่ตามระดบัความผกูพนัได้ 4 ระดบั คือ 

1) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged Customers) 
2) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง (Engaged Customers) 
3) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 
4) ลกูค้าท่ีไมมี่ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้า (Actively Disengaged) 
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แต่การสํารวจเบือ้งต้นพบว่า ไม่พบกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มลูกค้าท่ีไม่มีความผูกพันต่อ     
ตราสินค้า ผู้วิจยัจึงทําการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน 24 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ กลุ่ม
ละ 8 คน ดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged Customers)  
2) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง (Engaged Customers) 
3) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการให้เห็นความสําคญัในการทํา
การสื่อสารการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของ
ผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสนิค้า 

2) เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับผู้ ประกอบการให้เห็นความสําคัญใน        
การสร้างความผกูพนักบัลกูค้า เพ่ือป้องกนัการตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าของผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

3) เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ
เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ 

 
1.6 นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Smartphone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือซึ่งมีความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์และด้านการเช่ือมตอ่ ซึง่มากกวา่คณุสมบตัิทัว่ไปของโทรศพัท์มือถือ สามารถรองรับ
ระบบปฏิบตัิการต่างๆท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสงู สามารถติดตัง้โปรแกรมต่างๆลงไปได้ 
พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัโทรศพัท์มือถือในด้านมลัติมีเดีย (Multimedia) ดหูนงั ฟังเพลงและ
การเช่ือมตอ่อปุกรณ์ไร้สายอ่ืนๆ รวมถึงการใช้ซอร์ฟแวร์ (Software) แอปพลิเคชัน่ (Application) 
ท่ีซบัซ้อนมากกวา่ 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีผลิตภณัฑ์มีทัง้หมด คือส่วนท่ีจบัต้องได้ 
(Tangible) และยงัครอบคลมุไปถึงสิ่งท่ีจบัต้องไม่ได้ (Intangible) อีกขัน้หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบั ความน่าเช่ือถือ (Trust/Reliability) ความมัน่ใจ (Confidence) ความคุ้นเคย (Familarity) 
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ประสบการณ์ท่ีได้สะสมมา (Shared Experience) ความสมัพนัธ์และความผกูพนั (Relationship) 
สถานภาพ (Status) และบคุลกิภาพ (Personality) 

การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด แนวคิด วิธีการหรือวิธีท่ีจะใช้กระบวนการสื่อสารเพ่ือส่ือสารเก่ียวกับตราสินค้าไปยงั
ผู้ ชม  ด้ วย เค ร่ือง มือ ส่ือสารหลาย รูปแบบกับผู้ ชมอย่า งต่อ เ น่ือง  ไ ด้แ ก่  การโฆษณา                     
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ส่ือรูปแบบใหม่หรือส่ือใหม่ ส่ือประสม ส่ือโทรทัศน์ 
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ส่ือบุคคล และกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ใน   
การสร้างการรับรู้และจดจํา ซึง่ในงานวิจยันี ้หมายถึง การส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไอโฟนและซมัซงุในประเทศไทย 

ความผูกพนัของลูกค้าต่อตราสินค้า (Customer Engagement) คือการท่ีลูกค้าเกิด     
ความผกูพนัทางด้านเหตผุลและระดบัผกูพนัทางด้านอารมณ์ มีความรักในตราสินค้าและรู้สกึเป็น
เจ้าของ มีแนวโน้มท่ีจะใช้ตลอดไปและหาลกูค้าเพิ่มให้โดยความเต็มใจ โดยทําให้ลกูค้ามีสว่นร่วม
ในการกําหนดสินค้าและบริการ ทําให้เกิดการหลงใหลในสินค้าและบริการ ซึ่งในงานวิจัยนี ้
หมายถึง ระดบัความผกูพนัของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ระดบั กลา่วคือ ระดบัความผกูพนัสงู ปานกลาง และต่ํา 

การเปลี่ยนแปลงตราสินค้า (Brand Switching) หมายถึง การเปล่ียนแปลงตราสินค้าใน
สินค้าท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกนัท่ีผู้บริโภคเคยใช้อยู่ จากตราสินค้าหนึ่งไปสู่อีกตราสินค้าหนึ่ง ซึ่ง
ในการวิจยันี ้หมายถึงการเปล่ียนแปลงตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากตราสินค้าหนึ่งไปยงัอีก
ตราสินค้าหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเปล่ียนจากตราสินค้าอ่ืนมาใช้ตราสินค้าไอโฟน และเปล่ียนจาก      
ตราสนิค้าอ่ืนมาใช้ตราสนิค้าซมัซงุ 

ผู้ เปล่ียนตราสินค้า (Brand Switchers) หมายถึงผู้ ท่ีเปล่ียนการซือ้สินค้าจากตราสินค้า
หนึ่งไปยงัตราสินค้าหนึ่งด้วยเหตผุลบางอย่าง ซึง่เป็นสาเหตมุาจากพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ซึง่ใน
การวิจัยนี ้หมายถึง ผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสินค้า กล่าวคือเป็นผู้ ท่ีเปล่ียนจาก        
ตราสนิค้าอ่ืนมาใช้ตราสนิค้าไอโฟน และผู้ ท่ีเปล่ียนจากตราสนิค้าอ่ืนมาใช้ตราสนิค้าซมัซงุ 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ ความต้องการท่ีได้รับจากการกระตุ้นของบุคคลหนึ่งท่ีต้องมี
การแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย ซึง่แรงจงูใจปกติก็คือ แรงกระตุ้น (Drive) คือ
ตวัทําให้เกิดการกระตุ้นอย่างแรง เพ่ือท่ีจะได้เกิดการตอบสนองท่ีพอใจ ซึ่งในงานวิจยันีห้มายถึง 
การท่ีผู้ บริโภคมีความต้องการท่ีจะได้รับการกระตุ้ นโดยการแสวงหาความพอใจจากการ
เปล่ียนแปลงตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากตราสนิค้าหนึง่ไปยงัอีกตราสนิค้าหนึง่ 
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ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงของผู้บริโภคในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
ด้านบวกหรือด้านลบ เป็นความรู้สึกท่ีสะท้อนแนวโน้มความชอบหรือไม่ชอบในตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่ง ความรู้สึก     
พึงพอใจจะเกิดก็ต่อเม่ือบุคคลได้รับในสิ่งท่ีตนเองต้องการหรือเป็นไปตามท่ีตนเองต้องการและ
ความรู้สกึดงักลา่วนีจ้ะลดลง ถ้าหากความต้องการหรือเป้าหมายไม่ได้รับการตอบสนองซึง่ความ
พึงพอใจจะแตกต่างกนัย่อมขึน้อยู่กบัปัจจยัองค์ประกอบของการบริการ ซึง่ในงานวิจยันีห้มายถึง
ความรู้สึกท่ีผู้บริโภคได้รับการตอบสนองเป็นไปตามท่ีตนต้องการจากการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไอโฟนและซมัซงุ 

 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาด ความผกูพนั และปัจจยัในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี” ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้แนวคดิและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) 

2.2 แนวคดิเร่ืองการเปลี่ยนแปลงตราสนิค้า (Brand Switching) 
2.3 แนวคดิเร่ืองความผกูพนัของลกูค้า (Customer Engagement) 
2.4 แนวคิดเ ร่ืองพฤติกรรมผู้ บ ริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื อ้ของผู้ บ ริโภค 

(Consumer Behavior and Consumer Decision Making Process) 
2.5 แนวคดิเร่ืองทศันคต ิ(Attitude) 
2.6 แนวคิดเ ร่ืองความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ บ ริโภค  (Consumer 

Satisfaction and Consumer Dissatisfaction) 
2.7 แนวคดิเร่ืองตราสนิค้าสากล (Global Brand) 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
2.1 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 
 

ในปัจจบุนัองค์กรธุรกิจบริษัทตา่งๆ นิยมใช้การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการหรือแบบ

ผสมผสานท่ีนิยมเรียกยอ่ๆ วา่ IMC มาจากช่ือเตม็คือ Integrated Marketing Communication 

เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีมีการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดหลายๆอยา่งรวมกนัเป็นหนึง่เดียว โดย

การผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและตอ่เน่ือง เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ “การสง่เสริม 
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แบบบรูณาการ” เคยเป็นคําใหมต่ามสมยันิยมของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1990 และเป็นคําตาม

สมยันิยมท่ีกลา่วถงึกนัมากในช่วงนัน้ 

2.1.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Don E. Schultz (อ้างถึงใน ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543, น.107) ปรมาจารย์ด้านการ

ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการหรือบางตําราเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนัน้ ได้
กลา่วไว้วา่ “การสื่อสารการตลาดแบบ    บรูณาการ คือ กระบวนการการพฒันาและนําโปรแกรม
การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพ่ือจูงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบนัและกลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวังใน
ช่วงเวลาหนึง่ๆ”  

สมาคมการโฆษณาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายว่า “การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ เป็นแนวความคิดเก่ียวกบัการวางแผนกิจกรรมทางด้านการตลาดแบบ
ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารหลากหลายอย่างเป็นระเบียบ มีการ
เตรียมการท่ีชัดเจน ต่อเน่ืองและสร้างผลกระทบอันเน่ืองจากการส่ือสารการตลาดมากท่ีสุด”    
(วชัรพงษ์ บริบรูณ์ อ้างถึงใน สริิมนต์ ขจรศริิพงษ์, 2540, น. 8) 

เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายว่า “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่าเป็น
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารเพ่ือการจูงใจ  
หลายรูปแบบกบักลุม่เป้าหมายอยา่งตอ่เน่ือง” (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น.15) 

ดงันัน้การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ จึงหมายถึงกระบวนการนําเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดหลายๆรูปแบบมาผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านัน้ๆมีคณุคา่เพิ่ม (Value Added) แตกตา่งไปจาก
สนิค้าของผู้ผลติรายอ่ืนในตลาด 
 

2.1.2 ลักษณะที่สาํคัญของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1) เป็นกระบวนการ (Process) ไม่ใช่กิจกรรมเดียว ซึ่งต้องทําต่อเน่ืองเป็นแผน

เพ่ือการส่ือสารการตลาดและต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ 
2) เป็นการส่ือสารเพ่ือการจงูใจ (Persuasive Communication) ต้องมีหลาย

รูปแบบร่วมกนั 
3) เป็นกระบวนการในระยะยาว (Long Run) และตอ่เน่ือง (Continuity) 
4) เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการนัน้ จะเน้นท่ีพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีต้องการ (Desired Behavior) 
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5) เน้นทกุวิธีการในการส่ือสารตราสนิค้า (All Sources of Brand Contact) 
การใช้กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการตลาดนัน้ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป

ว่าการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการส่ือความหมายของกิจกรรมทาง
การตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบัผู้บริโภคโดย
มุ่งหวงัให้เกิดผลสําคญัคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้างความภกัดีของลกูค้า (Customer 
Loyalty) กิจกรรมการสื่อสารการตลาดจึงประกอบด้วยสว่นสําคญันัน่คือ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงและการสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งใน
ปัจจุบนัการส่ือสารการตลาดได้รับการพฒันาให้เป็นกลยทุธ์อนัทรงประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยเน้น
เป้าหมายและกลวิธีส่ือสารท่ีมีความเข้มข้นและประสานกนัอยา่งมีพลงั 

ดงัท่ี Don E. Schultz (อ้างถึงใน Kotler and Armstrong, 1999, p. 439) เรียกกลยทุธ์นี ้
ว่า การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) 
โดยอธิบายว่าเป็นการผสมผสานเคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การ
โฆษณาผ่านส่ือมวลชน (Mass-media Advertising) การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) 
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) บรรจภุณัฑ์ (Packaging) และอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความ
ชดัเจน (Clear) คงท่ี (Consistent) และจบัใจ (Compelling) เก่ียวกบัองค์กรและผลติภณัฑ์  

การใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการหรือแบบผสมผสานนัน้ จะขึน้อยู่
กบัลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องคํานึงถึงค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยคํานึงถึง
วิธีการสื่อสารวา่จะใช้ส่ือใดจงึจะเกิดประสทิธิผลของการสื่อสาร เคร่ืองมือในการส่ือสารนัน้อาจใช้
ทัง้ส่ือและไมใ่ช้ส่ือ ซึง่แตล่ะเคร่ืองมือจะมีความเก่ียวข้องกนั 

โดยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะเป็นการวางแผนโดยใช้ฐานศูนย์ กล่าวคือ 
ไม่ได้เน้นท่ีเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหนึ่งเป็นเกณฑ์ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกๆ
เคร่ืองมือ ดงันัน้จงึจะต้องกระทําโดยการวางแผนเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความเป็นหนึง่เดียว (One Single 
Strategic Plan) ซึง่จะสามารถบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนัได้ 

ทัง้นี  ้การวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนัน้ถือเกณฑ์แนวความคิด             
5 ประการดงันี ้

1) ใช้การติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบกับลูกค้า (IMC Coordinate Multiple 
Customer Communication) โดยวิธีต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย 
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2) เร่ิมต้นท่ีลกูค้าไมใ่ช่สนิค้า (IMC Starts With the Customer not the Product) 
โดยเร่ิมต้นท่ีความรู้สกึนกึคดิของลกูค้า ค้นหาสิง่ท่ีมีคณุคา่ในสายตาลกูค้าแล้วย้อนกลบัไปศกึษา
คณุสมบตัขิองสนิค้า จากนัน้ระบโุครงสร้างขา่วสารท่ีจะตดิตอ่กบัลกูค้า 

3) พยายามค้นหาการติดตอ่ส่ือสารทัง้ท่ีใช้คนและใช้ส่ือ (IMC User Non-Media and 
Media Communication) 

4) สร้างการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกับลูกค้า (IMC Creates Two-Way 
Communication with Customers) เพ่ือมุ่งสร้างให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรมของลกูค้า 
รับฟังความคดิเห็นและความต้องการของลกูค้า 

5) จะใช้ให้สอดคล้องกบัเคร่ืองมือการตลาดภายใต้แผนเดียวกนัและบรรลจุดุมุ่งหมาย
เดียวกนั (Single Plan and Objective) 

 
2.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส่ือสารทางการตลาด 

สํ าห รับ เค ร่ือง มือ ท่ี ใ ช้ ในการ ส่ือสารทางการตลาดไปยังผู้ บ ริ โภคนั น้  มีดัง นี ้                 
(สทิธ์ิ ธีรสรณ์, 2555, น. 25-28) 

2.1.3.1 การโฆษณา (Advertising) 
คือ การสื่อความหมาย คุณภาพ คุณสมบัติ ลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจการ

บริการนัน้ๆ ให้ประชาชนได้รู้จกัเพ่ือนําไปสูก่ารขายในท่ีสดุ การโฆษณาเป็นการส่ือสารโดยใช้ส่ือท่ี
ต้องจ่ายเงินอปุถมัภ์รายการ เพ่ือจงูใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้ รับข่าวสาร โดยส่ือท่ีใช้ประกอบด้วยส่ือ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ส่ือกระจายเสียง ได้แก่ โทรทศัน์ วิทยุ การโฆษณาจะช่วย
เผยแพร่ขา่วสารไปยงักลุม่ผู้ รับสารได้อยา่งกว้างขวางและมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ซํา้ 

ทัง้นี  ้เน่ืองจากการโฆษณานัน้ต้องอาศัยงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากจึงมี  
ความจําเป็นท่ีผู้ ทําการโฆษณาจะต้องพิจารณาวา่จะทําการโฆษณาอย่างไร จึงจะสามารถส่ือสาร 
ความต้องการไปสูก่ลุม่ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วชดัเจน ดงันัน้ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น
ทําการโฆษณาต้องกําหนดตวัผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้แน่นอนเป็นประการ
แรก เพ่ือท่ีจะได้จดัเตรียมข้อมลูข่าวสารให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค และเม่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ชดัเจนแล้วแผนงานโฆษณาก็จะถกูพฒันาขึน้โดยเร่ิมตัง้แต ่การกําหนดตําแหน่งครองใจให้สินค้า 
(Product Positioning) ซึง่จะต้องพิจารณาทัง้ตวัสินค้า กลุม่เป้าหมาย คูแ่ข่งขนั และจดุยืนของ
บริษัทเอง ดงันัน้ในช่วงท่ีจะทําการโฆษณาจึงจะต้องมีการเลือกพูดในสิ่งท่ีสินค้าหรือบริการนัน้
เด่นหรือมีความได้เปรียบคู่แข่งจริง มีความหมายในสายตาของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพ่ือได้
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ตําแหน่งครองใจท่ีแน่ชดัในข้อความท่ีโฆษณาและป้องกนัมิให้คู่แข่งเข้ามาชิงตําแหน่งครองใจไป
ได้ 

2.1.3.2 การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) 
คือ รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบคุคล ซึง่พนกังานขายจะปฏิบตัิกบัผู้ ท่ีคาดหวงั

วา่จะซือ้และพยายามกระตุ้นความต้องการซือ้สนิค้าของบริษัท โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือต้องการขาย
สินค้า การใช้พนกังานขายแม้จะมีประสิทธิภาพสงูในการนําเสนอขายสินค้าให้กบัลกูค้าโดยตรง 
แตก็่มีปัญหาในแง่คา่ใช้จ่ายท่ีสงูมากจึงจําเป็นต้องกระทําอย่างมีขอบเขต โดยจะต้องจํากดัอยู่กบั
สินค้าท่ีมีราคาสงูและให้ช่วงกําไรมากพอสมควรจึงจะคุ้มคา่ในการใช้วิธีนี ้ซึง่วิธีการติดตอ่ส่ือสาร
โดยใช้พนกังานขายนีเ้ป็นรูปแบบหนึ่งของการส่ือสารโดยตวับุคคลท่ีพบว่าเป็นการส่ือสารท่ีเกิด
ประสิทธิภาพมากกว่าการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากมีการย้อนกลบัของข่าวสารโดยฉบัพลนั 
ซึ่งทําให้ผู้ ติดต่อส่ือสารสามารถปรับและแต่งข่าวสารให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้        
หากพนกังานขายสามารถตรวจสอบความต้องการของลกูค้าท่ีจะซือ้สินค้าได้อย่างถูกต้องแล้ว       
การขายนัน้ก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสงู ทัง้นีก้ารขายโดยพนกังานขายนัน้จะเป็นการ
ส่ือสารแบบสองทางระหว่างพนักงานขายและลูกค้า ดังนัน้ข้อมูลและข่าวสารจึงสามารถ
แลกเปล่ียนไปมาและเกิดการชกัจงูใจให้มีการขายเกิดขึน้ 

2.1.3.3 การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 
คือ กระบวนการสื่อสารการตลาดท่ีมุ่งสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการ

ท่ีจะซือ้ หรือใช้บริการสินค้านัน้ให้มากขึน้ บ่อยขึน้ หรือเร็วขึน้ โดยการส่งเสริมการขายเป็น
เคร่ืองมือสําคญัท่ีใช้ในการส่งเสริมการตลาดท่ีหวงัผลในระยะสัน้ เพ่ือกระตุ้นความต้องการให้
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว และเฉพาะหน้า ซึง่จะใช้ได้ผลดีเม่ือกระทําควบคูไ่ปกบัการโฆษณา โดยการ
ส่งเสริมการขายนัน้จะเป็นตวัช่วยเสริมกําลงัการโฆษณาและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจาก
ผู้บริโภคเร็วยิ่งขึน้ 

การสง่เสริมการขายโดยใช้สิง่จงูใจมีขึน้เน่ืองจากผู้ขายต้องการเรียกร้องความสนใจ
จาก ผู้ ท่ีไม่เคยใช้สินค้ามาก่อน โดยจะเป็นการให้รางวลัแก่ผู้ ใช้สินค้านัน้เป็นประจํา อีกทัง้ยงัเป็น
วิธีการท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงยอดขายให้สูงขึน้ในระยะสัน้ แต่การให้รางวัลนีจ้ะไม่
สามารถรักษาระดบัการเปล่ียนแปลงในระยะยาว 

อย่างไรก็ดีถ้าได้รับการปฏิบตัิอย่างถกูวิธีเหมาะสมกบั เวลา และสถานการณ์แล้ว      
การสง่เสริมการขายนีก็้จะช่วยสนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมการตลาดให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึน้  
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2.1.3.4 การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 
คือ ลกัษณะของการบริหารงานสง่เสริมการตลาดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือ

มุง่ให้เกิดความรู้สกึท่ีดีระหว่างบริษัทกบัสาธารณชน ซึง่การประชาสมัพนัธ์นัน้จะเป็นการกระทําท่ี
เกิดขึน้จากการวางแผนล่วงหน้า ในการท่ีจะสร้างความเข้าใจกบัสาธารณชนท่ีมีความเก่ียวข้อง
เพ่ือก่อให้เกิดทศันคติท่ีดี ภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัจะนํามาซึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงานและ
สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัจะก่อให้เกิดการสนบัสนนุและร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 

โดยความหมายของคําว่า "ประชาสมัพนัธ์” นัน้ ได้มีการให้คําจํากดัความแตกต่าง
กนัออกไปแต่โดยสรุปแล้ว การประชาสมัพนัธ์หมายถึง "การปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการ
ของการส่ือสารท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องตรงกันในอันท่ีจะสร้างความ
เช่ือถือศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสถาบนักับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองและหวงัผลระยะยาว" 

ทัง้นี ้การประชาสมัพนัธ์เป็นหน้าท่ีทางการบริหารท่ีมีการวางแผนการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบมีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะต้องเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัระหว่างบุคคลสองฝ่าย
เสมอ กล่าวคือ เป็นการสร้างและรักษาความสมัพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดย
อาศยัการสื่อสารระหวา่งกนัในรูปแบบตา่งๆ 

ดงัท่ี Grunig (1984) ได้ให้คํานิยามของการประชาสมัพนัธ์ซึง่มุ่งเน้นในด้านการ
บริหาร ว่า "การบริหารการส่ือสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ"  โดยการส่ือสารดงั
กลา่วคือ พฤตกิรรมของบคุคล กลุม่คน หรือองค์กรท่ีมีการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารระหว่างกนั จาก
คํานิยามของการประชาสัมพันธ์ข้างต้นมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 3 ประการ คือ องค์กร 
สาธารณชน และการส่ือสาร หมายถึงว่าในการดําเนินงานขององค์กรต่างๆ ในสังคมจะต้อง
เก่ียวข้องกบักลุม่บคุคลตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเสมอ การประชาสมัพนัธ์จึงมีบทบาท
สําคญัต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการท่ีจะช่วยให้การบริหารองค์กรดําเนินไปอย่างราบร่ืน 
เกิดประสทิธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรตัง้ไว้ 

นอกจากนี ้Baskin, Aronoff and Lattimore (1999) ได้สรุปความหมายของการ
ประชาสมัพนัธ์วา่ 

“การประชาสมัพนัธ์นัน้เป็นหน้าท่ีทางการบริหารซึง่ช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร
กําหนดปรัชญาองค์กร และอํานวยประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยผู้ปฏิบตัิงาน
ประชาสมัพนัธ์จะดําเนินการส่ือสารกบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือ
พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดี สร้างความสอดคล้องกนัระหว่างเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวงั 
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ทางสงัคม นอกจากนีผู้้ มีหน้าท่ีปฏิบตังิานด้านประชาสมัพนัธ์ยงัมีหน้าท่ีพฒันาการปฏิบตัิการและ
ประเมินแผนงานขององค์กร ซึ่งจะส่งเสริมการแลกเปล่ียนของอิทธิพลและความเข้าใจต่อกันใน
บรรดาสว่นตา่งๆ ขององค์กรและสาธารณชน” 

2.1.3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
สมาคมการตลาดอเมริกนั (American Marketing Association) (อ้างถึงใน สิทธ์ิ 

ธีรสรณ์, 2555, น.172) ได้นิยามคําว่า การตลาดทางตรง ไว้ดงันี ้การตลาดทางตรง หมายถึง 
กิจกรรมทัง้หมดท่ีผู้ ขายสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น การขายตรง ไปรษณีย์
ทางตรง การตลาดทางไกล การโฆษณาทางตรง การขายผ่านแคตตาล็อก การขายทางเคเบิล้ 
เพ่ือให้ลกูค้าหรือผู้ มีโอกาสเป็นลกูค้าตอบกลบัมายงัผู้ขาย ซึง่อาจเป็นทางโทรศพัท์ ทางไปรษณีย์
หรือการเข้ามา โดยบริษัทท่ีทําการตลาดทางตรงจะมีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ  

1) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าโดยให้ลกูค้าตอบกลบัโดยตรงและ
ทนัที การตอบกลบันีอ้าจเป็นการสอบถาม การซือ้ การลงคะแนนเสียงให้ การขอข้อมลูจากบริษัท
หรือการตอบคําถามท่ีบริษัทถาม 

2) เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มีอยู่ตลอดไป ไม่ว่าความสมัพนัธ์
นัน้จะเกิดขึน้จากการตลาดทางตรงหรือไม ่

โดยการตลาดทางตรงเป็นระบบการตลาดท่ีเหมาะกับการจัดจําหน่ายทางตรง 
(Direct Distribution) กล่าวคือ บริษัทเจ้าของสินค้าขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคคนสดุท้ายโดยตรง
และใช้ช่องทางส่ือสารโดยตรงกับคนเหล่านี ้การตลาดทางตรงจึงเป็นการส่ือสารระหว่างบริษัท
เจ้าของผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค เป็นการส่ือสารท่ีไม่ใช้คนกลางทางการตลาด บริษัทท่ีทําการตลาด
ทางตรงจงึส่ือสารกบัผู้บริโภคโดยไมผ่า่นผู้ ค้าปลีกหรือผู้ ค้าสง่ 

สิ่งท่ีบริษัทท่ีทําการตลาดทางตรงต้องการเป็นหลกัก็คือการตอบกลบัของลกูค้า ซึง่
อาจเป็นการสอบถามเก่ียวกบัสินค้า การสัง่ซือ้สินค้า หรือการแสดงความจํานงให้บริษัทติดตอ่ไป
หา ผู้ ทําการตลาดจึงต้องจดัให้มีหาทางท่ีลกูค้าจะใช้ในการตอบกลบั เช่น ท่ีอยู่สําหรับการติดต่อ
ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ (e-mail) ผู้ ทําการตลาดทางตรงจะต้องมีข้อมลูเก่ียวกับ
กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีฐานข้อมลูในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศพัท์หรืออีเมล์ในการติดต่อกบั  
ผู้ซือ้ ผู้ ทําการตลาดทางตรงต้องใช้ฐานข้อมลูท่ีเป็นรายช่ือคนหรือตลาดเป้าหมายท่ีแท้จริงจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 

2.1.3.6 การสนบัสนนุกิจกรรม (Sponsorship) 
เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นการสนบัสนนุในรูปของเงินหรือสิ่งของให้กบัการจดั
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งาน กิจกรรมการกศุล หรือชมุชน งานท่ีสนบัสนนุเป็นได้หลายอย่าง เช่น การแสดงดนตรี งานการ
กศุลขององค์กรสาธารณกศุลหรือการแขง่ขนักีฬา (สทิธ์ิ ธีรสรณ์, 2555, น. 28) 

สําหรับในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ (Intregrated Marketing Communication) มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการสื่อสาร
การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนและซมัซุงใช้ในการท่ีจะรักษาตําแหน่งครองใจ
และความจงรักภกัดีในตราสนิค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภค ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรงในตลาด อีกทัง้ผู้บริโภคในปัจจุบนัก็มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าได้ง่ายขึน้ มีทางเลือก
มากขึน้ ซึ่งปัจจุบนัทัง้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนและซมัซุงต่างก็ไม่ใช้เพียงการโฆษณา
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ได้ใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สง่เสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด เป็นต้น 
 
2.2 แนวคดิเร่ืองการเปล่ียนแปลงตราสินค้า (Brand Switching) 
 

การเปลี่ยนตราสินค้านัน้มีนกัวิจยัหลายท่านได้ให้คําจํากดัความไว้ในบริบทท่ีแตกต่างกนั 
ดงัตอ่ไปนี ้

Mouri (2005) ได้ให้คําว่าจํากัดความของการเปล่ียนแปลงตราสินค้าไว้ว่า การ
เปล่ียนแปลงตราสินค้าหมายถึงการสิน้สดุของความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคกบัผู้ ให้บริการราย
หนึง่และเร่ิมต้นสานตอ่ความสมัพนัธ์กบัผู้ให้บริการรายใหม ่

Stewart (1994) ได้ให้คําจํากดัความของพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคว่า
เป็นการตดัสนิใจของลกูค้าท่ีจะไมซ่ือ้หรือไมใ่ช้บริการตอ่ซึง่อาจเป็นได้ทัง้ชัว่คราวและถาวร 

Rajkumar (2011) ให้คําจํากัดความของการเปลี่ยนแปลงตราสินค้าว่าคือการท่ีลกูค้า
เปล่ียนความจงรักภกัดีจากตราสนิค้าไปยงัอีกตราสนิค้าหนึง่  

จากคําจดัความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนตราสินค้าเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคหยดุ
การซือ้สนิค้าหนึง่และเร่ิมการซือ้อีกสนิค้าหนึง่ ซึง่อาจเป็นเพียงชัว่คราวหรืออาจถาวรก็ได้ 
 

2.2.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปล่ียนตราสินค้า 
1) คา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตราสนิค้า (Switching Cost)  
คือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ภายในใจของผู้บริโภค เม่ือเขาต้องเปล่ียนตราสินค้าหนึ่งไป

อีก  ตราสนิค้าหนึง่ นกัวิจยัหลายท่านได้วิจยัเก่ียวกบัผลของคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสนิค้า โดย
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มีงานวิจยัพบวา่คา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสนิค้านัน้มีอยูอ่ยา่งจํากดั แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีนกัวิจยั
หลายท่านท่ีต้องการศกึษาเก่ียวกบัอิทธิพลของคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า  

Frels and Mahajan (2003) ได้อธิบายว่าคา่ใช้จ่ายในการเปล่ียนตราสินค้าจะไม่
เกิดขึน้ทนัทีเม่ือผู้บริโภคเปล่ียนตราสินค้าหรือบริการ เพราะค่าใช้จ่ายของการดําเนินการต่อของ
ผู้บริโภค พวกเขาได้ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้านัน้ไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตวัเงิน
เท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการท่ี
ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงการท่ีต้องหาราคาจนได้ผลิตภณัฑ์มา ตลอดจนค่าความเส่ียงของการ
ตดัสนิใจเปล่ียนแปลงตราสนิค้า 

Frels and Mahajan (2003)  กล่าวว่าคา่ใช้จ่ายในการเปล่ียนตราสินค้านัน้แบ่ง
ออกเป็น 3 สว่นด้วยกนั กลา่วคือ  

1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู้ บริโภคต้องเร่ิม
ความสัมพันธ์ใหม่กับผู้ บริการรายใหม่และรวมถึงค่าใช้จ่ายของการหยุดความสัมพันธ์กับผู้
ให้บริการรายเก่าด้วย 

2) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการตกลงกนั เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากบริษัทโดยตรง 
กล่าวคือ    ในการท่ีบริษัทและผู้บริโภคทําสญัญาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวลั การลด
ราคา การซือ้ซํา้ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายนีจ้ะเกิดขึน้เม่ือลกูค้าเร่ิมสญัญาว่าจะไห้
ความวางใจและจงรักภกัดีต่อตราสินค้านัน้ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายนีจ้ะเกิดขึน้ผ่านการเปลี่ยนตราสินค้า
ของผู้บริโภคนัน่เอง 

3) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเรียนรู้ คือค่าใช้จ่ายท่ีผู้ บริโภคต้องสร้าง
ความคุ้นเคยให้เท่าเทียมกบัผลิตภณัฑ์เก่าท่ีเคยใช้ จากการเร่ิมเรียนรู้การใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้นัน้ไม่สามารถโอนถ่ายได้และในแต่ละครัง้ท่ีผู้บริโภคเปล่ียนตราสินค้าหรือ
บริการ จะมีคา่ใช้จ่ายนีจ้ะเกิดขึน้มาทกุครัง้ 

Formell (1992) ได้กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้าเป็นท่ีมาในการ
ป้องกนัพฤติกรรมการเปล่ียนตราสินค้าของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายนีย้งัสามารถนําไปสูก่ารเปลี่ยนตรา
สินค้าได้เช่นกัน นกัวิจยัพบอีกว่า ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาก ผู้บริโภคก็จะหยุดพฤติกรรม
การเปล่ียนตราสินค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ
เปล่ียนตราสินค้า ถ้าพบว่าประโยชน์ของสินค้าและบริการอันใหม่นัน้ต่ํากว่าค่าใช้จ่ายในการ
เปล่ียนแล้ว พวกเขาก็จะยงัคงใช้ตราสินค้าเดิม (Garland and Wright, 2007) การท่ีผู้ ให้บริการ
หรือเจ้าของตราสินค้ามุ่งไปท่ีลกูค้าของคู่แข่งเพ่ือต้องการจะให้เปล่ียนมาใช้ตราสินค้าของตนนัน้ 
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เจ้าของตราสินค้าหรือบริการนัน้ๆ จําเป็นต้องทําให้ราคาของสินค้าหรือบริการมีราคาต่ําลงและให้
ได้ประโยชน์สงูสดุเพ่ือชดเชยกบัค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนตราสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องเสียไป งานวิจยั
ระบุอีกว่า ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนตราสินค้านัน้สามารถทําให้เกิดการเปล่ียนตราสินค้าและ
สามารถทําให้หยดุการเปลี่ยนตราสินค้าได้เช่นกนั ดงันัน้บริษัทเจ้าของตราสินค้าหรือบริการต้อง
พิจารณาถึงปัจจยันีใ้นการวางกลยทุธ์เพ่ือจงูใจให้ผู้บริโภคเปล่ียนมาใช้ตราสินค้าของตน ผู้บริโภค
จะเปล่ียนตราสินค้าอย่างง่ายดาย ถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนต่ําและในทางกลบักนั ถ้าค่าใช้จ่าย
ในการเปล่ียนสงูก็จะทําให้ผู้บริโภคไมเ่ปล่ียนตราสนิค้าได้ง่ายๆ เช่นกนั    

2) ราคา (Price)   
ในทุกๆ ตลาดรวมถึงตลาดเครือข่ายโทรคมนาคมนัน้ ราคาเป็นปัจจัยสําคญัท่ี

ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงตราสินค้าของผู้บริโภค โดยตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัราคาท่ีจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเปล่ียนตราสินค้าของผู้บริโภค โดยมีตวัแปรท่ีสําคญั 3 ประการ ดงันี ้ 1) 
โครงสร้างของราคา 2) ตวัเลือกของราคา และ 3) คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ  

โดย Munnukka (2005) ได้กล่าวว่าในตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนัน้สามารถ
อธิบายได้ว่า โครงสร้างของราคาคือ ราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีสามารถบ่งบอกถึงการตัง้ระดบั
ราคาของผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ ตวัเลือกของราคา คือ ทางเลือกของราคาท่ีมีความหลากหลาย
ในแต่ละรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับความต้องการและ
รายได้ของตน และสําหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนัน้ สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีคือค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเม่ือผู้ ใช้นําสินค้าเข้าซ่อมกับทางศูนย์บริการหรือร้านค้า การกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคากับความต้องการในธุรกิจโทรคมนาคมว่า        
การลดราคาของค่าบริการนัน้สามารถดงึดดูใจผู้บริโภคได้ หรือเรียกได้ว่าราคาท่ีเปล่ียนไปมีผลต่อ
การเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจนี ้ในทางตรงกนัข้ามบางครัง้ปัจจยัด้านราคานัน้ไม่ได้
เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเสมอไปในการเปลี่ยนแปลงตราสินค้า ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในคณุภาพของ
สินค้านัน้ยินดีท่ีจ่ายในราคาสงูเพ่ือแลกกบัสินค้าท่ีมีคณุภาพ ราคาของสินค้านัน้จะมีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้จํากดั ทัง้นีบ้ริษัทควรใช้จดุเดน่ของราคาและการเปรียบเทียบราคาในการจงูใจ
ผู้บริโภคกลุม่นีเ้พ่ือชกัชวนให้เกิดพฤตกิรรมการลองใช้สนิค้าใหม ่

3) คณุภาพ (Quality) 
ปัจจยัท่ีสําคญัสองประการท่ีกําหนดทิศทางของพฤติกรรมผู้บริโภค คือราคาและ

คณุภาพ ซึง่พบวา่ ผลนัน้แปรผกผนักนัระหวา่ง 2 ปัจจยันี ้กลา่วคือผู้บริโภคจะซือ้สินค้าและบริการ
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ท่ีราคาถกูกว่าแตค่ณุภาพสงู Jun and Bin (2005) ระบวุ่าคณุภาพท่ีดีของสินค้าและการบริการ
ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีของผู้บริโภค 

4) ความไว้วางใจ (Trust) 
ความไว้วางใจนัน้มีนักวิจัยให้คําจํากัดความไว้ในหลากหลายแง่มุม ซึ่งความ

ไว้วางใจนัน้ถือเป็นลกัษณะของบคุลิกภาพของมนษุย์และคือการประเมินแรงจงูใจและพฤติกรรม 
(Chu, 2009) ในการท่ีจะสร้างความไว้วางใจได้นัน้ ความคาดหวงัของบคุคลและการรับรู้ถึงความ
คาดหวงันัน้เป็นสิง่ท่ีต้องเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั ซึง่ความไว้วางใจของแตล่ะบคุคลจะเกิดขึน้แตกตา่ง
กนัขึน้อยูก่บับคุลกิภาพและการตดัสินใจของแตล่ะคน (Chu,2009) ในการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์
ท่ียาวนานได้นัน้ ความไว้วางใจของบคุคลจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีนกัวิจยัเช่ือว่า ความไว้วางใจเป็น
ปัจจยัสําคญัในการก่อให้เกิดความจงรักภกัดีในตราสนิค้าของผู้บริโภคอีกด้วย  

ในการท่ีสร้างความไว้วางใจนัน้ แตล่ะฝ่ายต้องสร้างความมัน่ใจให้อีกฝ่ายโดยทํา
ให้ความหวงัของอีกฝ่ายนัน้เป็นจริง Serkan and Ozer (2005) กลา่วว่า การสร้างความไว้วางใจ
เป็นกระบวนการท่ีเจ้าของสนิค้าหรือบริการต้องสามารถท่ีจะเตมิเต็มความคาดหวงัของผู้บริโภคได้
ทัง้เร่ืองของราคาและประโยชน์ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการให้คํามัน่สญัญาของผู้บริโภคต่อ 
ตราสินค้านัน้ ความไว้วางใจนัน้จะทําให้ผู้บริโภคเปลี่ยนตราสินค้าไปตราสินค้าอ่ืนน้อยลงเม่ือเขา
เกิดความไว้วางใจ 

5) ปัจจยัอ่ืนๆ (Other Factors) 
นอกเหนือไปจากปัจจัยข้างต้นท่ีมีผลทําให้เกิดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตรา

สินค้า นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายปัจจยัท่ีมีนกัวิจยัลงความเห็นว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้าของผู้บริโภค การตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคนัน้ไม่ถาวร
และแน่นอนเสมอไป และยังมีกระบวนการท่ีแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี  ้1) การกระตุ้ น                   
2) การดําเนินการ 3) ผลลัพธ์ โดยการดําเนินการนัน้เปรียบเป็นเหตุผลในการเปลี่ยน แต่การ
กระตุ้นนัน้คือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเปล่ียนตราสินค้า ซึ่ง Sekan et al. (2005) กล่าวไว้ว่า 
ภาพลกัษณ์องค์กรนัน้มีผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในด้านความจงรักภกัดี ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรนัน้ไมว่า่จะเป็นคณุสมบตัทิางกายภาพและทางด้านพฤติกรรมขององค์กร เช่น ประเภทของ
ธุรกิจ ช่ือเสียงทางธุรกิจ และการจดัประเภทของสินค้าและบริการ รวมถึงความคิดในการส่ือสาร
คณุภาพของสินค้าและบริการ (Nguyen and Leblanc,2001) ภาพลกัษณ์ขององค์กรมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัความจงรักภกัดีในตราสนิค้าของผู้บริโภค (Johnson and Claes,1991) 
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2.2.2 อทิธิพลของการโฆษณาต่อการเปล่ียนตราสินค้า 
การโฆษณานัน้ถูกใช้เพ่ือการดึงดูดลูกค้าใหม่และสามารถใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าได้

เช่นกัน การโฆษณาเป็นบทบาทสําคัญในการดึงดูดใจผู้ บริโภคท่ีไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อ       
ตราสินค้าใดให้มาจงรักภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ทําการโฆษณาได้  นอกจากนีโ้ฆษณายงัป้องกัน
ไม่ให้ผู้บริโภคท่ีจงรักภักดีต่อตราสินค้าอยู่แล้วนัน้เปลี่ยนไปจงรักภักดีต่อตราสินค้าอ่ืนอีกด้วย   
การวิจยัพบว่าโฆษณาจะทําให้ผู้บริโภคท่ีจงรักภกัดียงัคงใช้ตราสนิค้าเดิมตอ่ไปเร่ือยๆ โฆษณายงั
มีบทบาทสําคญัในการทําให้ลกูค้าของตราสินค้าคูแ่ข่งเปล่ียนมาใช้ตราสินค้าท่ีโฆษณาได้อีกด้วย 
ในทางตรงกันข้ามโฆษณายังช่วยป้องกันและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าปัจจุบันของ        
ตราสินค้าได้เช่นกนั การโฆษณานัน้มีบทบาทต่อทัง้ลกูค้าท่ีมีความจงรักภกัดีในตราสินค้าหนึ่งๆ
และลูกค้าท่ียงัไม่มีความจงรักภกัดีต่อตราสินค้าใดอีกด้วย โดยโฆษณาจะมีอิทธิพลต่อทัศนคต ิ
ความชอบ และกระบวนการตัดสินใจและความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม
โฆษณาก็ไม่ได้มีผลต่อการจูงใจลูกค้าของคู่แข่งให้เปล่ียนมาใช้ตราสินค้าของผู้ ทําการโฆษณา
เสมอไป  

Ehrenberg (2000) กล่าวว่า หน้าท่ีหลกัของการโฆษณานัน้คือการส่งเสริมความรู้สึก     
พึงพอใจของผู้บริโภคสําหรับผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าของตราสินค้านัน้ นัน่หมายความว่า หน้าท่ีหลกั
ของโฆษณาคือการรักษาลกูค้าเดมิมากกวา่ดงึดดูลกูค้าใหม ่

Simon and Amdt (1980) กลา่ววา่ สิง่ท่ีโฆษณามุง่เน้นมากท่ีสดุคือการรักษาลกูค้าเดมิไว้ 
โฆษณาจะมีผลอย่างมากต่อลกูค้าท่ีมีความคุ้นเคยกบัตราสินค้าอยู่แล้วมากกว่าท่ีจะโฆษณาเพ่ือ
ลกูค้าท่ีไม่มีความคุ้นเคยหรือรู้จกัตราสินค้า ดงันัน้บริษัทจึงควรใช้โฆษณาเพ่ือท่ีจะจงูใจลกูค้าเดิม
ของตนให้กลบัมาโดยการเสนอสนิค้าและบริการท่ีดงึดดู 

การโฆษณากับการเปล่ียนตราสินค้านัน้ โฆษณาไม่ได้มีบทบาทหลักในการก่อให้เกิด   
การเปล่ียนตราสินค้า เพราะหน้าท่ีของโฆษณาคือการรักษาลูกค้าเก่าเป็นอนัดบัแรก การจูงใจ
ลกูค้าใหมใ่ห้เปล่ียนตราสนิค้าจงึเป็นเพียงบทบาทท่ี 2 ของโฆษณาเพียงเท่านัน้ 

ทัง้นี ้Rajkumar and Chaarlas (2011) ได้ระบุเร่ืองการเปลี่ยนตราสินค้าไว้ว่าคือ
กระบวนการท่ีผู้บริโภคเปล่ียนจากการใช้ผลิตภณัฑ์หนึ่งไปยงัผลิตภณัฑ์หนึ่งในประเภทเดียวกัน                   
ในชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคมีการเปล่ียนจากตราสนิค้าหนึง่ไปยงัตราสนิค้าหนึง่ ถึงแม้วา่พวกเขา
ยงัรู้สึกพึงพอใจอย่างมากก็ตาม โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนัน้ถือเป็นอุปกรณ์การสื่อสารท่ีสําคญัท่ีทําให้
คนเราตดิตอ่ส่ือสารกนั ไมว่า่จะเป็นการพดูคยุ การสง่ข้อความ และรวมถึงการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ในการฟังวิทย ุดคูลิปวีดีโอ ถ่ายภาพและวีดีโอ ดงันัน้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอปุกรณ์ประจําตวัท่ีใช้
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เพ่ือความบันเทิงด้วยเช่นกัน มีหลายปัจจัยท่ีสามารถทําให้ความจงรักภักดีในตราสินค้าของ
ผู้บริโภคลดลงไม่ว่าจะเป็น ราคา คณุภาพ และการซือ้หาได้อย่างสะดวก การท่ีจะทําให้ผู้บริโภค
คิดท่ีจะเปล่ียนตราสินค้านัน้ การโฆษณาของบริษัทคู่แข่งมีส่วนสําคญัและบริษัทเหล่านัน้จําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ทุกเทคนิควิธีท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเช่ือว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์ท่ีเหนือกว่า
มากกวา่ถ้าพวกเขาเปล่ียนมาใช้ตราสนิค้านัน้ๆ 

วิธีท่ีได้ถกูนํามาใช้ท่ีดเูหมือนจะเป็นประโยชน์มากก็คือการเปรียบเทียบราคาท่ีจะดงึดดูใจ
ลกูค้าท่ีมีงบคอ่นข้างจํากดั แตม่นัก็ไม่ใช่เพียงราคาเท่านัน้ท่ีเป็นปัจจยัสําคญั คณุภาพของสินค้าก็
เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีสําคญัเช่นกนั 

นอกจากนีบ้ริษัท นีลเส็น (Nielson) บริษัทวิจยัทางการตลาดยงัได้เปิดเผยเก่ียวกับ
การศึกษาโดยมุ่งเน้นไปท่ีมมุมองท่ีแตกต่างของความจงรักภกัดีของผู้บริโภคโดยการวิจยัจากคน 
30,000 คนทัว่โลก พบว่าปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคท่ีจะซือ้สินค้าหรือเปลี่ยนจาก
การซือ้ตราสินค้าจากท่ีพวกเขาเคยซือ้ไปหรือซือ้เป็นประจํา โดยการศึกษามุ่งศึกษาไปท่ีเกณฑ์ท่ี
สามารถทําให้ผู้บริโภคเปล่ียนการยดึมัน่ไปจากตราสนิค้าผู้ให้บริการหรือผู้ ค้าปลีกผลก็คือ เกณฑ์ท่ี
ทําให้ผู้บริโภคทัว่โลกเปล่ียนตราสนิค้า มีดงันีคื้อ 

1) ราคาถกูกวา่คูแ่ขง่ 41% 
2) คณุภาพท่ีดีกวา่คูแ่ขง่ 26% 
3) มีข้อตกลงทางด้านการบริการท่ีให้ตอ่ลกูค้าท่ีดีกวา่ 15 % 
4) ผลติภณัฑ์มีหลากหลายแบบให้เลือกมากกวา่คูแ่ขง่ 10% 
5) ผลติภณัฑ์มีจดุเดน่ท่ีดีกวา่คูแ่ขง่ 8% 
จากผลสํารวจชีใ้ห้เห็นว่าราคายงัคงเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีจะบัน่ทอนความจงรักภกัดี

ของผู้บริโภคลงจึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีเราจะพบว่าราคานัน้เป็นเกณฑ์หนึ่งท่ีทําให้ผู้บริโภคและ     
ผู้จบัจ่ายซือ้สนิค้าเกิดการเปล่ียนตราสินค้าไปซือ้สินค้าท่ีแตกตา่งจากท่ีพวกเขาเคยซือ้ได้มากท่ีสดุ 
สิ่งท่ีตราสินค้าต้องการและคาดหวังมากท่ีสุดก็คือความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ บริโภค 
อย่างไรก็ตามผลการศึกษานีอ้าจไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้อย่างชัดเจนกับบางธุรกิจและบาง
ประเภทของสนิค้าเพราะเป็นไปได้วา่อาจมีความแตกตา่งกนัไปตามประเภทของผลิตภณัฑ์อีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ความตัง้ใจท่ีกระตุ้ นให้ผู้ บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าข้าวสารหรือ       
ตราสินค้าร้านซกัรีด และสินค้าท่ีผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้ได้อย่างรวดเร็วซึง่ผลก็คงไม่เหมือนกนั 
กบัการเลือกซือ้สนิค้าประเภทรถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ (Perreau, 2014) 
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อยา่งไรก็ตามตามท่ี Julie Currie รองประธานอาวโุสท่ีศกึษาความจงรักภกัดีของผู้บริโภค
ระดบัโลกของบริษัทนีลเส็น (Nielson) ได้กลา่วว่า “ในขณะท่ีราคาสินค้าท่ีถกูน่าจะเป็นแรงกระตุ้น
เร่ิมแรกท่ีทําให้พวกเขาลองเปล่ียนไปซือ้ผลิตภณัฑ์ใหม่แต่นัน่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะซือ้
สนิค้านัน้ตอ่ไปหากพวกเขาใช้แล้วไมพ่อใจ ไมเ่ป็นไปตามท่ีสนิค้าโฆษณาไว้” 

Julie Currie ยงักลา่วอีกว่า “การตัง้ราคาให้เท่าเทียมกนั การมีสินค้าเพียงพอในการขาย
และการสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ซือ้สนิค้า ทัง้หมดเป็นหนทางท่ีจะทําให้เกิดความจงรักภกัดีของ
ผู้บริโภคท่ียืนยาว” 

โดยปัจจยัด้านราคานัน้มีความสําคญัต่อผู้บริโภคในยโุรป อเมริกา มากว่าในเอเชีย จาก
การทําวิจยัจากผู้บริโภคทัว่โลกสามารถเห็นรายละเอียดแยกตามภมูิภาคได้อย่างชดัเจนสําหรับ
เกณฑ์ท่ีสําคัญสําหรับผู้ บริโภคในการเปล่ียนนิสัยการซือ้เดิมและการซือ้ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก      
ตราสินค้าอ่ืนๆ พบว่าราคาท่ีถูกกว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีจะนําไปสู่การเปลี่ยนตราสินค้าของ
ผู้บริโภคในยโุรปถึง 54% และอเมริกาเหนือถึง 61% แตเ่อเชียแปซฟิิคนัน้ เพียง 28 % เท่านัน้ท่ีเห็น
ว่าราคาเป็นสิ่งท่ีสําคญั โดยผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิคเห็นว่าปัจจยัด้านราคาสําคญัเป็นลําดบัสอง
รองลงมาจากปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าท่ีมากถึง 29% ท่ีจะเป็นเหตุผลสําคญัในการเปล่ียน       
ตราสนิค้า (Perreau, 2014) 

อีกทัง้ Pokharkar (2013) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้าใน
ธุรกิจการส่ือสารวา่มีปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1) ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงตราสินค้า (Switching Cost) ในธุรกิจการส่ือสาร 
คา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสนิค้าลดลงอย่างตอ่เน่ืองสําหรับจํานวนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภค 
ซึง่การเปล่ียนผู้ให้บริการของสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทําให้ผู้บริโภคต้องให้ข้อมลูและหมายเลข
ติดต่อส่วนตวั แต่ปัจจุบนัผู้บริโภคไม่ต้องเส่ียงในการท่ีจะเสียข้อมลูส่วนตวัเวลาท่ีต้องการจะย้าย
คา่ยสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงทําให้มีการดําเนินการมีคา่ใช้จ่ายท่ีต่ําและสะดวกมากขึน้ ซึง่ทํา
ให้เกิดการเพิ่มขึน้ของจํานวนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคในทกุๆ เดือน 

2) ราคาหรือราคาคา่ใช้บริการโทรออก (Price/Calling Charges) ราคาหรือคา่ใช้บริการ
โทรออกเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนค่ายสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสําหรับ
ผู้บริโภคท่ีอายนุ้อย แตสํ่าหรับผู้บริโภคท่ีอายมุากแล้วการเปล่ียนแปลงของราคาไม่ได้มีผลมากนกั 
เน่ืองจากการมีงบประมาณท่ีจํากัดท่ีทําให้ผู้บริโภคอายุน้อยจึงคํานึงถึงราคามากกว่าผู้บริโภคท่ี
อายมุากแล้วท่ีพร้อมท่ีจะจ่ายหากพวกเขาจะได้รับสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ 

3) คณุภาพของการบริการ (Quality of Service)  
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4) วิวฒันาการและการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Innovation & Technology 
Upgrades) วิวฒันาการและการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นอิทธิพลหนึ่งในการเปล่ียนตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภค 

5) ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตรา
สนิค้าท่ีจะสอดคล้องกบับคุลกิภาพของตน 

6) ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ (Trust & Reliability) การสร้างความไว้วางใจและ
ความน่าเช่ือถือเป็นเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีจะดึงดูดใจและรักษาผู้บริโภคเดิมไว้ได้ หากผู้บริโภคมี        
ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือในอีกตราสินค้ามากกว่าก็จะนําไปสู่การเปล่ียนตราสินค้าได้
มากกว่า หากความไว้วางใจน้อยก็จะทําให้มีผลตอ่การป้องกนัไม่ให้ผู้บริโภคเปล่ียนตราสินค้าได้
เช่นกนั 

7) เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One off Incidences) เหตกุารณ์ท่ีแม้จะเกิดขึน้
เพียงครัง้เดียวแต่ไปกระทบถึงผู้บริโภคซึ่งความพอใจในการแก้ปัญหาของตราสินค้าอาจนําไปสู่
การเปล่ียนตราสนิค้าได้ 

8) การแนะนําแบบปากตอ่ปาก (Recommendation/ Word of Mouth)  

สําหรับในการวิจัยครั ง้ นี  ้ผู้ วิจัยได้ นําแนวคิดเ ร่ืองการเปลี่ ยนแปลงตราสินค้า            
(Brand Switching) มาเป็นแนวทางในการศกึษาว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสดุ 

 
2.3 แนวคดิเก่ียวกับความผูกพนัของลูกค้า (Customer Engagement) 
 

2.3.1 ความหมายของความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
Gallup (2006) ได้กล่าวถึงความผูกพนัของลกูค้าต่อตราสินค้าว่า คือการท่ีลกูค้าเกิด

ความผกูพนัทางด้านเหตผุลและระดบัผกูพนัทางด้านอารมณ์ มีความรักในตราสินค้าและรู้สกึเป็น
เจ้าของ มีแนวโน้มท่ีจะใช้ตลอดไปและหาลกูค้าเพิ่มให้โดยความเต็มใจ โดยทําให้ลกูค้ามีสว่นร่วม
ในการกําหนดสนิค้าและบริการ ทําให้เกิดการหลงใหลในสนิค้าและบริการ 

Bowden (2009, p. 65) ได้ให้คําจดัความของความผกูพนัของลกูค้า (Customer 
Engagement) ไว้ว่า เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมีแบบจําลองท่ีสําคญัท่ีทําให้ลกูค้าใหม่ของ    
ตราสนิค้าเกิดความจงรักภกัดีและวิถีทางท่ีจะทําให้ความจงรักภกัดีนัน้คงอยูจ่นเกิดการซือ้ซํา้ 

Doorn et al. (2010) ได้ให้คําจดัความของความผกูพนัไว้ว่า ข้อบง่ชีข้องพฤติกรรมของ
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ลกูค้าท่ีคํานงึถึงตราสนิค้าหรือบริษัทเหนือการซือ้ ซึง่เป็นผลมาจากสิง่กระตุ้นตา่งๆ 
Patterson & De Ruyler (2006) ได้ให้คําจํากดัความคําว่าความผกูพนัของลกูค้าในธุรกิจ

บริการว่า คือความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรกับระดบัการแสดงออกด้านกายภาพ ความคิดและ
อารมณ์ของลกูค้า 
 

2.3.2 ระดบัของความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า 
McEwen (2005) ได้กล่าวถึงเร่ืองราวของความผกูพนัของลกูค้ากบัตราสินค้าว่าได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัหลกัๆ สองปัจจยัด้วยกัน ปัจจยัแรกคือประสบการณ์จากการได้ซือ้สินค้าหรือ
บริการ ร่วมกับประสบการณ์ของการได้ใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ซึ่งปัจจัยในข้อแรกนัน้มีปัจจัย
เก่ียวข้องอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นตวัสินค้า คุณภาพ ประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา การส่ือสาร    
การให้บริการ เป็นต้น สว่นปัจจยัท่ีสองคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร
ของตราสินค้า การพดูถึงบอกต่อ การเปรียบเทียบกบัสินค้าคู่แข่ง สถานท่ี เป็นต้น ปัจจยัหลกัทัง้
สองปัจจยัทําให้ลกูค้ามีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าใดตราสนิค้าหนึง่ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

นอกจากนี ้McEwen ยงักลา่วอีกวา่ การสร้างความผกูพนันัน้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานสองสว่นคือ 
ส่วนแรกคือการสร้างความผูกพันบนพืน้ฐานของการใช้งานผลิตภัณฑ์  ซึ่งพืน้ฐานในส่วนนี ้
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองระดับได้แก่ ระดับแรกคือ ตราสินค้ามีความน่าเช่ือถือและรักษา
สญัญา (Confidence) และระดบัท่ีสองคือ เป็นตราสินค้าท่ีให้เกียรติและช่วยแก้ปัญหาได้ 
(Integrity) ในสว่นท่ีสองของการสร้างความผกูพนัตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางอารมณ์ ซึง่ก็สามารถแบ่ง
ออกได้อีกเป็นสองระดบัคือ ระดบัท่ีสาม ระดบัความภมูิใจท่ีได้ใช้ตราสินค้านัน้ (Pride) และระดบั
ท่ีส่ี ตราสินค้าของฉนั (Passion) ซึง่เป็นระดบัสดุท้ายของการสร้างความผกูพนัระหว่างตราสินค้า
กบัลกูค้า ซึง่รายละเอียดของการสร้างความผกูพนันัน้ McEwen ได้ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้

2.3.2.1 สว่นแรก ความผกูพนับนพืน้ฐานของเหตผุลและการใช้งานผลิตภณัฑ์ แบง่
ได้เป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

1) ระดบัแรก ตราสินค้าน่าเช่ือถือและรักษาสญัญา (Confidence) ใน
ระดบันี ้ความผกูพนัจะเกิดขึน้เม่ือลกูค้าเร่ิมเกิดความเช่ือมัน่และมีศรัทธาว่าตราสินค้านัน้จะทํา
ตามสญัญาท่ีได้ให้ไว้กับลูกค้า ซึ่งการท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกศรัทธาเช่ือมั่นนีไ้ม่ได้เกิด
ในช่วงเพียงข้ามคืน แต่ต้องอาศยัเวลาและความพยายามท่ีจะทําให้เป็นไปตามสญัญาท่ีได้ให้ไว้
กบัลกูค้า แม้ว่าบริษัทจะพยายามบอกลกูค้าว่า “จะพยายามทําดีท่ีสดุ” นัน้ก็ถือว่ายงัไม่เพียงพอ          
ความศรัทธานัน้ไม่ได้มาจากแคก่ารพยายามของตราสินค้าท่ีจะส่งมอบสิ่งท่ีสญัญาไว้ให้กบัลกูค้า 
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แต่ศรัทธาจะเกิดขึน้เม่ือสญัญาท่ีได้ให้ไว้เกิดเป็นความจริงขึน้มา เราจะเห็นตวัอย่างมากมายของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกประกาศโฆษณาไม่ว่าจะเป็น ครีมทาหน้า ยาสระผม ยาลดนํา้หนกั ท่ีให้สญัญา
วา่จะเห็นผลใน 7 วนั ซึง่คําสําคญัเหลา่นีถื้อเป็นคําสญัญาท่ีตราสนิค้าต้องสามารถทําให้เกิดขึน้ได้
จริง และหากคําสญัญาเหล่านัน้ไม่เกิดขึน้ได้จะด้วยข้อแม้ใดๆก็ตาม ก็อาจจะทําให้ลกูค้าไม่เกิด
ศรัทธาในตราสินค้านัน้และไม่สามารถสร้างพืน้ฐานของความมั่นใจให้กับสินค้าและบริการแก่
ลกูค้าได้ 

2) ระดบัท่ีสอง เป็นตราสนิค้าท่ีมีความซื่อสตัย์ จริงใจ และช่วยแก้ปัญหา
ได้ (Integrity) ความผกูพนัในระดบัท่ีสองหมายถึงความไว้เนือ้เช่ือใจ ความไว้วางใจ ท่ีลกูค้ามีตอ่  
ตราสินค้า ซึง่ตราสินค้าต้องทําให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาว่าตราสินค้าท่ีตนใช้อยู่นัน้ มี
ความซ่ือสัตย์จริงใจ ไม่โกหกหลอกลวง และตรงไปตรงมา ซึ่งระดับขีดขัน้ของความผูกพันนี ้
เหนือกว่าระดบัท่ีหนึ่งคือการทําตามสญัญา ในระดบันีคํ้าสญัญาท่ีตราสินค้าได้ให้ไว้นัน้ก็ควรจะ
เป็นสญัญาท่ีเกิดขึน้ได้จริงและเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนัและมีเหตผุลกบัลกูค้าทกุคนท่ีใช้ตราสนิค้า
เดียวกัน และนอกเหนือจากการทําตามสญัญาแล้ว ตราสินค้ายังต้องเป็นตราสินค้าท่ีเรียกว่า 
“วางใจได้” คือเม่ือเกิดปัญหาขึน้ตราสินค้านัน้จะช่วยให้ลูกค้ารอดพ้นจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 
ตวัอย่างของการไว้วางใจได้ท่ีเราอาจพบเห็น เช่น บริษัทประกนัภยัท่ีมีความซ่ือสตัย์และรักษาคํา
สญัญาด้านประกันภัยท่ีให้ไว้กับลูกค้า และเม่ือลูกค้าเกิดปัญหาก็จัดการให้อย่างไม่รอช้า ไม่
อิดออดและยงัดแูลลกูค้าในยามท่ีพบประสบปัญหาเป็นต้น 

2.3.2.2 สว่นท่ีสอง ความผกูผนับนพืน้ฐานของอารมณ์ แบง่ได้เป็น 2 ระดบั ได้แก่ 
1) ระดบัท่ีสาม ความภมูิใจท่ีได้ใช้ตราสินค้า (Pride) ในระดบัขัน้นีล้กูค้า

ผู้ ใช้ตราสินค้าเกิดความภมูิใจในตราสินค้าท่ีตนใช้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้า เกิดความผกูพนั
และมีประสบการณ์เชิงอารมณ์ในระดบัท่ีสงูขึน้กวา่แคค่วามประทบัใจหรือความผกูพนัท่ีคิดว่าตรา
สินค้านัน้ทําตามสญัญาหรือไว้วางใจได้  ในระดบัของความภูมิใจนัน้ อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีอาจจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล ลกูค้าจะเช่ือว่าตราสินค้าท่ีเขาใช้นัน้รับฟังสิ่งท่ีเขาต้องการอย่างให้
เกียรติและตราสินค้ามีความพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ หากทําได้ลกูค้าก็จะ
เกิดความภูมิใจท่ีเลือกใช้ตราสินค้า ไม่อายท่ีจะบอกคนรอบข้างว่าตนเองได้ใช้ตราสินค้าสินค้า
นัน้ๆ อยู ่หรือแม้กระทัง่กล้าท่ีจะบอกตอ่ให้ผู้ อ่ืนหนัมาใช้ตราสนิค้าท่ีตนเองช่ืนชอบและผกูพนั 

2) ระดบัท่ีส่ี ตราสินค้าของฉัน (Passion) ในระดบันีล้กูค้ามองเห็น
คณุคา่ของตราสินค้า และการท่ีได้มีตราสินค้านัน้ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ทัง้ยงัไม่สามารถ
ทดแทนด้วยตราสินค้าอ่ืนได้  ถึงแม้จะเป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันก็ตาม พูดง่ายๆ สิ่งท่ี
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เกิดขึน้เป็นความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้ของความว่า “ชอบ” กบัคําว่า “รัก” นัน่เอง และคงไม่ใช่เป็นตรา
สินค้าอนัดบัแรกท่ีเลือกใช้ แต่กลบัเป็นตราสินค้าเดียวท่ีลกูค้าเลือกใช้ จดุนีคื้อจดุท่ีลกูค้าสามารถ
บอกกบัเราได้ว่า They Love Us เราอาจจะเคยเห็นหลายคนท่ียอมให้ผิวกายมีรอยสกัเป็นรูป 
(Logo) ของตราสินค้าดงัต่างๆ บนผิวหนงัของตนเอง หรืออาจเอาตราสินค้าท่ีตวัเองนิยมชมชอบ
ทําเป็นสติ๊กเกอร์ปิดทับไว้บนร่างกาย การท่ีจะทําอย่างนัน้ได้ลูกค้าต้องมีความรักในตราสินค้า
อย่างเหนียวแน่น ลกูค้าในระดบันีน้ัน้ยงัพร้อมท่ีจะออกมาปกป้องตราสินค้าท่ีตนเองรักหากมีใคร
มากล่าวหาหรือดถูกูตราสินค้าท่ีตนเองหลงใหล นอกจากนีเ้ราอาจจะเห็นกลุ่มเครือข่ายของตรา
สินค้าท่ีมีลกูค้าเป็นผู้จดัการบริหารกลุ่มเครือข่ายท่ีพวกเขาตัง้ขึน้มาแทนท่ีจะเป็นบริษัทเจ้าของ
ตราสินค้าเป็นผู้บริหารเครือข่าย ก็ด้วยเพราะความรัก ความผกูพนั และการท่ีตราสินค้านัน้ๆ ได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้ว ความผกูพนัในระดบันีเ้ราอาจจะเห็นได้จาก
ตราสนิค้าช่ือดงัหลายๆตราสนิค้าท่ีลกูค้ามีความเช่ือมัน่ และใช้สินค้าด้วยความภมูิใจ และอยากท่ี
จะบอกต่อว่าตราสินค้าท่ีตัวเองใช้อยู่นัน้ดีมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างท่ีเราพบเห็นกันบ่อยเช่น 
นาฬิกา ปากกา กระเป๋า ช่ือดงัต่างๆ หรือแม้แต่สินค้าราคาย่อมเยาอย่างร้านอาหารก็สามารถทํา
ให้ลกูค้าท่ีไปรับบริการนัน้เกิดความภมูิใจได้ว่าตนเองได้เป็นลกูค้าหรือได้ใช้บริการอยู่ โดยการ
พฒันาให้ลกูค้ารู้สกึได้ถึงความหลงใหลใน ตราสนิค้าได้ ต้องอาศยัการบรูณาการกลยทุธ์ท่ีเน้นการ
พัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationship Management: CRM) ท่ีมุ่งพฒันาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าสําหรับลกูค้า
แต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กับลูกค้า (Customer Experience 
Management: CEM) และเม่ือลูกค้าได้รับการปฏิบัติอย่างน่าประทับใจและมีประสบการณ์
ทางบวกอยา่งตอ่เน่ือง ความผกูพนัลกึซึง้ก็จะเกิดขึน้ (CRM+CEM = CE) (วิเลศิ ภริูวชัร,2556) 
  

2.3.3 การวัดความผูกพันของลูกค้าต่อตราสินค้า 
เคร่ืองมือในการวดัความผกูพนัของลกูค้าต่อตราสินค้า ตามแนวคิดของ Gallup (2006) 

ได้แบง่ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้านีอ้อกเป็นด้านเหตผุลและด้านอารมณ์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 
ระดบั ได้แก่ ความเช่ือมัน่ในตราสินค้า (Confidence) ความช่ือสตัย์ในตราสินค้า (Integrity) 
ความภมูิใจในตราสินค้า (Pride) และความหลงใหลในตราสินค้า (Passion) โดยใช้การวดัแบบ 5 
ระดบั (Five-Point Scale) เพ่ือวดัความผกูพนั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตัง้แต ่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง/ไม่พงึพอใจอย่างยิ่ง/ไม่เป็นจริงอย่างยิ่ง และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง/พงึพอใจอย่างยิ่ง/เป็น
จริงอยา่งยิ่ง จากข้อคําถาม 11 ข้อได้แก่ 
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2.3.3.1 การวดัความผกูพนัด้านเหตผุล 
1) คณุมีความพงึพอใจโดยรวมในตราสนิค้าอยา่งไร 
2) คณุมีความอยากท่ีจะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสนิค้าอยา่งไร 
3) คุณมีความอยากท่ีจะแนะนําในตราสินค้าให้เพ่ือนหรือคนท่ี

เก่ียวข้องอยา่งไร 
2.3.3.2 การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความเช่ือมัน่ในตราสนิค้า 

1) ฉนัสามารถเช่ือมัน่ในตราสนิค้านี ้
2) ฉนัได้รับทกุอยา่งท่ีตราสนิค้านีบ้อกไว้ 

2.3.3.3 การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความซื่อสตัย์ในตราสนิค้า 
1) ฉนัรู้สกึวา่ได้รับการดแูลอยา่งยตุธิรรมจากตราสนิค้านี ้
2) ถ้าเกิดปัญหากบัตราสินค้านี ้ฉนัสามารถได้รับการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นท่ีน่าพอใจ 
2.3.3.4 การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความภมูิใจในตราสนิค้า 

1) ฉนัรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้ตราสนิค้านี ้
2) ฉนัรู้สกึวา่ได้รับการให้เกียรตจิากตราสนิค้านี ้

2.3.3.5 การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า 
1) ตราสนิค้านีเ้ป็นตราสนิค้าท่ีเหมาะสมสําหรับฉนั 
2) ฉนัไมส่ามารถจินตนาการโลกโดยปราศจากตราสนิค้านี ้

Gallup (2006) ได้สร้างชุดคําถามหรือระเบียบวิธีวิจัยท่ีเข้าถึงทัศนคติ ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการขององค์กรต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับไปทั่วโลก 
นอกจากนัน้ยังมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตัวแบบ  รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูลจาก
ประสบการณ์ งานวิจยัต่างๆ มาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่าสามารถตอบคําถามแก่องค์กรท่ีว่า
จ้างให้ทําสํารวจได้เป็นอย่างดี The Gallup Path ถือได้ว่าเป็นตัวแบบท่ีใช้ในการค้นหา          
ความผกูพนัของลกูค้า ซึง่อธิบายการตดัสนิใจของลกูค้าตอ่การใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ว่ามาจาก 
2 เหตผุลคือ จากเหตผุล (Rational) และจากอารมณ์ความรู้สกึ (Emotional) ด้วยเหตนีุเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าวจึงเข้ามาเพ่ือวดัความสมัพนัธ์หรือความผูกพนัระหว่างลูกค้ากับสินค้าและบริการนัน้ๆ 
(รวมถึงความเป็นองค์กรด้วย) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบัใน ลกัษณะคล้ายพีรามิด ดงัภาพท่ี 2.3 
ชัน้ลา่งสดุ คือ ความเช่ือมัน่ (Confidence) อธิบายวา่ลกูค้าจะตดัสินใจซือ้หรือใช้สินค้าและบริการ
ของตราสนิค้านัน้ๆ ก็ตอ่เม่ือเกิดความเช่ือมัน่ว่าเม่ือซือ้ไปแล้วจะได้รับคณุคา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
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ผกูพนัทัง้ด้านอารมณ์และมีความรู้สกึเป็นปฏิปักษ์  
 

2.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของลูกค้ากับความจงรักภักดีในตรา
สินค้า 

Buttinger and Vallaster (2008) ได้กลา่วถึงการสร้างความผกูพนักบัลกูค้าเก่ียวกบัจดุท่ี
จะทําให้เกิดความปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ผลิตสินค้ากบัลกูค้า (Points of Interaction Between the 
Company and the Customer) ในการติดตอ่ธุรกิจกนั ตวัอย่างเช่น การเดินเข้าไปในธนาคารเพ่ือ
เปิดบญัชี จดุปฏิสมัพนัธ์เหลา่นีจ้ะทําให้เกิดความผกูพนักบัลกูค้าได้ โดยการท่ีทําให้จดุปฏิสมัพนัธ์
นัน้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากท่ีอ่ืน ดงันัน้จุดปฏิสมัพนัธ์นีจ้ะถกูสร้างขึน้เพ่ือท่ีจะทําให้เกิด
ความสมัพนัธ์กับลูกค้า เช่น งานจดัการแสดงสินค้า งานประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ซึ่งจุดปฏิสมัพนัธ์
เหล่านีใ้นบางครัง้อาจถกูมองว่าเป็นการก้าวก่ายหรือเป็นการกวนใจลกูค้า ดงัเช่นโฆษณาท่ีแจ้ง
เตือนขึน้มาอตัโนมตัิ (Pop-up) และอีกแง่มมุหนึ่งคือการเชิญชวน กลา่วคือ จดหมายข่าวท่ีสง่ให้
เพ่ือประโยชน์ในการให้ข้อมลูและออกมาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ดงันัน้บริษัทตา่งๆ จงึต้องพยายาม
ท่ีจะสร้างความคดิสร้างสรรค์มากขึน้ทัง้จดุปฏิสมัพนัธ์บนส่ือออนไลน์และส่ือภายนอกตา่งๆ 

ในการท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับตราสินค้านัน้สามารถทําได้ในหลากหลาย
รูปแบบขึน้อยู่กับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการสร้างจุดปฏิสัมพันธ์ท่ีจะทําให้ผู้ บริโภคเกิด    
ความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งท่ีบริษัทต่างๆ จําเป็นต้องจดจําไว้เสมอ ก็คือ การเสนอ     
ความจริงและความโปร่งใส เช่ือถือได้ นบัเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ลูกค้า ยกตวัอย่างเช่น การส่งพนักงานไปตามถนนในนิวยอร์กเพ่ือขอให้ลูกค้าท่ีเดินผ่านไปมา
ถ่ายรูปกบัผลติภณัฑ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใหมข่องบริษัทตนอยา่งท่ีบริษัทโซน่ี (Sony) ใช้ 

ความผกูพนัของลกูค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online) นัน้ในปัจจบุนัมีความสมัพนัธ์มากขึน้
เร่ือยๆ ดงันัน้กิจกรรมท่ีจะเชิญชวนให้ลกูค้าเข้ามาผกูพนักบัตราสนิค้าก็เป็นตามดลุยพินิจท่ีของแต่
ละบริษัทท่ีจะออกแบบให้ไม่ก้าวก่ายความเป็นส่วนตวัและมีความน่าสนใจได้หรือไม่ ซึง่กลยทุธ์ท่ี
จะทําให้เกิดความประสบความสําเร็จนัน้ก็คงจะไม่ใช่กลยทุธ์ธรรมดาๆ อย่างเช่น การติดโปสเตอร์
หรือการโฆษณาทางออนไลน์แบบเดิมอีกต่อไป และดเูหมือนว่าบริษัทต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้งบทางการตลาดโดยหันมาสนใจในการใช้ส่ือท่ีผู้ บริโภคใช้จริงๆ ซึ่งนั่นก็คือ การตลาด
ออนไลน์ การเพิ่มผู้ ท่ีสนับสนุนหรือบล็อก (Blog) ซึ่งในปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Network) มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนามากขึน้เร่ือยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีดีขึน้ ซึ่งบริษัทต่างๆก็
พยายามท่ีจะเข้าถึงทุกโปรแกรม (Program) ท่ีผู้บริโภคเข้าไปเก่ียวข้อง แต่ถึงกระนัน้ก็ยงัมีการ
สร้างบลอ็กท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการโฆษณาแฝงระหวา่งบริษัทกบัผู้ เขียนบลอ็กกบับริษัท โดยมีการเขียนขึน้
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เพ่ือทําลายช่ือเสียงตราสนิค้าอ่ืน 
จะเห็นได้ว่าในปัจจบุนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้กลายเป็นช่องทางท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารไป

ยงัผู้บริโภคได้มากขึน้เร่ือยๆ แตเ่ราก็ยงัไมส่ามารถบอกได้ชดัเจนถึงจดุปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้ากบั
ตราสนิค้าในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้อยา่งชดัเจน 

การเช่ือมโยงความผกูพนัตราสนิค้ากบัลกูค้าผา่นการสร้างความจงรักภกัดี โดยเส้นทางใน
การสร้างความจงรักภกัดี (Loyalty Pathway) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะอธิบายถึงเส้นทางจากจดุแรกท่ี
ลกูค้าได้รู้จกักบัผลิตภณัฑ์และตราสินค้าไปจนถึงการซือ้สินค้าจนเกิดความจงรักภกัดี เส้นทางสู่
ความจงรักภกัดีนีล้กูค้าจะเร่ิมเรียนรู้ในตราสินค้าจนเกิดความผกูพนัและความตัง้ใจท่ีจะซือ้มาก
ขึน้ ดังนัน้บริษัทต่างๆ จึงจําเป็นต้องสร้างกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความผูกพันกับลูกค้าท่ี
หลากหลายไปพร้อมกับเส้นทางสู่ความจงรักภกัดีของลูกค้า ทัง้นีก้ารสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความผูกพนันัน้จะส่งผลให้ลกูค้าก้าวไปตามเส้นทางความจงรักภกัดีต่อไปเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยัอ่ืนๆ สามารถก่อให้เกิดความจงรักภกัดีได้เช่นกัน แต่ปัจจัยเหล่านีไ้ม่ได้เกิดจากการสร้าง
จากบริษัทหรือตราสินค้า เช่น ลกูค้าอาจจะพฒันาความคุ้นเคยจากการพิจารณาท่ีจะซือ้สินค้า
จากเหตผุลมากมาย ซึง่หมายรวมถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสินค้า การส่งเสริมชีนํ้าจากเพ่ือน จากการ
ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หรือการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีดึงดดูใจ ด้วยปัจจยัต่างๆ
เหล่านีก็้มีส่วนทําให้ลูกค้าสามารถก้าวออกไปจากเส้นทางแห่งความจงรักภักดีได้ด้วยเช่นกัน 
ยกตวัอย่างเช่น พวกเขาได้ยินผู้บริโภคทั่วไปกล่าวต่อว่าคณุภาพของผลิตภณัฑ์ หรือคู่แข่งออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีดีกว่า หรือเขาไม่มีความจําเป็นต้องใช้สินค้านัน้แล้ว หรือเวลาและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป หรือพวกเขาไมช่อบท่ีบริษัทปฏิบตัติอ่พวกเขา 

ความจริงท่ีว่าลูกค้าสามารถก้าวออกจากเส้นทางแห่งความจงรักภักดีได้นัน้ขึน้อยู่กับ      
การสร้างความผกูพนัอย่างต่อเน่ืองซึง่เป็นสิ่งท่ีสําคญัมาก ในขณะท่ีบริษัทต่างๆก็พยายามค้นหา
วา่ลกูค้าหรือคนท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะมาเป็นลกูค้าในอนาคตอยู่จดุใดเพ่ือท่ีตนจะเข้าไปทําความ
ผกูพนัเพ่ือให้พวกเขาก้าวเข้าสูเ่ส้นทางแห่งความจงรักภกัดีนัน้ ผ่านการจดักิจกรรมตา่งๆเพ่ือสร้าง
ความผกูพนัขึน้ในจดุนัน้ๆ ซึง่การสร้างเส้นทางแห่งความจงรักภกัดี (Loyalty Pathway) นัน้อยู่ท่ี
ตวัลกูค้าว่าพวกเขาตัง้ความหวงัไว้ในใจมากน้อยเพียงใด ซึง่จะทําให้เกิดระดบัของความผกูพนัท่ี
แตกต่างกัน ตราสินค้าต่างๆ จึงพยายามพฒันากลยุทธ์เพ่ือท่ีจะสร้างความผูกพนักับลูกค้าใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือท่ีจะสร้างความจงรักภกัดี ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.4.1 ในระดบัแรก การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ตราสินค้าต้อง
พยายามสร้างความสนใจให้เกิดกบักลุม่ผู้บริโภคท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นลกูค้าจํานวนมากให้
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ได้ ซึง่ตราสินค้าบางตราสินค้าก็สามารถทําสําเร็จได้โดยไม่ใช้วิธีการโฆษณา เช่น กเูกิล้ (Google) 
และซาร่า (Sara) แต่ในขณะเดียวกนัตราสินค้าอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ก็ยงัคงใช้การโฆษณา ซึง่แสดงให้
เห็นว่า การโฆษณานัน้มีอิทธิพลน้อยลงเม่ือเทียบกบัการสร้างความผกูพนัท่ีจะมีความหมายกับ
ลกูค้ามากกว่า แต่อย่างไรก็ตามโฆษณาก็ยงัมีผลมากในการสร้างความตระหนกัรู้ ตราสินค้าท่ีมี
ช่ือเสียงตา่งๆพยายามท่ีจะสะท้อนความเป็นตราสนิค้าและคํามัน่สญัญาท่ีตราสินค้ามีตอ่ผู้บริโภค
ไปทางกิจกรรมในการสร้างความผูกพนั หากการโฆษณาสามารถสร้างความแตกต่างจนทําให้
ผู้บริโภคตระหนกัรู้ถึงตราสินค้าแต่ไม่สามารถสื่อถึงสิ่งท่ีตราสินค้าต้องการจะสื่อสารจริงๆ ก็ไม่
สามารถทําให้ผู้บริโภครู้สกึผกูพนักบัตราสนิค้าได้ 

2.3.4.2 ระดบัท่ีสอง การสร้างความคุ้นเคย (Familarity) จะเกิดขึน้ได้จากความ
หลากหลายของกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ทางส่ือออนไลน์ (Online media) และส่ือดัง้เดิมตา่งๆ (Offline 
media/Traditional Media) ยกตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ท่ีมีข้อมลูเผยแพร่ให้กบัลกูค้าท่ีต้องการทํา
ความรู้จกักบัตราสินค้ามากขึน้ ดงันัน้เว็บไซต์ก็จําเป็นต้องสะท้อนถึงตราสินค้า และคํามัน่สญัญา
ท่ีตราสินค้ามีตอ่ผู้บริโภค ลกัษณะของตราสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ การวางโครงร่างของ
เว็บไซต์ ความรู้สึก รูปแบบ และส่ือถึงความเป็นมิตรอีกด้วย นอกจากนีก้ารเป็นผู้สนบัสนุนของ 
ตราสนิค้า (Sponsorship) เป็นกิจกรรมอยา่งหนึง่ท่ีสร้างให้เกิดความผกูพนักบัลกูค้า ตราสินค้าจึง
เลือกรายการท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะเลือกกิจกรรมท่ีจะจดัได้ในฐานะท่ีเป็นผู้สนบัสนนุท่ีจะบง่บอก
ถึงคํามัน่สญัญาของตราสินค้าได้ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corperate Social 
Responsibility : CSR) ยงัเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีจะสร้างความผกูพนักบัลกูค้าและมีอิทธิพลทางบวกกบั
ลกูค้า รวมถึงพนกังานและหุ้นสว่นด้วย การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมจึงมีประสิทธิภาพมาก
ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าสําหรับสินค้าท่ีมีความเก่ียวพันต่ํา เช่น สบู่ ครีมอาบนํา้ ใน
ปัจจบุนัยงักิจกรรมมากมายท่ีจะสร้างความคุ้นเคยกบัลกูค้า รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดในสื่อออนไลน์ 
โดยตราสินค้าจะต้องทําให้ผู้บริโภคสามารถได้รับข้อมูลจากตราสินค้าในทุกๆ ส่ือได้ง่ายและ
สะดวก ยกตวัอยา่งเช่น ลกูค้าไมไ่ด้ไปงานแสดงสนิค้าแตพ่วกเขาก็สามารถดคูลิปวีดีโอออนไลน์ได้
ท่ีบ้าน ฉะนัน้การเช่ือมโยงกิจกรรมทัง้ออนไลน์และกิจกรรมตา่งๆ จงึมีความสําคญัมากในการสร้าง
ความจงรักภกัดีของลกูค้า 

2.3.4.3 ระดบัท่ีสาม ขัน้การพิจารณา (Consideration) คือขัน้ท่ีลกูค้าคํานึงถึง
การซือ้สนิค้านัน้และกําลงัเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกตา่งๆ ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ขึน้อยู่กบัธรรมชาติ
ของสินค้าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกค้าหรือลูกค้าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการหาข้อมูล
ต่างๆ เหล่านัน้ ในบางกรณีลกูค้ามกัมีการหาข้อมลูโดยการสอบถามจากกระดานสนทนาต่างๆ 
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(Webboard) เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูความคดิเห็นกบัผู้ใช้คนอ่ืนๆและขอคําแนะนํา ตราสินค้าตา่งๆ
จึงควรพยายามหาช่องทางท่ีจะสร้างความผกูพนักบัลกูค้า ถึงแม้ว่าความผกูพนันัน้จะเร่ิมขึน้โดย
ตวัลกูค้าเองก็ตาม  

2.3.4.4 ระดบัท่ีส่ี ขัน้การตดัสินใจซือ้ (Purchase) ความผกูพนัท่ีเกิดขึน้ภายใน
ร้านขายสินค้ายงัเป็นอีกทางช่องทางหนึ่งท่ีมีความสําคญัในการสร้างความผกูพนักบัลกูค้าทัง้ใน
ระดบั การพิจารณาและการซือ้ (Purchase) ไม่ว่าจะเป็นร้านของตราสินค้าเอง ร้านขายปลีก ทาง
บริษัทจะมีโอกาสท่ีจะสร้างความผูกพนักับลูกค้าได้ทัง้สิน้ ประสบการณ์จริงของการทดลองใช้
สินค้าหรือการใช้สินค้าเป็นวิธีหนึ่งท่ีสําคญัมากท่ีจะสร้างความผกูพนักบัลกูค้าได้ การรับประกนั  
การลงทะเบียนสินค้า ฉลากสินค้าท่ีทําให้ใช้สินค้าได้ง่ายขึน้ท่ีจะช่วยลดความรู้สกึไม่พอใจหลงัซือ้ 
ล้วนแล้วแตเ่ป็นวิธีท่ีจะสร้างให้เกิดความผกูพนักบัผู้บริโภคได้หลงัจากการซือ้ 

2.3.4.5 ระดับสุดท้ายคือ ขัน้จงรักภักดี (Loyalty) ลูกค้าจะมีความจงรักภักดี
มากขึน้ โดยพวกเขาจะเร่ิมท่ีจะผกูพนัลกึซึง้มากยิ่งขึน้กบัตราสินค้า น่ีคือระดบัท่ีความผกูพนัของ
ลกูค้าจะทําให้การสื่อสารของผู้บริโภคกบัตราสินค้ามีความหมายมากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ลกูค้าท่ี
ชอบสินค้ากีฬาก็จะมีแนวโน้มท่ีจะสนใจและติดตามเก่ียวกับอุปกรณ์กีฬาและชอบท่ีจะคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ โดยบริษัทสามารถสร้างความผูกพนัโดยการนําความคิดสร้างสรรค์
ของลกูค้าท่ีส่ือสารมาทัง้ทางออนไลน์และทางอ่ืนๆ เช่น สงัคมของลกูค้าออนไลน์ท่ีสนใจเก่ียวกบั
เคร่ืองจักรกลและสินค้าทางเทคนิคต่างๆ เช่น เคร่ืองทํากาแฟ โดยลูกค้ากลุ่มนีช้อบท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนและมักจะแลกเปล่ียนความคิดกันเก่ียวกับการท่ีจะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ี
สําคญัให้ดีขึน้ ตราสินค้าต่างๆ สามารถท่ีจะสร้างความผูกพันกับลูกค้าโดยไม่เพียงแค่นําเอา
ความคิดของลกูค้ามาใช้เป็นแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์และพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑ์ 
และยงัทําให้ตราสนิค้าสร้างความสมัพนัธ์อนัลกึซึง้กบักลุม่ลกูค้าได้ด้วย ความพยายามท่ีจะเข้าใจ
เก่ียวกับชุมชนออนไลน์ท่ีมักจะตัง้กฎเฉพาะกลุ่มเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากเน่ืองจากหากบริษัทให้
พนกังานเข้าไปตอบหรือพดูคยุโดยไม่เข้าใจกฎเหลา่นีอ้าจทําให้เกิดผลกระทบท่ีไม่ดีต่อตราสินค้า
ด้วย นอกจากนีย้งัมีการจดัทําบตัรต่างๆสําหรับลกูค้าท่ีจงรักภกัดีอย่างยาวนาน ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบตัรท่ีเป็นของตราสินค้าเดียว หรือบตัรท่ีร่วมกับบตัรเครดิต บตัรท่ีให้สิทธิ
ประโยชน์มากมายของหลายๆ ร้านให้กับลูกค้า หลกัของบตัรเหล่านีคื้อการท่ีลกูค้าจะได้สะสม
แต้มทกุๆการซือ้แล้วนําไปแลกหรือสว่นลดเงินสดหรือข้อเสนอพิเศษหรือเพ่ือการบริจาคเป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามยงัคงมีคําถามว่าบตัรต่างๆ สําหรับลกูค้าท่ีจงรักภกัดีนัน้สามารถสร้างตราสินค้าได้
หรือไม่ และมีประสิทธิภาพในการสร้างและรักษาความผกูพนัได้จริงหรือไม่ รวมถึงมีผลต่อความ
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จงรักภกัดีจริงหรือ ดงันัน้ในระยะยาวนัน้ ร้านค้าปลีกต่างๆ จะต้องให้ความสนใจในประโยชน์ท่ี
แท้จริงบตัรต่างๆ สําหรับลูกค้าท่ีจงรักภกัดี ในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนตวัของลกูค้าท่ี
เก่ียวกบัประวตัิการซือ้สินค้าตา่งๆ มากกว่าการมองแค่พฤติกรรมการใช้บตัรลดราคานัน้ๆ ซึง่การ
วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิการซือ้จะทําให้บริษัทสามารถคิดสิทธิประโยชน์ของบตัรได้เป็นไป
ตามข้อมลูและสนิค้าท่ีลกูค้าต้องการอยา่งแท้จริง 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการสร้างความผกูพนันัน้มีผลในการสร้างและนําไปสู่ความจงรักภกัดี
ของลกูค้า โดย Schiffman & Kanuk (2007, p. 220) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีในตราสินค้า 
(Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสม่ําเสมอและการซือ้หรือใช้บริการในตราสินค้าเดิม 
ขององค์กรใดองค์กรหนึง่ เป็นการศกึษาถึงอปุนิสยัการซือ้หรือการใช้บริการของผู้บริโภคและพบว่า
ตราสินค้าท่ีมีส่วนครองตลาดมากขึน้ เกิดจากกลุม่ของผู้ซือ้หรือผู้ ใช้บริการท่ีมีความจงรักภกัดีต่อ
ตราสนิค้า 

ประเภทของความจงรักภกัดี Gamble, Woodcock, & Stone (1999, p.168) กล่าวว่า 
ความจงรักภกัดี แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

ความจงรักภกัดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) สภาวะของจิตใจ การมีทศันคติความ
เช่ือและความปรารถนาของลกูค้าท่ีมีต่อองค์กรสินค้าและบริการโดยบริษัทได้ประโยชน์จากความ
จงรักภกัดีของลกูค้าจากทศันคตแิละความเช่ือของลกูค้าเอง 

ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจากเหตผุล (Rational Loyalty) ความจงรักภกัดีนีเ้กิดจากการ
กระทําท่ีมีใจชอบ เตม็ใจหรือนิยมชมชอบการได้รับบริการซึง่เป็นการกีดกนั ป้องกนัไม่ให้ลกูค้าเกิด
การไปจงรักภกัดีบริษัทอ่ืน 

สําหรับในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดเร่ืองความผูกพันของลูกค้า (Customer 
Engagement) มาเป็นแนวทางในการศกึษาว่ากลุม่ตวัอย่างมีระดบัของความผกูพนัตอ่ตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากน้อยเพียงใด มีผลทําให้เกิดความจงรักภกัดีของผู้บริโภคและเป็นปัจจัยท่ี
สําคญัปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้ผู้บริโภคตดัสนิใจท่ีจะไมเ่ปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภค (Consumer Behavior and Stage of the Buying Decision 
Process) 

 
2.4.1 แนวคดิเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ีสําคญัมากท่ีองค์กรควรให้ความสนใจ เพราะพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคนัน้เก่ียวข้องกบัการเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช้สนิค้า (Use) หรือการกําจดั
สินค้าบริการ (Dispose) รวมไปถึงความคิดและประสบการณ์ท่ีสนองตอบความต้องการและ 
ความปรารถนาของพวกเขาด้วย (Solomon, 2002) ดงันัน้ การทําความเข้าใจและศึกษาถึง    
ความต้องการของผู้บริโภคจงึถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผู้บริหารและนกัการตลาดต้องให้ความสําคญั
เพ่ือนําไปพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตวัสินค้าบริการ ตลอดจนถึง
องค์กรโดยรวมได้และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เกิดทศันคติท่ีดีและมีความช่ืนชอบในตวั
สนิค้าบริการและองค์กรจนกระทัง่เกิดพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าบริการในท่ีสดุ 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค (Meaning of Consumer Behavior) 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นศพัท์ท่ีมีคนให้คํานิยามไว้มากมาย โดยท่ี 

ความหมายส่วนใหญ่จะหมายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้แทบทัง้สิน้ เร่ิมจากพฤติกรรม
ก่อนซือ้ (Pre Purchase) ซือ้ (Purchase) และหลงัซือ้ (Post Purchase) รวมทัง้สิน้ 3 ขัน้ตอน 
นอกจากนีพ้ฤติกรรมของผู้บริโภคยังเป็นการท่ีผู้บริโภคแสดงออกในลกัษณะของการแสวงหา    
การซือ้ การใช้ และการประเมินสินค้าตามท่ีคาดหวงัว่าจะสนองต่อความต้องการและความพอใจ
ท่ีเกิดจากการใช้สนิค้าบริการเหลา่นัน้ด้วย (Schiffman & Kanuk, 1994; Solomon, 2002) 

ซึ่งคําจํากดัความดงักล่าวนัน้สอดคล้องกบั Mowen and Minor (1998) ท่ีได้นิยาม
ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการศึกษาถึงการซือ้และกระบวนการในการ
แลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการค้นหา การบริโภค การจดัการกับสินค้าบริการ ประสบการณ์และ
ความคดิ 

นอกจากนี ้American Marketing association (n.d. as cited in Kotler, 2000) ยงัได้ให้
คํานิยามของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ไว้ด้วยว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อ 
การรับรู้ (Perception) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยมีการแสดง
ออกมา ซึง่ตรงกบัความต้องการของตนและมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา (Dynamic) 
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ทัง้นีพ้ฤติกรรมผู้บริโภคยงัมองได้ 2 มมุ คือ จากมมุมองของผู้บริโภค (Consumer’s 
Perspective) และจากมมุมองของนกัการตลาดนัน้ยอ่มแตกตา่งกนั ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.2 

 
         มุมมองของผู้บริโภค         มุมมองของนักการตลาด 
 
Prepurchase  
Issues 
 
 
Purchase  
Issues 
 
 
Postpurchase  
Issues 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 มุมมองของผู้ บริโภคและมุมมองของนักการตลาดเก่ียวกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค  
แหล่งที่มา: Solomon, 2002, p. 6. 
 

นอกจากนี ้ Assael (1998) ยงัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจของผู้บริโภคท่ีแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับคุคล (Individual Consumer) ท่ีเป็นความต้องการ
ภายในใจของบคุคล และความต้องการนัน้จะสง่ผลออกมาก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม ประกอบ
ไปด้วยปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

(1) การรับรู้ (Perception) ท่ีผา่นทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 
(2) แรงจงูใจ (Motivation) ท่ีเป็นแรงกระตุ้นและผลกัดนัให้แตล่ะคนเกิดความ

ต้องการขึน้ 
 

ตดัสินใจว่าตอ้งการสินคา้หรือ ไม่
แห ล่ ง ข้อ มู ล ท่ี ดี ท่ี สุ ด ท่ี จ ะห า 
ตวัเลือกคืออะไร  
 

ทศันคติของผู้บริโภคตอ่สนิ ค้า
เกิดขึน้และ/หรือเปล่ียน แปลง
อยา่งไร อะไรทําให้ คิดวา่สินค้า
ดีกวา่ตวัอ่ืน 

การได้สินคา้มาครอบครองเป็น
ประสบการณ์ท่ีดี หรือไม่ดี การซือ้
สนิค้าน้ีช่วยบ่งบอก อะไรในตวัคุณ 

ด้านเวลา การ จดัวางสนิค้า มีผล
ตอ่การตดั สนิใจชือ้ของผู้บริโภค
หรือไม ่

อะไรคือตวัตดัสินความพอใจใน
การใช้สนิค้าของผู้บริโภค วา่จะ
กลบัมาซือ้อีกหรือบอกตอ่หรือไม่ 

สนิค้าสร้างความพงึพอใจให้หรือไม ่
สนิค้าจะถกูทําลายอยา่งไร จะมีผล
ตอ่สิง่แวดล้อม 



สะท้อนออกม
2) 

ตา่งๆ ท่ีสง่ผล

ความเช่ือ ปร

ทําให้ผู้บริโภ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 

แหล่งที่มา: 

 
 

(3) การเรีย
(4) ทศันคติ
(5) บคุลกิภ
(6) และปร
มาในรูปแบบ
ปัจจยัท่ีเป็น
ลตอ่การเกิดพ
(1) กลุม่อ้า
(2) วฒันธ
ระเพณีปฏิบตัิ

(3) การตดิ
คได้มีโอกาส

แบบจําลองพ
Assael, 199

ยนรู้ (Learnin
ต ิ(Attitude) 
ภาพ (Person
ระสบการณ์สุ
ของกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อมภ
พฤตกิรรมของ
างอิง (Refere
รรมและวฒัน
ตจินเกิดเป็นค
ดตอ่ทางธุรกิจ
เก่ียวข้องกบัสิ

พฤตกิรรมผู้บ
98, p. 23. 
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ng) จากประส
ท่ีเป็นความรู้

nality) เป็นลกั
สดุท้าย คือ รู
 ความสนใจ 
ภายนอก (En
งผู้บริโภค ซึง่
ence Group)
นธรรมย่อย (
คา่นิยมทางสงั
จ (Business 
สนิค้าและบริ

บริโภค 

 

สบการณ์ท่ีได้
สกึชอบหรือไ
กษณะเฉพาะ
รปแบบการดํ
และความคดิ
vironment I
ประกอบไปด้
) เช่น เพ่ือนแ
(Culture an
งคม (Cultura
Contact) ขอ
การ ดงัปราก

รับมา 
ไมช่อบของบคุ
ะตวัท่ีแสดงออ
าเนินชีวิต (L
ดเห็นตอ่สิง่ตา่
nfluences) 
ด้วยปัจจยัตา่ง
และครอบครัว
nd Subcu
al Value) 
องผู้บริโภคผา่
กฏในภาพท่ี 2

คคล 
อกมา 

Lifestyle) ที
างๆ 
คือ ลกัษณะ
งๆ ดงันี ้
ว 
lture) ท่ีมีบร

านช่องทางต่
2.3 

ท่ีจะ

แวดล้อม

รรทดัฐาน 

างๆ ท่ีจะ
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ทัง้นี ้พฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้เรามกัจะมองไปท่ีการแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Market 
Segmentation) ควบคู่ไปด้วยเป็นสําคญั ซึ่งการแบ่งกลุ่มทางการตลาดเป็นการแบ่งหรือจดักลุ่ม 
ผู้บริโภคท่ีมีความเหมือนกนัในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ด้านภมูิศาสตร์ เพศ อาย ุเงินเดือน กิจกรรม 
ยามว่าง งานอดิเรก และรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆ ฯลฯ แล้วนํามาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือกําหนดสินค้าและวิธีการเข้าถึงผู้ บริโภคในแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ (Solomon, 2002) 

 
2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Consumer 

Decision Making Process) 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกนัตามประเภทของสินค้าและ 

ระดบัความเก่ียวพนัของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าและปัจจยัอ่ืนๆอีกด้วย (Schiffman & Kanuk, 
1997) โดย Assael (1998) ได้อธิบายว่า การตดัสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision 
Making) ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัสําคญั 2 ปัจจยั ซึง่ได้แก่ 

1) ปัจจัยทางด้านส่วนบุคคล อนัได้แก่ ความต้องการ ลกัษณะในการรับรู้
คุณสมบัติของสินค้าและทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าท่ีเป็นตัวเลือกทัง้หมด นอกจากนีย้ังรวมถึง
ลกัษณะทางกายภาพของผู้บริโภค รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค (Lifestyle) บคุลกิภาพของ
ผู้บริโภค (Personality) 

2) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment Influences) หมายถึง 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค อนัได้แก่ วฒันธรรมประเพณี 
บรรทดัฐานในสงัคม คา่นิยมของคนในสงัคม หรืออิทธิพลท่ีได้รับมาจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว
และกลุม่บคุคลอ่ืนๆในสงัคม นอกจากนีย้งัรวมถึงการส่ือสารทางการตลาดตา่งๆ ท่ีเกิดจากนกัการ
ตลาด เช่น งานโฆษณา บรรจภุณัฑ์กิจกรรมทางการตลาดตา่งๆ 

ปัจจยัทัง้ 2 ประการจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคซึง่จะก่อให้เกิดการตอบสนอง
ของผู้บริโภคตามมา (Consumer Response ) หากการตอบสนองเป็นไปในรูปแบบการซือ้สินค้า 
ผู้บริโภคจะมีการประเมินภายหลงัการซือ้ (Postpurchase) และจะสะท้อนกลบัไปยงัปัจจัย
ทางด้านส่วนบคุคลอีกครัง้ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์การใช้สินค้านัน้
และมีการประเมินความพึงพอใจจากการใช้สินค้า หากผู้บริโภคใช้สินค้าแล้วมีความพึงพอใจใน
สินค้านัน้ก็อาจทําให้เกิดการซือ้สินค้านัน้อีกครัง้ ในทางตรงกนัข้ามหากผู้บริโภคใช้สินค้านัน้แล้ว
ไมมี่ความพงึพอใจ ผู้บริโภคอาจจะไมซ่ือ้สนิค้านัน้อีก 

ในขณะเดียวกันประสบการณ์จากการใช้สินค้าดังกล่าว อาจส่งผลสะท้อนกลับไปยัง 
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ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน เช่น ผู้ บริโภคอาจมีการบอกเล่าหรือส่ือสาร
ประสบการณ์ไปสูเ่พ่ือนหรือครอบครัว ดงัภาพท่ี 2.4 

 

 

 
ภาพที่ 2.4 แบบจําลองอยา่งง่ายของพฤตกิรรมผู้บริโภค  
แหล่งที่มา: Assael, 1998, p. 23. 
 

สําหรับแนวคิดเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคมีนกัวิชาการหลายท่านได้
เสนอไว้ โดยในท่ีนีข้อนําเสนอกระบวนการตดัสินใจซือ้ตามคําอธิบายของ Kortler (2000) ซึง่
ได้อธิบายไว้ว่า ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคว่าประกอบด้วยขัน้ตอนสําคัญ 5 
ขัน้ตอน (Five Stage Model of the Consumer Buying Process) อนัได้แก่ 1) การตระหนกั
ถึงปัญหา (Problem Recognition) 2) การค้นหาข้อมลู (Information Search) 3) การ
ประเมินทางเลือก  (Evaluation of Alternative)  4) การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
5) พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Postpurchase Behavior) ดงัภาพท่ี 2.5 ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพที่ 2.5 แบบจําลองการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอนของผู้บริโภค  
แหล่งที่มา: Kotler, 2000, p. 215. 
 

1) การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การท่ีผู้บริโภค
เกิดความตระหนกัในปัญหาและความต้องการของตนเอง เน่ืองจากผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจใน
สินค้าท่ีตนเองใช้อยู่ หรืออาจเกิดความต้องการในสินค้าใหม่เพ่ือนํามาใช้ตอบสนองความจําเป็น
ท่ีกําลงัเผชิญ Engel, Blackwell & Miniard (1993) ได้กลา่วไว้ว่า การตระหนกัถึงปัญหาเป็นการ
รับรู้ถึงความแตกตา่งระหวา่งสภาวะในปัจจบุนัและสภาวะท่ีต้องการ ซึง่การรับรู้ในความแตกตา่ง
นีมี้อิทธิพลเพียงพอท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการตดัสินใจซือ้ เช่น เม่ือผู้บริโภคเกิดความรู้สึกหิว 
(สภาวะในปัจจุบนั) และต้องการท่ีจะกําจดัความรู้สึกหิวนีอ้อกไป (สภาวะท่ีต้องการ) จึงทําให้
ผู้บริโภคเกิดการตระหนกัถึงปัญหาวา่จะซือ้อาหารรับประทานได้ท่ีไหน เป็นต้น 
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2) การค้นหาข้อมลู (Information Search) เม่ือผู้บริโภคตระหนกัต่อปัญหา
และความต้องการแล้ว ผู้บริโภคจะเร่ิมหาข้อมลูต่างๆเพ่ือนํามาประกอบการตดัสินใจ เช่น หา
ข้อมูลเก่ียวกับร้านอาหาร โดยจะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลจากบุคคลต่างๆ 
(Personal Sources) อาทิเช่น เพ่ือนและครอบครัว แหล่งข้อมลูทางการตลาด (Commercial 
Sources) เช่น โฆษณา พนกังานขาย ร้านค้า รวมถึงข้อมลูจากประสบการณ์จากการใช้สินค้า
ของตนเอง สําหรับประเภทและปริมาณข้อมลูท่ีผู้บริโภคต้องการนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายด้าน 
เช่น หากสินค้านัน้มีความเก่ียวพนัสงู ผู้บริโภคอาจต้องการข้อมลูในปริมาณท่ีมากกว่า มีการ
ค้นหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง แต่ถ้าเป็นสินค้าท่ีมีความเก่ียวพันต่ําอาจใช้ข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของตนเองเพียงอยา่งเดียวก็เป็นไปได้ นอกจากนีอ้าจขึน้อยู่กบัสถานการณ์การซือ้
ในแตล่ะครัง้ หากผู้บริโภคซือ้สนิค้าประเภทนัน้เป็นครัง้แรกก็อาจต้องหาข้อมลูมากขึน้ แตใ่นการ
ซือ้สนิค้าครัง้ตอ่ๆ ไป การหาข้อมลูก็อาจจะลดน้อยลงไป (Engel et al., 1993) 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลงัจากผู้บริโภคได้
ข้อมูลมาแล้ว ผู้บริโภคก็จะทําการประเมินตราสินค้าท่ีเป็นตัวเลือกทัง้หมดจากคุณสมบัติท่ี
เก่ียวข้องและมีความสําคญัตอ่ตนเอง (Kotler, 2000) สําหรับสินค้าท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัสงู 
ผู้บริโภคมกัมีการประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบมากกว่าในสินค้าท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต่ํา 
เช่น ผู้ บริโภคอาจจะมีการประเมินคุณสมบัติต่างๆ อย่างละเอียดหรือมีการเปรียบเทียบใน
หลายๆ ตราสินค้า ในขณะท่ีสินค้าท่ีมีระดบัความเก่ียวพันต่ําผู้บริโภคอาจจะมีการประเมิน
คุณสมบตัิอย่างคร่าวๆ หรือมีการเปรียบเทียบเพียงไม่ก่ีตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกตรา
สินค้าท่ีได้คะแนนรวมสงูสดุหลงัจากท่ีได้ประเมินตราสินค้าต่างๆ ในแต่ละคณุสมบตัิแล้ว ทัง้นี ้
ผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ตราสินค้าท่ีมีคุณสมบตัิท่ีผู้บริโภคเห็นว่าสําคญัโดดเด่นท่ีสุด บางครัง้
ผู้บริโภคจึงอาจนําคุณสมบตัิเด่นมาชดเชยในคุณสมบัติด้อย เน่ืองจากคุณสมบัติดงักล่าวมี
ความสําคญัในสายตาของผู้บริโภคมากกวา่ (Engel et al., 1993) 

4) การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินตวัเลือกต่างๆ 
ผู้บริโภคจะทําการตดัสินใจเลือกตราสินค้าท่ีทําให้เกิดความช่ืนชอบมากท่ีสดุ (Preference) ซึ่ง
หมายถึงผู้บริโภคจะมีความตัง้ใจซือ้ในตราสินค้านัน้ (Intention to Buy) และนําไปสู่การ
ตดัสินใจซือ้ตราสินค้าดงักล่าวในท่ีสดุ (Purchase Decision) อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบ
มากกว่า (Preference) และความตัง้ใจซือ้ (Intention to Buy) อาจไม่สามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมได้เสมอไป เน่ืองจากอาจมีปัจจัยอ่ืนๆเข้ามาแทรกระหว่างการตัดสินใจซือ้ได้ ซึ่ง 
Kortler (2000) ได้กลา่ววา่ มีปัจจยัสําคญัอยู่ 2 ปัจจยัได้แก่ 1) ทศันคติของบคุคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพล
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ตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Attitudes of Others) เช่น ทศันคติในทางลบของครอบครัวท่ีมี
ตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้านัน้ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดการเปล่ียนใจในการซือ้สินค้านัน้ แม้ว่า
ผู้ บ ริโภคจะช่ืนชอบสินค้านัน้ ก็ตาม  2)  ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดหมาย 
(Unanticipated Situational Factor) ซึง่อาจเข้ามามีอิทธิพลให้ผู้บริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง
ความตัง้ใจซือ้ เช่น ผู้บริโภคตกงานในช่วงเวลาท่ีจะซือ้สนิค้านัน้ ทําให้ต้องประหยดั เป็นต้น 

5) พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Postpurchase Behavior) หลงัจากท่ีซือ้สินค้า
มาแล้ว ผู้บริโภคก็จะมีประสบการณ์จากการใช้สินค้าซึ่งจะบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรอไม่พึง
พอใจ โดยการประเมินว่า สินค้านัน้สามารถตอบสนองตามความคาดหวงัท่ีผู้บริโภคต้องการได้
หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มในการตดัสินใจซือ้สินค้าในครัง้ต่อไป (Kortler, 2000) หาก
ผู้ บริโภคมีความพอใจในตราสินค้านัน้ก็ย่อมมีแนวโน้มสูงท่ีผู้ บริโภคจะซือ้สินค้านัน้อีกครัง้ 
ในทางตรงกนัข้ามหากตราสนิค้านัน้ไมส่ามารถตอบสนองความคาดหวงัและไมส่ร้างความพอใจ
ให้ผู้บริโภคได้ แนวโน้มการซือ้ตราสินค้าครัง้ต่อไปย่อมน้อยลงหรือมีแนวโน้มเปลี่ยนไปซือ้ตรา
สนิค้าอ่ืนได้ 

 
2.4.3 กระบวนการตดัสินใจซือ้สินค้าที่มีระดบัความเก่ียวพันที่แตกต่างกัน 
กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision) และระดบัความเก่ียวพนั

ของผู้บริโภค (Consumer Involvement) มีความสมัพนัธ์กัน กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีระดบั  
ความเก่ียวพนัแตกตา่งกนัจะมีกระบวนการตดัสนิใจท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย 

Hawkins และคณะ (1998) ได้เสนอแบบจําลองการตดัสินใจซือ้ท่ีแตกต่างกนัตาม
ระดบัความเก่ียวพนั ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที่ 2.6 แบบจําลองการตดัสนิใจท่ีแตกตา่งกนัตามระดบัความเก่ียวพนั  
แหล่งที่มา: Hawkins et al., 1998, p. 499. 
   

การตดัสินใจซือ้ในระดบัปกติ (Nominal Decision Making) หรือบางครัง้เรียกว่าการ
ตดัสินใจซือ้ในลกัษณะท่ีเป็นนิสยั (Habitual Decision Making) มกัจะเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคมี
ความเก่ียวพนักบัสินค้าต่ํา (Low Involvement) โดยผู้บริโภคจะมีการตดัสินใจซือ้สินค้าได้ทนัที 
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โดยไมมี่การหาข้อมลูเพิ่มเตมิ อาจใช้เพียงแตข้่อมลูภายในของตนเองเท่านัน้ เช่น ประสบการณ์ท่ี
เคยใช้สินค้านัน้มาก่อน รวมถึงไม่มีการประเมินสินค้าเปรียบเทียบกับตราสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ตัวเลือกเลยและการประเมินหลังการซือ้สินค้าจะเกิดขึน้ต่อเม่ือสินค้าดังกล่าวไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการตามท่ีคาดหวงัไว้ ดงันัน้โดยทัว่ไปผู้บริโภคจึงไม่มีความลงัเลหรือเกิด
ความไมแ่น่ใจเก่ียวกบัการซือ้สนิค้าดงักลา่ว 

การตดัสินใจอย่างจํากดั (Limited Decision Making) การตดัสินใจในระดบันีมี้ความ
ใกล้เคียงกับการตัดสินใจในระดบัปกติ แต่เน่ืองจากผู้บริโภคมีระดับความเก่ียวพันกับสินค้า
สงูขึน้ ทําให้ผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิมากขึน้ทัง้จากภายในและภายนอก เช่น นอกจาก
ข้อมูล จากประสบการณ์ของตนเองแล้ว ผู้ บริโภคอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมจากโฆษณาต่างๆ 
อยา่งไรก็ตามการหาข้อมลูอาจไม่ละเอียดมากนกั หลงัจากนัน้ก็จะมีการประเมินตราสินค้าอย่าง
ง่ายๆไม่มีเกณฑ์ท่ีซบัซ้อนมากนัก โดยอาจพิจารณาในคุณสมบตัิบางตัวท่ีเห็นว่าสําคญัและ
เปรียบเทียบเพียงไม่ก่ีตราสินค้าเท่านัน้ เช่น ตดัสินใจซือ้ตราสินค้าท่ีมีราคาถกูท่ีสดุ โดยอาจจะ
เกิดการประเมินหลงัจากการซือ้ในบางครัง้ 

การตดัสินใจแบบสลบัซบัซ้อน (Extended Decision Making) จะเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคมี
ระดับความเก่ียวพันกับสินค้าสูงมากขึน้ เช่นในสินค้าประเภทบ้าน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น กล่าวคือ ผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมลูอย่างละเอียดทัง้จากภายใน
และภายนอก มีการประเมินตราสินค้าตา่งๆ ด้วยเกณฑ์ท่ีซบัซ้อน โดยทําการพิจารณาคณุสมบตัิ
ของสินค้าในหลายๆ ประการและมีการเปรียบเทียบในหลายตราสินค้า หลังจากซือ้ไปแล้ว
ผู้บริโภคมกัเกิดความลงัเลหรือไม่แน่ใจในการตดัสินใจซือ้ จึงพยายามหาข้อมลูจากแหล่งต่างๆ
เพ่ือลดความไม่สบายใจหรือสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจนัน้ เช่น พยายามหาบทความท่ี
กลา่วในทางบวกตอ่สนิค้าท่ีซือ้มา 

นอกจากนี ้Assael (1998) ได้อธิบายถึงกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคไว้คอ่นข้าง 
สอดคล้องว่า อยู่บนพืน้ฐานขององค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ลกัษณะในการตดัสินใจ
(Extent of Decision Making) ซึ่งมีอยู่ด้วยกนั 2 ลกัษณะคือ การตดัสินใจซือ้ผ่านกระบวนการ
ตดัสนิใจ (Decision Making) และการตดัสินใจซือ้ท่ีติดเป็นนิสยั (Habit) 2) ระดบัความเก่ียวพนั
ตอ่สินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้ (Involvement) อนัได้แก่ ความเก่ียวพนัสงู (High Involvement) และ
ความเก่ียวพนัต่ํา (Low Involvement) ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บ่ริโภค 4 
ลกัษณะ  ดงัภาพท่ี  2.7 ดงันี ้
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                            High Involvement                    Low Involvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 แบบจําลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 4 ประการ  
แหล่งที่มา: Asseal, 1998, p. 67. 
 

1) การตดัสินใจซือ้ท่ีสลบัซบัซ้อน (Complex Decision Making) จะเกิดขึน้เม่ือ
ผู้บริโภคมีระดบัความเก่ียวพนักบัสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้สงู และมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสินใจซือ้ เช่น การตัดสินใจซือ้บ้าน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ซึ่งสินค้าท่ีจะ
ตดัสินใจซือ้นัน้มีความสําคญัต่อผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการหาข้อมลูอย่างละเอียดและ
ใช้ข้อมลูเหล่านัน้ในการประเมิน หรือพิจารณาตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ดงันัน้
ผู้บริโภคจะเร่ิมต้นจากการมีความเช่ือตอ่ตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือก (Beliefs) แล้วจึงมีการประเมิน
ตราสินค้าต่างๆท่ีเป็นตวัเลือกดงักล่าว (Evaluation) หลงัจากนัน้จึงมีพฤติกรรมการซือ้เกิดขึน้
(Behavior) 

2) การตดัสินใจซือ้อย่างมีความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) จะ
เกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคมีระดบัความเก่ียวพนัสงูกับสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้และเป็นการตดัสินใจซือ้ท่ี
เป็นนิสยั กลา่วคือ การซือ้สนิค้าดงักลา่วนีเ้ป็นการซือ้ซํา้หลงัจากท่ีผู้บริโภคมีประสบการณ์จากการ

DECISION PROCESS DECISION PROCESS 

Complex Decision Making Limited Decision Making 

HIERARCHY OF EFFECT               HIERARCHY OF EFFECT 
Belief Belief 
Evaluation Evaluation 

Behavior Behavior 

DECISION PROCESS DECISION PROCESS 

Brand Loyalty Inertia 

HIERARCHY OF EFFECT               HIERARCHY OF EFFECT 
Belief Belief 
Evaluation Evaluation 

Behavior Behavior 

Decision 
Making 

Habit 
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ใช้สินค้านัน้ แล้วเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้า และมีความผูกพันกับตราสินค้า (Brand 
Commitment) จนกลายเป็นความจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้า (Brand Loyalty) ทําให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจซือ้ได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลและประเมินตราสินค้าท่ีเป็น
ตวัเลือกอ่ืนๆ อีกแม้วา่จะเป็นสนิค้าท่ีมีความเก่ียวพนักบัผู้บริโภคสงูก็ตาม 

3) การตดัสนิใจซือ้อย่างจํากดั (Limited Decision Making) เกิดขึน้เม่ือผู้บริโภค
มีความเก่ียวพันกับสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้ต่ํา แต่มีการไตร่ตรองก่อนการตดัสินใจซือ้ เน่ืองจาก
ผู้บริโภคไมมี่ความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบัสินค้านัน้ เช่น สินค้าใหม่ท่ีไม่เคยรู้จกั ทําให้ผู้บริโภค
ต้องทําการหาข้อมลูเพิ่มเติม ดงันัน้ผู้บริโภคจะมีความเช่ือต่อตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือกก่อนมีการ
ประเมินตราสินค้าต่างๆท่ีเป็นตวัเลือกอย่างไม่ละเอียด มีตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือกเพียงไม่ก่ีตรา
สนิค้าแล้วจงึเกิดพฤตกิรรมการซือ้หลงัจากนัน้ผู้บริโภคก็จะทําการประเมินตราสนิค้าท่ีซือ้มาอีกครัง้ 

4) การตดัสินใจซือ้อย่างเฉ่ือยชา (Inertia) เกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคมีระดบัเก่ียวพนั
กบัสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้ต่ําและมีการตดัสินใจซือ้ในลกัษณะท่ีติดเป็นนิสยั โดยผู้บริโภคจะมีการ
ซือ้สินค้าในตราสินค้าเดิมๆซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากความจงรักภักดีในตราสินค้า แต่เป็นเพราะ
ผู้บริโภครู้สกึวา่ไมคุ่้มคา่ท่ีจะเสียเวลาในการหาข้อมลูและประเมินตราสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวัเลือก จึง
เลือกตราสนิค้าเดมิเพ่ือประหยดัเวลาในการตดัสนิใจ เช่น กระดาษชําระ ดงันัน้ผู้บริโภคอาจมีความ
เช่ือตอ่ตราสนิค้าหรือไมก็่ได้และไมมี่การประเมินตราสนิค้าก่อนตดัสนิใจซือ้ 

สําหรับในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดเร่ืองแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Consumer Behavior and Consumer Decision Making 
Process) มาเป็นแนวทางในการศกึษาว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรและมีกระบวนการตดัสินใจ
ในซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยา่งไร 
 
2.5 แนวคดิเร่ืองทศันคต ิ(Attitude) 
 

Solomon (2002) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบ สนบัสนนุหรือไม่สนบัสนนุต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยท่ีทศันคติเป็นตวัท่ีคอยกําหนดพฤติกรรมต่างๆของแตล่ะบคุคล นอกจากนีท้ศันคติ
ยงัหมายถึงการท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
เป็นสิ่งท่ีคนเก็บไว้ในความทรงจําระยะยาว (Long-Term Memory, LTM) ในรูปของ Schema ซึง่
ก็คือ กลุม่ของความคดิ แนวคดิ หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ นัน่เอง 
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Assael (1998) ได้ให้ความหมายท่ีใกล้เคียงกนัว่า ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงอนั
เกิดจากการเรียนรู้ท่ีผู้บริโภคเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งท่ีสอดคล้องกนั 
และเป็นไปในทิศทางท่ีชอบหรือไม่ชอบตอ่ตราสินค้า อนัเป็นการเรียนรู้ของผู้บริโภคและมีแนวโน้ม
ในการประเมินตราสินค้าหนึ่งๆ ในทิศทางคงท่ีว่าชอบหรือไม่ชอบตราสินค้านัน้ๆ โดยท่ีทศันคติต่อ
ตราสนิค้านีจ้ะขึน้อยูก่บัความรู้ท่ีผู้บริโภคมีอยูใ่นความทรงจําเก่ียวกบัตราสนิค้า 

นิยามนีย้งัใกล้เคียงกบัของ Kotler (2000) ท่ีว่า ทศันคติเกิดจากกรอบความคิดภายใน
จิตใจท่ีเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในสิ่งต่างๆ ท่ีแต่ละบุคคลมี และทัศนคติยังหมายถึง 
ความรู้สึก อารมณ์ และวิวฒันาการด้านความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล 
เข้าหาหรือหลีกหนีจากสิ่งนัน้ และสง่ผลในการปฏิบตัิตอ่สิ่งเร้าหรือวตัถท่ีุคล้ายคลงึกนัในลกัษณะ
เสมอต้นเสมอปลายโดยไม่ต้องอาศยัการตีความใหม่เสมอไป ดงันัน้ ทศันคติจึงเป็นสิ่งท่ียากต่อ
การเปล่ียนแปลงได้ 

นอกจากนี ้Lutz (1991) ได้กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึในทางบวกหรือลบท่ีมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนัได้แก่ สิ่งของ บุคคล ประเด็นความคิด หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้ท่ี
ก่อให้เกิดทศันคติ จะเกิดจากการท่ีบคุคลมีประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) หรือจาก
การเปิดรับข้อมลูต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสิ่งนัน้ๆ โดยท่ีทศันคติท่ีเกิดขึน้นีจ้ะช่วยชีแ้นวทาง
ให้กบับคุคลท่ีจะแสดงออกตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ในลกัษณะท่ีคงท่ีวา่ชอบหรือไมช่อบในสิง่นัน้ 

ส่วน Schiffman and Kanuk (2004) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความรู้สึกหรือภาพในใจของบุคคล ซึ่งสะท้อนออกมาซึ่งความชอบหรือไม่ชอบ ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นไปในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ
ความชอบหรือความพงึพอใจนัน้ 

ทัง้นี ้ทศันคติสามารถเป็นได้ทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับคุคล เหตกุารณ์ ตราสินค้า หรืออะไรก็
ได้ทัง้นัน้ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท (Assael, 1998) กลา่วคือ 

1) ทศันคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซึง่ทกุคนจะมีการเรียนรู้จากการอบรมเพาะบ่มทางสงัคม
ด้วยกนัทัง้สิน้ การท่ีเราเกิดการเรียนรู้ขึน้ก็จะมีการพฒันาไปสูท่ศันคตท่ีิจะแตกตา่งกนัไปของแตล่ะ
คน ซึง่สามารถมีการเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลาเม่ือโตขึน้เร่ือยๆ 

นกัการตลาดสามารถสร้างทศันคติท่ีดีต่อตราสินค้าให้เกิดกบัผู้บริโภคได้ หรือพยายามท่ี
จะเปล่ียนแปลงทศันคติในทางลบท่ีเขาเคยมีต่อตราสินค้าให้กลายเป็นบวกก็ย่อมได้ แต่จะเป็น
เร่ืองท่ียากมากกวา่การสร้างให้คนเกิดทศันคตท่ีิดีขึน้ตัง้แตแ่รก 

2) ทศันคติเป็นแนวโน้มท่ีเกิดจากการตอบสนองในทิศทางบวกหรือลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
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ได้ ตวัอยา่งเช่น ชอบหรือไมช่อบ เป็นต้น เป็นสิง่ท่ีนกัจิตวิทยาเช่ือวา่จะเป็นความคิดท่ีหลบซอ่นอยู่
ภายในตวับคุคลแตล่ะคน เป็นสิง่ท่ีสามารถคาดคะเนให้ทราบถึงพฤตกิรรมได้ 

3) ทศันคติท่ีแสดงออกทางบวกหรือลบอย่างต่อเน่ือง คือ ถ้าผู้บริโภคเกิดมีทศันคติในแง่
ลบต่อสินค้าหนึ่งเขาก็จะยังพกพาทัศนคติในด้านลบต่อสินค้านัน้ต่อไปเร่ือยๆ ทําให้สามารถ
ทํานายพฤตกิรรมการบริโภคสนิค้าได้ 

ยกตวัอย่างเช่น เม่ือผู้บริโภคเห็นโฆษณาสินค้าแล้วรู้สกึว่าสินค้านัน้มีเนือ้หาท่ีก้าวร้าว จึง
ก่อให้เกิดทศันคติทางลบขึน้ตอ่โฆษณาและสินค้าชิน้นัน้ และทําให้สามารถคาดเดาได้ว่าผู้บริโภค
นัน้ก็มีแนวโน้มท่ีจะไมซ่ือ้สนิค้าท่ีเขามีทศันคตใินด้านลบตอ่ส่ือท่ีเขาเห็นด้วย 

4) ทศันคติท่ีมีต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ คือ การท่ีผู้บริโภคมีทศันคติต่อตรา
สินค้า ต่อบริการ ประเด็นต่างๆ หรือต่อตวับุคคลก็ได้ ตวัอย่างเช่น ทศันคติต่อพฤติกรรมการสบู
บหุร่ี ทศันคตติอ่การสร้างเข่ือน เป็นต้น 

ทัง้นี ้ทศันคตยิงัแบง่ออกเป็น 3 มิต ิด้วยกนั กลา่วคือ 
1) Valence หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีทศันคตติอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ในทางบวกหรือทางลบ 
2) Intensity หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีทศันคติท่ีมีความเข้มข้นแคไ่หน ชอบมากหรือน้อย 

ไมช่อบมากหรือน้อยแคไ่หน เป็นต้น 
3) Centrality หมายถึง การท่ีเรามีทศันคติตอ่เร่ืองทัว่ๆไป ตลอดจนถึงการท่ีมีทศันคติตอ่

สิง่ท่ีเป็นคา่นิยมของสงัคม วฒันธรรม และศีลธรรมอนัดีงามในสงัคม 
โดยแหล่งท่ีมาของการเกิดทศันคตินัน้ อาจจะมีอิทธิพลจากหลายๆแหล่งด้วยกนั ซึง่ล้วน

ก่อให้เกิดทศันคตติอ่ตราสนิค้าได้ทัง้สิน้ 
สําหรับแหล่งท่ีมาของทศันคติท่ีสรุปได้จาก Schiffman & Kanuk (2000) และ Assael 

(1998)  มีใจความท่ีสําคญัดงันี ้กลา่วคือ 
1) ประสบการณ์โดยตรงจากการใช้สินค้า (Information and Experience) ซึง่ถือเป็น

ประสบการณ์โดยตรงท่ีเกิดขึน้กับผู้ บริโภค ทําให้มีการประเมินและก่อให้เกิดเป็นทัศนคติซึ่ง
ทศันคตท่ีิดีตอ่ตราสนิค้าก็จะทําให้การใช้ซํา้ได้อีกในอนาคต 

2) การมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่คนท่ีคบค้าสมาคมด้วย เช่น เพ่ือน พ่อแม่ หรือ พ่ีน้อง เป็นต้น 
หรือท่ีเรียกว่าเป็นอิทธิพลท่ีมาจากครอบครัว กลุม่เพ่ือน (Family and Peer Group Influences) 
โดยครอบครัวจะเป็นแหล่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดทศันคติของบคุคลมากท่ีสดุ เน่ืองจากครอบครัว
เป็นสถาบนัท่ีให้ข้อมลูและปลกูฝังความเช่ือ และคา่นิยมตา่งๆ ให้กบับคุคล สว่นอิทธิพลของเพ่ือน
ก็จะเกิดมากในกลุม่วยัรุ่นซึง่จะสร้างทศันคตแิละพฤตกิรรมให้เกิดได้อยา่งรวดเร็ว 
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3) การเปิดรับส่ือสารมวลชนของแต่ละคน เช่น ดโูทรทศัน์ ฟังวิทย ุหรืออ่านหนงัสือพิมพ์ 
เป็นต้น ก็เป็นการก่อให้เกิดทศันคตไิด้ แตไ่มม่ากเท่ากบัการได้รับจากครอบครัวและจากกลุม่เพ่ือน 

4) บุคลิกภาพของผู้ บริโภค  ก็อาจมีผลต่อทัศนคติ ท่ีมีต่อสินค้าและตราสินค้าได้
เช่นเดียวกนั ซึง่จะเป็นส่วนท่ีมาจากการเลีย้งดท่ีูได้รับการปลกูฝังมาจนกลายเป็นบคุลิกภาพของ
ผู้บริโภคแต่ละคน เช่น บางคนอาจมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้ นําจึงต้องการใช้สินค้าท่ีมีความ
หรูหราให้ดเูหนือกวา่ผู้ อ่ืน เป็นต้น 

โดยปกติแล้วก่อนท่ีคนจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ นั่นก็คือจะเป็นพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเป็นการซือ้หรือไม่ซือ้สินค้า (Lutz, 1991) โดยจะต้องก่อเกิดมาจากองค์ประกอบทัง้ 3 
องค์ประกอบ อนัได้แก่ 

1) มีความรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้ (Cognition) การมีความรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้เป็นสว่นของความคิด
และความเช่ือท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้า โดยความเช่ือและความคิดนัน้จะเกิดขึน้มาจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค 

2) มีความรู้สึกชอบในสิ่งนัน้ (Affection) นัน่คือ แนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะเกิดความชอบ
หรือไมช่อบจากการประเมินสนิค้า 

3) มีการบริโภคสิง่นัน้ (Conation) 
ซึ่งการวดัทศันคติโดยใช้แนวคิดองค์ประกอบทัง้ 3 ประการนีพ้ร้อมกันทัง้หมด คือวดัทัง้

ความรู้ (Cognition) วดัความรู้สกึ (Affection) แนวโน้มของพฤติกรรมการซือ้และการใช้สินค้า 
(Conation) เป็นเร่ืองท่ีปฏิบตัิได้คอ่นข้างยากและยงัไม่เคยมีใครกระทํามาก่อน จึงนิยมใช้แนวคิด
องค์ประกอบเดียวในการวดัมากกว่า โดยท่ีส่วนใหญ่จะใช้ข้อความท่ีเก่ียวกับความรู้สึกท่ีจดัเป็น
การวดัในสว่นขององค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affect) เท่านัน้ (Lutz, 1991) 

อีกแนวคดิหนึง่ท่ี Lutz (1991) ได้อธิบายไว้คือ แนวคดิของทศันคติแบบองค์ประกอบเดียว
ท่ีจะนบัแคท่ศันคติท่ีเป็นสว่นท่ีเป็นความรู้สกึ (Affect) นัน้ มีความเช่ือของบคุคลเป็นองค์ประกอบ
ท่ีทําให้ก่อเกิดเป็นทศันคติขึน้ ทัง้นีใ้นส่วนอ่ืนๆ จะเป็นในเร่ืองของการเกิดพฤติกรรม คือ ความ
ตัง้ใจซือ้หรือใช้บริการและการซือ้สนิค้า ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 
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ภาพที่ 2.8 การเกิดทศันคตแิบบองค์ประกอบเดียว 
แหล่งที่มา: Lutz, 1991, p. 320. 

   

โดยสรุปแล้ว ทัศนคติก็คือความรู้สึกท่ีผู้ บริโภคมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการประเมิน
ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านัน้จากความรู้สึกท่ีมีกับประสบการณ์ในอดีตและมีผลต่อแนวโน้มการ
แสดงออกซึง่พฤตกิรรมในอนาคตของผู้บริโภค 

สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําแนวความคิดเร่ืองทศันคติ (Attitude) มาใช้ในงานวิจยั
ในสว่นของการศกึษาถึงทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและ 
ซมัซงุท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนแปลงตราสนิค้าของผู้บริโภค 
 
2.6 แนวคิดเร่ืองความพึงพอใจและความไม่พงึพอใจของผู้บริโภค (Consumer 

Satisfaction) 
 
ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้บริโภค (Consumer Satisfaction and 

Consumer Dissatisfaction) รสชงพร โกมลเสวิน และธีรพล ภรัูต (2536, น. 4-5) สรุปว่าโดยปกติ
แล้วผู้บริโภคจะทําการตดัสินใจซือ้สินค้าใดๆ หลงัจากท่ีได้มีการประเมินผลการใช้งานของสินค้า
นัน้ (Product Performance) ก่อนท่ีจะซือ้สินค้านัน้ผู้บริโภคอาจจะตัง้ความหวงัเก่ียวกับ
คณุสมบตัิการใช้งานของผลิตภณัฑ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หลงัจากได้ทดลองใช้สินค้าแล้วผู้บริโภคก็
จะเปรียบเทียบคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ท่ีแท้จริงกบัคณุสมบตัิท่ีได้คาดหวงัไว้แตแ่รก ตราสินค้าท่ี
คุณสมบัติท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับหรือดีกว่าคุณสมบัติท่ีผู้ บริโภคได้คาดหวังไว้ 
ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและยังคงใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ต่อไป ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่า
ผลิตภณัฑ์นัน้ไม่สามารถท่ีจะสนองตอบต่อความคาดหวงัของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความ
ไม่พึงพอใจขึน้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หนึ่งนัน้เกิดจากการท่ีผู้บริโภคได้ผ่าน
กระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์นัน้ จากตวัเลือกหลายๆ ตวัมาใช้แล้วพบว่าคุณสมบตัิของ
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้บริโภค และความพงึพอใจนัน้จะนําผู้บริโภค
กลบัไปซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้มาใช้ซํา้อีก (Repurchase) จนเป็นพฤติกรรมการซือ้เป็นนิสยั ในทาง
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กลบักันความไม่พึงพอใจจะเกิดขึน้ เม่ือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงั
ของผู้บริโภคได้ และเม่ือความไม่พงึพอใจเกิดขึน้ ผู้บริโภคจะหนักลบัไปสู่กระบวนการตดัสินใจซือ้
อีกครัง้เพ่ือดําเนินการหาผลิตภณัฑ์ ตราสินค้าใหม่ต่อไป และอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง โดย
ถ่ายทอดขา่วสารความไมดี่ของผลติภณัฑ์ไปยงัท่ีตา่ง ๆ 

การตอบโต้ของผู้บริโภคมีหลายวิธีด้วยกนั คือ  
1) เปล่ียนไปใช้ตราสนิค้าอ่ืน หรือเปล่ียนไปซือ้สนิค้านัน้จากร้านค้าอ่ืน 
2) ร้องทกุข์ไปยงัผู้ขายหรือบคุคลท่ีสาม 
3) บอกเลา่ให้ผู้ อ่ืนฟังเก่ียวกบัสนิค้าหรือร้านค้าปลีกท่ีก่อให้เกิดความไมพ่งึพอใจ 
สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําแนวความคิดเร่ืองความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ

ของผู้บริโภค มาใช้ในงานวิจยัในสว่นของการศกึษาถึงความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงท่ีมีต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงตราสินค้าหรือตดัสินใจซือ้ซํา้
ของผู้บริโภค 
 
2.7 แนวคดิเร่ืองตราสินค้าสากล (Global Brand) 

 
ตราสินค้าสากลนัน้มีคุณลักษณะเด่นท่ีแตกต่างจากตราสินค้าท้องถ่ินอยู่ 4 ประการ 

(สรรค์ชยั เตียวประเสริฐกลุ, 2547) 
1) สินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลส่วนใหญ่มีคุณภาพดีกว่าสินค้าจากตราสินค้าท้องถ่ิน 

เน่ืองจาก ความสามารถในการออกแบบสินค้าและการควบคุมคุณภาพท่ีดีกว่า ซึ่งเกิดจาก
ความสามารถของสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลท่ีสามารถพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ นําเข้ามาใช้ก่อน
รายอ่ืนทําให้ความสามารถในการออกสนิค้าใหมไ่ด้รวดเร็วขึน้ 

2) สินค้าท่ีมีตราสินค้าสากล ถือเป็นสินค้าท่ีมีสญัลกัษณ์ของมาตรฐานท่ีเป็นสิ่งท่ียอมรับ
ทัว่โลก เห็นได้จากตราสินค้าหลายๆ ประเภทท่ีเรารู้จกักนัดี เช่น โค้ก โตโยต้า ฮอนด้า อีเบย์ ฯลฯ 
เหล่านีมี้กลุ่มผู้บริโภคของตนเองท่ีตดัสินใจซือ้สินค้าได้โดยไม่มีข้อกังวลใดๆ เพราะ   ตราสินค้า
เป็นท่ียอมรับจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเอง 

3) สินค้าท่ีมีตราสินค้าสากล หมายถึง เป็นสินค้าท่ีผู้ ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สงูกวา่บริษัทขนาดเลก็ เพราะผู้ผลติท่ีอยูใ่นระดบัสากลยอ่มได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ราชการและสงัคมมากกว่าบริษัทท้องถ่ิน มีประเด็นปัญหาอะไรก็มักจะเป็นท่ีรับรู้กันไปทั่ว จึง
สามารถการันตีความรับผิดชอบจากกลุม่บริษัทเหลา่นีไ้ด้มากกวา่ 
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4) ตราสินค้าสากลเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตก ทัง้นีเ้น่ืองจากกว่า 70% ของ
สินค้าท่ี มีตราสินค้าสากลล้วนเป็นสินค้าจากประเทศแถบตะวันตก จึงเกิดอารมณ์การต่อต้าน
สินค้าเหลา่นีข้ึน้เป็นครัง้คราว เช่น ประชาชนบางกลุม่ตอ่ต้านท่ีจะไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมบางประเภท
ด้วยสาเหตุท่ีเป็นสินค้ามาจากประเทศท่ีคุกคามประเทศของตน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีปกติ
ทัว่ไปไมถื่อวา่ลกูค้าให้ความสําคญัตอ่เหตผุลประการนีม้ากนกั เช่น กลุม่ประชาชนเหลา่นัน้ก็ยงัคง
บริโภคเคร่ืองใช้บางอยา่ง เช่น ยาสระผม แป้ง และอ่ืนๆ ท่ีมีตราสนิค้าจากประเทศเดียวกนั 

จากลกัษณะของสนิค้าท่ีมีตราสนิค้าสากลข้างต้นนี ้สามารถนํามาพิจารณากลุม่ลกูค้า ได้
เป็น 4 กลุม่ ได้แก่ (สรรค์ชยั เตียวประเสริฐกลุ, 2547) 

1) กลุม่ลกูค้าท่ีมีความเป็นสากลแล้ว (Globalized) มีจํานวนประมาณ 55%โดยเป็นกลุม่
ท่ีมีการยอมรับในตวัสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลและมองว่าสินค้าเหล่านัน้เป็นเคร่ืองหมายการันตี
คุณภาพ นวัตกรรม แต่ก็มีความสงสยัในความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ของ
บริษัทเหลา่นัน้ 

2) กลุ่มลูกค้าท่ีเช่ือมัน่สงูสุดในสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากล มีจํานวนประมาณ 23% โดย
เป็น กลุ่มท่ีมีความเช่ือมัน่ในสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลในระดบัสงูสดุและอาจจะไม่มีความสงสยั
หรือสนใจในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

3) กลุ่มลกูค้าท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากล มีจํานวนประมาณ 13% 
โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่เช่ือว่าสินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลจะมีคณุภาพดีกว่าสินค้าท้องถ่ิน ไม่ยอมรับใน
คา่นิยมตะวนัตก และไม่เช่ือในความรับผิดชอบของบริษัทข้ามชาติ จะพบค่อนข้างมากในจีนและ
ญ่ีปุ่ น 

4) กลุ่มลูกค้า ท่ีมองไม่ เ ห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าท้อง ถ่ินและสินค้า ท่ี มี                         
ตราสินค้าสากล มีจํานวนประมาณ 8% โดยเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีวนการซือ้สินค้า ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะใช้
เกณฑ์ พิจารณาสินค้าทกุชินในตลาดโดยเท่าเทียมกนัและไม่มีแต้มต่อให้กบัสินค้าท่ีมีตราสินค้า
สากลแตอ่ยา่งใด 

สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําแนวความคดิในเร่ืองตราสินค้าสากลมาใช้ในงานวิจยัใน
ส่วนของการศกึษาว่า การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนใช้กลยทุธ์ตราสินค้าสากลนัน้มีผล
ตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้ของผู้บริโภคหรือไม ่
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2.8 งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  

กรุงเทพธุรกิจและบริษัท ฟาร์อีส ดีดีบี จํากดั มหาชน (2550) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “ไม่ได้
แฝง...แตจ่งใจ (โฆษณา)” ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมแล้วผู้ ให้สมัภาษณ์มีทศันคติตอ่โฆษณาแฝง 
(Product Placement) ไปในทางบวก โดยสว่นใหญ่มองว่าผลิตภณัฑ์หรือตราสินค้าท่ีประกอบอยู่
ในละครทีวีหรือภาพยนตร์นัน้ดกูลมกลืนกบัเนือ้เร่ืองของการแสดงได้ดีในระดบัหนึ่ง มีเพียง 15% 
ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่ีคดิวา่โฆษณาแฝงนัน้ดเูป็นการยดัเยียดขายสนิค้าและน่ารําคาญ งานวิจยัชิน้นี ้
ได้ค้นพบข้อมลูท่ีน่าสนใจเร่ืองหนึ่งว่า 79% ของผู้ ให้สมัภาษณ์ยอมรับว่าโฆษราแฝงนัน้ทําให้รู้จกั
และจดจําตราสินค้าได้ดีขึน้ และส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าโฆษณาแฝงนัน้เหมาะกับการแนะนํา
ผลติภณัฑ์สนิค้าใหม่ๆ  อีกด้วย นอกจากนีผ้ลการศกึษาพบวา่มากกวา่คร่ึงของผู้ให้สมัภาษณ์รู้สกึวา่
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าท่ีอยู่ในละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นัน้เป็นสินค้าท่ีมีภาพพจน์ท่ีดี มี  
ความน่าเช่ือถือและบง่บอกถึงความเป็นท่ีนิยมของตวัสินค้านอกเหนือจากการช่วยตอกยํา้การรับรู้
ของตราสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าแล้ว โฆษณาแฝงยังสามารถช่วยก่อให้เกิด         
ความต้องการทดลองใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เพราะกว่า 50% ของผู้ ให้สัมภาษณ์ 
ยอมรับว่าพวกเขามีความรู้สึกต้องการจะทดลองใช้สินค้าหลงัจากท่ีได้ดลูะครโทรทศัน์ และไม่ใช่
เฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเท่านัน้ท่ีรู้สกึเช่นนัน้ แต่ข้อมลูตวัเลขท่ีได้จากการสํารวจในครัง้นีก็้ชีใ้ห้เห็นได้
อีกวา่ 50% ของกลุม่เพศชายท่ีให้สมัภาษณ์ก็ได้รับอิทธิพลจากโฆษณาแฝงเช่นเดียวกนั  

ประสงค์ วงษา (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผู้บริโภคในการซือ้สมาร์ตโฟนอําเภอเมืองเชียงใหม่” ผลการวิจยัพบว่า ทกุปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดมีผลในระดับมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซือ้สมาร์ตโฟนโดยเรียง
ตามลําดบัค่าเฉล่ียรวม ได้แก่ ปัจจยัด้านการจดัจําหน่าย ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
และปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ 8 อนัดบัแรกซึง่มีผลในระดบั
มากท่ีสดุเรียงลําดบัคา่เฉลี่ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพและมีพนกังานขายท่ีสามารถแนะนํา 
ให้ความรู้พร้อมทัง้ตอบปัญหาเก่ียวกบัการซือ้ผลิตภณัฑ์ได้ รองลงมาคือ มีการรับประกนัสินค้า มี
การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแถมอปุกรณ์เสริม คีย์บอร์ดภาษาไทยหรือการแจกของ 
พรีเมียม เป็นต้น ร้านค้าจดัจําหน่ายมีมาตรฐานเช่ือถือได้ รูปแบบ รูปทรงของเคร่ืองท่ีทนัสมยัและมี
บริการหลงัการขายท่ีดีมีศนูย์บริการโดยเฉพาะในการให้บริการ ท่ีตัง้ของร้านค้ามีความสะดวกใน
การเดนิทางและตวัเคร่ืองพร้อมทัง้อปุกรณ์เสริมมีคณุภาพดีและมีความทนทาน 
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ศิริทิพย์ พงษ์พันธ์ (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การศึกษาผลการส่งเสริมการขายมุ่งสู่
ผู้ บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดย              
ผลการศึกษาพบว่า  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ บ ริ โภคท่ีใ ช้ โทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นผู้ มีอายรุะหว่าง 17-40 ปี นิยมใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีย่ีห้อโนเกียมาก
ท่ีสุด สถานท่ีซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีคือจากร้านจําหน่ายโทรศัพท์และอุปกรณ์ประกอบซึ่งเปิด
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้าและร้านเทเลวชิ ก่อนตดัสนิใจซือ้ปรึกษาจากบคุคลใกล้ชิดและพบวา่มี
พฤตกิรรมการเปล่ียนเคร่ืองซึง่ให้เหตผุลว่าเน่ืองจากเคร่ืองใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าและต้องการใช้
ประโยชน์จากการจัดการส่งเสริมการขาย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คือ 
ประสิทธิภาพการใช้งานของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เครือข่ายกว้างไกล คา่ใช้บริการรายเดือน รูปลกัษณ์
โทรศพัท์และการจัดการส่งเสริมการขาย ส่วนการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคท่ีถูกระบุว่ามีผล
อย่างมากต่อการตดัสินใจซือ้คือ วิธีการชําระค่ารายเดือนและค่าใช้บริการแบบเลือกโปรแกรมได้
ตามความต้องการของผู้ ใช้ การรับประกนัสินค้า การนําสินค้าเก่ามาแลกซือ้สินค้าใหม่ การไม่คิด
ค่าบริการเสริมหรือคิดบางส่วนและการสนบัสนนุกิจกรรมชมุชน การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค
โดยวิธีเง่ือนไขการรับชําระเงินคา่เคร่ือง การสนบัสนนุกิจกรรมชมุชน การสง่พนกังานขายไปประจํา
ตามร้านเพ่ือแนะนําสินค้า บริการหลงัการขาย/ศนูย์ดแูลลกูค้า การปรับราคาเคร่ืองบางช่วงเวลา 
การทดลองใช้สินค้า  การจัดแสดงสินค้า  ณ จุดซือ้  การลดค่าใช้บริการในบางช่วงเวลามี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ภสัราพร รัตนชาติ (2557) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของบคุคลท่ีมี
ช่ือเสียงและกลยุทธ์การค้าปลีกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองสําอางบนห้างสรรพสินค้าของ
ผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยักลยทุธ์การค้าปลีก ด้าน
ความหลากหลายของของประเภทสินค้า ด้านนโยบายราคา และด้านส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอางบนห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยด้านความหลากหลายของประเภทสินค้าสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ในทางบวก
มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านนโยบายราคาและด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาดตามลําดบั 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ด้านความดึงดูดใจและความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองสําอาง โดยด้านความคล้ายคลึงกับ
กลุม่เป้าหมายสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ในทางบวกมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านความดงึดดูใจ 

การศกึษาเร่ือง “Factors Influencing Brand Switching in Telecommunication 
Industry of United Kingdom” พบวา่ ราคาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า
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ในธุรกิจโทรคมนาคมและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลนอกเหนือจากราคา กล่าวคือ ปัจจยัด้านคณุภาพ 
ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า ปัจจัยด้านบริเวณท่ีครอบคลุมของการบริการ และปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อผู้ ให้บริการ ซึ่งพบว่าการเปล่ียนแปลงของราคาจะลดอัตราการ
เปล่ียนตราสนิค้าของผู้บริโภคได้ ในทางกลบักนัหากคา่ใช้จ่ายในการเปล่ียนตราสินค้ามีอตัราสงูจะ
ทําให้มีการเปล่ียนตราสนิค้าลดลง (Academic Writing Services, 2013) 

Sarwat Afzal และคณะ (2013) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “Factors Behind Brand Switching 
in Cellular Networks”  โดยผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคซึง่
สําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทราบถึงเหตผุลและความจริงท่ีมีอิทธิพลอยู่ภายใต้การเปล่ียนแปลงตราสินค้า
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะพึงพอใจเม่ือตราสินค้าสามารถตอบสนอง 
ความต้องการ ความปรารถนา และความจําเป็นของพวกเขาได้จากการใช้ตราสินค้านัน้ๆ  ในการ
พิจารณาตราสินค้าของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีแตกต่างกัน ผู้บริโภคจะคํานึงถึงปัจจัยอัน
ได้แก่ ราคา  คณุภาพของการบริการ ความไว้วางใจในตราสินค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านีล้้วนมีบทบาท
สําคญัตอ่ความพงึพอใจและการเปลี่ยนแปลงตราสนิค้าของผู้บริโภค 
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2.9 กรอบแนวคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

การเปลี่ยนตรา

สินค้า 

ปัจจยัในการเปลี่ยนตราสนิค้า 

- ราคาและคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยน 

- ผลิตภณัฑ์    

- ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

- การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ    

- อิทธิพลด้านสงัคม                   

ความผกูพนัของลกูค้า 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง “การสื่อสารการตลาด ความผูกพนั และปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี” ครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดของตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซัมซุง รวมไปถึงระดับความผูกพันของลูกค้า และปัจจัยใน            
การตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย โดยผู้วิจยัได้นําแนวคดิ
และทฤษฎีท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการดําเนินการศกึษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัคือ
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยในส่วนแรก ผู้วิจยัใช้การศกึษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของ   
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงในประเทศไทยท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งสามารถ
สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เพ่ือนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Statistics) ซึง่ถือเป็นข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และ
นํามาใช้ตอบปัญหานําวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ และส่วนท่ีสองในรูปแบบของการวิจัยแบบ       
การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ซึง่ถือเป็นข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data)  เพ่ือศกึษาถึง
ความผกูพนัของลกูค้า และปัจจยัในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน
และซมัซงุ 
 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 

3.1.1 แหล่งข้อมูลสาํหรับการวิจัยเอกสาร 
เป็นการศกึษาค้นคว้าจากแหลง่ข้อมลูประเภทเอกสารตา่งๆ ท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือตา่งๆ ซึง่

สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเทา่นัน้ ในช่วงเวลาตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถงึเดือน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  เพ่ือศกึษาถงึการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ 

ได้แก่ บทความ เว็บไซต์ วิดีทศัน์ หนงัสือพิมพ์ออนไลน์  
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3.1.2 แหล่งข้อมูลสาํหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
3.1.2.1 ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา

สนิค้าซมัซงุ 
1) คณุ บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี 
ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายส่ือสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและ  ไอทีบริษัท  

ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จํากดั 
2) ผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสนิค้า 
การคัดเลือกแหล่งข้อมูล จะคัดเลือกเฉพาะผู้ ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ี

เปล่ียนตราสนิค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแบง่ออกเป็น  3 กลุม่ กลุม่ละ 8 คน รวมเป็น 24 
คน โดยใช้ในการคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เป็นผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสินค้า ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งแบ่งตามระดบัความ
ผกูพนัได้ 4 ระดบัตามคําถามวดัระดบัความผกูพนัของ Gallup (2006) คือ 

1) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged Customers)  
2) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง (Engaged Customers)  
3) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 
4) ลกูค้าท่ีไมมี่ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้า (Actively Disengaged) 
แต่การสํารวจเบือ้งต้นพบว่า ไม่พบกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีไม่มีความผกูพนัต่อตราสินค้า ผู้วิจยั

จึงทําการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 24 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged Customers)  
2) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง (Engaged Customers)  
3) ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 2 แหลง่ข้อมลู ดงันี ้
 
3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data)  
โดยการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 

3.2.1.1 แหลง่ข้อมลูประเภทบคุคล  
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1) การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสินค้า ซึ่ง
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยเป็นผู้ ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน โดยการสํารวจ
เบือ้งต้นพบว่า ไม่พบกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูในกลุ่มลกูค้าท่ีไม่มีความผกูพนัตอ่ตราสินค้า ผู้วิจยัจึงทําการ
สมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 3 กลุม่ กลุม่ละ 8 คน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กลุม่ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged  
Customers) 

(2) กลุ่มลูกค้าท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

(3) กลุ่ ม ลู ก ค้ า ท่ี มี ค ว ามผู กพัน ต่ อ ต ร าสิ น ค้ า ใน ร ะดับ ต่ํ า 
(Disengaged) 

2) การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง คือ คณุบุญสืบ จนัทร์แจ่มศรี ผู้จดัการอาวุโส   ฝ่ายส่ือสาร
การตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ในส่วนของการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตราสินค้า
ไอโฟน ทางผู้ วิจัยได้ติดต่อและทําหนังสือขอทําการสัมภาษณ์กับผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนแล้ว แตไ่ด้รับการปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูจาก
ทางบริษัทแอปเปิล้ เซ้าท์ เอเชีย (ประเทศไทย) เน่ืองจากทางบริษัทแอปเปิล้ เซ้าท์ เอเชีย (สงิคโปร์) 
สํานกังานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไม่อนุญาตให้ทางบริษัทแอปเปิล้ เซ้าท์ เอเชีย 
(ประเทศไทย) เปิดเผยข้อมลู 

 
3.2.2 แหล่งข้อมูลทุตยิภมิู (Secondary Data)  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2552 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.2.2.1 บทความและข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์     
ส่ือสงัคมออนไลน์ ฯลฯ 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 
 

งานวิจยันีใ้ช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา โดยสามารถแบ่งตาม 2 ส่วน กลา่วคือ สว่นท่ี 1 
ศึกษาการใช้กลยุทธ์และเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) ท่ีใช้
สมัภาษณ์กับผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง 
และสว่นท่ี 2 เป็นการศกึษาปัจจยัในการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผู้บริโภค 
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาในสว่นของการสมัภาษณ์เชิงลกึ คือ คําถามคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู 
(Screening Questions) เพ่ือท่ีจะคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้
มากท่ีสุด และแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide) ซึ่งใช้แนวคิดเร่ือง           
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้าและการส่ือสารการตลาด มาเป็นกรอบอ้างอิงในการกําหนดประเด็น
คําถาม โดยมีแนวคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้

 
3.3.1 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษาในส่วนของการศึกษาการใช้กลยุทธ์และ

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนที่ซัมซุง 
3.3.1.1 แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุ (Interview Guide) 
1) กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ บริษัท ไทยซมัซุง 

อิเลคโทรนิกส์ จํากดั เป็นอยา่งไร ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั 
2) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัดเลือกใช้ส่ือใดบ้างในการ

ส่ือสารการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั 
3) ส่ือใดท่ี บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัด ให้ความสําคญัใน

การทําการส่ือสารการตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด และส่ือใดท่ีท่านคิดว่า บริษัท 
ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิกส์ จํากดั ใช้แล้วมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

4) ในอนาคต บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัดจะมีการสื่อสาร
การตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปทางทิศทางใด 
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3.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจ
เปล่ียนตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่จากผู้บริโภค 
3.3.2.1 คําถามคัดเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Screening 

Questions) 
1) สว่นท่ี 1 แนวคําถามทัว่ไป 

(1) อาย ุ อาชีพ 
(2) คณุเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากตราสนิค้าใดมาเป็นตราสนิค้าใด 

2) สว่นท่ี 2 คําถามเก่ียวกบัความผกูพนั โดยการวดัคา่คะแนน (Rating 
Scale) เป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินคําตอบ (Likert Scale) ตามคําถามวดัระดบัความผกูพนัของ Gallup (2006) ซึง่มีทัง้หมด 
11 ข้อ แบ่งเป็นการวดัความผูกพนัด้านเหตผุล การวดัความผูกพนัด้านอารมณ์ในระดบัความ
เช่ือมัน่ในตราสินค้า การวดัความผูกพนัด้านอารมณ์ในระดบัความซ่ือสตัย์ในตราสินค้า การวดั
ความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความภมูิใจในตราสนิค้าและระดบัความผกูพนัสงูสดุ คือ  การวดั
ความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า โดยมีคําถามดงัตอ่ไปนี ้

การวดัความผกูพนัด้านเหตผุล  
1) ท่านมีความพงึพอใจโดยรวมในตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัมากน้อย

เพียงใด 
2) ท่านมีความต้องการท่ีจะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด 
3) ท่านมีความต้องการท่ีจะแนะนําในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัให้

เพ่ือนหรือคนท่ีเก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด 
การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า 
1) ท่านคิดว่า ท่านสามารถเช่ือมัน่ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนันีไ้ด้

มากน้อยเพียงใด 
2) ท่านคิดว่า ท่านได้รับทกุอย่างท่ีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี    ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนันีบ้อก

ไว้มากน้อยเพียงใด 
การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า 
1) ท่านรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด 
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2) ถ้าเกิดปัญหากับตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ท่านคิดว่าท่าน
สามารถได้รับการแก้ปัญหาอยา่งเป็นท่ีน่าพอใจมากน้อยเพียงใด 

การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า 
1) ท่านรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันีม้ากน้อยเพียงใด 
2) ท่านรู้สกึว่า ท่านได้รับการให้เกียรติจากตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 

หรือไม ่
การวดัความผกูพนัด้านอารมณ์ในระดบัความหลงใหลในตราสนิค้า 
1) ท่านคิดว่าตราสินค้านีเ้ป็นตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัเหมาะสม

สําหรับท่านมากน้อยเพียงใด 
2) หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนันี ้ท่านจะรู้จกัอึดอดัใจ ลําบาก

ใจ มากน้อยเพียงใด 
 จากคําถามเก่ียวกับความผูกพนั ข้อท่ี 1-11 นัน้จะมีเกณฑ์ให้คะแนนโดยจะใช้มาตรวดั

แบบ 5-Pointed, Likert Scales ดงันี ้
    มากท่ีสดุ  5 คะแนน 
    มาก   4 คะแนน 
    ปานกลาง  3 คะแนน 
    น้อย   2 คะแนน 
    น้อยท่ีสดุ  1 คะแนน 

โดยจากผลคะแนนรวมทัง้หมดสามารถแบ่งประเภทของผู้บริโภคตามระดบั  ความผกูพนั
ออกเป็น 4 กลุม่ ตามการคดิคํานวณช่วงคะแนนเตม็ 5 คะแนน ได้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
  

1) คะแนน 4.01- 5.00  คือ ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

2) คะแนน 3.01-4.00  คือ ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง 
(Engaged customers)  

3) คะแนน 2.01-3.00  คือ ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 
4) คะแนน 1.01-2.00 คือ ลกูค้าท่ีไมมี่ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้า (Actively Disengaged)

    
 



80 

3.3.2.2 แนวคําถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Interview Guide) 
1) ส่วนท่ี 1 แนวคําถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตรา

สนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(1) ปัจจยัทางด้านราคา (Price) และค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน (Switching 

Cost) 
(ก) ท่านคิดว่าราคามีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือไม ่อยา่งไร 
(ข) ท่านคิดว่าการท่ีท่านต้องเรียนรู้เก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ

เก่ียวกบั ตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมดมีสว่นทําให้ท่านตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้าหรือไม ่
เพราะเหตใุด 

(ค) ท่ านคิ ด ว่ า กา ร ท่ี ท่ าน ต้อ ง ใ ช้ เ วลา ในการ เลื อก ซื อ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี   ตราสนิค้าใหมมี่สว่นทําให้ท่านไมต้่องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้าหรือไม ่อยา่งไร 

(ง) ท่านคิดว่าการท่ีท่านต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับจาก
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีมีมากกว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ มีส่วนทําให้ท่านไม่
ต้องการเปลี่ยนตราสนิค้าหรือไม ่อยา่งไร 

(2) ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
(ก) ท่านคดิวา่คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลตอ่การเปล่ียน

ตราสนิค้าหรือไม ่อยา่งไร 
(ข) ท่านคิดว่าตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้

เลือกหลากหลายรุ่นมีสว่นกระตุ้นให้ท่านต้องการเปลี่ยนตราสนิค้าหรือไม ่อยา่งไร 
(ค) ท่านคดิวา่การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  มีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมากขึน้นัน้เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้ท่านตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
หรือไม ่อยา่งไร 

(3) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า (Brand Image) 
(ก) ท่านคิดว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่า

คูแ่ขง่ มีสว่นทําให้ท่านตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าหรือไม ่
(ข) ท่านคดิวา่ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมี       

ความน่าเช่ือถือ มีสว่นทําให้ท่านจะตดัสนิใจเปล่ียนไปใช้ตราสนิค้านัน้ๆ หรือไม ่
(ค) ท่านคิดว่าภาพลกัษณ์ของตราสินค้ามีผลให้ท่านตดัสินใจ
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เลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนัหรือไม ่เพราะเหตใุด 
(ง) ท่านคดิวา่ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ี

ยอมรับของสงัคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า
ของท่านหรือไม ่อยา่งไร 

(4) ปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication : IMC) 

(ก) การสง่เสริมการขาย มีผลมากน้อยเพียงใดตอ่การเปล่ียนมา
ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนัของท่าน 

(ข) การโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ท่าน
เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนัหรือไม ่อยา่งไร 

(ค) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดมีส่วนทําให้ท่าน
เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าในปัจจบุนั หรือไมอ่ยา่งไร 

(ง) ท่านคดิวา่การแนะนําของพนกังานขายมีผลตอ่การตดัสนิใจ
เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนัหรือไม ่อยา่งไร 

(จ) การทําโฆษณาของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีท่านใช้อยู ่
มีสว่นทําให้ท่านยงัคงใช้ตราสนิค้านัน้ตอ่ไปและไมเ่ปล่ียนไปใช้ตราสนิค้าอ่ืนหรือไม ่อยา่งไร 

(5) ปัจจยัด้านอิทธิพลจากสงัคม ( Social Recommendation) 
(ก) ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าใน

เว็บไซต์ตา่งๆมีผลทําให้ท่านเปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ หรือไม ่เพราะเหตใุด 
(ข) ท่านคิดว่าการแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ตราสนิค้านัน้ๆ มีสว่นทําให้ท่านตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือไม ่อยา่งไร 
(ค) การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นักแสดง ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตรา

สนิค้านัน้ๆ มีสว่นกระตุ้นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของท่านหรือไม ่
(ง) เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัวของท่านมีอิทธิพลตอ่การ

เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าในปัจจบุนัของท่านหรือไม ่อยา่งไร 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้นํารายละเอียดข้อมลูทัง้จากข้อมลูปฐมภมูิและข้อมลูทุติยภูมิ 
มาใช้ โดยผู้ วิจัยจะนําข้อมูลรายละเอียดทัง้หมดท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและจากเอกสาร
ตา่งๆมาประมวลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย 1) วิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ
ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือตา่งๆ ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.
2558 ซึง่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ถึงการส่ือสารการตลาดของ
ทัง้สองตราสินค้า 2) วิเคราะห์ถึงการส่ือสารการตลาดจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงและ 3) วิเคราะห์จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสินค้า ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยแยก
ประเด็นวิเคราะห์เป็นด้านความผูกพนัของลูกค้ากับตราสินค้า รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้า โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในบทท่ี 2 มาเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “การสื่อสารการตลาด ความผกูพนัและปัจจยัในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี” ครัง้นี ้แบง่ผลการศกึษาออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ผลการศกึษาท่ีได้จาก
การวิจัยเอกสาร (Document Research) ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดของตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงในประเทศไทยท่ีสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ สว่นท่ี 2 ผลการศกึษา
จากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกับความผูกพนัต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและส่วนท่ี 3   
ผลการศึกษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีทําการสมัภาษณ์กับผู้ ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง เพ่ือศกึษาถึง
การใช้กลยทุธ์และเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงในประเทศไทย
และทําการสมัภาษณ์กับผู้ ท่ีเปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือ
ศึกษาถึงระดับความผูกพันของลูกค้า และปัจจัยในการตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษาดงักลา่วได้ดงันี ้
 
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของตราสินค้า

โทรศัพท์เคล่ือนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 
 

การศึกษาในส่วนนีเ้ป็นการวิจัยเอกสาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาดของตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุในประเทศไทยท่ี
สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ เพ่ือศกึษาการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสนิค้าไอโฟนและซมัซงุในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  
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4.1.1 โทรศัพท์เคล่ือนที่ตราสินค้าซัมซุง 
 จากการศึกษาข้อมูล ด้านเอกสารต่างๆ  ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการ ส่ือสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซัมซุงในประเทศไทย ประกอบกับบทสัมภาษณ์ของผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานด้านการสื่อสารการตลาด โดยทางผู้วิจยัเน้นวิเคราะห์ศกึษาการส่ือสาร
การตลาดเฉพาะรุ่นท่ีโดดเด่นท่ีสดุของซมัซุงเพียง 2 รุ่นเท่านัน้ กล่าวคือ รุ่นกาแล็คซี่ เอส และ    
กาแล็คซี่ โน้ต ซึ่งทัง้สองรุ่นเป็นรุ่นท่ีซมัซุงให้ความสําคญัและทําการส่ือสารการตลาดอย่างครบ
วงจร และอีกทัง้ในระดับราคาของทัง้สองรุ่นมีระดับใกล้เคียงกับราคาของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี      
ตราสินค้าไอโฟนท่ีผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาการใช้การส่ือสารการตลาดเช่นกัน ซึ่งจะทําให้            
การวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันและเห็นถึงแนวทางการทําการส่ือสารการตลาดท่ีชัดเจน ซึ่ง
สามารถรายงานผลการศกึษาได้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1.1 ข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุในประเทศไทย 
หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการและการส่ือสารการตลาดด้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน

ประเทศไทยนัน้อาจต้องย้อนไปเม่ือประมาณ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา เป็นท่ีทราบกนัเป็นอย่างดีว่า ตรา
สินค้า ท่ี ได้ รับความนิยมจากผู้ บ ริโภคและมีส่วนแบ่งตลาดสูง ท่ีสุดในยุคสมัยนัน้  ก็ คือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี   ตราสินค้าโนเกีย (Nokia) ยุคนัน้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือว่ายังไม่จัดว่าเป็น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีทนัสมยั (Smartphone) โทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัใช้งานเพียงแค่โทรเข้า รับสาย 
และฟังก์ชัน่อ่ืนๆ เพียงเล็กน้อย โดยในขณะนัน้มีเพียงโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าโนเกียท่ีทําการ
ส่ือสารการตลาด ส่วนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงนัน้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากนกัเม่ือ
เทียบกับตราสินค้า โนเกีย จนเม่ือ พ.ศ. 2553 ซมัซุงเร่ิมท่ีจะนําเอาระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
(Android) เข้ามาใช้กบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของตนเป็นครัง้แรก ซึง่แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบตัิการท่ี
ผู้ ใช้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application) สามารถเพิ่มความสามารถต่างๆ ให้กับ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการนีไ้ด้ นอกจากนีร้ะบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยังเป็นท่ี
แพร่หลายและโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลากลายตราสินค้าต่างก็เลือกใช้ระบบปฏิบัติการนีก้ับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของตน โดยซมัซุงเร่ิมจากรุ่นกาแล็คซี่ ไอ 7500 (Galaxy i7500) และตอ่มาคือรุ่น
กาแล็คซ่ี สปิกา (Galaxy Spica i5700) จนนํามาซึง่การทําส่ือสารการตลาดของซมัซุงอย่างจริงจงั 
โดยในช่วงแรกนัน้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ยงัไม่พฒันามากนกั จนมาถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมั
ซุงรุ่น กาแล็คซี่ เอส (Galaxy S) ซึ่งถือเป็นรุ่นท่ีถือได้ว่าซัมซุงเร่ิมทําการตลาดในธุรกิจ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยา่งจริงจงัในประเทศไทย 
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โดยการเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ (Galaxy) ซึง่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกา
แล็คซี่รุ่นแรกท่ีเร่ิมจําหน่ายในไทย ก็คือ รุ่นกาแล็คซี่เอส (Galaxy S) ซึง่เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์รุ่นแรก ภายใต้แนวคิด “Smartphone for Smart Life” 
(โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือชีวติท่ีชาญฉลาด) ท่ีสร้างความน่าสนใจจากผู้บริโภคด้วยหน้าจอขนาด 4 นิว้ 
โดยใช้เทคโนโลยีความคมชดัของจอแบบ Super AMOLED พร้อมกบัหน่วยประมวลผล (CPU) ท่ี
เร็วท่ีสดุในยุคนัน้ จึงทําให้โทรศพัท์รุ่นนีไ้ด้รับความสนใจ ตามท่ีคณุวิชยั พรพระตัง้ ผู้ อํานวยการ
ธุ ร กิจโทรคมนาคม  บริษัท  ไทยซัมซุง  อิ เลคโทรนิคส์  จํากัด  ไ ด้ใ ห้สัมภาษณ์เ ก่ียวกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้วา่  

 
“จากความทุ่มเทและเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนอย่างต่อเน่ือง ทําให้ซัมซุง
ทะยานสู่ความสําเร็จสูงสุด จากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูลกาแล็คซี่ 
(Samsung Galaxy Family) ซึง่เป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการ แอนดรอยด์ 
(Android) ท่ีมีแพลตฟอร์มแบบ “เปิด” เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนมือถือท่ีไม่มีข้อจํากัดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ โดยมี     
แอปพลิเคชัน่ให้ผู้ ใช้สามารถดาวโหลดได้กว่าส่ีแสนแอพ อีกทัง้ยงัมีศกัยภาพการ
ใช้งานท่ีสงูและคล่องตวัมากไม่ว่าจะเป็นในด้านความรวดเร็ว ความสะดวกและ
ใช้งานง่ายของระบบแอนดรอยด์ โดยซัมซุงได้นําเสนอสมาร์ทโฟนตระกูล         
กาแลค็ซี่หลากหลายรุ่นเพ่ือขยายประสบการณ์สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์พร้อมตอบ
รับความต้องการของผู้ บริโภคทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ซัมซุง กาแล็คซี่ คูเปอร์ 
(Samsung Galaxy Cooper) ซมัซุง กาแล็คซี่ ฟิต (Samsung Galaxy Fit) ซมัซุง 
กาแล็คซี่ มินิ (Samsung Galaxy Mini) และสมาร์ทโฟนหวัหอกอย่างซมัซุง      
กาแล็คซี่ เอส (Samsung Galaxy S) และซมัซุง กาแล็คซี่ เอส ท ู(Samsung 
Galaxy S II) ท่ีได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทัว่ทกุมมุโลก ไม่
ว่าจะเป็น เอเชีย ยุโรป และอเมริกาโดยล่าสุดทัง้สองรุ่นนีส้ามารถทําลายสถิติ
ยอดขายสงูสดุถึง 30 ล้านเคร่ืองทัว่โลกหลงัจากเปิดตวัอย่างเป็นทางการ สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ ซมัซุงตอกยํา้ความเป็นผู้ นําตลาดสมาร์ทโฟน ด้วยการนําเสนอ
นวตักรรมสมาร์ทโฟนท่ีมีความหลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสอดรับทุกการใช้
ชีวิตของผู้บริโภคภายใต้กลยทุธ์ “A Mobile For Every Lifestyle” พร้อมทัง้
เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
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ด้านการปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์และตกแตง่จดุขายหน้าร้านกว่า 400 ร้านค้าทัว่
ประเทศให้มีความสวยงามทันสมัยพร้อมเพิ่มจํานวนเคร่ืองจริง (Real Set) 
สําหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ บริโภคมากยิ่งขึน้ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดและการขายท่ีซมัซุงร่วมมือกบัโอเปอเรเตอร์ 3 รายใหญ่ ทําให้สามารถ
เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคในประเทศไทยได้อยา่งครอบคลมุ พร้อมทัง้โปรโมชัน่พิเศษสดุ
จากโอเปอเรเตอร์แตล่ะคา่ย กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดครบวงจร 360 องศา ท่ี
ครอบคลมุทัง้อะโบฟเดอะไลน์และบีโลว์เดอะไลน์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างกระแสความแรงของซมัซุงสมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้ นํา
ความคิดในสังคมและสังคมออนไลน์ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี ้ซัมซุงได้
จัดเตรียมกิจกรรมทางการตลาดไว้อย่างเต็มกําลังสําหรับโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุด  
“ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส ทู ไวท์” ตลอดจน “ซมัซุง กาแล็คซี่ แท็บ 8.9” และ                
“ซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต” ท่ีกําลงัจะเปิดตวัในเมืองไทยเร็วๆ นี ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
รุ่นเหล่านีถื้อเป็นผลิตภณัฑ์หัวหอกหลกัของซมัซุงในไตรมาสสดุท้ายของปีท่ีจะ
ช่วยผลักดันธุรกิจโทรคมนาคมของซัมซุงให้เติบโตไปถึงเป้าหมาย ทัง้นีซ้ัมซุง
มัน่ใจว่าด้วยความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการออกแบบอย่างเหนือชัน้ของ
สมาร์ทโฟน “ซัมซุง กาแล็คซี่ แฟมิล่ี” พร้อมกิจกรรมการส่ือสารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยผลักดันธุรกิจ
โทรคมนาคมของซมัซงุในช่วงโค้งสดุท้าย ให้เป็นผู้ นําตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศ
ไทยด้วยอตัราการเตบิโตท่ี 50% ภายในสิน้ปีอยา่งแน่นอน” (Flashfly, 2011a) 

 
4.1.1.2 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง ในปี 

พ.ศ. 2553 โฆษณาซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอสทางโทรทศัน์  
จากบทสมัภาษณ์ของคณุวิชยั พรพระตัง้จะเห็นได้ชดัเจนว่า ซมัซุงต้องการท่ีจะ

เพิ่ม   การตระหนกัรู้ของผู้บริโภคในโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงมากขึน้ รวมถึงคณุภาพและ
นวตักรรมต่างๆ ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของซมัซุงผ่านการทําการส่ือสารการตลาดอย่างครบวงจร 
โดยในช่วงเร่ิมแรกของการสร้างตราสินค้าซมัซุงให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ซมัซุง
เลือกใช้การโฆษณาทางส่ือตา่งๆ เป็นบนัไดก้าวแรก โดยเร่ิมท่ีการทําภาพยนตร์โฆษณาซมัซุง กา
แล็คซี่ เอส (Samsung Galaxy S) ดงัภาพท่ี 4.1 โดยท่ีซมัซุงเลือกใช้นกัแสดงและผู้ มีช่ือเสียงมา
ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านโฆษณา คือ ณฐัติมา อินทรปาณ ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมท่ีสะท้อนบคุลิกภาพ
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ของผู้หญิงยุคใหม่ท่ีเลือกใช้เทคโนโลยี อีกทัง้ใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงอย่าง เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
และณเดชณ์ คกิูมิยะ ซึง่เป็นนกัแสดงท่ีได้รับความนิยมในขณะนัน้ ซึง่ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นในการ
ส่ือสารการตลาดของซมัซงุท่ีทําให้ซมัซงุเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 โฆษณาซมัซงุกาแลค็ซี่ เอสทางโทรทศัน์  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2553. 
 

ซึง่นอกจากรุ่นกาแล็คซี่ เอส แล้วณเดชณ์ยงัเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบัซมัซุงรุ่นอ่ืนๆ 
ด้วย ไมว่า่จะเป็นซมัซงุมอนเต้ (Samsung Monte) ซึง่ถือวา่กลยทุธ์การโฆษณาโดยใช้นกัแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงทําให้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงเป็นท่ีรู้จักมากขึน้อย่างรวดเร็ว และส่งผลไปถึงยอดขายท่ี
เพิ่มขึน้นอกจากภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์แล้ว ซมัซุงยงัใช้การสง่เสริมการขายซึง่ในขณะนัน้          
การสง่เสริมการขายของโทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัไมเ่ป็นท่ีนิยมสําหรับการทําการตลาด ซมัซงุใช้กลยทุธ์
ในการแจกของแถมเพ่ือส่งเสริมไปกบัการขาย เม่ือลกูค้าซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีกาแล็คซี่ เอส จะ
ได้รับของแถมเป็นท่ีเพิ่มหน่วยความจําโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (SD Card) และ บลทููธ (Bluetooth)     
ดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2 การสง่เสริมการขายของซมัซงุรุ่นกาแลค็ซี่เอส  
แหล่งที่มา: Sylenth, 2011. 
 

แต่ทว่าในประเทศไทยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ เอสรุ่นแรกนัน้กลบัยงัไม่เป็น
ท่ีรู้จกัและยอมรับจากผู้บริโภคมากนกั ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงได้วาง
จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแลค็ซี่ เอส สอง (Galaxy S II) ซึง่ซมัซุงได้พฒันาผลิตภณัฑ์ขึน้โดย
มีหน้าจอท่ีใหญ่ขึน้เป็น 4.3 นิว้ ใช้เทคโนโลยีหน้าจอท่ีดีขึน้และคมชดัมากขึน้ คือ เทคโนโลยี 
Super AMOLED Plus ใช้หน่วยประมวลผลแบบคู ่(Dual-core Processor) ความเร็ว 1.2 GHz 
และตวัเคร่ืองท่ีมีความบางลงจากรุ่นแรกคือบางเพียง 8.7 มิลลิเมตร ภายใต้แนวคิด “Vivid-Fast-
Slim” (ชดัเจน-รวดเร็ว-บาง) ซึง่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ เอส สองนีเ้ป็นรุ่นท่ีผู้บริโภคชาวไทย
เร่ิมรู้จกัมากขึน้ หลงัจากการท่ีซมัซงุได้เผยแพร่โฆษณาซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอสออกไป ก็ทําให้ผู้บริโภค
รู้จกัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุในตระกลูกาแลค็ซี่มากขึน้  

4.1.1.3 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง ในปี 
พ.ศ. 2554 ซมัซุงเน้นการสง่เสริมการขายและการจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดของรุ่นกาแล็คซี่ 
เอส สอง 

สําหรับกาแล็คซี่ เอส สอง (Galaxy S2) นัน้ผู้บริโภคให้ความสนใจใน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ตราสนิค้าซมัซงุมากขึน้ ซมัซุงจึงเน้นใช้การสง่เสริมการขายเพ่ือเพิ่มยอดขายให้
มากขึน้ โดยเน้นไปท่ีการเข้าร่วมงานไทยแลนด์ โมบายล์ เอ็กซ์โป (Thailand Mobile Expo) ในการ
สร้างความน่าสนใจในการเปิดตวัเป็นครัง้แรกของกาแล็คซี่ เอส สองภายในงาน ซึง่ภายในงานก็มี
การสง่เสริมการขายหลายรายการท่ีดงึดดูใจให้ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้ามากขึน้ โดยการเปิดตวัครัง้
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นีไ้ด้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผู้บริโภค โดยผู้ ท่ีต้องการซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนีต้้องตอ่แถวซือ้ 
นบัเป็นปรากฏการณ์ครัง้แรกของซมัซุงท่ีสามารถสร้างความต่ืนตาต่ืนใจและทําให้ลกูค้าเกิดความ
สนใจได้มากขนาดนี ้นอกจากนัน้การส่งเสริมการขายด้วยการผ่อนชําระร่วมกบับตัรเครดิตต่างๆ 
โดยสามารถผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบีย้เป็นเวลา 10 เดือน หรือท่ีเรียกว่า 0% 10 เดือน ซึง่ถือว่า
เป็นการส่งเสริมการขายท่ีดงึดดูใจและทําให้ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็นจํานวนมากในการซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในขณะนัน้ การสง่เสริมการขายลกัษณะนีมี้สว่นกระตุ้นยอดขายให้กบัตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุในขณะนัน้เป็นอยา่งมาก  

นอกจากรุ่นนีแ้ล้ว ซมัซุงยงัเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแนวใหม่ท่ีเรียกว่า Phablet  
โดยเป็นการทําให้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองหนึ่งกลายเป็นทัง้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีทันสมัย 
(Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) ในเคร่ืองเดียวกนั ด้วยขนาดหน้าจอ 5.3 นิว้ ท่ีมาพร้อม
ปากกาท่ีเรียกว่า    S pen กบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และระบบประมวลผลแบบคู ่ (Exynos 
Dual core) ความเร็ว 1.4GHz, มีกล้องหน้าและหลงัครบ หน่วยความจําภายใน 16GB, RAM 
1GB และรองรับสําหรับการเลน่วิดีโอ ความคมชดัสงูแบบ Full HD โดยทางซมัซุงได้ออกทําการ
สํารวจตลาดก่อนท่ีจะผลิตเคร่ืองรุ่นนีอ้อกมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งพบว่า
ลกูค้าสว่นใหญ่ใน 9 ประเทศนัน้ ใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสําหรับการเลน่อินเทอร์เน็ต 89% และ
อีเมลล์ (e-mail) 85% เลน่เกมส์ 79% ซึง่คนสว่นใหญ่ยงัต้องการเคร่ืองท่ีมีหน้าจอขนาดใหญ่ แต่
ยงัสามารถพกพาได้สะดวก จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการคดิค้นและวางจําหนา่ยซมัซงุรุ่นกาแลค็ซี่ โน้ต
(Galaxy Note) (Smartmobile, 2011) 

1) การโฆษณาทางโทรทศัน์ของซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต 
การเปิดตวัของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงรุ่นกาแล็คซี่ โน้ต ทางซมัซุงร่วมมือ

กับทางผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในการเปิดตัวในการขายครัง้แรกกับเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เอไอเอส (AIS) โดยทําโฆษณาเปิดตวัซึง่ทําให้เป็นท่ีสนใจแก่ลกูค้าเป็นอยา่งมาก 

ดงัภาพท่ี 4.3 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.3 

แหล่งที่มา: 
 

ไทยใส่เพียง
โฆษณาต้อ
โทรศพัท์เคล่ื
ท่ีสุดของซมั
เก่ียวกบัการใ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 

แหล่งที่มา: 
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โน้ตท่ีทําโดย
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ภาพที่ 4.5 

แหล่งที่มา: 
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ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมมาร่วมงานกนัเป็นจํานวนมาก โดยงานจดัขึน้ท่ีรอยลั พารากอนฮอลล์ (Royal 
Paragon Hall) อย่างหรูหรา นอกจากนัน้ในงานยงัมีการนําเสนอฟังก์ชัน่ตา่งๆ ของกาแล็คซี่ เอส 
สามภายในงานอีกด้วย (Naseler, 2012) ดงัภาพท่ี 4.6  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6 บรรยากาศงาน “Samsung Blue Galaxy Night”  
แหล่งที่มา: Naseler, 2012. 
 

นอกจากนีซ้มัซุงยงัได้จดังานเปิดตวัสงัคมออนไลน์ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงกา
แล็คซี่เอส สาม ภายใต้ช่ือ “Samsung Galaxy S3 Society” โดยภายในงานซมัซุงได้เปิดตวัสงัคม
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีออนไลน์ คือ “ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส ทรี โซไซตี”้ (Samsung Galaxy S III Society) 
ซึ่งเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิด ข้อมูลข่าวสาร รสนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) ของผู้ ใช้ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส สาม พร้อมกับใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
ได้แก่ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ก้อง กมลสทุธ์ิ ทพัพะรังสี และแดน เหตระกูล ซึ่งทัง้ 3 คนเป็น
ตวัแทนของคนรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบการออกแบบตลอดจนฟังก์ชัน่การทํางานของซมัซุงกาแล็คซี่ เอส 
สาม ก่อให้เกิดการบอกต่อแพร่หลายในสงัคมออนไลน์ โดยลา่สดุได้เกิดกระแสการถ่ายภาพด้วย
การโพสต์หน้า “เซย์ ชทู” (Say Shoot) และแชร์ผ่านสงัคมออนไลน์ในวงกว้าง ซึง่คําว่า “ชทู” มา
จากคําสัง่ยอดนิยมท่ีผู้ใช้ ซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอส สาม ชอบใช้การสัง่งานด้วยเสียงในกล้องถ่ายรูปของ
มือถือซมัซุง กาแล็คซี่ เอส สามนัน่เอง พร้อมกนันีซ้มัซุงยงัเตรียมเชิญชวนผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบและ
ตดิตามซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส สาม มาร่วมเป็นสว่นหนึง่ใน ซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอส ทรี โซไซตี ้ท่ีจะพบกบั



93 

กิจกรรมสดุพิเศษเฉพาะสมาชิกในระดบัพิเศษนีเ้ท่านัน้ (จารย์บอย, 2555) ซึง่ในงานเปิดตวัซมัซุง 
กาแล็คซี่ เอส ทรี โซไซตีนี้ ้นายวิชยั พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซมัซุง 
อิเลคโทรนิคส์ จํากดั ได้ให้สมัภาษณ์วา่  

 
“หลงัจากเปิดตวัอย่างเป็นทางการไม่ถึง 4 เดือน ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส 3 

(Samsung Galaxy S III) ได้รับกระแสช่ืนชมจากผู้บริโภคทัว่โลก สง่ให้ยอดขาย
กาแล็คซ่ี เอส 3 ทัว่โลกทะยานไปกว่า 10 ล้านเคร่ือง ในเวลาเพียง 2 เดือน สง่ผล
ให้ซมัซงุครองบลัลงัก์อนัดบัหนึ่งในตลาดมือถือระดบัโลกหลงัจบไตรมาส 2 อย่าง
สวยงาม สําหรับในเมืองไทย มีกระแสการพดูถึงและเฝ้าคอยจากผู้บริโภคกลุ่มท่ี
หลงใหลในเร่ืองเทคโนโลยีเป็นจํานวนมาก และหลงัจากเปิดตวัอย่างเป็นทางการ
ครัง้แรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน ซมัซุง บลู กาแล็คซี่ ไนท์ เม่ือต้น
เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ยิ่งส่งให้กระแสดงักระหึ่มขึน้มากกว่าเดิม เกิดการบอก
ต่อและการทดลองใช้ในคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดารา เซเลบริตี  ้นักธุรกิจ 
คนทํางานรุ่นใหม่ และผู้ นําความคิดในโลกออนไลน์ โดย ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส 3 

ตอบโจทย์ทัง้ในการทํางานและไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตวัของคนกลุ่มนี ้ทําให้ซมัซุง  
กาแล็คซี่ เอส 3 ในเมืองไทยได้รับการตอบรับล้นหลามไม่แพ้ต่างประเทศ ด้วย
กระแสความร้อนแรงของซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอส 3 ในประเทศไทย ทําให้คนหนัมาให้
ความสนใจและทดลองใช้ซมัซุงกาแล็คซี่ เอส 3 มากขึน้ จึงเกิดเป็นคอมมนิูตีข้อง
กลุ่มคนใช้ซมัซุง กาแล็คซี่  เอส 3 ขึน้ รวมทัง้บรรดาดาราเซเลบริตีแ้ถวหน้าของ
เมืองไทยก็หนัมาใช้ซมัซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ด้วยเช่นกนั ด้วยฟังก์ชนัการทํางาน
ฉลาดลํา้ท่ีทําให้ทกุชีวิตสะดวกสบายคลอ่งตวัมากขึน้ บวกกบัดีไซน์ท่ีสวยงาม ทํา
ให้คนกลุม่นีต้กหลมุรัก ซมัซงุ กาแลค็ซี่ เอส 3 จนประกาศตวัเป็นสาวกได้อย่างไม่
ยากเย็น” 

“ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือผลิตภัณฑ์ต้องใช้แล้วดีจริง ทําให้ชีวิตดีขึน้ 
สะดวกสบายขึน้จริง คนกลุม่ท่ีเป็นผู้ นําความคิด (Opinion Leader) จึงช่วยบอก
ต่อผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และบอกต่อแบบปากต่อปากในกลุ่มคนรู้จัก 
(Word-of-Mouth) ซึง่จะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของซมัซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ถึง
ความเป็นสมาร์ทโฟนท่ีมาแรงท่ีสดุ ในขณะนีใ้ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ ทําให้ผู้ ใช้รู้สกึภมูิใจ
ท่ีได้เป็นเจ้าของ ส่วนคนท่ียงัไม่ได้ใช้ก็อยากทดลองใช้ เพ่ือให้แคมเปญนีป้ระสบ
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ผลสําเร็จ ซมัซุงยังได้วางกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดครบวงจรแบบ 360 
องศา ครอบคลมุทัง้ส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือในร้านค้า ส่ือนอก
บ้าน ขนส่งมวลชน เพ่ือบอมบาร์ดให้แคมเปญนีเ้ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ
ไทย ซึง่ซมัซุงได้ทําภาพยนตร์โฆษณาถึง 3 เวอร์ชัน่ด้วยกนันําโดยพรีเซ็นเตอร์ทัง้ 
3 คน ซึง่จะออกอากาศ ทัว่ประเทศในวนัท่ี 7 กนัยายนนี ้โดยซมัซุงตัง้เป้าว่า    
การเปิดตวั ซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส 3 โซไซตี ้ในครัง้นีจ้ะได้รับการตอบรับอยา่งรวดเร็ว
กลายเป็นคอมมูนิตีย้อดนิยมท่ีสุดแห่งหนึ่งภายในเวลาอันใกล้ และต่อยอดให้
กระแสความแรงของผลติภณัฑ์พุง่ทะยานอยา่งไมห่ยดุยัง้” (จารย์บอย, 2555)  

 

 
 
ภาพที่ 4.7 โฆษณาซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส สาม ชดุ “Welcome to Samsung Galaxy S3 Society”  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2555ก. 
 

ในปีนีน้อกจากกาแล็คซี่ เอส สามท่ีเป็นรุ่นท่ีซมัซุงทําการส่ือสารการตลาดเป็น
อยา่งมากแล้ว อีกรุ่นหนึง่ท่ีซมัซงุเปิดตวัในปีนีก็้คือ ซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต สองท่ีซมัซุงเปิดตวัโดยการ
จดังาน Samsung Mobile Unpacked Bangkok 2012 เพ่ือเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้โดยมี
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงอย่างเจน่ี เทียนโพธ์ิสวุรรณ ร่วมงานในวนันีด้้วย ดงัภาพท่ี 4.8 นอกจากนีย้งัมี
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นักแสดงและผู้ มีช่ือเสียงในสังคมมากมายเข้าร่วมงาน โดยในงานมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมากขึน้ของกาแล็คซ่ี โน้ต สอง ไม่ว่าจะเป็นปากกา S pen ท่ีมีฟังก์ชัน่การทํางานท่ีมากขึน้ 
การแบง่การทํางานเป็นสองหน้าตา่งและจดุเดน่อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 บรรยากาศงาน Samsung Mobile Unpacked Bangkok 2012 เพ่ือเปิดตวัซมัซุง     

กาแลค็ซี่ โน้ต สอง  
แหล่งที่มา: SamsungParty, 2012. 
 

1) การโฆษณาทางโทรทศัน์ของซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต สอง 
การโฆษณาทางโทรทัศน์ของกาแล็คซี่ โน้ต สอง (Galaxy Note 2) 

นอกจากจะใช้โฆษณาท่ีใช้ชดุเดียวทัว่โลก (Global Advertising) มาใสคํ่าบรรยายภาษาไทยกํากบั
เหมือนท่ีเคยเผยแพร่ทางโทรทศัน์เหมือนกบัรุ่นท่ีแล้ว คือ ซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต ดงัภาพท่ี 4.9 แล้ว 
ในรุ่นนีซ้มัซุงยงัมีโฆษณาทางโทรทศัน์อีกหนึ่งชุด ช่ือชุดว่า “โน้ส อดุม เลิกเด่ียว” โดยเลือกใช้พรี
เซ็นเตอร์เป็น โน้ส อดุม แต้พานิช ท่ีมีช่ือเสียงและมีช่ือเดียวกนักบัช่ือรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้
ทําให้โฆษณานีเ้ป็นท่ีน่าสนใจ ผู้บริโภคจดจําได้ง่ายและบอกต่อกันในวงกว้าง ซึ่งในโฆษณาได้
แสดงถึงการใช้งานและเทคโนโลยีปากกา S pen ท่ีพฒันามากขึน้ รวมถึงจุดเด่นต่างๆท่ีซมัซุง
ปรับปรุงขึน้เพ่ือผู้บริโภค ดงัภาพท่ี 4.10 



96 

 
 
ภาพที่ 4.9 โฆษณาทางโทรทศัน์ซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ส สอง ชดุ “คดิอะไร ทําได้เลย” 
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2555ข. 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 โฆษณาทางโทรทศัน์ซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต สอง ชดุ “โน้ต อดุม เลกิเด่ียว”      
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556ก. 
 

2) การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดและการสง่เสริมการขายของซมัซงุ
รุ่นกาแลค็ซี่ เอส สามและรุ่นกาแลค็ซี่ โน้ต สอง 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้สองรุ่นนีไ้ด้เข้าร่วมงาน Mobile Expo Showcase 
2012 โดยมีผู้บริโภคจํานวนมากให้ความสนใจ โดยซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต สองยงัคงใช้การส่งเสริม
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การขายแบบให้ผู้บริโภคสามารถผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบีย้ หรือท่ีผู้บริโภคคุ้นเคยกนัดี คือผ่อน
ชําระดอกเบีย้ 0% 10 เดือนรวมถึงการแจกของแถมตา่งๆ อีกด้วย ดงัภาพท่ี 4.11 

 

 
 
ภาพที่ 4.11 การสง่เสริมการขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุรุ่นกาแลค็ซี ่เอส สาม และกาแลค็ซี่ โน้ต 

สอง ในงาน Mobile Expo Showcase 2012  
แหล่งที่มา: Picha Roma, 2013. 
 

นอกจากงาน Mobile Expo Showcase แล้วซมัซุงยงัเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี
อยา่งงาน Commart Comtech 2012 ซึง่มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคอย่าง
การแจกของแถมตา่งๆ ท่ีผู้บริโภคจะได้นําไปใช้กบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ เช่น S Pebble  เคร่ืองเลน่
เพลง MP3 และเคสโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีผู้บริโภคสามารถออกแบบได้เอง ดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที่ 4.12 การส่งเสริมการขายของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซัมซุง รุ่นกาแล็คซี่ เอส สาม ในงาน 

Commart Comtech  
แหล่งที่มา: Painaidii.com, 2012. 
 

3) การประชาสัมพัน ธ์ โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ของซมัซงุ ในปี พ.ศ. 2555 

จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2555 นี ้นอกจากซมัซุงจะทําการส่ือสารการตลาด
โดยใช้หลากหลายเคร่ืองมือ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้การประชาสมัพนัธ์
โดยการจดังานเปิดตวั (Event Marketing) การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาด การโฆษณาและ
การสง่เสริมการขายแล้ว ในช่วงเดือนมิถนุายนของ ปี พ.ศ. 2555 ทางซมัซุงได้ทําการประชาสมัพนัธ์
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดตัวโครงการเพ่ือสังคม 
“Samsung Hope for Children” (ซมัซงุ โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น – ซมัซงุสร้างนกัคดิ) กระตุ้นให้เดก็ไทย
คิดนอกกรอบ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชน โดยร่วมมือกับอาจารย์รัศมี 
ธันยาธร วิทยากรและผู้ เช่ียวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ระดบัแถวหน้าของเมืองไทย คิดค้น
หลกัสตูรใหม่ เพ่ือพฒันากระบวนการคิดนอกกรอบอย่างมีระบบขึน้เป็นครัง้แรก โดยทีมชนะเลิศ
จะได้รับโอกาสไปทศันศึกษาอาณาจกัรแห่งนวตักรรมท่ีซมัซุง ประเทศเกาหลี (ประภาวรรณ ทอง
แท่ง, 2555) โดยภายในงานเปิดตวัโครงการนี ้นางจันทร์วิภา พิพัฒนกุล ผู้ อํานวยการฝ่าย
การตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับโครงการ 
“Samsung Hope for Children” วา่ 

 



99 

 “ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ ซมัซุงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
คณุภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึน้ให้แก่ผู้คนทัว่โลก รวมถึงการมุ่งเน้นพฒันาในเร่ืองของเด็ก
และการศึกษาเป็นสําคญั จนเกิดเป็นโครงการเพ่ือสงัคมภายใต้ช่ือ “Samsung 
Hope for Children (ซมัซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้น)” ขึน้ทัว่โลก ท่ีผ่านมาซมัซุง
ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพ่ือมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การ
เรียนรู้ รวมไปถึงท่ีอยู่อาศยั และความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กและเยาวชน ใน
ประเทศไทย อาทิ Samsung Hope for Home โครงการให้ท่ีพกัพิงและความรัก
ความอบอุ่นแก่เด็กกําพร้า ร่วมกับโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ Samsung 
Hope for Harmony โครงการสร้างผู้ นําเยาวชนให้แก่สงัคมร่วมกบัมลูนิธิรัฐบรุุษ 
พลเอก เปรม ติณสลูานนท์ และ Samsung Hope for Future โครงการมอบ
โอกาสอนาคตทางการศกึษาผา่นเทคโนโลยีอนัทนัสมยัของซมัซงุ” 
   “ซัมซุงเช่ือมั่นว่าโครงการนี  ้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้ นให้สังคมไทย
ตระหนักถึงความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชนไทยพร้อม
สง่เสริมสนบัสนนุการสร้างจิตสํานึกท่ีดีและช่วยพฒันาให้เด็กและเยาวชนอนัเป็น
อนาคตของชาติให้เติบโตขึน้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุค่าและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือช่วยพฒันาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต อีกทัง้อาจารย์ท่ี
ได้เข้าร่วมโครงการยงัสามารถนําความรู้จากหลกัสตูร ของโครงการ Samsung 
Hope for Children – ซมัซุงสร้างนกัคิด ไปพฒันากาเรียนการสอนเพ่ือตอ่ยอด
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ รวมถึงตวัเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการเองก็สามารถนํา
ความรู้ไปพฒันาตวัเอง เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนัตอ่ไป ซึง่ซมัซงุได้เลือก แพนเค้ก – 
เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมเป็นทูตโครงการ เพ่ือร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการและ
ร่วมเป็นกําลงัใจให้แก่เยาวชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ อีกทัง้ยงัร่วมทํากิจกรรมกบัผู้ ท่ี
ผา่นการคดัเลือกเข้าแคมป์กบัซมัซงุอีกด้วย” (ประภาวรรณ ทองแท่ง, 2555) 

 
4.1.1.5 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง ในปี 

พ.ศ. 2556 
1) การโฆษณาของซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส ส่ี 
จากความสําเร็จของซมัซุงกาแล็คซี่ เอส สาม ทําให้ในปีต่อมา คือปี 

พ.ศ. 2556 ทางซมัซุงได้วางจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่เอส ส่ี (Galaxy S IV) ภายใต้
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แนวคิด “Life Companion ให้มือถือเป็นทกุอย่างให้คณุ” ท่ีมีการพฒันาคณุสมบตัิท่ีพฒันาขึน้มา
จากรุ่นก่อน อีกทัง้ยังมีการใช้การสื่อสารการตลาดท่ีดึงดูดใจผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทําให้
ยอดขายของรุ่นนีส้งูขึน้และรับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมากขึน้ โดยซมัซุงยงัคงใช้โฆษณา
ทางโทรทศัน์โดยยงัคงใช้พรีเซ็นเตอร์คนเดิม คือ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ท่ีเป็นตวัแทนของผู้หญิง
ยุคใหม่ท่ีช่ืนชอบเทคโนโลยีท่ีทันสมยั โดยในโฆษณาชุดนีเ้หมือนเป็นการส่งข้อความจากซมัซุง 
โดยตอบคําถามท่ีว่านกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นพรีเซ็นเตอร์นัน้ยอมรับและใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมั
ซุงจริงหรือ ซึง่โฆษณาชดุนีก็้สร้างกระแสอย่างมากจนถึงกบัมีกลุม่คนต่างๆนําไปทําคลิปล้อเลียน
คําพดูข้อชมพูท่ี่วา่ “ยอมรับคะ่ วา่ซมัซงุเคร่ืองแรกได้มาเพราะเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้เค้า” นอกจากนัน้
โฆษณาชดุนีย้งัส่ือให้เห็นถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้หญิงยคุใหม่ท่ีชอบเข้าสงัคม
และนิยมการถ่ายภาพและสง่ตอ่ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีเหมาะสมกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกา
แล็คซี่ เอส ส่ี ในโฆษณาชดุ “เพราะอะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ Samsung Galaxy” ดงัภาพท่ี 4.13 
โดยซมัซุงหวงัว่าโฆษณาชดุนีจ้ะทําให้ผู้บริโภคยอมรับตราสินค้าซมัซุงและมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียน
มาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุมากขึน้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 โฆษณาทางโทรทศัน์ของซมัซุง กาแล็คซี่ เอส ส่ี ชดุ “เพราะอะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ 

Samsung Galaxy” 
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556ข. 
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นอกจากโฆษณาชุด  “เพราะอะไร  "ชมพู่ "  ถึงยอมรับ  Samsung 
Galaxy” แล้ว ซมัซุงยงัได้เผยแพร่โฆษณาอีกชดุหนึ่งท่ีนําเสนอเก่ียวกบัคณุสมบตัิใหม่ท่ีเพิ่มขึน้มา
และทําให้ผู้บริโภคเห็นถึงการพฒันาเทคโนโลยีของซมัซุงนัน่ก็คือฟังก์ชั่นการแปลภาษา S –
Translator ท่ีเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้เป็นเคร่ืองแปลภาษาให้ผู้ ใช้ได้ ดงัภาพท่ี 4.14 ซึง่โฆษณา
ชุดนีเ้ป็นโฆษณาท่ีใช้โฆษณาทั่วโลก แต่เม่ือนํามาโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศไทยจึงมีคํา
บรรยายไทยและเสียงพากษ์ภาษาไทยกํากบัด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.14 โฆษณาทางโทรทศัน์ของซมัซุง กาแล็คซี่ เอส ส่ี ชุด “S-Translator ต่างภาษาก็

เข้าใจกนั”  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556ค. 
 

และในปี พ.ศ. 2556 อีกรุ่นหนึ่งท่ีซมัซุงนํามาจําหน่าย ก็คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ 
โน้ต สาม (Galaxy Note 3) ซึง่รุ่นนีเ้ป็นรุ่นท่ีมีผู้บริโภครอคอยและติดตามอยู่เป็นจํานวนมากอีกรุ่น
หนึง่ทีเดียว 

2) การโฆษณาของซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต สาม 
ซัม ซุ ง ก า แล็ ค ซี่  โ น้ ต  สาม เ ปิ ดตั ว ค รั ้ง แ ร ก ใน ง านมหก ร รม

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Thailand Mobile Expo 2013 โดยซมัซุงได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาสมัผสัเคร่ือง
จริงและสามารถซือ้ได้งานนีอี้กด้วย นอกจากนีสํ้าหรับการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ ซมัซุงก็ยงัคง
ใช้พรีเซ็นเตอร์คนเดิมก็คือ  โน้ส อดุม แต้พานิช ท่ีมาบอกเล่าถึงการใช้งานและจดุเด่นของปากกา 
S Pen ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีพฒันาขึน้จากรุ่นก่อน ทําให้ผู้ ใช้สะดวกสบายมากขึน้และเป็นได้มากกว่า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี อีกทัง้ภายในโฆษณาชดุ “โน้ส อดุม อวดโฉม Galaxy Note 3 ใหม”่  นี ้โน้ส อดุม
ยงัได้แสดงออกถึงความประทบัใจท่ีได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนีด้้วย โดยภาพยนตร์โฆษณาชดุนีไ้ม่
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เพียงออกอากาศทางช่องโทรทัศน์เท่านัน้ ยงัถูกใช้โฆษณาในโทรทัศน์ท่ีเปิดในรถไฟฟ้าบีทีเอส 
(BTS) อีกด้วย  ดงัภาพท่ี 4.15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.15 โฆษณาซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต สาม ชดุ “โน้ส อดุม อวดโฉม Galaxy Note 3 ใหม”่  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556ง. 
 

อีกทัง้ทางซมัซุงยงัได้เผยแพร่โฆษณาท่ีได้ใช้โฆษณาทัว่โลก แต่นํามา
โฆษณาในประเทศไทยแล้วใส่คําบรรยายและเสียงพากษ์ภาษาไทยกํากับ ในช่ือชุดว่า “Sweet 
Dream” (ฝันหวาน) ซึง่นําเสนอถึงคณุสมบตัิท่ีพิเศษขึน้ของปากกา S pen ท่ีนําเสนอว่าปากกา S 
pen สามารถเปล่ียนทกุลายเส้นให้กลายเป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้และทําให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ 
ดงัภาพท่ี 4.16 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.16 โฆษณาซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต สาม ชดุ “Sweet Dream”  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2556จ. 
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อีกทัง้ซมัซุงยงัใช้การโฆษณาผ่านการท่ีให้นักแสดงใช้ในรายการหรือ
ละครต่างๆ ท่ีเรียกว่า Product Placement ท่ีทําให้ผู้ชมละครได้มีโอกาสได้เห็นการใช้งาน 
คณุสมบตัิพิเศษและรูปทรงของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต สาม ซึง่นอกจากจะเป็นวิธี
หนึ่งท่ีใช้ดึงดดูใจผู้ ท่ีชมรายการหรือละครแล้ว ยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยการให้
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุง เป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจของผู้ ท่ีจะเปล่ียนมา
ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี   ซมัซงุอีกทางหนึง่ด้วย 

นอกจากการโฆษณาของซมัซุงทางโทรทศัน์ หรือการโฆษณาผ่านการ
ใช้ในรายการหรือละครตา่งๆ (Product Placement) แล้ว ในปี พ.ศ. 2556 นีท้างซมัซุงยงัเล็งเห็น
ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไปจากเดิม กล่าวคือ มีการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตมากขึน้กว่าส่ือ
ดัง้เดิมอย่างส่ือโทรทัศน์ ทางซัมซุงจึงได้ใช้ผลวิจัยเชิงลึกของกูเกิล (Google) ท่ีได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีพบว่าปัจจบุนัหน้าจอโทรทศัน์เป็นอปุกรณ์ท่ีธรรมดามากท่ีสดุท่ีผู้บริโภค
ใช้ในเวลาเดียวกบัท่ีใช้หน้าจออ่ืนๆ ดงันัน้แผนโฆษณาทางโทรทศัน์ในปัจจบุนัจําเป็นต้องผสานไป
กบักลยทุธ์ดิจิทลัเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้ากบัผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซมัซุงจึง
เลือกใช้งบประมาณในการซือ้โฆษณาบนสื่อดิจิทลั (Digital) เพิ่มขึน้จากเดิม 2 เท่า  (ASTV 
ผู้จดัการออนไลน์, 2556ข) ซึง่นายสทิธิโชค นพชินบตุร ผู้ อํานวยการธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทย
ซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จํากดั ได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้วา่ 
 

 “ซมัซุงได้วางแผนท่ีจะทําการซือ้ส่ือโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัเพิ่มขึน้ 2 เท่า
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยซมัซุงมองว่าส่ือใหม่ดงักลา่วนีจ้ะสามารถเข้าไปตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยคุใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ทัง้นีจ้ะยงัไม่ทิง้ส่ือหลกัอย่างส่ือ
สิ่งพิมพ์และทีวี เน่ืองจากสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยทางด้านการนําเสนอข้อมลูเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ได้เป็นจํานวนมาก ส่วนส่ือทีวีนัน้จะสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้ดีในวง
กว้าง” 

“การใช้ส่ือดิจิทัลจะไม่ใช่เพียงการลงโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่จะมี
กิจกรรมอ่ืนๆ เสริมเข้าไปด้วย การเลือกลงในส่ือใดนัน้จะพิจารณาว่าเม่ือลงไป
แล้วคุ้มกบัยอดขายท่ีได้รับหรือไม ่โดยปัจจบุนัพบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนหน้าจอ 
ไมว่า่จะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี และโทรทศัน์ ประมาณ 82% หรือประมาณ 
9.8 ชั่วโมงต่อวัน เม่ือเทียบกับเวลาท่ีไม่อยู่บนหน้าจอมีเพียง 18% เท่านัน้” 
(ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ข) 
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จากบทสัมภาษณ์ของนายสิทธิโชค นพชินบุตร ผู้ อํานวยการธุรกิจ
โทรคมนาคม บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด สอดคล้องกับบทสมัภาษณ์ของนายวิชัย     
พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จํากดั ท่ีได้ให้สมัภาษณ์
เก่ียวกบัการเน้นการทําการส่ือสารการตลาดด้านดิจิทลัของซมัซุงกาแล็คซี่ เอส ส่ี ท่ีเพิ่มขึน้อย่าง
มากในปี พ.ศ.2556 และเป้าหมายในการวางจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้โดย นายวิชยั พรพระ
ตัง้ ได้ให้สมัภาษณ์วา่ 

 
"ในปีนีซ้ัมซุงเน้นการทําตลาดด้านดิ จิทัลเพิ่มขึ น้จากปีท่ีผ่านมา

หลายเท่าตวั ซึง่จะรวมเข้าไปกบัการทําตลาดแบบ 360 องศา ซึง่จะเน้นเพิ่มเติม
ในส่วนของการจดักิจกรรมให้ลกูค้าได้สมัผสัและทดลองใช้งานจริงก่อนตดัสินใจ
ซือ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าซือ้ Galaxy S4 ไปแล้วจะพอใจกับประสิทธิภาพและการ
ทํางานของผลติภณัฑ์" 

“ในส่วนของเป้าหมายในการวางจําหน่าย Galaxy S4 ทางซมัซุงเช่ือมัน่
ว่าจะสามารถนําเข้าสินค้าเข้ามาเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า เพียงแตไ่ม่
สามารถให้ปริมาณของท่ีจะเข้ามาทําตลาดในช่วงแรกได้ ทําให้ต้องจบัตาดกูัน
ตอ่ไปวา่เม่ือผา่นพ้น 1-2 เดือนจะมีปริมาณสนิค้าท่ีวางจําหน่ายไปเพียงใด” 

“ขณะเดียวกนัยงัเตรียมความพร้อมในการขยายศนูย์บริการทัว่ประเทศ 
จากปัจจุบนัอยู่ท่ี 20 แห่ง เพิ่มเป็น 45 แห่งภายในสิน้ปีนี ้รองรับการขยายตลาด
ไปยงัต่างจงัหวดั ตอบรับกบัการเปิดให้บริการเครือข่าย 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 
GHz ท่ีคาดว่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเปล่ียนจากฟีเจอร์โฟนมาใช้งาน    
สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึน้” 

“ซึง่หลงัจากการเปิดตวัอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวนันี ้(3 พ.ค.) ก็
จะทยอยปล่อยโฆษณาตามโทรทศัน์ และป้ายส่ือโฆษณากลางแจ้ง ทัง้นี ้ในช่วง
วนัท่ี 10 - 16 พฤษภาคม 2556 ทางซมัซุงจะมีการจัดงานบริเวณลานพาร์ค     
พารากอน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้สัมผัส และทดลองใช้งานเคร่ืองภายในช่วงเวลา
ดงักลา่ว” (ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 2556ข) 

 
3) การสง่เสริมการขายด้วยการลดราคา แจกของแถม และผ่อนชําระ

ผา่นบตัรเครดติโดยไมเ่สียดอกเบีย้ของซมัซงุกาแลค็ซี่เอส ส่ีและซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต สาม 



สง่เสริมการข
ดงึดดูใจผู้บริ
ยงัคงมีให้ผู้บ

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17

แหล่งที่มา: 

 

จะเป็นช่วงเท
ภาพท่ี 4.18 
ปกต ิดงัภาพ

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.18

แหล่งที่มา: 

 

ขายต่างๆไม่ว
รโภคด้วยของ
บริโภคได้เลือก

 การส่งเสริ
Mobile Ex

Samsung P

ทศกาลตรุษจีน
และการสง่เส

พท่ี 4.19 

 การสง่เสริ
Thaimobile

นอกจากโฆ
ว่าจะเป็นการ
แถมมากมาย
กเพ่ือซือ้โทรศั
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xpo 2013  
Party, 2013. 

นอกจากนีซ้
น รับเครดติเงิ
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มการขายโทร
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ฆษณาแล้วซมั
รสง่เสริมการข
ย รวมถึงการ
ศพัท์เคล่ือนท่ี 

องโทรศพัท์เค

 

ซ้มัซุงได้ใช้กา
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4. 
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อกเบีย้ ก็

Thailand 

างๆ ไม่ว่า
เดือน ดงั
จากราคา

ลตรุษจีน   
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ภาพที่ 4.19 การสง่เสริมการขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงกาแล็คซี่ เอส ส่ีและกาแล็คซี่ โน้ต สาม 

ในช่วงฤดรู้อน ปี 2014  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2557ก. 
 

4) การประชาสัมพันธ์โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ของซมัซงุ ในปี พ.ศ. 2556 

จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2556 นอกจากซมัซุงจะทําการส่ือสารการตลาด
โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การจดั
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) การโฆษณาและการส่งเสริมการขายแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2556 นีท้าง ซมัซุงได้ทํากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสงัคมด้วยกนัหลายกิจกรรมในปีนี ้โดยเร่ิม
ตัง้แตช่่วงต้นปี คือ เดือนมกราคม ทางซมัซุงได้เปิดตวัโครงการ “Samsung Galaxy Gift for Life” 
(“ซมัซุง กาแล็คซ่ี กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์” ช่วยเหลือเด็กไทยให้มีสขุภาพดี) เชิญชวนคนไทยร่วมกนัทําสิ่ง
ดีๆ กบักิจกรรม   “1 คลิกพลิกชีวิตน้อง” มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีขาดแคลนให้แก่สถาบนั
สขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายใดๆ ผ่าน “แอปพลิเคชัน่กา
แล็คซี่ กิฟท์และเฟซบุ๊ค" เพ่ือสร้างอนาคตของชาติ สร้างสขุภาพเด็กไทยให้แข็งแรง โดยการมอบ
สขุภาพท่ีดีและคืนความสมบูรณ์แข็งแรงให้เด็กไทย พร้อมร่วมกนัแบ่งปันความรักให้กบัเด็กไทย 
ด้วยการร่วมกนัเป็นสว่นหนึ่งในการผลกัดนัให้เด็กไทยทัว่ประเทศเติบโตขึน้ อย่างสมบรูณ์แข็งแรง
ทัง้ทางร่ายกายและจิตใจ (AdminTabletD, 2556) ซึง่ภายในงานเปิดตวัโครงการนี ้นายวิชยั พร
พระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ให้สมัภาษณ์
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เก่ียวกบัโครงการนีว้า่ 
 

“เม่ือปีท่ีผ่านมาสมาร์ทโฟน แท็บและโน้ตจากตระกูลซัมซุง กาแล็คซี่ 
ได้รับการตอบรับท่ีดีอย่างล้นหลาม จากผู้บริโภคทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการตอบ
แทนกลับคืนสู่สังคม ซัมซุงจึงได้สร้างสรรค์แคมเปญเพ่ือสังคมล่าสุด “ซัมซุง      
กาแล็คซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์” – Samsung Galaxy “Gift for Life” เพ่ือมอบเงิน
สําหรับจดัซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีจําเป็นสําหรับช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ไทยผู้ เข้ารับการรักษาในสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 
ซึ่งมีจํานวนมากประมาณปีละกว่า 350,000 ราย ให้กลับมามีสุขภาพท่ีดีและ
สมบรูณ์แข็งแรง ซึง่เป็นไปตามเจตนารมย์ของซมัซุงทัว่โลกในการสร้างสรรค์และ
พฒันาโครงการท่ีสามารถช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัเด็กและเยาวชนทัว่โลก” 
(AdminTabletD, 2556) 

 
ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซมัซุงได้ทํากิจกรรม

เพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ืองโดยรวมพลงัทํากิจกรรมพฒันาโรงเรียนห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี นําโดย นาย
วิชยั พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากดั ได้เดินทาง
ไปทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม ณ โรงเรียนห้วยใหญ่  ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 
เพ่ือเป็นการตอกยํา้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของซมัซุง เน่ืองจากซมัซุงเล็งเห็นถึง
ความสําคญัของการจดัหาทรัพยากรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในประเทศไทย 
สําหรับกิจกรรมครัง้นี ้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้ร่วมกนัทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาโรงเรียน ไม่ว่า
จะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นท่ีทรุดโทรมให้กลบัมาสดใสอีกครัง้ 
มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาให้แก่เด็กนกัเรียน และร่วมกนัสร้างโรงเพาะเห็ดเพ่ือการแจกจ่าย
และบริโภคในโรงเรียน นอกจากนีซ้มัซุงยงัได้ร่วมกนัเลีย้งอาหารว่าง และจดักิจกรรมสนัทนาการ
เพ่ือให้น้องๆ นกัเรียนได้ร่วมสนกุกนัอีกด้วย การทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมครัง้นีช้ว่ยสร้างรอยยิม้ให้กบั
เด็กนกัเรียน คณุครู และสร้างความอ่ิมใจให้กบัผู้บริหารและพนกังานทุกคนซมัซุงเป็นอย่างมาก           
(Nueng, 2013) 

ในเดือนตลุาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซมัซุงยงัคงทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม
อยา่งตอ่เน่ืองจากกิจกรรมก่อนๆ โดยซมัซงุได้เปิดตวัโครงการเพ่ือสงัคม “Read for the Blind” ใน
วนัไม้เท้าขาวโลก ชวนคนไทยอ่านหนงัสือให้คนตาบอดผ่านแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
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ครัง้แรก โดยร่วมมือกบัองค์กรชัน้นําอ่ืนๆ อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial 
Bank) เอไอเอส (AIS) และกเูกิล (Google) (ฐิตารีย์ ธนิกสนุนันิธิมา, 2556) 

นอกจากนีใ้นเดือนธนัวาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซมัซุงยงัคงทํากิจกรรม
เพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยได้เปิดตวัโครงการ “ซมัซุง สร้างพลงัการเรียนรู้สูอ่นาคต” (Samsung 
Smart Learning Center) โดยโครงการนีมุ้่งสง่เสริมการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เน้นการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน ( Problem Based Learning) ซึง่แนวคิดนีค้รูไม่ใช่ผู้จดัการทกุสิ่ง
ทกุอย่าง ผู้ เรียนต้องได้ลงมือปฏิบตัิเอง สร้างความรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากขึน้  หลังจากทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงนํามาวิเคราะห์และพัฒนาแนว
ทางแก้ไขด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนัน้ซัมซุงจึงได้สร้างนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่ง
อนาคต Samsung Smart Learning Center ซึง่เป็นแนวคิดห้องเรียนแห่งอนาคต ท่ีมุ่งนํา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร ครู
สามารถก้าวข้ามข้อจํากัด ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสู่การพฒันาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยังเป็นแหล่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการท่ีจะศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ จากฐานข้อมูลท่ีหลากหลาย ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนในสหสาขาวิชาเพ่ือค้นหา
คําตอบ รวมถึงสร้างส่ือเพ่ือแบ่งปันการค้นพบและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ อ่ืน โดยในปี พ.ศ. 
2556 นี ้ซมัซุงได้ดําเนินโครงการนําร่องในการสร้างศนูย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart 
Learning Center ในโรงเรียนต้นแบบจํานวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จ.เพชรบรูณ์ 
โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา จ.ลพบุรี โรงเรียนภกูระดึงวิทยาคม จ.เลย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.
เพชรบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั จ.ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมงุ จ.ชลบุรี 
โรงเรียนวดัทุ่งหลวง จ.สรุาษฎร์ธานีโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนขลงุรัชดาภิเษก จ.
จนัทบรีุ และโรงเรียนคลองบ้านพร้าว จ.ปทมุธานี และจะขยายผลสูโ่รงเรียนทัว่ประเทศตอ่ไป  

ตอ่มาในเดือนมีนาคมของปี พ.ศ. 2557 ทางซมัซุงได้วางจําหน่ายซมั
ซงุกาแลค็ซี่ เอส ห้า (Galaxy S V) และในเดือนตลุาคมซมัซงุได้วางจําหน่ายซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต 4 
(Galaxy Note 4) ซึง่ซมัซงุก็ได้ใช้การสื่อสารการตลาดผา่นเคร่ืองมือตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1.6 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง ในปี 
พ.ศ. 2557-2558       การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดในงานเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุง 
กาแลค็ซี่ เอส ห้า 

งานเปิดตวัอนัยิ่งใหญ่ท่ีซมัซุงร่วมมือกบัผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอ
ไอเอส (AIS) ท่ีมีนกัแสดงและผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมให้เกียรตมิาเปิดงานอยา่งคบัคัง่ โดยเฉพาะ 
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นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงอย่างพลอย เฌอมาลย์ ได้เข้าร่วมสมัผสักับซมัซุงกาแล็คซี่ เอส ห้าเป็นครัง้
แรกในประเทศไทย ดงัภาพท่ี 4.20 

 
ภาพที่ 4.20 บรรยากาศงานเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส ห้า  
แหล่งที่มา: Octopatr, 2014. 
 

1) การโฆษณาของซมัซงุกาแลค็ซี่ เอส ห้า 
สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงกาแล็คซี่ เอส ห้า ท่ีนําเสนอคณุสมบตัิ

ใหม่อย่างกันนํา้ กันฝุ่ น และคุณสมบัติเด่นท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คือ คุณสมบัติประหยัด
พลงังานสงูสดุท่ีสามารถทําให้ใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ตอ่เน่ืองอีก 1 วนัแม้ว่าจะเหลือแบตเตอร่ี
เพียง 10% ซึ่งรุ่นนีซ้มัซุงใช้โฆษณาท่ีใช้ทัว่โลก โดยใช้บทบรรยายเป็นภาษาไทยและเสียงพากษ์
ภาษาไทยกํากบั ซึง่เผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์ เพ่ือท่ีจะให้ผู้บริโภครู้สกึว่าซมัซุงเป็นตราสินค้าระดบั
โลก ท่ีน่าสงัเกตคือโฆษณาของกาแล็คซี่ เอส ห้าในครัง้นีไ้ม่ได้ใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นนกัแสดงไทยท่ีมี
ช่ือเสียงเหมือนรุ่นก่อนๆ อย่างรุ่นกาแล็คซี่เอสสามและรุ่นกาแล็คซี่เอสส่ีท่ีใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นชมพู ่
อารยา เอ ฮาร์เก็ต และรุ่นกาแล็คซี่โน้ตสองและกาแล็คซี่โน้ตสามใช้พรีเซ็นเตอร์เป็น โน้ส อดุม แต้
พานิช แต่ใช้เป็นโฆษณาท่ีทางซมัซุงใช้เผยแพร่ทัว่โลก แต่ใส่บทบรรยายและใช้เสียงพากษ์เป็น
ภาษาไทยกํากบัแทน ดงัภาพท่ี 4.21 
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ภาพที่ 4.21 โฆษณาทางโทรทัศน์ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงรุ่นกาแล็คซี่ เอส ห้า ชุด “Ultra 
Power Saving Mode” 

แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2557ข. 
 

ต่ อม า ใน เ ดื อนตุ ล าคม  ขอ ง ปี  พ .ศ .  2557 ซัม ซุ ง ไ ด้ เ ปิ ดตั ว
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอีกรุ่นท่ีถือว่าเป็นท่ีน่าสนใจมากรุ่นหนึ่ง คือ  ซมัซุงรุ่น กาแล็คซี่ โน้ต ส่ีท่ีมาพร้อม
กบัคณุสมบตัใิหมท่ี่น่าสนใจและปากกา S pen ท่ีพฒันาให้สมจริงเหมือนปากกาจริงๆ มากยิ่งขึน้ 

2) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดและการส่งเสริมการขายใน
งานเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี 

การเปิดตวัของซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ี ครัง้แรกนัน้ ซมัซุงจดังานเปิด
ตวัอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้ พร้อมเชิญนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงและนกัวาดภาพการ์ตนูช่ือดงัแห่งยุค ครู
ปาน โอ๋ ฟตูอง หทยัรัตน์ เจริญชยัชนะ และซนัเตอ๋ ยศนนัท์ วฒุิกรสมบตัิกลุ มาร่วมวาดลวดลาย
ตามความถนดัพร้อมทัง้เลา่เร่ืองราวสดุประทบัใจกบัการใช้ปากกา S Pen ภายในงาน (T-tech, 
2014) นอกจากนีท้างซมัซุงยงัได้ทําการเปิดตวัซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ีอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้ภายใน
งาน Thailand Mobile Expo 2014 ในวนัท่ี 2-5 ตลุาคม 2557 ท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิตต์
โดยภายในงานมีนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงอย่างเจน่ี เทียนโพธ์ิสวุรรณ มาแนะนําฟังก์ชัน่ถ่ายรูปเซลฟ่ี 
(Selfie) โดยปุ่ ม ชตัเตอร์หลงัเคร่ือง (Welovechannel, 2014) ดงัภาพท่ี 4.22 
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ภาพที่ 4.22 บรรยากาศการเปิดตวัซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต ส่ีภายในงาน Thailand Mobile Expo 

2014 โดยมีเจน่ี เทียนโพธ์ิสวุรรณเข้าร่วมเปิดตวัด้วย  
แหล่งที่มา: Welovechannel, 2014. 
 

ซึ่งภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจเข้ามาสมัผัสและซือ้เคร่ือง ด้วย
กระแสความนิยมของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนีทํ้าให้มีผู้ลงช่ือจองช่ือเคร่ืองภายในงานเป็นจํานวน
มาก โดยทางซัมซุงได้จัดการส่งเสริมการขายโดยใช้วิธีลดราคาค่าเคร่ืองให้กับผู้ ท่ีจองหรือซือ้
ภายในงานสามารถซือ้เคร่ืองในราคา 24,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท อีกทัง้ยงัจดัการ
สง่เสริมท่ีน่าสนใจคือ ถ้าลกูค้าซือ้หรือจองเคร่ืองภายในงานเป็นคนท่ี 1-100 ของแตล่ะวนัจะได้รับ
ของแถมมลูค่ากว่า 8,000 บาท แต่ถ้าลกูค้าซือ้หรือจองเคร่ืองภายในงานเป็นคนท่ี 101-200 ของ
แต่ละวนัจะได้รับของแถมมลูค่ากว่า 7,000 บาทและถ้าลกูค้าซือ้หรือจองเคร่ืองภายในงานไม่ทนั 
200 คนแรกของแตล่ะวนัก็ยงัได้รับของแถมมลูคา่กว่า 5,000 บาท (Benbenz99, 2014) ซึง่นบัว่า
เป็นการสง่เสริมการขายท่ีดงึดดูใจผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบและรอคอยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นกาแล็คซี่ โน้ต 
ส่ีเป็นอย่างมาก จากงานเปิดตวัครัง้นีทํ้าให้ยอดขายทําให้ซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ีเพิ่มขึน้เป็นอย่าง
มาก 

3) การโฆษณาของซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี 
สําหรับการโฆษณาของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ต ส่ีนัน้ ซัมซุงได้ใช้เป็น

โฆษณาท่ีใช้เผยแพร่ทัว่โลกและใช้บทบรรยายเป็นภาษาไทยและเสียงพากษ์เป็นภาษาไทยกํากบั 
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เพ่ือคงภาพลกัษณ์ความเป็นตราสินค้าระดบัโลก โดยได้เผยแพร่จํานวนหลายชุดด้วยกนั โดยชุด
แรกเร่ิมเผยแพร่ครัง้แรกทางส่ือโทรทศัน์ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของปี 2014 คือชดุ “เขียนให้ชีวิต 
เป็นได้มากกว่าท่ีคิด” ท่ีมุ่งนําเสนอคณุสมบตัิท่ีมีการพฒันาให้สงูขึน้ของปากกา S Pen ท่ีทําให้
เห็นถึงความสามารถของปากกากบัฟังก์ชัน่การจดบนัทึก S Note ท่ีมีการพฒันาสงูขึน้จนให้
ความรู้สกึเหมือนกบัใช้ปากกาจริงๆและสามารถปรับแก้จากภาพถ่ายได้ง่ายและสะดวก ดงัภาพท่ี 
4.23 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.23 โฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ี ชดุ “เขียนให้ชีวิต เป็นได้มากกว่า

ท่ีคดิ”  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2557ค. 
 

โฆษณาชดุท่ีสองเผยแพร่ตามมาในช่วงเดือน ธนัวาคมของปี 2014 นัน้ 
คือชดุ “สมาร์ทโฟนท่ีส่ือทัว่โลกให้การยอมรับ” ท่ีนําเสนอให้เห็นการออกแบบและรูปทรงท่ีสวยงาม
ของซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ีในระยะใกล้ รวมถึงนําเสนอคํากลา่วของผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในแตล่ะวงการ ผู้ มี
ช่ือเสียงท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของแต่ละเว็บไซต์ ท่ีมาบอกเล่าถึง
ความรู้สกึท่ีดีท่ีมีตอ่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี เป็นประโยคสัน้ๆ ดงัภาพท่ี 4.24 
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ภาพที่ 4.24 โฆษณาซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี ชดุ “สมาร์ทโฟนท่ีส่ือทัว่โลกให้การยอมรับ” 
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2557ง. 
 

ตอ่มาในช่วงเดือนมกราคม ของปี 2015 ซมัซุงได้เผยแพร่โฆษณาชดุท่ี
สาม ผา่นทางส่ือโทรทศัน์ ในช่ือชดุ “Galaxy Note 4 ให้ทกุภาพชีวิต เป็นได้มากกว่าท่ีคิด” ดงัภาพ
ท่ี 4.25 ชีใ้ห้เห็นถึงจดุเดน่ของกล้องของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพตนเองท่ี
สามารถเก็บภาพได้ในมมุกว้างหรือท่ีซมัซุงเรียกฟังก์ชัน่นีว้่า “Wide Selfie” ท่ีตอบโจทย์พฤติกรรม
ของคนในสมยันีท่ี้ช่ืนชอบการถ่ายรูปเซลฟ่ี (Selfie) เป็นชีวิตจิตใจ รวมถึงคณุสมบตัิอ่ืนๆ ทางด้าน
กล้องท่ีซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ีทําให้คณุสามารถถ่ายภาพในท่ีแสงน้อยให้ออกมาสวย และการปรับ
ความชดัของภาพได้ตามใจ ซึง่ล้วนแตเ่ป็นคณุสมบตัขิองกล้องท่ีโดดเดน่ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้
ทัง้สิน้ ดงัภาพท่ี 4.25 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.25 โฆษณาซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี ชดุ “Galaxy Note 4 ให้ทกุภาพชีวิต เป็นได้มากกว่า

ท่ีคดิ”  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2558ก. 
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4) การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ของซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี 
ซมัซุงได้สร้างสรรค์แคมเปญ “4 Notes with Note 4” โดยการบอกเลา่

ถึงแรงบนัดาลใจผ่านซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต ส่ีจากผู้ นําทางความคิดทัง้ 4 คนท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ คณุ
นิว้กลม นกัเขียน โต้ง บรรจง ผู้ กํากบัภาพยนตร์และพิธีกร  คณุสู่ขวญั บูลกุล และคณุยิปโซ อริย์
กนัตา นกัแสดง เป็นคลิปวีดีโอท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยทัง้ 4 คนเป็นกลุม่คนไทยกลุม่แรกท่ี
ได้เข้าร่วมงานเปิดตวัครัง้แรกของซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ีท่ีงาน Samsung Unpacked 2014  ณ 
กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี ซึง่ทัง้ 4 คนจะมาบอกเลา่ประสบการณ์ท่ีได้ไปพบมาให้กบัคนไทยได้
รับรู้ถึงความสามารถเด่นๆ และสิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนี ้ท่ีช่วยสรรสร้างแรง
บนัดาลใจอนัไร้ขีดจํากัด เพ่ือต่อยอดอีกหลายชีวิต อีกหลายแรงบนัดาลใจ ซึ่งผู้ ท่ีสนใจสามารถ
ติดตามเร่ืองราวสุดประทับใจของพวกเขาทัง้ 4 คนได้แล้วบนเว็บไซต์ www.youtube.com             
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.26 ภาพจากแคมเปญ “4 Notes with Note 4” ท่ีกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี 
แหล่งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2557. 
 

นอกเหนือจากไวรัลคลิปชดุ “4 Notes with Note 4”  แล้ว ซมัซุงยงั
สร้างไวรัลคลิปท่ีเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งชดุท่ีสร้างความสนใจเป็นอย่างมากจนได้รับการ
สง่ตอ่กนั ทําให้มียอดผู้ชมมากกวา่ 1 ล้าน ภายในระยะเวลา 3 วนั คือชดุ “หนึง่กําลงัใจดีๆ สําหรับ
คนท่ีกําลงัท้อ” (A Story of Friendship and Hope) ซึง่มีแนวคิดหลกัๆ ท่ีเข้ากบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
รุ่นกาแล็คซี่ โน้ตส่ี คือ “แค่ไม่ท้อ ชีวิตก็เขียนตอ่ได้ ” และอีกหลายเร่ืองราวผ่านคลิปวีดีโอเก่ียวกบั
เร่ืองราวดีๆ จากซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี (Brandbuffet Team, 2014) 
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ภาพที่ 4.27 ไวรัล คลิป ชดุ “หนึ่งกําลงัใจดีๆ สําหรับคนท่ีกําลงัท้อ” (A Story of Friendship 

and Hope)  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2557จ. 
 

5) การสง่เสริมการขายท่ีหลากหลายขึน้ของกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี  
ซมัซุงได้เอาใจผู้บริโภค โดยจดัการการส่งเสริมการขายส่งท้ายปี 2014 

โดยการลดราคาเคร่ืองในช่วงปีใหม่ถึง 2,000 บาทจากราคาปกติคือ 25,900 บาท เหลือเพียง 
23,900 บาท นอกจากนีย้งัลดราคารุ่นอ่ืนๆ ด้วยท่ีน่าสนใจ คือ รุ่นกาแล็คซี่ เอส ห้า ท่ีลดราคา
เคร่ืองสงูถึง 2,500 บาท เพ่ือให้เป็นของขวญัปีใหมก่บัลกูค้าของซมัซงุ (Krapalm, 2014) ดงัภาพท่ี 
4.28  

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.28 การสง่เสริมการขายสง่ท้ายปี 2014 ของซมัซงุกาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี  
แหล่งที่มา: Krapalm Mobiledista, 2014. 



เดือน” โดยซั
คา่เคร่ืองโดย
เครดิตเงินคืน
ของซมัซุงใน
ออกมาเพ่ือก

 
ภาพที่ 4.29

แหล่งที่มา: 
 

กิจกรรมของซ

ใช้ซมัซุง กาแ
นกัศกึษาร่วม
โทรศพัท์เคล่ื
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ซมัซงุ กาแลค็

แล็คซี่ โน้ต ส่ีด
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6) การทํา
คซี่ โน้ต ส่ี 
ซมัซุงจดักิจ

ด้วยกิจกรรม 
พหมู่จากการ
าแลค็ซี่ โน้ต 
กบัการใช้งาน
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ย้งัมีการส่งเส
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ะเวลา 10 เดื
ะผ่อนจ่ายคา่เ
พท่ี 4.29 ซึ
อีกด้วย  

ซัมซุงใจดีผ่อน
2015. 

ากิจกรรมสร้า

จกรรมสร้างค
 “Wide Self
รใช้ฟังก์ชัน่กา
ส่ี ชิงทนุการศึ
นฟังก์ชัน่ถ่าย
ต นกัศกึษา ทํ
ถ่ายภาพแบบ
สามารถจบัภ
book) จะได้รั

6 

สริมการขายที
ารส่งเสริมการ
ดือนกบับตัรเ
เคร่ืองเพียง 9
ซึ่งนบัว่าเป็นก

นให้ 1 เดือน

างความสมัพ

ความสมัพนัธ์
fie Universit
ารถ่ายแบบเซ
ศกึษารวมมลู
ภาพแบบเซล
าให้เกิดกิจกร
บเซลฟ่ีในมมุ
ภาพคนได้มา
รับทนุการศกึ

ท่ีน่าสนใจ คือ
รขาย โดยลกู
ครดิตท่ีร่วมรา

9 เดือนเท่านั ้
การส่งเสริมก

น” ของซั

พนัธ์กบัผู้บริโภ

ธ์กับผู้บริโภค
y Challenge
ซลฟ่ีมมุกว้าง
คา่กวา่ 150,
ลฟ่ีในมมุกว้า
รรมท่ีให้ผู้ ใช้ซั
กว้างแล้วมา
กท่ีสดุในภาพ
ษาจากซมัซุง

อ “ซมัซุงใจดีผ
กค้าสามารถผ
ายการ ลกูค้า
นัน้ เป็นอีกกล
การขายท่ีแป

ซมัซุงกาแล็ค

โภคผ่านการต

กลุ่มนิสิต นกั
e” เปิดโอกา
ง (Wide Self
000 บาท จา
าง รวมถึงกระ
ซมัซุง กาแล็ค
าอพัโหลดภาพ
พนัน้ และภา
งซึง่ถือว่าเป็น

ผ่อนให้ 1 
ผ่อนชําระ
าจะได้รับ
ยทุธ์หนึ่ง
ลกใหม่ท่ี

ซี่ โน้ต ส่ี 

ตลาดเชิง

กศึกษาท่ี
สให้นิสิต 
fie) ด้วย
ากท่ีซมัซงุ
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ท่ีได้รับความสนใจจากนิสิต นกัศกึษาจํานวนมากจากหลากหลายมหาวิทยาลยัเข้าร่วมกิจกรรมนี ้                 
ดงัภาพท่ี 4.30 

 
ภาพที่ 4.30 กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซมัซงุ กาแลค็ซี่ โน้ต ส่ี  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2558ข. 
 

7) การประชาสัมพันธ์โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ของซมัซงุ ในปี พ.ศ. 2557 

จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2557 นอกจากซมัซุงจะทําการส่ือสารการตลาด
โดยใช้หลากหลายเคร่ืองมือ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การจดักิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด (Event Marketing) การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดแบบไวรัลและ
การตลาดเชิงกิจกรรมโดยการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคแล้ว ในปี พ.ศ. 2557 นีท้างซมัซุงได้
ทํากิจกรรมเพ่ือสงัคม คือโครงการ “งานบญุ – คิดดี แก้ไข สขุใจ สาธุ” ซึง่โครงการนีเ้ป็นครัง้แรกท่ี
เชิญชวนคนไทยทําบุญออนไลน์แบบสร้างสรรค์ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมกันบริจาค
ความคดิ (Idea) เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสงัคมไทย โดยหวัข้อแรกท่ีซมัซุงจะ
ระดมความคิดเพ่ือสร้างความไม่เป็นระเบียบในสงัคมคือ “ทําอย่างไร? ให้คนไทยยืนชิดขวาบน
บนัไดเล่ือน” หนึ่งในปัญหาท่ีกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายอยากให้รับการแก้ไขมากท่ีสดุ เพราะรู้สึก
หงุดหงิดใจเวลาใช้บันไดเล่ือนแล้วมีคนยืนขวางทางทัง้ด้านซ้ายและขวา ทําให้ไม่ได้รับความ
สะดวก คนท่ีจําเป็นต้องเร่งรีบอาจจะได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถไปถึงท่ีหมายได้
ทนัเวลา และถึงแม้ว่าปัจจุบนัจะมีป้ายเตือนให้ชิดขวาตามบนัเล่ือน ในสถานท่ีต่างๆ แต่คนไทย
ส่วนใหญ่ก็ยงัมองข้ามไป ซมัซุงจึงต้องการท่ีจะรวบรวมความคิดท่ีจะช่วยให้คนไทยปรับเปล่ียน
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พฤติกรรม ใส่ใจคนรอบข้างด้วยและยืนชิดขวาในท่ีสดุ โดย 3 ความคิดท่ีดีและโดนใจจะถกูนําไป
ทดลองใช้จริงท่ีบนัไดเล่ือนท่ีสยาม พารากอน และสยาม เซ็นเตอร์ นอกจากนีท้างซมัซุงยงัเชิญ
ชวนให้คนไทยร่วมบริจาคความคิดดีๆท่ีเป็นประโยชน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ “งานบุญ” ซึ่งไม่เสีย
คา่ใช้จ่ายในการดาวน์โหลด (Download) อีกด้วย (ปภสัสร โพธ์ิศรี, 2557) 

8) การสื่อสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ของซมัซงุ 
นอกจากการทําการตลาดแบบไวรัลและการสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีทําผ่านส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ยูทูป (Youtube) และ เฟซบุ๊ ค 
(Facebook) แล้ว ซมัซงุยงัทําการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Banner) บนเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั
เทคโลโลยีและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น 

(1) www.thaimobilecenter.com 
(2) www.droidsans.com 
(3) www.mxphone.com 
(4) www.techxcite.com 
(5) www.technoblog.com  

ซึ่งการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์เหล่านีเ้ป็นช่องทางสําคญัอีกช่องทาง
หนึ่งท่ีจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ตวัอยา่งเช่น การโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต ส่ีบนเว็บไซต์ www.mxphone.com 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558) ดงัภาพท่ี 4.31 
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ภาพที่ 4.31 ตวัอยา่งโฆษณาบนเว็บไซต์ mxphone  
แหล่งที่มา:  Mxphone, 2015. 

 
นอกจากป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์แล้ว ซมัซุงยงัโฆษณาในเว็บไซต์ยทูปู (Youtube) โดยใช้

ภาพยนตร์โฆษณาก่อนท่ีจะเข้าไปชมคลปิวีดีโอตา่งๆ ท่ีผู้ เข้าชมเลือก ดงัภาพท่ี 4.32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.32 ตวัอย่างภาพยนตร์โฆษณาบนเว็บไซต์ยทูปู ก่อนท่ีจะเข้าไปชมคลิปวีดิโอท่ีผู้ เข้าชม

เลือก  
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2558ค. 
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อีกส่ือหนึ่งท่ีซัมซุงพยายามท่ีจะทําให้เป็นท่ีรู้จักและต้องการให้เป็น
ช่องทางในการส่ือสารกบัผู้บริโภคอีกทางหนึ่งคือเฟชบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของซมั
ซุงท่ีช่ือว่า   “Samsung Mobile Thailand”  ดงัภาพท่ี 4.33 ท่ีปัจจบุนัมีผู้กดถกูใจ (Like) มากกว่า 
3 ล้านคน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557) ซึง่ช่องทางนีซ้มัซุงสามารถติดตอ่ ให้คําแนะนํา 
และตอบข้อสงสยักบัผู้บริโภคของซมัซุงได้โดยตรง รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารตา่งๆ ซึง่เป็น
ท่ีแน่นอนวา่ข้อมลูขา่วสารเหลา่นัน้จะสามารถเข้าถึงลกูค้าของซมัซงุได้อยา่งแน่นอน  

 
ภาพที่ 4.33 เฟชบุ๊คแฟนเพจ “Samsung Mobile Thailand” 
แหล่งที่มา: บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคทรอนิคส์ จํากดั, 2558ง. 
 

4.1.1.7 ภาพรวมของการส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซัมซุงใน
ประเทศไทย 

กลา่วโดยสรุป ในช่วงแรกนัน้ซมัซงุเน้นการส่ือสารการตลาดโดยใช้โฆษณาทางส่ือ
หลกัไมว่า่จะเป็นทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร โดยใช้พรีเซน็เตอร์ท่ีเป็นนกัแสดงและบคุคลท่ี
มีช่ือเสียง ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีสร้างการตระหนกัรู้เป็นวงกว้างและรวดเร็วท่ีสดุให้กบัผู้บริโภค รวมถึง
การใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงทําให้ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าดีและเป็นท่ียอมรับมากขึน้ หลงัจาก
สร้างการตระหนกัรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภคแล้ว ซมัซุงจึงเร่ิมทําการส่ือสารการตลาดท่ีมากและ
หลากหลายขึน้เพ่ือเพิ่มยอดขาย ด้วยการแถมสนิค้าท่ีลกูค้าสามารถใช้งานกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ 
เช่น ท่ีเพิ่มหน่วยความจําโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (SD Card) ต่อมาซมัซุงยงัร่วมมือกับผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือร่วมกนัสร้างการตระหนกัรู้และร่วมกนัส่งเสริมการขายของทัง้สอง
ฝ่าย นอกจากโฆษณาท่ีใช้นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงแล้ว ซมัซุงยังเร่ิมท่ีใช้โฆษณาท่ีซมัซุงทําขึน้เพ่ือ
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โฆษณาทัว่โลก (Global Advertising) แล้วใส่คําบรรยายและเสียงพากษ์ภาษาไทยกํากบั เพ่ือให้
เห็นถึงภาพลกัษณ์การเป็นตราสนิค้าระดบัโลกของซมัซงุ นอกจากการโฆษณาแล้ว ซมัซงุยงัใช้การ
ประชาสมัพนัธ์โดยการจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาด เพ่ือท่ีจะสร้างความสนใจของผู้บริโภคให้
มากขึน้ทัง้ด้านตราสินค้าและด้านตวัสินค้าด้วย โดยเน้นไปทางการเปิดตวัท่ียิ่งใหญ่ท่ีรวบรวม
นักแสดงและผู้ มีช่ือเสียงมากมายท่ีทําให้งานเปิดตัวเป็นท่ีน่าสนใจ นอกจากการงานเปิดตัว
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแล้ว ซมัซุงยงัคงเข้าร่วมงานท่ีเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและเทคโนโลยีทกุครัง้ มี
การออกบธูกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และรวบรวมการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจในงานเสมอ รวมถึง
นําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคได้สมัผสัเป็นครัง้แรก และด้วยการสง่เสริมการขายตา่งๆ
ในงานท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการซือ้ได้มากขึน้อีกด้วย สําหรับส่ือภายนอก ซมัซุงเลือกใช้ป้ายโฆษณา
ท่ีจะเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคของซมัซุง เช่น โทรทศัน์ในรถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณากลางแจ้งบนชาน
ชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากนีซ้มัซุงยงัทําการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างสรรค์คลิปวีดีโอท่ีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่าการตลาดแบบไวรัล รวมถึง
การตลาดเชิงกิจกรรมท่ีให้ผู้บริโภคเข้ามามีสว่นร่วมกบัซมัซุงผ่านทางออนไลน์ และมีการให้รางวลั
ต่างๆ นอกจากนีย้งัปรับปรุงเว็บไซต์ของตนให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภค สร้างช่องทางผ่าน
อินเทอร์เน็ตท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาพดูคยุ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสอบถามข้อมลูได้
ผ่านทางเฟชบุ๊คของซัมซุง รวมถึงการโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์ (Banner) ท่ี
เก่ียวกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างๆ และเว็บไซต์ท่ีผู้บริโภคซมัซุงจะเข้าถึงได้เช่น พนัทิป (Pantip) 
รวมถึงเว็บไซต์ยทูปู ท่ีเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีซมัซุงใช้ในการเผยแพร่โฆษณาอีกด้วย อีกทัง้ซมัซุงยงั
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตนมากขึน้ผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคท่ีเปิด
โอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับตราสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทําโฆษณาแฝง 
กล่าวคือการนําสินค้าตราสัญลักษณ์หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการ
โทรทศัน์หรือภาพยนตร์ได้อย่างกลมกลืน (Product Placement) ผ่านรายการและละครโทรทศัน์
ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้ ชม นอกจากนี  ้ซัมซุงยังไม่ลืมท่ีจะตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสงัคมในทกุๆ ปี โดยมุง่เน้นการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและการศกึษา เพราะว่าเด็กนัน้คือ
ทรัพยากรบุคคลท่ีจะโตขึน้ไปเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต และการศึกษาจะนําพาพวกเขาไปในทางท่ี
ถูกต้อง ทัง้หมดนีเ้ป็นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีซัมซุงใช้ในการทําให้สินค้าและ      
ตราสนิค้าเป็นท่ียอมรับและขึน้เป็นอนัดบัหนึง่ได้อยา่งในปัจจบุนั 
 

4.1.2 โทรศัพท์เคล่ือนที่ตราสินค้าไอโฟน 
 จากการศึกษาข้อมูล ด้านเอกสารต่างๆ  ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการ ส่ือสารการตลาดของ
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โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนในประเทศไทย ซึ่งสามารถรายงานผลการศึกษาได้ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1.2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนในประเทศไทย 
 หากจะกล่าวถึงโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสามารถสัง่งานผ่าน

ระบบสมัผสั (Touch Screen) แบบมลัติทชั (Multitouch) บนระบบปฏิบตัิการท่ีเรียกว่าไอ โอเอส 
(iOS) ท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น คือ เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบไร้ปุ่ มกดหมายเลขโทรศพัท์ แต่
สามารถสัง่งานผา่นปุ่ มเดียวท่ีโดดเดน่ท่ีผู้บริโภครู้จกัและคุ้นเคยกนัเป็นอย่างดีคือปุ่ มโฮม (Home) 
เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีถกูสร้างขึน้มาเพ่ือพลิกโฉมวงการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและได้เป็นสิ่งประดิษฐ์
ยอดเ ย่ียมประจําปีจากนิตยสารไทม์  (Time)  ผู้ บ ริ โภคหลายๆ  คนคงปฏิเสธไม่ ไ ด้ว่ า 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน (iPhone) ได้กลายเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในฝันของใครหลายๆ คนใน
ปัจจบุนั (Kapook, 2556) 

สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนรุ่นแรก คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน รุ่น 2G (สอง 
จี)ได้เปิดตวัในงานแม็คเวิลด์ (Mac World) ในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้ ท่ีคิดค้น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน คือ สตีฟ จ๊อบ (Steve Jobs) ซึ่งไอโฟนรุ่นแรกนีว้างจําหน่ายครัง้แรก
สหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2550 โดยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนรุ่นนีไ้ด้รับรางวลั
สิง่ประดษิฐ์ยอดเย่ียมประจําปีจากนิตยสารไทม์ ประจําปี พ.ศ. 2550 อีกด้วย (Sanook, 2556) 

ในปีตอ่มาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน ได้วางจําหน่ายรุ่นใหม่ คือรุ่น 3G (สาม จี) ใน
วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึง่มีคณุสมบตัิคล้ายคลึงกบัรุ่นก่อน แต่ได้มีการปรับปรุงระบบ
สนบัสนนุ GPS แบบช่วยเหลือ และท่ีสําคญัไอโฟนสาม จี มาพร้อมกบัแอพสโตร์ (App Store) ท่ี
สามารถโหลดแอปพลิเคชัน่ตา่ง ๆ ได้ (Kapook, 2556) และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนรุ่น สาม จี นี ้
เองเป็นไอโฟนรุ่นแรกท่ีได้จําหน่ายเป็นครัง้แรกในประเทศไทยในวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2552 โดย
มีผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทรูมฟู (Truemove) เป็นผู้ ถือลิขสิทธ์ิการจําหน่ายเป็นราย
แรกในประเทศไทย ซึ่งทางทรูมูฟได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์          
สยามพารากอน ระหว่างวนัท่ี 16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 (Sanook, 2556) จากการจําหน่าย
ไอโฟน สาม จี ในไทยซึง่นบัเป็นครัง้แรกของการเร่ิมทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไอโฟนในไทย ซึ่งทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทรูมูฟไม่ใช่จากบริษัทแอปเปิ้ล
โดยตรงเน่ืองจากในขณะนัน้บริษัทแอปเปิล้ยงัไม่มีสาขาในไทย การสื่อสารการตลาดจึงมาจากผู้
ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับลขิสทิธ์ิในการขายไอโฟนเท่านัน้ 
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ด้วยเสียงท่ีผู้บริโภครู้จกักนัดีในช่ือว่า “ศิริ” (Siri) ท่ีเปรียบได้กบัผู้ช่วยท่ีทําหน้าท่ีในการค้นหาและ
ให้ข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ (Kapook, 2556) นอกจากนีไ้อโฟนรุ่นนีย้งัได้มีการแก้ไขปัญหาสญัญาณ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีขาดหายท่ีเกิดกบัไอโฟนส่ี  โดยการทําการส่ือสารการตลาดในไทยยงัคงทําโดยผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีชัน้นําเหมือนดังเช่นรุ่นก่อนๆ ซึ่งมีการทําโฆษณาโดยใช้
โฆษณาท่ีใช้โฆษณาทั่วโลกมาใส่เสียงพากษ์ภาษาไทยกํากับ  พร้อมกับใส่โลโก้  (Logo) 
เคร่ืองหมายการค้าของผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี นอกจากนีย้งัมีการทํากิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาดโดยการจดังานเปิดตวัและจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน ส่ี เอส โดยผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีจดังานเปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่มีด้วยกนั 2 รายคือ เอไอเอสและทรูมฟู 
เอช ดงัภาพประกอบท่ี 4.40 และ 4.41 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.40 ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวไอโฟน ส่ี เอสโดยทรูมูฟ เอช ท่ีมีช่ืองานว่า “Grand 

Opening iPhone 4S by TrueMove H 3G+”  
แหล่งที่มา: Flashfly, 2011b. 
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ภาพที่ 4.41 ภาพบรรยากาศงานเปิดตวัไอโฟน ส่ี เอสโดยเอไอเอส ท่ีมีช่ืองานว่า “The First 

Experience with iPhone 4S by AIS”  
แหล่งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั, 2554ข. 
 

ส่วนการส่งเสริมการขายของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน ส่ี เอสนัน้ก็ยังคงเหมือนกับรุ่นท่ี
ผ่านๆมา กล่าวคือ ไม่ได้ทําโดยแอปเปิล้โดยตรง แต่ทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ซึ่งลักษณะของการส่งเสริมการขายจึงมีลักษณะเป็นการลดราคาค่าเคร่ืองเม่ือซือ้พร้อมกับ
แพ็กเกจ รวมถึงการสง่เสริมการขายแบบผอ่นชําระโดยไมเ่สียดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 10 เดือน  

4.1.2.4 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟน ในปี 
พ.ศ. 2555 

ปีตอ่มาในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
อย่าง    เอไอเอสและทรูมูฟ เอช ได้ทํากิจกรรมพิเศษทางการตลาดโดยการจัดงานเปิดตวัและ
จําหน่ายไอโฟนรุ่นใหม ่คือ iPhone 5 (ไอโฟน ห้า) ในไทยเป็นครัง้แรกอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกบัรุ่น
ก่อนๆ โดยไอโฟนห้านีก้ารออกแบบยงัคงมีเอกลกัษณ์คล้ายกบัไอโฟนส่ีและไอโฟนส่ี เอส มีการ
เปล่ียนวัสดุใหม่มาใช้อลูมิเนียมและกระจก ทําให้ไอโฟนห้านัน้บางลงและมีนํา้หนักเบาลง 
นอกจากนีย้งัเปลี่ยนมาใช้ซิมการ์ดแบบนาโน (Nana-SIM) (Kapook, 2556) สําหรับการส่ือสาร
การตลาดท่ีน่าสนใจของไอโฟน ห้า ทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอไอเอส โดยทํา
เป็นการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ท่ีเป็นคลิปเผยแพร่ผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต โดยมี
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงอย่างกระแต ศภุกัษรและเจมส์ แม็กกี ้มาปฏิบตัิภารกิจท้าความสงูกบัไอโฟน 
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ห้าผ่านสญัญาณเครือข่ายเอไอเอส สามจี (AIS 3G) ท่ีถ่ายภาพมมุสงูเส้นขอบฟ้าประเทศไทยท่ี
ความสงู 12,000 ฟตุ  ดงัภาพท่ี 4.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.42 การตลาดแบบไวรัล ชดุ “ภารกิจสดุระทกึ iPhone 5 กบั AIS 3G” 
แหล่งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั, 2555. 
 

สําหรับการส่งเสริมการขายของไอโฟนห้านัน้ยงัคงเป็นการส่งเสริมการขายท่ีทํา
โดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมกัเป็นการลดราคาค่าเคร่ืองเม่ือเปิดใช้กับแพ็กเกจ
ของแต่ละเครือข่าย การส่งเสริมการขายโดยผ่อนชําระค่าเคร่ืองกบับตัรเครดิตของธนาคารชัน้นํา
โดยไม่เสียดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 10 เดือน แต่มีการส่งเสริมการขายท่ีแปลกใหม่และดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้ทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทรูมูฟ โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าท่ี
ต้องการซือ้ไอโฟน ห้า สามารถนําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองเก่าไม่ว่าจะเป็นไอโฟน ส่ี ไอโฟน ส่ี เอส
และ       แบล็คเบอร่ี (Blackberry) นํามาแลกรับส่วนลดในการซือ้ไอโฟน ห้า โดยสามารถรับ
สว่นลดได้สงูสดุถึง 14,000 บาท ดงัภาพท่ี 4.43 
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ภาพที่ 4.43 การส่งเสริมการขายของไอโฟน ห้า ท่ีทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ทรูมฟูโดยการนําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเคร่ืองเก่ามาแลกรับสว่นลดในการซือ้ไอโฟน ห้า 
แหล่งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน), 2555. 
 

ส่วนการโฆษณาของโอโฟน ห้าทางโทรทศัน์ก็ยงัคงทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิให้จําหน่ายในไทย ซึ่งโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะมีเนือ้หาท่ีโฆษณา
ไอโฟน ห้า ควบคูไ่ปกบัแพ็คเกจเช่นเดียวกนักบัรุ่นก่อนๆ  

4.1.2.5 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟน ใน
ปี พ.ศ. 2556-2557 

 ในปีถดัมาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน ได้เปิดตวัไอโฟนรุ่นใหม่ท่ีมีฟังก์ชัน่การใช้งาน
ท่ีพฒันาสงูขึน้กว่ารุ่นท่ีผ่านๆมา กล่าวคือ ไอโฟน ห้า เอส  (iPhone 5s) ซึง่ใช้ชิปแอปเปิล้ เอ เจ็ด 
(Apple A7) ท่ีเป็นระบบ 64-bit ตวัแรกของโลกท่ีมีความเร็วกว่าโอโฟนทกุรุ่นถึง 40 เท่า ซึง่จดุเดน่
ท่ีสดุของไอโฟน ห้า เอส ก็คือ ระบบสแกนลายนิว้มือท่ีแอปเปิล้เรียกว่า “Touch ID Sensor” และ
ไอโฟน ห้า เอสนีไ้ด้เพิ่มสีใหม่เข้ามา คือ สีขาวทองด้วย ซึง่ในปีนีน้อกจากไอโฟนจะเปิดตวัไอโฟน 
ห้า เอส แล้วยงัได้เปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีราคาท่ีถูกลง คือ ไอโฟน ห้า ซี 
(iPhone 5c) โดยตวัเคร่ืองของไอโฟนห้า ซี ใช้วสัดเุป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตแบบไร้รอยต่อ 
เคลือบหนาทัง้ชิน้ ซึง่มี 5 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีฟ้า สีชมพ ูและสีเหลือง (Kapook, 2556) 
โดยไอโฟนทัง้สองรุ่นได้วางจําหน่ายพร้อมกนัในไทยเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2556 
โดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ 3 รายในไทย ซึ่งทางผู้ ให้บริการเครือข่าย
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยจดังานเปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับ
จําหน่ายเคร่ืองเหมือนกบัไอโฟนรุ่นก่อนๆ นอกจากนีก้ารสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ ของไอโฟน ห้า เอส
และไอโฟน ห้า ซีนัน้ก็ยังคงทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆ 
ไม่ได้ทําจากแอปเปิล้โดยตรง การโฆษณาทางส่ือต่างๆ จึงมีลกัษณะท่ีเป็นการโฆษณาไอโฟน ห้า
เอสและไอโฟน ห้า ซีควบคูไ่ปกบัการโฆษณาผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วย ดงัภาพท่ี 
4.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.44 โฆษณาไอโฟนห้า เอสและไอโฟน ห้า ซี ชดุ “เป็นเจ้าของ iPhone 5s และ iPhone 

5c จาก AIS ได้แล้วทัว่ประเทศ”  
แหล่งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั, 2556. 
 

ส่วนการส่งเสริมการขายของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน ห้า เอสและไอโฟน ห้าซี ก็
ยงัคงเหมือนกบัรุ่นก่อนๆท่ีทําโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมกัจะจดัการสง่เสริมการ
ขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนไปพร้อมๆ กับการใช้บริการแพ็กเกจ หรือการย้ายค่ายเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่ผู้บริโภคสามารถซือ้ไอโฟนห้าเอสหรือไอโฟน ห้า ซีได้ในราคาพิเศษ ดงัภาพท่ี 
4.45 
 
 
 
 
 



133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.45 การส่งเสริมการขายไอโฟน ห้า เอสและไอโฟน ห้า ซีท่ีทําโดยผู้ ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอไอเอส โดยลดราคาคา่เคร่ืองเม่ือลกูค้าเปลี่ยนเครือขา่ยมาใช้  
แหล่งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั, 2557ก. 
 

4.1.2.6 การทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟน ใน
ปี พ.ศ. 2557  

ปีตอ่มาในวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนได้วางจําหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนรุ่นใหม่ คือ ไอโฟน หก (iPhone 6) และไอโฟน หก พลสั (iPhone 6 Plus) 
ซึง่ไอโฟนทัง้ 2 รุ่นนีมี้ขนาดจอท่ีใหญ่ขึน้ถึง 4.7 นิว้ในไอโฟน หกและ 5.5 นิว้ในไอโฟน 6 พลสั ซึง่
ไอโฟนทัง้สองรุ่นมาพร้อมกับการออกแบบตวัเคร่ืองใหม่ท่ีมีความโค้งมนและบางกว่าไอโฟนรุ่น
ก่อนๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงการพฒันาคณุสมบตัิอ่ืนๆ ท่ีทําให้ไอโฟนหกและไอโฟน หก พลสัมี
ความเร็วมากกว่าไอโฟนรุ่นก่อนๆ ถึง 50 เท่า (Kapook, 2556) โดยการทําการส่ือสารการตลาด
ของไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสันีเ้ป็นครัง้แรกท่ีทางบริษัทแอปเปิ้ลได้เข้ามาทําการส่ือสาร
การตลาดเองในประเทศไทย โดยทําการโฆษณาผา่นทางส่ือตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นส่ือโทรทศัน์ ส่ือป้าย
โฆษณากลางแจ้งตามสถานท่ีต่างๆ ซึ่งจากโฆษณาตามส่ือต่างๆ เหล่านีแ้ตกต่างจากการทํา
โฆษณาโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรงท่ี โฆษณาท่ีทําโดยแอปเปิล้นัน้จะไม่มีโลโก้



หรือสญัลกัษ
ทางแอปเปิล้
(Khajochi, 
มากท่ีสดุ (Pr
ในไทยนัน้ คื
ออกอากาศใ
หน้าจอท่ีแส
ด้านลา่งมีคํา
มิต ิยงัไมส่าม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.46

แหล่งที่มา: 
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ภาพที่ 4.47

แหล่งที่มา: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.48

แหล่งที่มา: 
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“iPhone 6-D
กด้วยกนั 3 

5 

งหน้าจอผู้ ท่ีติ
พลิเคชัน่อากา
อง Cupertino
ศไทย) จํากดั, 

ด้านล่าง
ฟังก์ชัน่การแ

ศไทย) จํากดั, 

Duo” ท่ีออกอ
ชดุ คือชุด H

ติดตอ่บ่อย ท่ีม
าศใช้กรุงเทพ
o  
 2557ก. 

มีคําเตือนตกั
สดง 3 มิติ ยั

 2557ก. 

อากาศทางโท
Health (สขุภ

มีการเปลี่ยน
พฯขึน้มาอยู่อั

กัอักษรสีเทา
ยงัไม่สามารถ

ทรทศัน์เป็นชดุ
ภาพ) ชดุ C

นภาพจาก
นัดบัแรก 

าท่ีระบุว่า 
ใช้งานได้

ดแรกแล้ว 
Cameras 



(กล้อง) และช
การปรับหน้า
เสียงเป็นภา
นกัแสดงท่ีมีชื
เมาเร่อพากษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.49

แหล่งที่มา: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.50

แหล่งที่มา: 

ชดุ Huge (ให
าจอของไอโฟ
ษาไทยกํากับ
ช่ือเสียงอยา่ง
ษ์เสียงภาษาไ

 โฆษณาชุ
โทรทศัน์  

บริษัท แอปเ

 โฆษณาชดุ
โทรทศัน์  

 บริษัท แอป

หญ่) ดงัภาพ
ฟน หกและไอโ
บด้วย (Flash
งอนนัดา เอเว
ไทยให้กบัโฆษ

ด “Health” ท

เปิล้ เซาท์ เอเ

ด “Cameras

ปเปิล้ เซาท์ เอ
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ท่ี 4.49 4.50
โฟน หก พลสั
hlfy, 2014
วอร์ร่ิงแฮม พา
ษณาไอโฟน ห

ท่ีมีการแสดง

เชีย (ประเทศ

s” ท่ีมีการแส

อเชีย (ประเทศ

6 

0 และ 4.51 
สให้แสดงผล
4) โดยผู้พาก
ากษ์เสียงภาษ
หก พลสั (Po

งผลเป็นภาษ

ศไทย) จํากดั, 

สดงผลเป็นภ

ศไทย) จํากดั

ซึง่โฆษณาทัง้
เป็นภาษาไท
กษ์เสียงภาษ
ษาไทยให้กบัไ
lluxCaster, 2

ษาไทย เผยแ

 2557ข. 

าษาไทย เผย

, 2557ค. 

ัง้ 3 ชดุ นอก
ทยแล้ว ยงัมีก
ษาไทยในโฆษ
ไอโฟน หก แล
2014)  

แพร่โดยแอป

ยแพร่โดยแอป

กจากจะมี
ารพากษ์
ษณาก็คือ 
ละมาริโอ้ 

ปเปิ้ลทาง

ปเปิล้ทาง



 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.51

แหล่งที่มา: 

 

เปิล้ยงัได้ปรับ
ภาษาไทยเพิ
ทางดว่น ถน
รถไฟฟ้า บีที
จํานวนมากใ
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.52

แหล่งที่มา: 

 โฆษณาชดุ
โทรทศัน์  

บริษัท แอปเ

นอกจาก
ับแอปเปิล้ สโ
พิ่มในคลิปวีดิ
นตา่งๆ และไ
เอส (BTS) ส
ในแตล่ะวนัอีก

 ป้ายโฆษณ
โดยแอปเปิ

บริษัท แอปเ

ด “Huge” ท่ีมี

เปิล้ เซาท์ เอเ

กโฆษณาทาง
โตร์ ออนไลน์
ดิโอต่างๆบนเ
ได้ทําป้ายโฆษ
สถานีรถไฟฟ้า
กด้วย (Khajo

ณาไอโฟน หก
ปิล้  
เปิล้ เซาท์ เอเ
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มีการแสดงผล

เชีย (ประเทศ

งโทรทศัน์ทัง้ 4
น์ (Apple S
เว็บไซต์และไ
ษณาเพ่ือโฆษ
าใต้ดินเอ็มอา
ochi, 2014) ด

กและไอโฟน ห

เชีย (ประเทศ

7 

ลเป็นภาษาไท

ศไทย) จํากดั, 

4 ชดุท่ีจดัทํา
Store Onlin
ได้ทําป้ายโฆ
ษณาไอโฟน ห
าร์ที (MRT) ท
ดงัภาพท่ี 4.5

หก พลสัท่ีสถ

ศไทย) จํากดั, 

ทยเผยแพร่โด

 2557ง. 

และเผยแพร่โ
ne) เป็นภาษ
ษณาขนาดใ
หก และไอโฟน
ท่ีมีกลุม่เป้าห
2 

านีรถไฟฟ้าใต

 2557จ. 

ดยแอปเปิล้ทา

โดยแอปเปิล้
ษาไทย ใส่คํา
ใหญ่ (Billboa
น หก พลสั ต
หมายเดินทาง

ต้ดนิ สถานีพ

าง

แล้ว แอป
าบรรยาย
ard) ตาม
ตามสถานี
งผ่านเป็น

พหลโยธิน
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นอกจากแอปเปิล้จะทําการส่ือสารการตลาดโดยการโฆษณาในไทยผ่านทางสื่อ
โทรทศัน์และป้ายโฆษณาตามสถานท่ีตา่งๆแล้ว ผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้ 3 รายใน
ไทย กล่าวคือ เอไอเอส (AIS) ดีแทค (Dtac) และทรูมฟู เอช (Truemove H) ท่ีได้รับสิทธ์ิในการ
จําหน่ายไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัในไทยก็ได้ทําการส่ือสารการตลาดให้กบัไอโฟน หกและ
ไอโฟน หก พลสัด้วย โดยทรูมฟู เอชได้จดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้วยการจดังานเปิดตวัและ
ส่งมอบไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัให้กับลกูค้าสมัผสัประสบการณ์สดุพลงับนเครือข่าย 4G 
LTE ในงาน “Best for the Best” จาก ทรูมฟู เอช ณ โซนฟอร่ัม ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ เป็นเวลา 
3 วนั ตัง้แตเ่วลา 0.01 น. วนัท่ี 31 ตลุาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยได้รับความไว้วางใจ
จากลกูค้าเป็นอยา่งมาก หลงัเปิดให้มีการสัง่จองลว่งหน้า ตัง้แตเ่วลา 0.01 น. ของวนัท่ี 24 ตลุาคม 
(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน), 2557) ดงัภาพท่ี 4.53 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.53 ภาพบรรยากาศงาน “Best for the Best” เพ่ือเปิดตวัและสง่มอบไอโฟน หกและ

ไอโฟน หก พลสัท่ีจดัโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทรูมฟู เอช  
แหล่งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน), 2557. 
 

นอกจากนีผู้้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างก็ทําการส่งเสริมการขายกบั
ไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัเหมือนกบัไอโฟนรุ่นก่อนหน้านี ้กล่าวคือ การผ่อนชําระโดยไม่เสีย
ดอกเบีย้ผ่านบตัรเครดิตธนาคารชัน้นําต่างๆ ทําการลดราคาเคร่ืองเม่ือซือ้เคร่ืองพร้อมกับเปิดใช้
แพ็กเกจ  ดงัภาพท่ี 4.54 
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ภาพที่ 4.54 การสง่เสริมการขายด้วยการลดราคาเคร่ืองไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัท่ีทําโดย

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอไอเอส เม่ือซือ้พร้อมสมคัรแพ็กเกจหรือเซ็น
สญัญา  

แหล่งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั, 2557ข. 
 

4.1.2.7 ภาพรวมของการส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนใน
ประเทศไทย 

กลา่วโดยสรุปการทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนในประเทศ
ไทยนัน้ ตัง้แต่รุ่นแรกท่ีวางจําหน่ายในประเทศไทย คือไอโฟน สาม จี (iPhone 3G) เม่ือปี พ.ศ.
2552 จนถึงไอโฟนห้า เอส (iPhone 5s) และไอโฟน ห้า ซี (iPhone 5c) เม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีผ่านมา
นัน้ทาง   แอปเปิล้ไมไ่ด้ทําการส่ือสารการตลาดในประเทศไทยแตอ่ยา่งใด แตก่ารสื่อสารการตลาด
ของไอโฟนรุ่นดงักลา่วทําโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้ลขิสทิธ์ิจากบริษัทแอปเปิล้
ให้จําหน่าย ซึง่ได้แก่ ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเอไอเอส (AIS) ดีแทค (Dtac) และท
รูมูฟ เอช (Truemove H) ซึ่งการทําการส่ือสารตลาดของทัง้สามเครือข่ายนีจ้ะมีลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกนักล่าวคือ จะทําการโฆษณาทางโทรทศัน์โดยใช้โฆษณาท่ีแอปเปิล้ใช้โฆษณาทัว่โลก 
มาใส่เสียงพากษ์ภาษาไทยแล้วใส่โลโก้ (Logo) สญัลกัษณ์ของตนในตอนท้าย หรือทําโฆษณา
ขึน้มาใหมท่ี่มีเนือ้หาเป็นการโฆษณาถึงคณุภาพของเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของตนควบคูไ่ปกบั
การโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไอโฟนในรุ่นต่างๆ นอกจากนีใ้นบางช่วงยังทําการโฆษณา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนท่ีมีเนือ้หาแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงการสง่เสริมการขายไม่ว่าจะเป็นการลด
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ราคาเคร่ืองหรือการผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบีย้เม่ือซือ้เคร่ืองพร้อมกบัเปิดใช้แพ็กเกจเครือข่าย
ของตน สว่นการสง่เสริมการขายนัน้ทางผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการทําการสง่เสริม
การขายท่ีคล้ายคลงึกนักล่าวคือ มีการลดราคาเคร่ืองเม่ือลกูค้าซือ้เคร่ืองพร้อมกบัเปิดใช้แพ็กเกจ
เครือข่ายของตน การท่ีลกูค้าสามารถผ่อนชําระค่าเคร่ืองได้โดยไม่เสียดอกเบีย้เป็นเวลา 10 เดือน
ผ่านบัตรเครดิตธนาคารชัน้นํา ด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาดนัน้ผู้ ให้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างก็จดัในลกัษณะเดียวกัน กล่าวคือ จะจดังานเปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับ
จําหน่ายเคร่ือง ซึง่สามารถดงึดดูความสนใจจากลกูค้าได้เป็นอย่างดี จนกระทัง่บริษัทแอปเปิล้ได้
เปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นไอโฟน หกและไอโฟน หก พลสัในไทยเม่ือปี พ.ศ. 2557 นัน้ นบัเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีทางแอปเปิล้เร่ิมเข้ามาทําการส่ือสารการตลาดเป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยการ
เผยแพร่โฆษณาทัง้ 4 ชุด ท่ีมีการทําโฆษณาใหม่ให้เข้ากบัประเทศไทย มีการปรับภาพหรือการ
แสดงผลในภาพยนตร์โฆษณาแตล่ะชดุให้เป็นภาษาไทย พร้อมกบัให้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงของไทย
พากษ์เสียงภาษาไทยกํากบัในโฆษณาแตล่ะชดุ โดยทางแอปเปิล้ได้ทุ่มงบโฆษณาโดยจะเห็นได้ชดั
จากการโฆษณาในช่วงละครหลงัข่าวออกอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีค่าโฆษณาแพงท่ีสุด         
(Prime Time) นอกจากนีย้งัทําการโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายจะเดินทางผ่านและเห็นป้ายโฆษณาได้บ่อยครัง้ เช่น ติดป้ายโฆษณาตามสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ (Billboard) ตามทางดว่นหรือ
ตามถนนตา่งๆ รวมถึงการปรับแอปเปิล้ สโตร์ ออนไลน์ (Apple Store Online) เป็นภาษาไทย ใส่
คําบรรยายภาษาไทยเพิ่มในคลิปวีดิโอต่างๆ บนเว็บไซต์ จากจุดนีจ้ะเห็นได้ว่าทางแอปเปิ้ลได้
เร่ิมทําการส่ือสารการตลาดในไทยอย่างจริงจังและพยายามท่ีจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวไทยมาก
ยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามการส่ือสารการตลาดท่ีแอปเปิ้ลใช้ยังจํากัดเพียงแค่การโฆษณาทางสื่อ
โทรทศัน์และป้ายโฆษณาตามสถานท่ีตา่งๆ เท่านัน้ การทําการส่ือสารการตลาดด้วยเคร่ืองมืออ่ืนๆ
ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาเคร่ือง การจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้วยการจดังานเปิดตวัและจําหน่ายเคร่ืองอย่างยิ่งใหญ่ก็ยงัคงทําโดย
ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจําหน่ายในประเทศไทยเช่นเดิม ใน
อนาคตจึงเป็นท่ีน่าจบัตามองเป็นอย่างยิ่งว่าทางแอปเปิล้จะทําการส่ือสารการตลาดในไทยอย่าง
ครบวงจรมากขึน้ โดยใช้หลากหลายเคร่ืองมือหรือไม ่
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4.2 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากคาํถามคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพัน
ต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่  

 
โดยการวดัคา่คะแนน (Rating Scale) เป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) คําถามคดั

กรองมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคําตอบ (Likert Scale) ตามคําถามวดัระดบัความ
ผกูพนัของ Gallup (2006) 
  จากคําถามเก่ียวกบัความผกูพนั ข้อท่ี 1-11 นัน้จะมีเกณฑ์ให้คะแนนโดยจะใช้มาตรวดัแบบ 
5-Pointed, Likert Scales ดงันี ้
    มากท่ีสดุ  5 คะแนน 
    มาก   4 คะแนน 
    ปานกลาง 3 คะแนน 
    น้อย   2 คะแนน 
    น้อยท่ีสดุ  1 คะแนน 

โดยผู้ วิจัยจะสรุปผลการศึกษาตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีการแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ        
ความผกูพนัสงู ระดบัปานกลาง และระดบัต่ํา ดงันี ้จํานวนทัง้สิน้ 24 คน ดงัตอ่ไปนี ้

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged Customers) 
จํานวน 8 คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหวา่ง 4.01-5.00 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณุอนิรุทธ์ จารึกธรรม 
(2) คณุปริณวฒุิ สนธิรักษ์ 
(3) คณุณฐันนัท์ เตชะรัตนะรุ่งเรือง 
(4) คณุพรรณวดี จนัทร์แย้ม 
(5) คณุวนิดา จิรโพธ์ิทอง 
(6) คณุนฐัตา รักษาวยั 
(7) คณุกลุธิดา สขุเกษม 
(8) คณุอนสุรา นารัตน์ 

2) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูลท่ี มีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง  (Engaged 
Customers) จํานวน 8 คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหวา่ง 3.01-4.00 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณุสธิุดา ถาวรสทุธ์ิ 
(2) คณุประภสัสร สเินหะวฒันะ 
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(3) คณุณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา 
(4) คณุณิธิดา สขุสทุธิ 
(5) คณุปิยะฉตัร วฒันพานิช 
(6) คณุพิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์ 
(7) คณุพีรนชุ จําเนียรพรม 
(8) คณุนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ 

3) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) จํานวน 8 
คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหวา่ง 2.01-3.00 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณุพงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู      
(2) คณุรักพงศ์ โสมา  
(3) คณุสวุะ ปญุสริิ 
(4) คณุนครินทร์ พลายพลู  
(5) คณุทิชานนัท์ ยสสมบตั ิ
(6) คณุรัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ ์
(7) คณุณฐัวฒุิ พุม่สงวน 
(8) คณุศาสตรา ศรีวะรมย์ 

โดยสามารถสรุปผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อ   
ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 
4.2.1 ความพงึพอใจโดยรวมในตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

4.2.1.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูส่วนใหญ่มีความพงึพอใจโดยรวม
ในตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 4 คน ตอบในระดบัมาก 
และจํานวน 4 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุ  

4.2.1.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
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ระดบัมาก และตอบระดบัปานกลาง จํานวน 1 คนและอีก 1 คนตอบในระดบัมากท่ีสดุ  
4.2.1.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํามีความพึงพอใจโดยรวม

มากต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง จํานวน 4 คน ตอบใน
ระดบั ปานกลาง และผู้ให้ข้อมลูจํานวน 3 คน ตอบในระดบัน้อย และผู้ มีให้ข้อมลูจํานวน 1 คน
ตอบในระดบัน้อยท่ีสดุ 

4.2.1.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูและปานกลางมีความพงึพอใจโดยรวมตอ่ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก ซึง่แตกตา่งจากผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ํา
มีความพงึพอใจโดยรวมตอ่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัปานกลาง 
 

4.2.2 ความต้องการที่จะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน 
4.2.2.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะ

เลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมากท่ีสดุ โดยจํานวน 5 
คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดบัมากและผู้ให้ข้อมลูเพียงท่านเดียวท่ีตอบใน
ระดบัปานกลาง 

4.2.2.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางมีความต้องการท่ี
จะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 5 
คน ตอบในระดบัมาก และตอบระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน 

4.2.2.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํามีมีความต้องการท่ีจะ
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เลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัน้อย จํานวน 4 คน 
ตอบในระดบัน้อย และผู้ให้ข้อมลูจํานวน 2 คน ตอบในระดบัปานกลาง  และผู้ มีให้ข้อมลูจํานวน 2 
คนตอบในระดบัน้อยท่ีสดุ 

4.2.2.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าสูงและปานกลางมีความต้องการท่ีจะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันระดับมาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อ      
ตราสินค้าในระดบัต่ํามีความต้องการท่ีจะเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่
ในปัจจบุนัในระดบัน้อย 

 
4.2.3 ความต้องการที่จะแนะนําตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้อยู่ ปัจจุบัน

ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก 
4.2.3.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะ

แนะนําตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดบั
มาก จํานวน 2 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุ 

4.2.3.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางมีความต้องการท่ี
จะแนะนําตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบใน
ระดบัมาก และตอบในระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน 

4.2.3.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํามีความต้องการท่ีจะ
แนะนําตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัน้อย โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 4 คน 
ตอบในระดบัน้อย จํานวน 2 คน ตอบในระดบัปานกลาง  จํานวน 1 คนตอบในระดบัน้อยท่ีสดุ และ
จํานวน 1 คนตอบในระดบัมาก 
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4.2.3.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัสงูมีความต้องการท่ีจะแนะนําตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบั
มาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํามีความต้องการท่ีจะ
แนะนําตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัน้อย 
 

4.2.4 ความเช่ือม่ันในตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้ในปัจจุบันกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged Customers) 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูสว่นใหญ่คดิวา่สามารถเช่ือมัน่ในตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัมากท่ีสดุ โดยจํานวน 4 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุ 
จํานวน 3 คน ตอบในระดบัมากและผู้ให้ข้อมลูเพียงท่านเดียวท่ีตอบในระดบัปานกลาง 

4.2.4.1 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางส่วนใหญ่คิดว่า
สามารถเช่ือมัน่ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 7 คน 
ตอบในระดบัมาก และอีก 1 คนตอบในระดบัมากท่ีสดุ  

4.2.4.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําคิดว่าสามารถเช่ือมัน่ใน
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัน้อย โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 4 คน ตอบใน
ระดบัน้อย ตอบในระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน และตอบในระดบัมาก จํานวน 1 คน 

4.2.4.3 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงูและปานกลางคิดว่าสามารถเช่ือมัน่ในตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
ใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ซึง่แตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้า
ในระดบัต่ําคดิวา่สามารถเช่ือมัน่ในตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัน้อย 
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4.2.5 การได้รับทุกอย่างตามที่ตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้อยู่ตามที่ตรา
สินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่บอกไว้  
4.2.5.1 ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่คิดว่าได้รับทุกอย่าง

ตามท่ีตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนับอกไว้ในระดบัมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
ระดบัมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุและผู้ ให้ข้อมลูเพียงท่านเดียวท่ีตอบในระดบัปาน
กลาง 

4.2.5.2 ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง (Engaged 
Customers) 

กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางสว่นใหญ่ได้รับทกุ
อย่างตามท่ีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนับอกไว้ในระดบัมาก โดยจํานวน 4 คน 
ตอบในระดบัมากและตอบระดบัปานกลาง จํานวน 4 คน 

4.2.5.3 ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ําคิดว่าได้รับทกุอย่างตามท่ี       
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนับอกไว้ในระดบัปานกลาง โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 5 
คน ตอบในระดบัปานกลาง ตอบในระดบัน้อย จํานวน 2 คน และตอบในระดบัน้อยท่ีสดุ จํานวน 1 
คน  

4.2.5.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูและปานกลางคดิวา่ได้รับทกุอยา่งตามท่ีตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
ใช้อยู่ในปัจจบุนับอกไว้ในปัจจุบนัในระดบัมาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตรา
สนิค้าในระดบัต่ําคดิวา่ได้รับทกุอยา่งตามท่ีตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนับอกไว้ใน
ปัจจบุนัในระดบัปานกลาง 
 

4.2.6 การได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน 
4.2.6.1 ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 
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Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่ได้รับการดูแลอย่าง

ยตุธิรรมจากตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
ระดบัมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุและผู้ ให้ข้อมลูเพียงท่านเดียวท่ีตอบในระดบัปาน
กลาง 

4.2.6.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลางสว่นใหญ่ได้รับการ
ดแูลอย่างยตุิธรรมจากตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัมาก โดยจํานวน 6 
คน ตอบในระดบัมาก และตอบระดบัปานกลาง จํานวน 2 คน 

4.2.6.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําได้รับการดูแลอย่าง
ยุติธรรมจากตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปานกลางถึงน้อย โดยผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 3 คน ตอบในระดบัปานกลาง และจํานวน 3 คน ตอบในระดบัน้อย และตอบใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ จํานวน 2 คน 

4.2.6.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าสูงและปานกลางได้ รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมาก ซึง่แตกตา่งจากผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตรา
สินค้าในระดบัต่ําท่ีได้รับการดแูลอย่างยตุิธรรมจากตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
ในระดบัปานกลางถึงน้อย 
 

4.2.7 การไ ด้ รับการแ ก้ ปัญหาอย่าง เ ป็นที่ น่ าพอใจ  ถ้ า เกิด ปัญหา กับ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
4.2.7.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่คิดว่าการได้รับการ

แก้ปัญหาอยา่งเป็นท่ีพอใจ ถ้าเกิดปัญหากบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดย
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จํานวน 6 คน ตอบในระดบัมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุและผู้ ให้ข้อมลูเพียงท่าน
เดียวท่ีตอบในระดบัปานกลาง 

4.2.7.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางส่วนใหญ่คิดว่า
การได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นท่ีพอใจ ถ้าเกิดปัญหากบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัใน
ระดบัปานกลาง โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดบัปานกลาง และตอบระดบัมาก จํานวน 2 คน 

4.2.7.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําคิดว่าการได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นท่ีพอใจ ถ้าเกิดปัญหากับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปาน
กลาง โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 3 คน ตอบในระดบัปานกลาง และ ตอบในระดบัน้อย จํานวน 2 คน 
และ ตอบในระดบัน้อยท่ีสดุจํานวน 2 คน ตอบในระดบัมาก จํานวน 1 คน 

4.2.7.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าปานกลางและต่ําคิดว่าการได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นท่ีพอใจ ถ้าเกิด
ปัญหากับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัสงูคิดว่าการได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นท่ีพอใจ ถ้าเกิดปัญหา
กบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมาก 
 

4.2.8 ความรู้สึกภมิูใจที่ได้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ตราสินค้านี ้
4.2.8.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงูส่วนใหญ่มีความรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมากท่ีสดุ โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดบั
มากท่ีสดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดบัมาก 

4.2.8.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางส่วนใหญ่มี
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ความรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัปานกลาง โดยจํานวน 
5 คน ตอบในระดบัปานกลาง และตอบระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน 

4.2.8.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํามีความรู้สึกภมูิใจท่ีได้ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัน้อย โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 5 คน ตอบใน
ระดบัน้อย และ ตอบในระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน  

4.2.8.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ทัง้สามกลุ่มความ
ผูกพันมีความคิดเห็นในหัวข้อนีท่ี้แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตรา
สินค้าสงูมีความรู้สึกภมูิใจท่ีได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมากท่ีสดุ 
ซึง่แตกต่างจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าระดบัปานกลางท่ีมีความรู้สกึภมูิใจท่ี
ได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัปานกลาง และแตกตา่งจากผู้ให้ข้อมลู
ท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํามีความรู้สึกภมูิใจท่ีได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้
อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัน้อย 
 

4.2.9 การได้รับเกียรตจิากการใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้านี ้ 
4,2.9.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่คิดว่าได้รับเกียรติจาก

การใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบในระดบั
มาก จํานวน 3 คน ตอบในระดบัปานกลาง 

4.2.9.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางส่วนใหญ่คิดว่า
ได้รับเกียรติจากการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันในระดับปานกลาง โดย
จํานวน 4 คน ตอบในระดบัปานกลาง และตอบระดบัมาก จํานวน 3  คนและอีก 1 คนตอบใน
ระดบัน้อย 
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4.2.9.3 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged 
Customers) 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ําคิดว่าได้รับเกียรติจากการ
ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัปานกลางถึงน้อย โดยผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 4 
คน ตอบในระดบัปานกลาง และ ตอบในระดบัน้อย จํานวน 4 คน  

4.2.9.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความผูกพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าปานกลางและต่ําคิดว่าได้รับเกียรติจากการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา
สินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปานกลางถึงน้อย ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อ
ตราสินค้าในระดบัสงูท่ีคิดว่าได้รับเกียรติจากการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
ในระดบัมาก 
 

4.2.10 โทรศัพท์เคล่ือนที่ตราสินค้านี ้เป็นตราสินค้าที่เหมาะสมกับตนเอง  
4.2.10.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่คิดว่าตราสินค้า

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัเป็นตราสินค้าท่ีเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ โดยจํานวน 6 คน 
ตอบในระดบัมากท่ีสดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดบัมาก 

4.2.10.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางคิดว่าตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นตราสนิค้าท่ีเหมาะสมในระดบัมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบ
ในระดบัมาก และตอบระดบัปานกลาง จํานวน 3 คน  

4.2.10.3 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ท่ี มี ค ว ามผู กพันต่ อ ต ร าสิ น ค้ า ใน ร ะดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําคิดว่าตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นตราสินค้าท่ีเหมาะสมในระดบัปานกลาง โดยผู้ ให้ข้อมลู
จํานวน 4 คน ตอบในระดบัปานกลาง และ ตอบในระดบัน้อย จํานวน 2 คน และ ตอบในระดบั
น้อยท่ีสดุจํานวน 2 คน 
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4.2.10.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านความผกูพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูและปานกลางคดิวา่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็น
ตราสินค้าท่ีเหมาะสมในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตรา
สนิค้าในระดบัต่ําคิดว่าตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัเป็นตราสินค้าท่ีเหมาะสมใน
ระดบั  ปานกลาง 
 

4.2.11 ความรู้สึกอดึอัดใจ ลาํบากใจ หากไม่มีโทรศัพท์เคล่ือนที่ตราสินค้านี ้
4.2.11.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 

Customers) 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่มีความรู้สึกอึดอัดใจ 

ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัมากท่ีสดุ โดยจํานวน 4 
คน ตอบในระดบัมากท่ีสดุ จํานวน 3 คน ตอบในระดบัปานกลางและผู้ ให้ข้อมลูเพียงท่านเดียวท่ี
ตอบในระดบัมาก 

4.2.11.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางส่วนใหญ่มี
ความรู้สกึอดึอดัใจ ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัปาน
กลางและน้อยท่ีสดุ โดยจํานวน 3 คน ตอบในระดบัปานกลาง และตอบระดบัน้อยท่ีสดุ จํานวน 3 
คนและอีก 2 คนตอบในระดบัมาก 

4.2.11.3 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ท่ี มี ค ว ามผู กพันต่ อ ต ร าสิ น ค้ า ใน ร ะดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํามีความรู้สึกอึดอัดใจ 
ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัน้อยท่ีสดุ โดยผู้ ให้ข้อมลู
จํานวน 6 คน ตอบในระดบัน้อยท่ีสดุและตอบในระดบัปานกลาง จํานวน 1 คน และตอบในระดบั
น้อยจํานวน 1 คน  

4.2.11.4 ผลจากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านความผกูพนัต่อ
ตราสนิค้าของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ปานกลาง และต่ํา 
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เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าปานกลางและต่ํามีความรู้สึกอึดอดัใจ ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัในระดบัปานกลางถึงน้อยท่ีสดุ ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อ ตราสินค้าในระดับต่ํามีความรู้สึกอึดอัดใจ ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัในระดบัมากท่ีสดุ 

จากคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูสามารถสรุปภาพรวมได้ดงันี ้ผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่
ให้คะแนนระดบัปานกลางถึงสงูในทกุข้อ ซึง่การให้คะแนนของแตล่ะกลุม่ความผกูพนัจะให้คะแนน
ไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ กลุม่ท่ีมีระดบัความผกูพนัสงูก็ให้คะแนนในระดบัสงู กลุม่ท่ีมีระดบั
ความผกูพนัในระดบัปานกลางก็ให้คะแนนในระดบัปานกลาง กลุ่มท่ีมีระดบัความผกูพนัในระดบั
ต่ําก็ให้คะแนนในระดบัต่ํา ซึง่จากคําถามท่ีว่า การเลือกใช้หรือซือ้ซํา้ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนัน้มี
ความสอดคล้องกนักบัระดบัความผกูพนัของผู้ ให้ข้อมลู กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความผกูพนั
สงูก็จะมีความจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จะไมเ่ปล่ียนตราสนิค้าและเลือกท่ีจะซือ้ซํา้ 
ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความผกูพนัระดบัปานกลางก็จะมีความจงรักภกัดีในระดบัปานกลางจึงทําให้
อาจจะเปลี่ยนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอาจจะไม่เลือกท่ีจะซือ้ซํา้ ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความ
ผกูพนัระดบัต่ําก็จะมีความจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่ําถึงไม่มีเลยจึงทําให้เกิดการ
เปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีง่ายและเลือกท่ีจะไม่ซือ้ซํา้ กับกลุ่มท่ีมีระดบัความผูกพนัใน
ระดบัต่ําก็ให้คะแนนในระดบัต่ํา  โดยคําถามท่ีผู้ ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ให้คะแนนในระดบัปานกลางถึง
ต่ํามีเพียงข้อเดียวคือ ความรู้สึกอึดอดัใจ หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แต่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ระดบัความผกูพนัสงูเป็นกลุม่ท่ีคิดว่ารู้สกึอดึอดัใจ หากไม่มีตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจบุนั
ในระดบัมากและปานกลาง ในขณะท่ีกลุม่ความผกูพนัอ่ืนให้คะแนนข้อนีใ้นระดบัปานกลางถึงต่ํา 
 
4.3 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้แก่ 
 

4.3.1 สว่นท่ี 1 การเก็บข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบักลยทุธ์และการทําการส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุในประเทศไทยท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง คือ คณุบญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี ผู้จดัการ
อาวโุสฝ่ายส่ือสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากดั ได้
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ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบักลยทุธ์และการทําการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุ
ในประเทศไทยไว้ ดงันี ้

“จริงๆ ท่ีซมัซุงใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง (Celebrity) สมยันีไ้ม่ได้มีผล เพราะว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคเร่ิมเปล่ียน  โดยคนกลุม่ใหญ่ท่ีใช้สมาร์ทโฟนตามหลกัประชากรศาสตร์ ถ้าแบง่ง่ายๆ จะ
แบง่ออกเป็นสามกลุม่ กลุม่ชนชัน้สงูหรือกลุม่บน (Top Tier) กลุม่ชนชัน้กลางและกลุม่ชนชัน้ลา่ง 
ปัจจบุนันีส้มาร์ทโฟนกินไปตัง้แต่กลุ่มเกือบจะล่างจนขึน้ไปถึงกลุ่มข้างบนแล้ว แต่ประชากรไทย
สว่นใหญ่จริงๆชนชัน้ลา่งก็ยงัมีจํานวนมากอยู่ในประชากรไทย อย่างประชากรไทย 70 ล้านคน ชน
ชัน้ล่างมีจํานวนเกินคร่ึง ดงันัน้ก็คือ 50% ขึน้ไป ท่ีเรากําลงัคยุกนัอยู่คือ คนกลุ่มนี ้ในปัจจบุนั
การศกึษามีมากขึน้ ดงันัน้พฤตกิรรมเปล่ียน ดงันัน้พวกเขาไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆแล้ว ดงันัน้นกัแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงจะมีผลกบัสินค้าท่ีเป็น Functional คือ สินค้าท่ีเป็นสินค้าเทคโนโลยี สินค้ารถยนต์สินค้าท่ี
มีเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง มีเร่ืองของ Functional Buy เข้ามา สิ่งเหลา่นี ้เขาต้องเช่ือก่อนว่า
สิ่งท่ีเขาจะซือ้เป็นของท่ีดี เป็นของท่ีมีเทคโนโลยีท่ีลํา้หน้า การท่ีนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาพดูจะทํา
หน้าท่ีได้แคทํ่าให้เกิดการตระหนกัรู้ (Awareness) ดงันัน้การตดัสินใจซือ้ไม่ใช่แค่มีการตระหนกัรู้
แล้วก็ซือ้เลยไมไ่ด้เป็นไอศกรีม แชมพ ูสบูท่ี่เราสามารถซือ้มาลองก็ได้ 20บาท น่ีโทรศพัท์เคร่ืองหนึง่
ต่ําๆก็ต้องมีเงิน 5 พนั 6 พนับาทไปจนถึง 2 หม่ืนถึง 3 หม่ืนบาทดงันัน้จะซือ้มาลองไมไ่ด้ ดงันัน้การ
ตดัสินใจซือ้แค่ดารามาบอกนัน้ไม่ได้ ทําได้แค่สร้างการตระหนกัรู้ยงัไม่ทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้ 
(Decision) แตทํ่าให้มีความตัง้ใจซือ้ (Intent) บ้างนิดหนึง่ ดงันัน้ เขาก็ต้องหาข้อมลูเพิ่มเติม ดงันัน้
ถึงได้บอกว่าปัจจบุนัคนไปสนใจเร่ืองดิจิทลัมากขึน้ พอเขาเห็น เขาก็จะเสิร์ซ (Search) หาข้อมลู 
การหาข้อมูลก็จะได้ทัง้สองสามแบบ หาข้อมูลในดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พนัทิป(Pantip) 
เฟสบุ๊ค อ่ืนๆ ก็เช็คข้อมลูไป ดรีูวิว ดเูว็บไซต์ท่ีเป็นเว็บไซต์เก่ียวกบัโทรศพัท์ บางคนดรีูวิวของเมือง
นอกด้วยบางคนฟังภาษาองักฤษเก่ง บางคนถามเพ่ือน ถามคนท่ีเรามัน่ใจว่าน่าจะเป็นคนท่ีเก่งใน
เร่ืองของเทคโนโลยีและเป็นผู้ นําทางความคิดเรา เราก็จะสนใจคนแบบนีก็้ถามและอนัสดุท้ายก็คือ
จะไปท่ีหน้าร้านไปถามพนกังานขาย แล้วค่อยตดัสินใจซือ้อีกที ดงันัน้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมีผลใน
การตดัสินใจซือ้หรือไม่ ไม่มี 100% แต่ทําให้เกิดการตระหนกัรู้และแรงกระตุ้นบางอย่างและ
นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมีส่วนช่วยในเร่ืองภาพลักษณ์ด้วยทําให้น่าเช่ือถือ ทําให้แบรนด์นีน้่าใช้”                   
(บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“สําหรับนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง อย่างท่ีบอกว่าประชากรศาสตร์ท่ีบอกว่าทําไมเปล่ียนแปลง
มาก ถ้าเป็นคนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดบัสงูถึงกลาง (Upper-Middle) คือคนในระดบัเอ 
ถึงเอลบ (Status A A-) ลงมา แทบจะเป็นซมัซุงเยอะมากและคนเหลา่นีเ้ร่ืองของการใช้นกัแสดงท่ี
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มีช่ือเสียงทําให้เกิดการตระหนกัรู้แล้วมีผลมาก แตค่นท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดบัสงูถึงสงู
มาก (Status Super A A+) นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงจะไม่มีผลมาก แตจํ่าเป็นต้องเป็นคนท่ีมีความคิด
และมีอิทธิพลทางความคิดกบัคนกลุ่มบนจะมีผล ดงันัน้เราถึงเลือกคณุโอปอล โอปอลเป็นคนท่ี
อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ นําทางความคิด (Thought Leader) เลยก็ได้ โอปอลเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลทาง
ความคิดกบัเรา เขาไม่ได้เป็นคนสวย ไม่ได้เป็นดาราท่ีดงัมากมายแตว่่าสิ่งท่ีเขาทํา ทําให้เราคิดว่า
คนนีมี้ความคิด มีทศันคติ แล้วเราก็จะมีความเช่ือมากขึน้ ดงันัน้คนท่ีเป็นกลุม่คนรุ่นใหม่หรือเป็น
คนกลุ่มบนๆ จะเช่ือคนแบบนีม้ากกว่า จะเห็นไหมว่าเราเปล่ียนจากนกัแสดง คณุชมพู่ก็ยงัน่ารัก
เหมือนเดิม แต่เราเปล่ียนในเร่ืองของความคิดขึน้มา สําหรับคณุชมพู่เราก็ยงัรับรู้ว่าเธอเป็นผู้ นํา
แฟชั่น (Fashionista) แต่คุณโอปอลเป็นผู้ นําทางความคิดเพราะว่าเขาเป็นคนท่ีมีความคิด”       
(บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“สิ่งท่ีซัมซุงทําจะเห็นว่าแบรนด์เราจะแตกต่างจากอีกค่ายหนึ่งมากขึน้เร่ือยๆ คนท่ีซือ้     
แบรนด์อีกค่ายหนึ่ง อาจจะเป็นแค่ผู้ตาม (follow) มาจากเมืองนอก แบรนด์อาจจะดเูก๋ดทูนัสมยั 
แตไ่ม่มีความคิด ไม่มีทศันคติอะไร เขาไม่ได้ส่ือสารโดยตรงกบัคนไทย แตซ่มัซุงมุ่งส่ือสารโดยตรง
กบัคนไทย เวลาเราจะชอบใคร ต้องหน้าตาดี บคุลิกภาพดี แต่ต้องมีความคิดด้วย ยกตวัอย่าง จะ
ชอบผู้ชายสกัคน เขาต้องเป็นคนท่ีมีบคุลกิ หน้าตารวมถึงความสามารถในแง่ของความคิด เราก็จะ
รู้สึกว่าผู้ ชายคนนี เ้ ป็นผู้ ชาย ท่ีน่าคบและนั่น คือทั ง้หมดท่ี เราทําของซัมซุงในปัจจุบัน ”                
(บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“สําหรับกลยทุธ์ท่ีซมัซุงใช้ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั กลยทุธ์ท่ีเราใช้แรกๆ เราต้องทําให้คน
รู้สกึว่าสินค้าเราเป็นสินค้าเทคโนโลยีท่ีลํา้หน้าท่ีสดุ เอาสมองซีกขวาให้เขารู้สกึว่า เทคโนโลยีของ
เรามนัลํา้ท่ีสดุมีเทคโนโลยีท่ีดี มีคณุสมบตัิท่ีตอบรับความต้องการ ดงันัน้ช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะให้รู้
เลยว่า ซมัซุงมีลกูเลน่ใหม่ นวตักรรมใหม่ๆ มาเสมอ จนกระทัง่เวลาเราทําวิจยั คนท่ีเป็นสาวกอีก
คา่ยหนึ่ง เขาก็ยอมรับว่า ก็โอเคนะก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็เก่ง ก็รู้ แตก็่ยงัไม่ใช้ แตบ่างคนท่ียอมรับและก็
เปล่ียนมาใช้แล้วก็เยอะเหมือนกนั เพราะสิ่งท่ีผมว่าทกุคนไม่อยากเป็นคนท่ีล้าหลงั เราอยากเป็น
คนท่ีมีความสามารถ เราอยากได้รับการยอมรับแบบนัน้ ดงันัน้อะไรก็ตามท่ีถกูรับรู้ว่าดี เก่ง ก็ควร
จะอยู่กบัเรา ดงันัน้คนก็จะเปล่ียนมาใช้ซมัซุงมากขึน้แตถ้่าคนบางคนท่ีคิดว่าฉนัไม่ใช่อย่างนัน้ ยงั
อยากเก๋ไก๋อาจจะยังไม่สนใจก็ได้ ดังนัน้เรายังไม่ได้ทิง้เร่ืองนัน้ เราก็ทําในเร่ืองของบุคลิกของ      
แบรนด์อยา่งท่ีทําแคมเปญ (Campaign) เร่ืองของการใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เราก็รู้สกึว่าสามารถ
ยกภาพลกัษณ์ของเราขึน้มา ความสามารถ ความเก่งก็ออกมาเร่ือยๆ” (บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี, 
สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
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“กลยทุธ์การตลาดของซมัซุง มีหลกัง่ายๆ อยู่ 3 คํา คือ Who What และ How Who คือ
ก่อนอ่ืนเราต้องกําหนดกลุม่เป้าหมายก่อนว่า เราจะส่ือสารกบัใคร เราจะขายสินค้าของเราให้ใคร 
เราต้องดวู่า ใครคนนัน้ในแง่ของมีจํานวนมากพอหรือใหญ่พอท่ีจะทําธุรกิจด้วย ขายของให้ด้วย
หรือเปล่า พอเราได้จํานวนคนๆ นีเ้ราก็ต้องให้คําจํากดัความ เขาออกมาว่าเขาเป็นคนแบบไหน 
เป็นใคร เข้าใจความต้องการของเขา เข้าใจความต้องการลกึๆ (Insight) ของเขา พอเราเข้าใจตรงนี ้
แล้ว พอเราเข้าใจเสร็จ เราถึงได้พฒันามาเป็น What ก็คือ พอเรารู้ว่าเขาชอบอะไร เขาไม่ชอบอะไร 
เขาขาดอะไรอยู่ เขามีวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตแบบไหน สิ่งท่ีเราจะเป็น What ก็คือเราจะเอาอะไรไป
ตอบสนองความต้องการของเขาตรงนัน้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ดี การส่ือสารท่ีจะส่ือถึงเขาก็ดี ดงันัน้ 
What ของเราก็คือข้อความ (Message) ท่ีเราจะคยุกบัเขา การสื่อสารอย่างเช่น โอปอลลา่สดุ ซึง่มี
การพูดเร่ืองการเปลี่ยนแบรนด์ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีจะเปล่ียนละนะแล้วคุณจะดีใจท่ีคุณยอมเปล่ียน 
ข้อความนีไ้ปกระทุ้งกระแทกใจของผู้ใช้ เพราะวา่ตอนนีท้กุคนอยูใ่นช่วงสัน่ไปหมด ต้องลองละมัง้น่ี 
ถึงเวลาแล้วละ่ น่ีละ่คือ What หรือข้อความท่ีเราส่ือสารออกไป สดุท้ายคือ How ก็คือเร่ืองส่ืออย่าง
ท่ีเคยบอก พอเรารู้ว่า Who คือใคร เรารู้แล้วว่าเราจะส่ืออะไรแล้วเราอยากพดูอะไร เราจะเข้าถึง
(Reach) เขาได้อยา่งไร ก็คือท่ีชดัเจนคือส่ือโทรทศัน์กบัทีวีดจิิทลัหลกัๆ เลย อยา่งอ่ืนน่ีแทบจะไมใ่ช้
เลย น้อยมาก แต่ก็ยังใช้อยู่นะไม่ได้ไม่ใช้ แต่ก็น้อย ก็แบ่งเป็นส่วนๆ” (บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี, 
สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“สําหรับทีวี สมยันีมี้ทีวีดิจิทลัด้วย เราก็ยงัยดึท่ีเรตติง้ (Rating) เป็นหลกั เด่ียวนีไ้ม่มีแล้ว 
ฟรีทีวีกับดิจิทลัทีวี เรตติง้ใครดีกว่ากันก็ซือ้อนันัน้ ซือ้ช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมรับชมมากท่ีสดุ (Prime 
Time) แล้วส่ือออนไลน์จะใช้เฟซบุ๊คในการเข้าถึง เพราะเฟซบุ๊คก็เกือบ 20-30 ล้านคน คนไทยท่ีใช้
เฟซบุ๊ค เราก็ใช้เฟสบุ๊คเป็นส่ือโซเชียลหลกัในการเข้าถึง โดยเราก็จะเลือกจากอาย ุสถานภาพ เพศ 
(by Age Range by Status by Sex) เลือกได้หมด สว่นเว็บไซต์มีการทํารีวิวเพ่ือโพสต์ตลอดเวลา 
เรามีการซือ้พวกคําค้นในกเูกิล้ (Google Search Ad Network) ทัง้หลาย พดูคยุกบัพวกทําคอน
เท้นท์ (Content) เพ่ือจะมาออนแอร์ในยทูปู ในขณะเดียวกนัก็จะเอาไปตามเว็บพอร์ทลั  (Web 
Portal) ต่างๆ หรือกระทัง้เว็บไซต์ท่ีเป็นเว็บไซต์โทรศัพท์ ก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่า เราต้องมี
กลุม่เป้าหมายเห็น มีการตระหนกัรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) คือท่ีเราทําสว่นใหญ่ก็จะดรีูวิว 
ดคูอนเท้นท์ วิดีโอ พวกสอนวิธีใช้ต่างๆ อ่านเปรียบเทียบ มีไวรัลคลิปเป็นวิดีโอคลิป มียทูปู เป็น
ของเราเองคือ Samsung Mobile Thailand มีเฟซบุ๊คท่ีเป็น Official ก็คือ Samsung Mobile 
Thailand ฐานสมาชิกเราในเฟซบุ๊คก็ 3 ล้านกว่าคน ในยทูปูก็ 3 ล้านกว่าคน สําหรับ subscriber 
นะ” (บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
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“สําหรับส่ือท่ีใช้ช่วงแรกมาจนถึงปัจจบุนั เด๋ียวนีเ้ปล่ียนไปเยอะนะการใช้ส่ือ เม่ือก่อน เรา
แบง่งบประมาณออกมา TVC จะ Dominate Campaign นัน้ประมาณ 15% ของงบประมาณท่ีมี 
เช่นมีงบ 100 บาท ก็ใช้ 15 แล้ว เม่ือก่อนเราใช้ 35 บาทก็จะเป็นบิลบอร์ดบ้าง หนงัสือพิมพ์บ้าง 
วิทยบุ้าง แต่วนันีไ้ม่ใช่แล้วกลายเป็น 50% ยงัเป็นโทรทศัน์แตเ่กือบ 40% จะเป็นดิจิทลั โซเชียล
มีเดีย (Social Media) เว็บพอร์ทอล (Web Portal) Search Trend ในเร่ืองของคําค้นในเว็บไซต์กู
เกิล้ (Google Keyword) เปล่ียนไปแล้ว การเลือกใช้ส่ือเปล่ียนไป คือยงัคงใช้ทกุส่ือแตน้่อยลงเลย 
60:40 ท่ีเหลือ 10 ก็ใช้กบัส่ืออ่ืนๆ หนงัสือพิมพ์ก็อยู่ใน 10% นัน้ คือใช้น้อยมากพฤติกรรมผู้บริโภค
เปล่ียนไปส่วนในอนาคตอนัใกล้เราคงทําไปทิศทางใกล้เคียงเดิม ยงัคงสร้างแบรนด์ ซมัซุง เท่ คลู 
และมีความคดิท่ีดี ตวัผลติภณัฑ์เองก็มีความเจ๋ง มีเทคโนโลยีท่ีรองรับ มีฟังก์ชนัท่ีรองรับการใช้ชีวิต
ของเราในปัจจบุนั ทําให้เราเก่งขึน้กว่าเดิม ถ้าคณุยิ่งใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนแล้วทําให้คณุประสบ
ความสําเร็จได้ โทรศพัท์ช่วยได้จริงๆ วนันีห้ากคณุหลงทาง คณุทําอย่างไร ใช้ Google Maps เป็น
ไหม ถ้าคณุใช้เป็น คณุก็เหนือกวา่ใครๆ อีกหลายคน ข้อมลูตา่งๆ ความรู้ขา่วสารตา่งๆอยูใ่นมือคณุ
หมดแล้วดงันัน้ต้องใช้สมาร์ทโฟนให้คุ้มอย่าซือ้สมาร์ทโฟนมาแค่ความสวยงามและก็วางบนโต๊ะ
เท่ๆ น่ีก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีซมัซุงพยายามสร้าง ฟีเจอร์ (Feature) ท่ีมากกว่าคนอ่ืน จดุแนวคิดนีม้นัเป็น 
แนวคิดหลกัของ Global Brand Idea มาจากคําว่า Accelerate Discover และ Possibility เรา
เช่ือว่าคนทกุคนมีความสามารถพิเศษท่ีซ่อนอยู่ แต่อยู่ท่ีว่าคณุจะหาเจอหรือเปล่า ดงันัน้เวลาเรา
จะผลิตผลิตภณัฑ์หรือคิดอะไรออกมาต้อง Accelerate คือช่วยให้คนใช้ค้นพบความสามารถ หรือ 
Possibility ในตวัให้เร็วขึน้กว่าเดิม ดงันัน้ทกุวนันีถ้้าคณุชอบอะไรแล้วเป็นความชอบของคณุจริงๆ 
คณุต้องผลกัดนั ไปให้สดุในสิ่งท่ีคณุชอบ ผลกัดนัตวัเองไปให้สดุ แล้วโทรศพัท์ของเรา Samsung 
Galaxy จะช่วยให้คุณไปตรงนัน้ให้พบ จะเห็นได้ว่ามีอาชีพเกิดใหม่เยอะสําหรับคนเจนวาย 
(Generation Y) เพราะคนเหลา่นัน้ เขาพบความสามารถของเขาเร่ืองนัน้ๆ ถ้าไม่ใช่ความสามารถ
ของเขาจริงๆ อีกสกัพกัเขาก็จะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าเป็นความสามารถของเขาจริงๆ เขาก็
จะประสบความสําเร็จ สมาร์ทโฟนเป็นสว่นท่ีจะช่วยเขาแน่นอน มีแมค้่าออนไลน์หลายคน เขาก็ตดิ
กาแล็คซี่ โน้ตแล้วเหมือนกนั เพราะว่ามีปากกา เขาก็เขียนราคา รูปนีเ้สือ้ตวันี ้ ราคา 4,500 เขา
เขียนลงไปเลยแล้วก็สง่ให้ลกูค้า ไมต้่องมานัง่รอ โดยเฉพาะฟังก์ชนัท่ีแชร์รูปแบบท่ีเราสามารถลาก
รูปลงไลน์ (Line) ได้เลยท่ีจะเป็น Killer Feature ท่ีกําลงัมา ใครได้ก่อนรู้ก่อนก็ประสบความสําเร็จ
ก่อน ใครรู้ทีหลงัยังสวยงามอยู่ ใช้โทรศพัท์เพ่ือความสวยงามลูกเดียวก็จะเสียดายในอนาคต”   
(บญุสืบ จนัทร์แจ่มศรี, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
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เน่ืองจากทางบริษัทแอปเปิล้ เซ้าธ์ เอเชีย (ประเทศไทย) ไม่เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักลยทุธ์
และการทําการส่ือสารการตลาดในประเทศไทยของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟน ทางผู้วิจยั
จึงได้ทําการนําบทสมัภาษณ์ของ อลิสนั จอห์นสนั (Allison Johnson) อดีตรองประธานฝ่าย
การตลาดของบริษัทแอปเปิล้ ท่ีได้ทํางานกบัแอปเปิล้มาตัง้แต่ปี 2005 ถึงปี 2011  โดยเป็นสว่น
สําคญัในการออกสนิค้า 2 ชิน้สําคญัของแอปเปิล้ คือ ไอโฟน และไอแพด (iPad) ท่ีได้ให้สมัภาษณ์
เก่ียวกบัสตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) อดีตประธานบริหารบริษัทแอปเปิล้และการทําการตลาดของ
ตราสนิค้าแอปเปิล้ มาวิเคราะห์เพิ่มเตมิ ซึง่สามารถสรุปได้วา่ สตีฟ จ๊อบส์ นัน้เป็นเหมือนเคร่ืองมือ
ในการออก ผลิตภณัฑ์ใหม่ของแอปเปิล้ และส่วนสําคญัของความสําเร็จของแอปเปิล้คือ กลยทุธ์
การให้ข้อมลู แอปเปิล้ไม่ใช่แค่ขายของ การไม่เอาการขายเป็นท่ีตัง้ แต่ใช้การให้ความรู้ ให้ข้อมลู
กับผู้บริโภค เก่ียวกับผลิตภณัฑ์แทน โดยให้ข้อมูลว่า ทําไมต้องมีอุปกรณ์นี ้อุปกรณ์นีจ้ะช่วย
พฒันาชีวิตอย่างไร โดยแอปเปิล้จะพยายามท่ีจะทําให้แตกต่างอย่างชดัเจนระหว่างการขายของ 
กบัการให้ข้อมลู โดยพยายามส่ือว่า การตลาดไม่เหมือนกบัการขาย ซึง่ความคิดท่ีจะให้ข้อมลู กบั
ผู้บริโภคดีกว่าการพยายามขายซึง่ก็ตรงกบัแนวคิดของแอปเปิล้ท่ีว่า มุ่งเน้นท่ีจะผลิต สินค้าท่ีดี
ท่ีสดุและให้ผลิตภณัฑ์ขายตวัเอง และประกอบกบัความพยายามเข้าถึงผู้บริโภค ซึง่ดีกว่าการทํา
การตลาดทัว่ไป ดงันัน้ สตีฟ จ๊อบส์ จึงเน้นท่ีตวัสินค้า และจะเก็บความลบัของผลิตภณัฑ์ท่ีจะออก
ใหม ่  โดยจะไมเ่ปิดเผยจนกว่าผลิตภณัฑ์จะพร้อมจริงๆสําหรับผู้บริโภค ดงันัน้การประกาศเปิดตวั  
ผลิตภณัฑ์ใหม่จึงเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีสําคญัและเป็นสิ่งท่ีสตีฟ จ็อบส์ ให้ความสําคญัและ
กระตือรือร้นมากและสร้างความโดดเดน่ให้กบัสนิค้าของแอปเปิล้ (Campbel, 2014) 

4.3.2 ส่วนท่ี 2 การเก็บข้อมลูเชิงลึกท่ีได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีเป็นผู้ ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนตราสนิค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวนทัง้สิน้ 24 คน ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.2.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 
Customers) จํานวน 8 คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหวา่ง 4.01-5.00 ดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุอนิรุทธ์ จารึกธรรม  
อาชีพ นกัศกึษา     อาย ุ24 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

2) คณุปริณวฒุิ สนธิรักษ์ 
อาชีพ นกัศกึษา     อาย ุ24 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุเป็นตราสนิค้าไอโฟน 

3) คณุณฐันนัท์ เตชะรัตนะรุ่งเรือง 
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อาชีพ รับจ้าง     อาย ุ30 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

4) คณุพรรณวดี จนัทร์แย้ม 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน     อาย ุ28 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าไอโฟน 

5) คณุวนิดา จิรโพธ์ิทอง 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ40 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

6) คณุนฐัตา รักษาวยั 
อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั อาย ุ30 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าแบล็คเบอร่ีเป็นตราสินค้า

ไอโฟน 
7) คณุกลุธิดา สขุเกษม 

อาชีพ นกัศกึษา อาย ุ18 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าไอโฟน 

8) คณุอนสุรา นารัตน์ 
อาชีพ นกัศกึษา อาย ุ26 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

4.3.2.2 กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) จํานวน 8 คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 3.01-4.00 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุสธิุดา ถาวรสทุธ์ิ 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ25 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุเป็นตราสนิค้าไอโฟน 

2) คณุประภสัสร สเินหะวฒันะ 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ27 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโซน่ีเป็นตราสนิค้าไอโฟน 

3) คณุณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ31 ปี 
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เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 
4) คณุณิธิดา สขุสทุธิ 

อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ26 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

5) คณุปิยะฉตัร วฒันพานิช 
อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั อาย ุ32 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

6) คณุพิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์ 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ30 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงเป็นตราสินค้า

ไอโฟน 
7) คณุพีรนชุ จําเนียรพรม 

อาชีพ รับราชการ อาย ุ30 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

8) คณุนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ 
อาชีพ นกัศกึษา อาย ุ25 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเอช ที ซี (HTC) เป็นตรา

สนิค้าไอโฟน 
4.3.2.4 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ํา (Disengaged) 

จํานวน 8 คน ซึง่จากคําถามคดักรองมีช่วงคะแนนระหวา่ง 2.01-3.00 ดงัตอ่ไปนี ้
1) คณุพงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู      

อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั อาย ุ35 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุเป็นตราสนิค้าโนเกีย 

2) คณุรักพงศ์ โสมา  
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อาย ุ29 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงเป็นตราสินค้าออปโป้ 

(Oppo) 
3) คณุสวุะ ปญุสริิ 

อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั     อาย ุ25 ปี 
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เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงเป็นตราสินค้าอลัคา
เทล (Alcatel)  

4) คณุนครินทร์ พลายพลู  
อาชีพ นกัศกึษา อาย ุ21 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าโซน่ี 

5) คณุทิชานนัท์ ยสสมบตั ิ
อาชีพ พนกังานราชการ อาย ุ35 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าโมโตโรล่า (Motorola) เป็น

ตราสนิค้า    ซมัซงุ 
6) คณุรัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ ์

อาชีพ รับราชการ อาย ุ31 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าโนเกียเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

7) คณุณฐัวฒุ ิพุม่สงวน 
อาชีพ วิศวกร อาย ุ32 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

8) คณุศาสตรา ศรีวะรมย์ 
อาชีพ ธุรกิจสว่นตวั อาย ุ25 ปี 
เปล่ียนจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนเป็นตราสนิค้าซมัซงุ 

โดยสามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ ตามคําถามในการสมัภาษณ์ได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

4.3.3 ปัจจัยทางด้านราคา (Price) และค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน (Switching Cost) 
4.3.3.1 ปัจจยัด้านราคาตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูทัง้ 7 คน เห็นสอดคล้อง
กันว่าปัจจยัด้าน ราคามีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งราคาของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัคณุภาพหรือคณุสมบตัิท่ีได้ โดยสามารถสรุป
ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“มีผล เพราะวา่ราคาถ้าราคาอยู่ในระดบัสงู คณุภาพ แอปพลิเคชัน่เคร่ือง
น่าจะดีกว่าราคาถกู  ถ้าราคาถกูเกินไป ราคาประมาณ 3-4 พนับาท คือยงัไม่ตอบโจทย์ ถ้าราคา
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แพงเกินไปก็เกินกําลงัท่ีจะซือ้ ตดัสินใจซือ้ท่ีราคากลางๆ คือ ราคาสงูกว่า 5 พนับาทแต่ไม่เกิน 1 
หม่ืนบาท” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“มีผล เพราะว่าราคาสงูบ่งบอกถึงคณุภาพ แบรนด์ท่ีเป็น hi-end  ถ้า
ราคาถกู ทําให้คดิวา่คณุภาพอาจจะต่ํา ทําให้ตอบสนองความต้องการได้ไมค่รบ ยอมท่ีจะจ่ายแพง
กวา่” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ราคามีส่วนนะ เพราะเวลาท่ีจะซือ้ ปัจจยัแรกๆ ท่ีคิดถึงก็คือ ราคา ซึ่ง
ต้องประกอบกับคุณภาพ และคณุสมบตัิด้วย ถ้าราคาไม่แพงมาก ก็ต้องดูว่าราคาเหมาะสมกับ 
คณุสมบตัิตรงกบัท่ีต้องการหรือไม่ แตถ้่าราคาสงูหน่อย แต่คณุสมบตัิตรงกบัท่ีต้องการ และไม่ได้
สงูเกินไปท่ีจะจ่ายได้ก็จะซือ้ คดิวา่ซมัซงุจะมีผลติภณัฑ์ท่ีคอ่นข้างหลากหลายรุ่น หลากหลายราคา 
สว่นตวัคิดว่า ราคาคอ่นข้างสมเหตสุมผลกบัแตล่ะรุ่น” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีส่วน ถ้าราคาแพงกว่าเดิม แต่เรามีกําลงัซือ้มากขึน้ ราคาสงูฟังก์ชนั
มากขึน้ ก็คุ้มคา่ท่ียอมจ่าย ถ้าราคาถกูเกินไป ก็จะเปรียบเทียบกนั ฟังก์ชนัจะน้อยกว่า ถ้าราคาถกู
ไป จะไม่มัน่ใจในคณุภาพ คิดว่าไม่น่าเช่ือถือ” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผล เพราะคิดว่าซมัซุงราคาถูกกว่า วิธีการใช้งานก็ง่ายกว่า อีกทัง้ใช้
งานสะดวกกว่าไอโฟนท่ีเคยใช้ ราคาทําให้ตัดสินใจเปลี่ยน เพราะซือ้ในราคาท่ีถูกกว่าและ
ตอบสนองการใช้งานได้ดีกวา่ด้วย” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ราคาต้องอยู่ในระดับท่ีสามารถซือ้ได้ ถ้าราคาถูกมากๆแล้วได้
ฟังก์ชนัท่ีต้องการด้วย ก็เปล่ียน อาจกลวัว่าคณุภาพไม่ดี แตก็่จะลองใช้ก่อน ถ้าราคาสงูเกินไป จะ
คิดว่าดีจริงหรือ จะได้ใช้คุ้มกบัราคาท่ีตัง้ไว้หรือไม่” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 
2558) 

“มีผลมาก เพราะว่า ฟังก์ชนับางตวัจะคล้ายกนั ใช้แทนกนัได้ ราคาก็เลย
มีผล รู้สกึว่าราคาถกูอาจลดฟังก์ชนัอ่ืนๆลง ทําให้ราคาถกูลงเลยแตกตา่งกนัมาก มมุมองของเรา
คือ ท่ีราคาสงู อาจจะเป็นเพราะเพิม่ฟังก์ชนัมาให้ ซึง่บางครัง้ก็ไมไ่ด้ใช้ เลยทําให้ราคาเพิ่มสงูขึน้ ซึง่
ส่วนใหญ่จะใช้งานไม่ครบเลยเปล่ียนมาใช้รุ่นท่ีราคาต่ํากว่า” (อนุสรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 
พฤษภาคม 2558) 
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กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูเพียงหนึ่งคนเท่านัน้ท่ีเห็น
ว่าปัจจยัด้าน  ราคามีไม่ผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะเช่ือมัน่
และมัน่ใจใน ตราสนิค้า ปัจจยัด้านราคาจงึไมไ่ด้มีสว่นสําคญั โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 “ราคาไม่มีผลคะ่ ปกติจะดวู่าคณุสมบตัิ คณุภาพมากกว่า เพราะเช่ือมัน่
ว่าคณุภาพของไอโฟนดี จึงได้ตดัสินใจเปลี่ยน ไม่ได้สนใจท่ีราคาเป็นหลกั ถ้าชอบแบรนด์ไหน คิด
วา่ดีก็เปล่ียน” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัปานกลาง 7 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่ราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัคณุภาพหรือ
คณุสมบตัท่ีิได้ อีกทัง้ราคาต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไมเ่กินกําลงัซือ้ 

“มีผลด้วยอยา่งหนึง่ เพราะปกตถ้ิาใช้แบรนด์เดมิแล้วอยากจะเปล่ียนใหม ่
ก็ต้องไม่แพงจากเดิมมากไป แล้วก็ต้องผ่อนได้ ผ่อนไหว คือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซือ้
เหมือนกัน ถ้าราคาสูงเกินไปก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคุณสมบตัิของโทรศพัท์สอดคล้องกับราคา
หรือไม่ ถ้าราคาสงูมาก แตแ่คแ่บรนด์ก็ไม่ได้จงูใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 
1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะวา่ถ้าราคาสงูมากอาจจะจ่ายไมไ่หว อยา่งกรณีท่ีบางแบรนด์
ตัง้ราคาสงูเกินไป ก็ต้องมาพิจารณาลงลกึลงไปว่า คณุสมบตัิทําอะไรได้บ้างสมราคาหรือไม่ ถกู
เกินไปก็ต้องดูว่าเราใช้งานขนาดไหน เพราะว่าราคาต่ํา คุณสมบัติก็จะน้อยกว่า” (ประภัสสร 
สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลคอ่นข้างมาก ตอนแรกวา่จะเปล่ียนไปใช้ไอโฟน 6 ไอโฟน6 พลสั แต่
คิดว่าราคาสูงเกินไปเม่ือเทียบกับคุณสมบัติท่ีให้มา ราคาไม่สมเหตุสมผล เพิ่มจากรุ่นเก่ามา
เลก็น้อย คดิวา่ราคาซมัซุงถือว่าคอ่นข้างสงู แตเ่ทียบกบัคณุสมบตัิท่ีใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเยอะ ทํางาน
ได้หลากหลายกวา่ ก็คดิวา่คุ้มคา่” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ตอนเปล่ียนก็ไม่ได้ดูเ ร่ืองราคา ถ้าจ่ายไหวก็ซือ้ ปกติดูคุณสมบัติ
มากกว่า แต่ถ้าราคาแพงเกินไปก็คงไม่ซือ้ ถ้าราคาแพงเกินไปเม่ือไปเทียบกับแบรนด์อ่ืนท่ีได้
คณุสมบตัเิท่ากนั ก็ถือวา่แพงเกินไป (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีผล เลือกท่ีราคาไม่แพงมากเกินไป ถ้าราคาต่ําเกินไปแบบราคาไม่ถึง
หม่ืน รู้สึกใช้ไปแล้วมนัจะค้าง พงัง่ายกว่า ใช้งานได้ไม่นาน ถ้าใช้ได้ก็อาจจะไม่ดี ก็จะดรูาคาสงู
ขึน้มาหน่อย ถ้าแพงไป รู้สกึว่าไม่คุ้มค่า แค่เพิ่มหน่วยความจําขึน้มาแล้วราคาสงูขึน้เป็นสามหม่ืน 
ก็ไมซ่ือ้” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีผล แต่ไม่ได้มากท่ีสดุ จะเอามาจดัลําดบัด ูโดยจะดคูณุสมบตัิก่อนสกั 
3รุ่น แล้วก็มาเทียบราคาทีหลงั ราคาสงูเกินไป ส่วนตวัจะมองว่าแพงไป แต่ถ้าต่ํามากก็ต้องดวู่า
ทําไมราคาถกู อาจจะศนูย์บริการไม่มีหรือเปลา่ หรืออาจจะเก่ียวกบัสว่นต่างเวลาขายเคร่ืองจะได้
น้อยหรือเปลา่” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วนสําคญั ถ้าได้คณุภาพท่ีเท่ากันแต่ราคาถูกกว่า ก็เป็นเหตผุลท่ี
เปล่ียนมาใช้  ซมัซุง คิดว่าระบบแอปพลิเคชนัก็สมเหตสุมผล แตถ้่าพิจารณาจากวสัดคุิดว่าราคา
แพงไป เม่ือเปรียบเทียบกบัไอโฟนวสัดจุะดีกว่า” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 
2558) 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าระดบัปานกลางเพียงหนึ่งคน
เท่านัน้ท่ีเห็นว่าปัจจัยด้านราคามีไม่ผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เพราะสนใจเร่ืองคุณภาพของสินค้ามากกว่า ถ้าคุณภาพดีก็ราคาเท่าใดก็พร้อมท่ีจะจ่าย โดย
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่ได้ถือเป็นสาระสําคญั เพราะปัจจุบนันีโ้ทรศพัท์ราคาพอๆกัน คิดว่า
ราคา ไม่ได้สําคัญมาก ส่วนตัวจะวัดราคากับคุณภาพของสินค้ามากกว่า ถ้าเกิดราคาแพงแต่
สมเหตสุมผลก็จะซือ้” (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล ท่ี มีความผูกพันต่ อตราสิ น ค้ า ในระดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัต่ําทัง้ 8 คนมี
ความเห็นว่าปัจจยัด้านราคามีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่ราคา
ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัคณุภาพหรือคณุสมบตัิท่ีได้ รวมถึงราคา
ต้องอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไมเ่กินกําลงัซือ้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“มีสว่น ปัจจบุนันีโ้ทรศพัท์ออกมาคณุสมบตัใิกล้เคียงกนั ก็ต้องมาวดักนัท่ี
ราคา แบรนด์ไหนราคาถูกท่ีสดุ ก็ตดัสินใจเลือกเอารุ่นนัน้และดปูระกอบกับฟังก์ชนัของโทรศพัท์
ควบคู่กันไป ถ้าราคาต่ําไป ก็จะมากับคุณสมบัติกับวัสดุท่ีลดลง” (พงษ์พฤทธ์ หนูตระกูล, 
สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีส่วน บางแบรนด์ราคาสูงเกินไปกับอีกย่ีห้อท่ีใกล้เคียงกันใช้ได้
เหมือนกัน แต่ว่าราคาจะสงูกว่า ก็เป็นทางเลือกท่ีไม่น่าจะซือ้ อย่างแบรนด์ไอโฟนติดตลาดก็จะ
แพงกวา่ แตก็่ไมรู้่วา่คณุสมบตัจิะดีกวา่หรือเปลา่” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะปกติจะใช้โทรศพัท์ราคาไม่เกินหม่ืนบาท ก็แล้วแต่แบรนด์ 
ถ้าเป็นแบรนด์ตลาด อย่างไอโฟน โซน่ี พวกนีร้าคาจะสูง ถ้าเทียบตามราคาเคร่ืองจะสูงกว่า
คณุสมบตัท่ีิได้ เพราะจะมีคา่แบรนด์ด้วย” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลมาก เพราะว่าอยากได้โทรศพัท์ราคาถกู ไอโฟนราคาแพงเกินไป 
ราคาสงูไปก็ซือ้ยาก ราคาถกูเกินไปก็คิดว่าคณุภาพไม่ดี” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล คือจะดูราคาเป็นหลกั คือราคาจะเลือกท่ีไม่สูงมาก จะดูฟังก์ชัน
ของโทรศพัท์พอใช้ได้และเหมาะสมกบัราคา ถ้าราคาสงูเกินไป รู้สกึว่าฟังก์ชนั คณุภาพอาจจะสงู 
โดยเราอาจจะไมจํ่าเป็นต้องใช้ขนาดนัน้ สว่นราคาท่ีต่ําเกินไป คิดว่าคณุภาพอาจจะไม่ดี ใช้งานไป
อาจจะพงัได้ง่าย” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“คอ่นข้างมีผลมาก ถ้าราคาสมกบัคณุภาพ ก็พอใจท่ีจะลงทนุเปลี่ยนตรา
สนิค้าใหม ่สว่นตวัคํานงึถึงฟังก์ชนัก่อน ก่อนจะดรูาคา ถ้าถกูเกินไป ของถกูและดีไม่มี ถ้าโทรศพัท์
ราคาต่ําไปแตฟั่งก์ชนัครบด้วย ก็ต้องมองว่าตราสินค้าแข็งแรงหรือไม่ วสัดทํุาจากอะไร ใช้งานแล้ว
เสถียรหรือไม”่ (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีสว่น ถ้าราคาไมต่า่งกนัมากระหวา่งแบรนด์ ก็ดท่ีูฟังก์ชนัการใช้งาน ถ้า
ราคาไม่แพงมากก็ตดัสินใจง่าย แตถ้่าแพงมากก็ต้องดเูร่ืองฟังก์ชนัว่าคุ้มคา่ท่ีจะเปล่ียนหรือไม่ ถ้า
ถกูไป ราคาสะท้อนว่าโทรศพัท์มีในคณุภาพระดบัไหน อย่างเคร่ืองถกูก็จะไม่มีบางฟังก์ชนั” (ณฐั
วฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลนะ ซมัซุงราคาก็สงูนะ แตเ่ม่ือเทียบกบัฟังก์ชนัและการใช้งานท่ีง่าย 
ก็สมเหตสุมผล” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงู 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ กลา่วคือ กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพนัต่อตราสินค้าสงู กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง และ
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ํา มีความเห็นสอดคล้องกนัว่าปัจจยัด้านรา
คามีผลตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
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4.3.3.2 การท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกับรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบั ตราสินค้าและวิธีใช้
สนิค้าใหมท่ัง้หมดมีสว่นทําให้ตดัสนิใจไมเ่ปล่ียนตราสนิค้า 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 6 คน มี
ความเห็นตรงกนัว่า การท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้า
ใหมท่ัง้หมด ไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจท่ีจะไม่เปล่ียนตราสินค้า โดยมีความเห็นว่าการเรียนรู้เก่ียวกบั
รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมดนัน้ เป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้องศกึษาหา
ข้อมลูอยู่แล้ว อีกทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่นัน้ ในปัจจุบนัสามารถค้นหาได้
ง่าย ไมยุ่ง่ยากแตอ่ยา่งใด ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ของใหม่ต้องเรียนรู้เป็นธรรมดา ต้องเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจ” (อนิรุทธ์ 
จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ปัจจบุนัเรียนรู้ง่าย ตามอินเทอร์เน็ตสามารถดไูด้ว่าคณุสมบตัิต่างๆ ทํา
อะไรได้บ้าง ทําอยา่งไร” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“เวลาหาข้อมลู คดิวา่ไมเ่สียเวลา ถ้าต้องการเปล่ียนตราสินค้าใหม่ ก็ต้อง
หาข้อมลูใหม”่ (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าไม่ลําบาก ไม่เสียเวลา ปัจจุบนัหาข้อมลูได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต” 
(พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ส่วนตวัคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีจะต้องเรียนรู้อยู่แล้ว ไม่วุ่นวาย คิดว่าเราก็ได้มี
โอกาสเรียนรู้เพิ่มไปด้วย ยิ่งถ้าเป็นสิ่งท่ีดีกว่าเดิม การเรียนรู้เพ่ือสิ่งท่ีดีกว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องทําอยู่
แล้ว” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“ทกุอย่างก้อต้องเรียนรู้ใหม่ ถ้าเราเร่ิมท่ีจะศกึษา คิดว่าก็ไม่มีผล เปล่ียน
มาใช้ ซมัซุงคิดว่าใช้งานง่ายกว่าไอโฟน เพราะส่วนตวัใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ท่ีเป็นระบบแอน
ดรอยด์อยู่แล้ว ถ้าใช้ไอโฟนอาจเช่ือมต่อกบัเคร่ืองท่ีใช้งานไม่ได้ คือต้องเรียนรู้อยู่แล้วและซมัซุงก็
ใช้งานง่ายกวา่ด้วย” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงู 2 คนเท่านัน้ท่ีเห็นว่าการ
ท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมด มีผลตอ่การ
ตดัสนิใจท่ีจะไมเ่ปล่ียนตราสนิค้า แตจ่ะมีผลในช่วงแรก โดยหากสนิค้าใหมมี่เทคโนโลยีใหม่หรือสิ่ง
ท่ีดงึดดูใจจงึจะทําให้เปล่ียนตราสนิค้าในท่ีสดุ โดยมีความเห็นวา่โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“มีสว่นตอนแรก เพราะซมัซงุออกรุ่นท่ีมีหน้าจอใหญ่ ด้วยอายท่ีุมากขึน้ทํา
ให้คิดมากขึน้ เพราะไอโฟนจอเล็ก จริงๆ แล้วไอโฟนใช้งานยากกว่า ก่อนจะเปลี่ยนเคยลองใช้ของ
น้องชายมาก่อนแล้วไม่ได้ใช้ยาก พอจะเปล่ียนก็เลยเปล่ียนเลย” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 
20 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่นเลก็น้อย แตเ่ห็นวา่ไอโฟนกําลงัเป็นท่ีนิยมและมีเทคโนโลยีใหม่ๆท่ี
กําลงัมา เราน่าจะต้องลองใช้ ถ้าอยากใช้สินค้าใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ต้องเรียนรู้ จึงทําให้
ตดัสนิใจเปล่ียน” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ให้ข้อมลู
จํานวน 4 คน มีความเห็นวา่การท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆเก่ียวกบัตราสนิค้าและวิธีใช้
สินค้าใหม่ทัง้หมดมีส่วนทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากการใช้งานท่ีไม่คุ้นเคยและ
ซบัซ้อน  

“โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงตอนท่ีใช้ดาวน์โหลด รับและส่งไฟล์ (File) ง่าย 
ทําให้คิดว่าตอนท่ีเปล่ียนมาใช้ไอโฟนว่าจะใช้งานยากหรือไม่ คิดนานเหมือนกนักว่าจะเปลี่ยน แต่
ก็ตดัสินใจเปลี่ยน เพราะเคยใช้ไอพอด (iPod) ของแอปเปิล้อยู่แล้ว อาจไม่ต้องเรียนรู้มาก แค่
เรียนรู้เพิ่มเตมิ” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ตอนแรกมีผล ลองเลน่แล้วไอโฟนไมค่อ่ยคุ้น เพราะเคยใช้แตแ่อนดรอยด์ 
แต่ก็ไม่เป็นไร คิดว่าจะจะเปล่ียนก็ต้องเรียนรู้ใหม่” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ,สัมภาษณ์,7 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เป็นสาวกไอโฟน ใช้ไอโฟนมาตลอดจะคุ้นเคยกบัไอโอเอส (iOS) เพราะ
ใช้มานาน พอเปล่ียนเป็นซมัซุงท่ีเป็นแอนดรอยด์ต้องเรียนรู้ใหม่หมด ตดัสินใจเปล่ียนแล้วก็ต้อง
เรียนรู้ใหม”่ (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีส่วน ถ้าเป็นแบรนด์ท่ีไม่เคยใช้งานเลย ก็จะกังวลบ้าง แต่ถ้าสินค้าดี
จริงๆก็ยอม ตอนเปลี่ยนมาก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างกนัมาก อาจะมีในรูปแบบหน้าตาท่ีเปล่ียนไปนิด
หน่อย” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 4 คนท่ีมีความเห็นว่า การเรียนรู้เก่ียวกับรายละเอียด
ต่างๆเก่ียวกับตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมดไม่มีส่วนทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า 
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เพราะว่าการเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่นัน้เป็นสิ่งท่ี
จําเป็นต้องศกึษาหาข้อมลูอยูแ่ล้ว โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าเปล่ียนแล้วก็สามารถเรียนรู้เร่ืองการใช้งานได้ไม่ว่าจะรุ่นไหน ไม่
เสียเวลา” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา,สมัภาษณ์,9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ตอนแรกก็กลัว ไม่คิดว่าจะเปล่ียนมาใช้ไอโฟนหรอก แต่ก็รู้สึกว่าไม่
เสียเวลา เพราะถ้าตดัสินใจเปล่ียนแล้วดีกว่า มีลกูเลน่ใหม่มากขึน้ ก็น่าลองเปล่ียน” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีส่วน เพราะหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต รู้สึกว่าซมัซุงใช้ง่ายกว่าไอโฟ
นอยู่แล้วและมองว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องทําอยู่แล้วเม่ือตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าใหม่” (พีรนชุ จําเนียร
พรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

“จริงๆ ก่อนจะซือ้โทรศพัท์ ก็ต้องสํารวจข้อมูลในเบือ้งต้นว่า แบรนด์ใด
ตอบโจทย์กบัสิง่ท่ีเราใช้งานหรือไม่ การเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีใช้ในปัจจบุนัทําได้สะดวก” (พิชญ์สินี น่ิม
วิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล ท่ี มีความผูกพันต่ อตราสิ น ค้ า ในระดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 
6 คน มีความเห็นว่าการท่ีต้องเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้า
ใหม่ทัง้หมดไม่มีสว่นทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากมองว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็น      
การเสียเวลาและใช้เวลานาน โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ถือว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ต้องเรียนรู้อยู่แล้วเม่ือตัดสินใจเปลี่ยน” 
(พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โทรศพัท์ใช้แอนดรอยด์มาตลอด ตัง้แต่แรกถึงแม้จะพฒันาดีขึน้ ระบบ
แคพ่ฒันาขึน้ แตค่ล้ายเดมิอยูแ่ล้ว” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล เพราะคิดว่าซมัซุงกําลงัเป็นท่ีนิยม คิดว่าน่าจะดี หาข้อมูล
เก่ียวกบัวิธีใช้ได้ง่าย ไมยุ่ง่ยาก” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไมมี่ผล เพราะวา่ถ้าจะเปล่ียนแบรนด์ใหม ่ก็ต้องศกึษาตวัฟังก์ชนัของแบ
รนด์นัน้ก่อน แล้วดวู่ามนัเหมาะสมกบัการใช้งานของเราปัจจบุนัมากกว่าแบรนด์เดิมท่ีใช้อยู่ ปกติ
หาข้อมลูจาก ยทูปูและเข้าไปท่ี Brand Shop ของสินค้าเพ่ือลองใช้เลย” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, 
สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 
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“ไม่มีผล หลกัการก็คล้ายๆ กนั ไม่แตกต่างกนัมาก” (ณฐัวฒุิ พุ่มสงวน, 
สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“ไมมี่ผล การเรียนรู้วิธีใช้ใหมทํ่าได้ง่าย ไมไ่ด้ยุง่ยาก” (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ
, สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

แตมี่ผู้ให้ข้อมลู 2 คนท่ีมีความเห็นวา่การเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ
เก่ียวกบัตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมดมีส่วนทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า เพราะว่า
การเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัตราสนิค้าและวิธีใช้สนิค้าใหมน่ัน้เป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้อง
ศกึษาหาข้อมลูอยูแ่ล้ว 

“มีสว่นบ้างเพราะต้องเร่ิมเรียนรู้ใหม่ เสียเวลาพอสมควร” (รักพงศ์ โสมา, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เรียนรู้นานเหมือนกนั จากไอโอเอสเป็นแอนดรอยด์ แต่ท่ีเปล่ียนเพราะ
คณุสมบตักิล้องท่ีดีขึน้” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูงและ
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันในระดบัต่ําส่วนใหญ่คิดว่าการเรียนรู้เก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกับตราสินค้าและวิธีใช้สินค้าใหม่ทัง้หมดไม่มีส่วนทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า ซึ่ง
แตกต่างจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง ท่ีมีทัง้ท่ีคิดว่าการเรียนรู้
เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัตราสนิค้าและวิธีใช้สนิค้าใหมท่ัง้หมดมีสว่นและไมมี่สว่น ทําให้
ตดัสนิใจไมเ่ปล่ียนตราสนิค้าเท่าๆ กนั 

4.3.3.3 การใช้เวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่มีสว่นทําให้ไม่
ต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้า 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 5 คน มี
ความเห็นตรงกนัวา่ การท่ีต้องเสียเวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ ไม่มีสว่นทํา
ให้ไม่ต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้า โดยมีความเห็นว่า เม่ือตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าแล้วก็ต้องใช้
เวลาหาข้อมลูเพ่ือเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหมแ่ละเห็นว่าปัจจบุนัไม่เสียเวลาในการหา
ข้อมลู เพราะสามารถหาข้อมลูได้ง่าย ไมยุ่ง่ยากแตอ่ยา่งใด ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“ถ้าจะซือ้เคร่ืองใหม่ก็ต้องศกึษาข้อมลูก่อนว่าเราต้องการใช้อะไรบ้าง นํา
ข้อมลูนีไ้ปประกอบการตดัสินใจในการซือ้โทรศพัท์ได้ คิดว่าไม่เสียเวลา ทําให้รู้มากขึน้” (อนิรุทธ์ 
จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“อินเทอร์เน็ตมีริวิว (Review) พอมีรุ่นใหม่ รีวิวจะออกมาทนัที ทําให้รู้ว่า
รุ่นนีน้่าสนใจ” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“เวลาจะซือ้ การหาข้อมลูเป็นสิง่ท่ีจําเป็น การหาข้อมลูปัจจบุนันีไ้มย่าก ก็
เลยไมรู้่สกึวา่เสียเวลาหรือใช้เวลามากในการหาข้อมลู” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ยินดีท่ีจะหาข้อมลู คือดใูนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์แอปเปิล้ แล้วก็จะไปดท่ีู
ร้าน” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าไม่เสียเวลา เพราะว่าต้องหาข้อมลูอยู่แล้ว ข้อมลูสมยันีก็้ไม่ได้หา
ยาก แค่เปิดเว็บไซต์ในโทรศพัท์ก็สามารถหาข้อมูลได้ง่าย” (นัฐตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) 

กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงู 3 คนเท่านัน้ท่ีเห็นว่าการ
ท่ีต้องเสียเวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ มีส่วนทําให้ไม่ต้องการท่ีจะเปล่ียน
ตราสินค้า โดยมีความเห็นว่า ทําให้เสียเวลาและมีขัน้ตอนท่ีค่อนข้างซบัซ้อนแต่หากสนใจในตวั
สนิค้าหรือมีผู้ ท่ีสามารถแนะนําได้ก็พร้อมท่ีจะเปล่ียน โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

”มีผล ตอนแรกคิดว่าวุ่นวาย แตต่อนท่ีเปล่ียนไอโฟนออกรุ่นใหม่ลา่สดุมา
เลยสนใจอยากลองใช้ แต่ถ้าในอนาคตก็คงไม่เปล่ียนไปใช้แบรนด์อ่ืน เพราะไม่อยากวุ่นวายหา
ข้อมลูอีก” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ก็มีผลนะ แต่ว่าเราเปรียบเทียบดูแล้ว ถ้าเราถูกใจในตัวสินค้า ก็จะ
เปล่ียน คดิวา่ไมเ่สียเวลามาก” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

“ก็มีส่วน แต่น้องเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์แนะนําให้ใช้ เราก็ลองเปลี่ยนมา
ใช้ตาม คือเราได้ข้อมลูจากน้อง น้องก็ใช้ซมัซุง การจะเปล่ียนโปรแกรมก็ให้น้องสอนได้” (วนิดา จิร
โพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

2) ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ให้ข้อมลู
ทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกนัว่า การท่ีต้องเสียเวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม ่
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ไม่มีส่วนทําให้ไม่ต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้า โดยมีความเห็นว่า เม่ือตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า
แล้วก็ต้องใช้เวลาหาข้อมูลเพ่ือเลือกซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“เวลาจะซือ้ก็ต้องดูคุณสมบตัิ แต่ปัจจุบนัคนใช้โทรศพัท์รุ่นท่ีใช้อยู่เป็น
จํานวนมาก ก็ไม่ได้หาข้อมลูเท่าไร ส่วนมากถามคนอ่ืนมากกว่า” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์,    
1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ต้องหาข้อมลูอยู่แล้ว ปัจจบุนัข้อมลูหาง่ายตามอินเทอร์เน็ต” (ประภสัสร 
สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าจะตดัสินใจเปล่ียน แบรนด์เดิมไม่ตอบสนองความต้องการ ราคาสงู
เกินไป เวลาจะเปล่ียนก็ต้องหาข้อมลู ซึง่การหาข้อมลูไม่ยุ่งยาก เพราะใช้งานอินเทอร์เน็ตและจะ
หาข้อมลูเฉพาะแบรนด์หรือรุ่นท่ีคดิไว้ในใจ” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าตดัสินใจจะเปล่ียน ก็ต้องใช้เวลาในการศกึษารายละเอียดสินค้าใหม่
ท่ีจะซือ้ก่อน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล เป็นเร่ืองท่ีต้องทําอยู่แล้ว ปกติก้อจะหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต
ก่อน แล้วก็ถามเพ่ือนท่ีใช้” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีส่วน อยากลองเปล่ียนไปหลายๆแบรนด์ ลองดวู่าแบรนด์ไหนดีกว่า
กนั เพราะเราต้องเปล่ียนโทรศพัท์ไปเร่ือยๆอยูแ่ล้ว ปกติหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั” (พีรนชุ 
จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

“ถ้าจะเปลี่ยนการหาข้อมลูมนัเป็นสิ่งจําเป็น คิดว่าไม่เสียเวลา ไม่ยุ่งยาก 
ปกติก็ถามคนท่ีเคยใช้อ่านในเว็บไซต์ แต่ไม่ค่อยดหูลายๆรุ่นจนเกินไป จะดเูว็บไซต์ท่ีมีให้เทียบรุ่น
โทรศพัท์ท่ีเราอยากได้” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ให้ข้อมลู
ทัง้ 1 คน มีความเห็นว่า การท่ีต้องเสียเวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ มีส่วน
ทําให้ไม่ต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าเพราะว่าทําให้รู้สกึยุ่งยากจนอาจทําให้รู้สกึไม่ต้องการท่ีจะ
เปล่ียน โดยมีความเห็นวา่ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“มีส่วน ถ้ายุ่งยากมากก็ทําให้ไม่อยากเปล่ียน แต่ตอนนัน้ได้เคร่ืองเร็ว 
ไม่ได้รอหรือ ใช้เวลานานในการเลือกซือ้ เลยทําให้ตดัสินใจเปลี่ยนตอนนัน้” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, 
สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 
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3) กลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล ท่ี มีความผูกพันต่ อตราสิ น ค้ า ในระดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 8 
คน มีความเห็นตรงกนัว่า การท่ีต้องเสียเวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ ไม่มี
สว่นทําให้ไมต้่องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้า โดยมีความเห็นวา่ เม่ือตดัสนิใจเปลี่ยนตราสินค้าแล้วก็
ต้องใช้เวลาหาข้อมลูเพ่ือเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่และเห็นว่าปัจจบุนัไม่เสียเวลาใน
การหาข้อมลูเพ่ือเลือกซือ้เพราะสามารถหาข้อมลูได้ง่าย ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด ซึง่สามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าเรามีความตัง้ใจจะเปล่ียนอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะซือ้ตามห้าง ร้านของ
ย่ีห้อนัน้ๆ เลย” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“หาข้อมลูได้สะดวกทางเว็บไซต์ ไม่ได้ไปท่ีร้านเท่าไหร่ คิดว่าไม่เสียเวลา” 
(รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 “ปกติจะหาข้อมลูในอินเทอร์เน็ต ดรูาคาท่ีเหมาะสม ตกลงจะซือ้ก็ไปท่ี
ร้าน” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าไม่เสียเวลา  เพราะชอบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว” 
(นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ปกติหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าฟังก์ชันของโทรศัพท์แต่ละ
เคร่ืองเป็นอย่างไร แล้วเราก็จะเข้าไปท่ีร้าน เพ่ือไปพดูคยุกับพนกังานขายอีกทีหนึ่ง” (รัตนาภรณ์ 
ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ไม่เคยคิดว่าจะใช้ตราสินค้านัน้ไปตลอด ลองใช้มาเกือบทุกแบ
รนด์ เราก็ต้องดูว่าปัจจุบันเราใช้งานแบบไหน บางตราสินค้าอาจจะเหมาะกับเราในช่วงหนึ่ง
เท่านัน้” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่ มีผล  มีอะไรใหม่ๆ  มาเ ร่ือยๆ  ให้ เ รียน รู้  ปกติ ก็หาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ถามเพ่ือนท่ีใช้บ้าง แตส่ว่นใหญ่จะเป็นทาวอินเทอร์เน็ต ยทูปู ท่ีมีคนมารีวิว” (ณฐัวฒุิ 
พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล ใช้เวลาไม่นาน ตดัสินใจเร็วมาก ปกติหาข้อมลูในอินเทอร์เน็ต
เปรียบเทียบในพนัทิปและถามจากคนอ่ืนดแูละเราก็เลือกแล้วว่าจะเปล่ียนมาใช้ซมัซุง” (ทิชานนัท์ 
ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 
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4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง และผู้ ให้
ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการท่ีต้องใช้เวลาใน
การเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ไมมี่สว่นทําให้ไมต้่องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้า  

4.3.3.4 การท่ีต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ี
มีมากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่มีสว่นทําให้ไมต้่องการเปลี่ยนตราสนิค้า 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกนัว่า การท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีมี
มากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ไมมี่ผลทําให้ไมต้่องการเปลี่ยนตราสนิค้า โดยมีความเห็น
ว่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้อยู่แล้ว และถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ
ประโยชน์ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นัน้ๆ รวมถึงไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์เป็นสําคญั 
แตพ่ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ มากกวา่ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“จะเปล่ียนก็เปล่ียน เร่ืองสิทธิประโยชน์ไม่ได้สนใจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยสว่นตวัไมไ่ด้ใช้” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ซมัซุงท่ีเคยใช้มีซมัซุงกิฟท์ ก็ไม่เคยใช้เลย ไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์
อยูแ่ล้ว” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“สิทธิประโยชน์ไม่ค่อยมีชดัเจน โนเกียไม่ได้ให้อะไรท่ีโดดเดน่ พอซมัซุงก็
ไม่ได้ให้อะไรโดดเด่นเหมือนกัน เพราะเหตนีุเ้ลยไม่มีข้อมาเปรียบเทียบว่าต้องสญูเสียประโยชน์
จากอีกแบรนด์หนึง่” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“Brand Loyalty ไปทางไอโฟนแล้ว ไม่มีสิทธิประโยชน์ก็เปล่ียน” (พรรณ
วดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“แบรนด์เดิมไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้ สิทธิประโยชน์ไม่เก่ียว ชอบแบ
รนด์ใดก็เปล่ียนเลย” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล เพราะสว่นใหญ่โทรศพัท์ ก็ไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้” (กลุธิดา 
สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 
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“ไม่มีผล เพราะไอโฟน ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์อะไร” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

“ไอโฟนมีเกม โปรแกรมบางอยา่งท่ีแอนดรอยด์ไมมี่ แตก็่ไมรู้่สกึเสียดาย
เพราะแอนดรอยด์ก็มีสทิธิประโยชน์ให้ท่ีสามารถทดแทนได้” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 
มิถนุายน 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ให้ข้อมลู
จํานวน 6 คนมีความเห็นวา่ การท่ีตนต้องเสียสทิธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้า
เดิมท่ีมีมากกว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่ ไม่มีผลทําให้ไม่ต้องการเปล่ียนตราสินค้า โดยมี
ความเห็นว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้อยู่แล้ว และถึงแม้ว่าจะมี
สิทธิประโยชน์ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นัน้ๆ รวมถึงไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์เป็น
สําคญั แตพ่ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ มากกวา่  

“คิดว่าสิทธิประโยชน์เป็นสิ่งท่ีดีท่ีให้กบัลกูค้า ซมัซุงให้ในเร่ืองของสินค้า
บริการต่างๆ ซึง่เหมือนเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมมา แต่พอเปล่ียนมาใช้ไอโฟนไม่มีสิทธิประโยชน์
ให้ก็ไมเ่ป็นไร ไมไ่ด้มีผลอะไร” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไอโฟนไม่ได้มีสิทธิประโยชน์ให้อยู่แล้ว ปกติไม่ค่อยสนใจท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่ค่อยมีผล เพราะไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์มากอยู่แล้ว ตอนนัน้ไอโฟนก็
ไมไ่ด้มีสทิธิประโยชน์อะไรให้” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีสว่น อย่างตอนนีใ้ช้ซมัซุงจะมีแลกสิทธิกบั Galaxy Gift ไปแลกของ
อะไรได้ ถ้าจะต้องเปล่ียนอีก ก็คิดว่าไม่มีผลอะไร สว่นไอโฟนท่ีเคยใช้ก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์กบัเรา”                        
(พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีส่วนค่ะ ไม่ได้สนใจหรือเคยใช้สิทธิประโยชน์เลย” (พิชญ์สินี น่ิมวิ
ศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

 “โซน่ีไม่ได้มีสิทธิประโยชน์อะไรให้ลกูค้า ไม่สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์อยู่
แล้ว” (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 2 คนท่ีมีความเห็นว่าการท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ี
ได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าเดมิท่ีมีมากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่มีผลทําให้ไม่
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ต้องการเปล่ียนตราสินค้า เพราะว่าสิทธิประโยชน์ท่ีได้จากตราสินค้าเดิมนัน้ดีและมีประโยชน์ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าเปลี่ยนเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแล้วไม่มีสิทธิประโยชน์ท่ีต้องการใช้เหมือน
ท่ี  แบรนด์เดิมมีให้ ก็อาจจะยงัไม่เปล่ียน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผล อย่างไอโฟนท่ีเปล่ียนมาใช้มีสิทธิประโยชน์การเคลมเคร่ือง ถ้า
เคร่ืองเสีย แล้วมีเคร่ืองก็เปล่ียนได้เลย จะซือ้เคร่ืองใหม่ก็เคลมเคร่ืองลดราคาได้” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

3) กลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล ท่ี มีความผูกพันต่ อตราสิ น ค้ า ในระดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 
5 คนมีความเห็นวา่ การท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีมี
มากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ไมมี่ผลทําให้ไมต้่องการเปลี่ยนตราสนิค้า โดยมีความเห็น
ว่าถึงแม้ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นัน้ๆ รวมถึงไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์เป็นสําคญั แตพ่ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆมากกวา่ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่เคยใช้และไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีให้อยู่แล้ว” (สวุะ ปญุสิริ, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไอโฟนไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้อยู่แล้ว ไม่ได้สนใจเร่ืองสิทธิประโยชน์
เลย” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ส่วนตวัไม่ค่อยได้ใช้สิทธิประโยชน์อยู่แล้ว” (รักพงศ์ โสมา, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่นะคะ โนเกียไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเลย” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์, 
สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ปกติก็ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นะ เพราะ
เจาะจงเวลามากเกินไปเลยไม่ค่อยได้แลก แต่ก็ใช้บ้างเป็นบางครัง้” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, 
สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 3 คนท่ีมีความเห็นว่าการท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ี
ได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าเดมิท่ีมีมากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่มีผลทําให้ไม่
ต้องการเปลี่ยนตราสนิค้า เพราะวา่สทิธิประโยชน์ท่ีได้จากตราสนิค้าเดมินัน้ดีและมีประโยชน์ 
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“มีสว่นเหมือนกนั แบบสิทธิประโยชน์ของแบรนด์เก่าอย่างซมัซุงก็ดีอยู่” 
(พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558)  

“มีผล คือเพ่ือนท่ีใช้ซมัซงุก็จะบอกว่าซมัซุงจะให้สิทธิประโยชน์ท่ีร่วมกบั
สินค้าอ่ืนๆในทุกๆเดือน ก็ทําให้เราสนใจ และเห็นว่าคุ้มถ้าใช้ซมัซุงต่อไป” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, 
สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีสว่น แตพ่ิจารณาบวกลบแล้ว สิทธิประโยชน์สามารถทดแทนกนัได้ก็
เปล่ียน” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูคิดว่า
การท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีมีมากกว่า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ไมมี่ผลทําให้ไมต้่องการเปล่ียนตราสินค้า ซึง่สอดคล้องกนักบัผู้ ให้
ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา ท่ีมีความเห็นว่าการท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ี
ได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าเดมิท่ีมีมากกวา่โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ไมมี่ผลทําให้
ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้า ซึง่แตกตา่งจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปาน
กลาง ท่ีมีทัง้ท่ีคิดว่าการท่ีตนต้องเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีมี
มากกว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใหม่มีส่วนและไม่มีส่วน ทําให้ตดัสินใจไม่เปล่ียนตราสินค้า
เท่าๆ กนั 
 

4.3.4 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
4.3.4.1 คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกนัวา่คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนตราสินค้า โดยมีความเห็นว่า
คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้จําเป็นต้องพฒันาดีขึน้กว่าเดิม ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“เปล่ียนเป็นซมัซุง เพราะว่าซมัซุงเป็นแบรนด์ท่ีกําลงัมาแรงและราคาก็
ไม่สงูเกินไป คณุภาพดีในระดบัหนึ่ง คณุภาพจึงมีความสําคญั” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 
30 มกราคม 2558) 
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“ไอโฟนเป็นโทรศัพท์อันดับหนึ่งของโลก ได้รับความนิยมมาอย่าง
ตอ่เน่ือง มัน่ใจว่าแอปเปิล้จะผลิตโทรศพัท์ท่ีมีคณุภาพในทกุๆรุ่น มัน่ใจในคณุภาพของไอโฟน แต่
ซมัซุงดีในตอนแรก ราคาถกูกว่า ฟังก์ชนัดีกว่า แตพ่อใช้ไปเร่ือยๆ มนัจะค้างบ่อย ไอโฟนดเูหมือน
เสถียรกวา่” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“เวลาจะเปล่ียนโทรศพัท์ หวงัวา่คณุภาพจะดีกว่าเดิม ถ้าเปลี่ยนมาแล้ว
คุณภาพไม่ดีกว่าเดิม ก็ต้องเปล่ียนอีก จะดูคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งต้องสอดคล้องกับราคาด้วย”                
(ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จําเป็นต้องคณุภาพดีกวา่ ถ้าคณุภาพดีแล้วราคาถกูกวา่ ก็เป็นตวัเลือก
อีกตวัเลือกหนึง่” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ซมัซุงมีคณุภาพดี จะมีหน้าจอภาพและวิวฒันาการ เช่นถ่ายรูป
คมชดักวา่ การโหลดหรือทําอะไรก็ง่ายกวา่” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ชอบใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และไอโฟนก็เป็นตราสินค้าท่ีมี
คณุภาพเราจงึเลือกไอโฟน” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล คุณภาพของไอโฟนดี คิดว่าไอโฟนคุณภาพดีกว่าแบรนด์อ่ืน 
เพราะคณุภาพของไอโฟนท่ีเป็นเหตผุลท่ีทําให้เลือกไอโฟน” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 
มิถนุายน 2558) 

“มีผล คือซมัซงุเร่ืองคณุภาพก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีเคยใช้ไอโฟน และ
ท่ีสําคญั ใช้งานง่ายกวา่ด้วย” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกนัว่า คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้า 
โดยมีความเห็นว่า คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้จําเป็นต้องพฒันาดีขึน้กว่าเดิม
และเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“คุณภาพมีผลมาก ปัจจุบันนีโ้ทรศัพท์ราคาสูง ถ้าคุณภาพไม่ดี ก็ไม่
สมเหตุสมผลท่ีจะซือ้ ระบบท่ีพัฒนาขึน้มาคิดว่าเป็นส่วนหลักท่ีตัดสินใจเปลี่ยนต้องเลือก
คณุสมบตัท่ีิสําคญั” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 



177 

“เดิมใช้โซน่ีเวลาถ่ายรูปตอนกลางคืนก็ถ่ายไม่ได้ แต่กล้องตวัใหม่ของ
ไอโฟนมีคณุภาพดีกว่า คณุภาพท่ีดีขึน้จึงเป็นเหตผุลหลกัท่ีตดัสินใจเปล่ียน” (ประภสัสร สิเนหะ
วฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คดิวา่ซมัซงุมีคณุภาพดีกวา่ไอโฟนในเร่ืองของแบตเตอร่ี ทําให้ชีวิตง่าย
ขึน้ คณุภาพท่ีตอบสนองความต้องการในเร่ืองแบตเตอร่ีท่ีดีกว่าไอโฟน คณุภาพจึงเป็นเหตผุลหลกั
ท่ีเปล่ียนมาใช้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าใช้แบรนด์หนึง่อยู ่ถ้ามีอีกแบรนด์หนึง่ท่ีมีคณุสมบตัท่ีิดีกวา่ ก็อาจจะ
เปล่ียน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คณุภาพมีผล เทียบกับ HTC ท่ีเคยใช้มาก่อนหน้านีห้ล่นบ่อยก็ค้าง 
ไอโฟนหล่นก็ไม่ค้าง แต่แบตเตอร่ีหมดเร็ว” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 
2558) 

“มีผล ตอนท่ีเปล่ียนเคร่ืองเก่า คณุภาพยงัไม่ดีเท่ารุ่นใหม่ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากขึน้ แบรนด์ท่ีเปล่ียนมาใช้ใหม่มีให้เยอะกว่า มีคณุภาพดีกว่า” (พิชญ์สินี น่ิมวิ
ศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลมาก ต้องดูว่าราคากับคุณภาพเป็นอย่างไร ความคงทน การใช้
งาน ตอนท่ีเปล่ียนเห็นว่าฟังก์ชนัการใช้งานของซมัซุงตอบโจทย์มากกว่า เช่น แบตเตอร่ีทนกว่า ใช้
งานง่ายกวา่” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล คณุภาพสําคญัมาก เพราะถ้าใช้งานเสถียรดี มีศนูย์บริการดี ซึง่
คณุภาพก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีสําคญัในการตดัสินใจ คิดว่าทัง้สองแบรนด์ซมัซุงและไอโฟนตอบสนอง
ความต้องการได้ดีมากทัง้คู ่เพราะไมไ่ด้ใช้งานอะไรมาก แตถ้่าความเสถียร เคร่ืองไมค้่าง ไอโฟนจะ
ดีกวา่ซมัซงุ คอ่นข้างพอใจกบัคณุภาพซมัซงุ ใช้ได้ดี ตอบสนองความต้องการได้ดี” (พีรนชุ จําเนียร
พรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 8 
คน มีความเห็นตรงกันว่า คุณภาพของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนตราสินค้า โดยมี
ความเห็นว่า คุณภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้จําเป็นต้องพฒันาดีขึน้กว่าเดิมและ
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“การใช้งานโทรศพัท์ต้องการคณุภาพท่ีดีขึน้ กล้องความคมชดัมากกว่า
อีก  แบรนด์หนึ่งในราคาเท่ากนั แต่กล้องหลงัคมชดัมากกว่า ก็ตดัสินใจเปลี่ยน” (พงษ์พฤทธ์ หนู
ตระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าตดัสนิใจจะเปลี่ยน ต้องเลือกคณุภาพตามท่ีต้องการและต้องดีขึน้
กวา่เดมิ” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าเราใช้แบรนด์ใดแล้วเรารู้สกึวา่คณุภาพไมดี่ เวลาเปล่ียนก็จะไม่
เลือกแบรนด์เดมิอีก” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ต้องการคณุภาพท่ีดีขึน้กวา่เดมิก็เลยตดัสนิใจเปล่ียน คดิวา่คณุภาพโซ
น่ีอยูร่ะดบักลางๆ” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 “มีผล พอมาใช้คุณภาพก็ยงัไม่โอเค  ข้อเสียจะเป็นระบบฟังก์ชนัท่ีใช้
อยู ่คือช้า ค้าง แตก็่ยงัคณุภาพดีขึน้กวา่เคร่ืองเก่า” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 
2558) 

“มีผล เพราะว่าเคยใช้แอปเปิ้ลจะรู้เลยว่า ความเสถียร วัสดุ นํา้หนัก 
การออกแบบก็ยงัเป็นความต้องการแรกๆ สว่นซมัซงุก็มีคณุภาพดี จะใช้ง่ายกว่าแอปเปิล้ แตต่อ่มา
จะช้าบ้าง” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ถ้าใช้แล้วมีปัญหา แล้วแบรนด์อ่ืนออกมาแก้ไขปัญหา มีการใสใ่จ
ผู้บริโภค สินค้ามีการปรับปรุงให้ทนัสมยั ให้ตอบสนองผู้บริโภค คิดว่าไอโฟนใช้มาสกัพกัก็เปล่ียน
มาซมัซุง ลองเปรียบเทียบกนั ซมัซุงจะมีปัญหาด้านการใช้งาน บางอย่างฟังก์ชนัในไอโฟนทําได้ 
แต่ในซมัซุงทําไม่ได้ การถ่ายรูปไอโฟนก็ดีกว่า ไอโฟนคณุภาพน่าจะดีกว่าพอเปรียบเทียบก็อยาก
กลบัไปใช้      แบรนด์เดมิ” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล แม้ว่าซัมซุงคุณภาพไม่ได้ดีเท่าไอโฟน แต่ชอบท่ีรูปทรง ส่วน
คณุภาพก็พอใช้ มีข้อเสียแตก็่รับได้” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง และผู้ ให้
ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณภาพของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า 

4.3.4.2 ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นมีส่วน
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กระตุ้นให้ต้องการเปลี่ยนตราสนิค้า 
1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 

Customers) 
ผู้ ให้ข้อมูลมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลจํานวน 5 คนท่ีมี

ความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่มีส่วนกระตุ้นให้
ต้องการเปล่ียนตราสินค้า เพราะว่าไม่ได้สนใจความหลากหลายของรุ่น เพราะมีรุ่นท่ีตดัสินใจซือ้
อยู่แล้ว อีกทัง้ความหลากหลายทําให้ไม่มัน่ใจในคณุภาพและการบริการท่ีทัว่ถึง และกลวัการ
ตดัสนิใจผิดเพราะมีให้เลือกมากจนเกินไป โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ดแูคส่องแบรนด์ คือ ซมัซงุ ไอโฟนเท่านัน้ท่ีสนใจ รุ่นท่ีหลากหลายไม่ได้ทํา
ให้สนใจ” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ถ้าความหลากหลายไม่มีคุณภาพ ก็จะไม่สนใจ ถ้าไม่ใช่คุณภาพท่ี
ต้องการ” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล เราจะตัง้ไว้เลยว่าต้องการแบบไหน แบบไหนท่ีเราชอบ หรือท่ี
อยากได้ไว้อยูแ่ล้ว คณุสมบตัท่ีิเราคดิไว้ต้องจอใหญ่และใสก่ระเป๋าสตางค์ได้เท่านัน้ ถ้าไม่ตามนีถ้ึง
จะมีให้เลือกหลายรุ่นก็ไมเ่ปล่ียน” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล เราชอบอนัไหนก็ชอบเลย ไม่จําเป็นต้องหลากหลาย ขอท่ีมีท่ีเรา
ชอบก็พอ ถ้ามีมาให้เลือกเยอะ แตเ่ราไม่ชอบสกัอนัเราก็ไม่เปล่ียน” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 
20 พฤษภาคม 2558) 

  “ไมมี่ผล คดิวา่มนัยุง่ยาก ทําให้เราไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดี ไม่รู้ว่ารุ่นไหนดี
ไม่ดี ราคาก็แตกตา่งกนัไม่มาก คณุภาพก็ไม่แตกต่างกนัมาก กลวัตดัสินใจผิด” (กลุธิดา สขุเกษม, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 3 คน มี
ความเห็นว่า   ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นมีส่วนกระตุ้นให้
ท่านต้องการเปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากคิดว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภค โดยสามารถ
สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“แต่ละรุ่นมีข้อดี ซึง่ผู้บริโภคมีสิทธิเลือก ความหลากหลายของรุ่นเหมือน
เป็น   การเพิ่มตวัเลือกทางหนึ่งให้กบัผู้บริโภค” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 
2558) 



180 

“มีทางเลือกให้มากกว่า ถ้าแบรนด์ท่ีมีหลากหลายรุ่น ต้องมีสกัรุ่นท่ีตรงใจ” 
(ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล บางฟังก์ชนัใหม่ รุ่นใหม่ๆ เราก็สนใจอยากใช้มากขึน้ ก็เปรียบเทียบ
กนั เป็นการเพิ่มตวัเลือกให้เรา” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลู 5 คนท่ีมีความเห็นตรงกนัวา่ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมี
สินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่มีส่วนกระตุ้นให้ต้องการเปล่ียนตราสินค้า เพราะว่าไม่ได้สนใจ
ความหลากหลายของรุ่นเพราะมีรุ่นท่ีตดัสนิใจซือ้อยูแ่ล้ว ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“จะเลือกรุ่นท่ีมีราคาสงูอยูแ่ล้ว ความหลากหลายของรุ่นจึงไม่มีผล เพราะก็
จะดแูคบ่างรุ่นท่ีราคาสงูๆอยูแ่ล้ว” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่คอ่ยมีผล เพราะไม่คอ่ยใช้อะไรแปลกใหม่ ปกติเวลาเลือกก็ดรูาคาก่อน 
แล้วก็ดูว่าอันไหนท่ีชอบ การออกแบบสวย แต่ถ้ามีให้เลือกหลากหลาย ก็ดีกว่า เหมือนเพิ่ม
ทางเลือกให้เราแต่ว่ามนัก็ทําให้สบัสนเยอะเหมือนกนันะ ถ้ามีให้เลือกเยอะๆแล้วมนัดีเหมือนกนั
หมด ก็ทําให้เราสบัสน ว่าเราจะเลือกรุ่นไหน แล้วทําไมถึงออกมาเหมือนกนัอีก ต่างกนัตรงไหน” 
(นิฤมล หิรัญวจิิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีค่ะ ตอนเปล่ียนมาเป็นไอโฟน ไอโฟนก็ไม่ได้มีรุ่นเยอะ ยิ่งมีหลายรุ่น 
ยิ่งทําให้ตดัสินใจยาก ไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหน อย่างไอโฟนปีหนึ่งก้อจะออกมารุ่นเดียวหรือสองรุ่น 
บางแบรนด์เพิ่งซือ้มา พอออกรุ่นใหม่สกัพกัก็เหมือนตกรุ่นแล้ว” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, สมัภาษณ์, 
15 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล ขึน้อยู่กบัว่ารุ่นท่ีมีตรงกบัท่ีเราอยากได้ ตรงกับความต้องการเรา
มากกว่า คือถ้ามีแค่รุ่นเดียวแต่ตอบสนองความต้องการเรา เราก็เปล่ียน” (ปิยะฉัตร วฒันพานิช, 
สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ความหลากหลายไม่ได้มีผลต่อการเปล่ียน แต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีดี ถ้าเรามี
กําลงัซือ้ในแต่รุ่น ไม่เท่ากนั เงินน้อยก็ซือ้รุ่นท่ีต่ําลงไป โทรศพัท์ก็ใช้ได้ครอบคลมุเหมือนกนั” (พีร
นชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 3 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
รุ่นมีสว่นกระตุ้นให้ต้องการเปลี่ยนตราสนิค้า เน่ืองจากคดิวา่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภค  
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“จะเลือกแบรนด์ท่ีมีสินค้าหลากหลายมากกว่า ผลิตภณัฑ์ตา่งๆพฒันาไป
เร่ือยๆ แต่ถ้าแบรนด์หนึ่งไม่พฒันา มีแค่สองรุ่นให้เลือก ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งมีห้ารุ่น ก็จะเป็น
ทางเลือกได้มากกวา่” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558)  

“การมีหลากหลายรุ่นทําให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามีรุ่นใดบ้าง เป็นการ
เพิ่มทางเลือกทางหนึง่” (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“อย่างถ้าแบรนด์หนึ่งมีรุ่นให้เลือกน้อยแล้วยงัไม่ตรงใจ เป็นตวัเลือกให้เรา
ได้น้อยก็จะยงัไม่เลือก เราก็จะไปเลือกแบรนด์ท่ีมีรุ่นให้เลือกหลากหลายมากกว่า เลือกจนกว่าจะ
ได้คณุสมบตัท่ีิพอใจ” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

3) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ท่ี มี ค ว ามผู กพันต่ อ ต ร าสิ น ค้ า ใน ร ะดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลู 6 คนท่ีมีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้า
ให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่มีส่วนกระตุ้ นให้ต้องการเปล่ียนตราสินค้า เพราะว่าการมีสินค้า
หลากหลายรุ่นอาจทําให้ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่สามารถดแูลสินค้าได้ครบทกุรุ่นและไม่ได้
สนใจความหลากหลายของรุ่นเพราะมีรุ่นท่ีตดัสนิใจซือ้อยูแ่ล้ว โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“จะดฟัูงก์ชนัท่ีใช้งานมากกว่า เน้นท่ีการใช้งานสงูสดุ ความหลากหลาย
ของรุ่นไมมี่ผล” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

  “จะไมเ่ลือกแบรนด์ท่ีมีหลากหลายรุ่น เพราะยิ่งมีหลายรุ่นบริษัทจะดแูล
เร่ืองคณุภาพและการบริการได้ไมท่ัว่ถึง” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไมมี่ผล คดิวา่การมีหลากหลายรุ่น แตล่ะรุ่นฟังก์ชนัก็เหมือนกนั แตอ่าจจะ
ตา่งกนัเลก็น้อย ท่ีทําให้ราคามนัตา่งกนั” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไมมี่ผล แตถ้่าตราสนิค้าท่ีมีรุ่นออกมาหลายรุ่น จะทําให้รู้สกึว่า เราตามไม่
ทนั แบบมีออกมาอีกเร่ือยๆ เหมือนว่าเปล่ียนมาใช้รุ่นท่ีดีแต่ก็มีรุ่นท่ีดีกว่าของเรา กระตุ้นให้คน
อยากเปล่ียนมากขึน้ แล้วเรายังใช้ไม่คุ้มเลย คือควรจะให้คนใช้แบรนด์ไปสักพักนึง แล้วค่อย
กระตุ้นให้เปล่ียนรุ่นจะดีกวา่” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล อย่างตอนเปล่ียนมาซมัซุงก็มีให้เลือกหลายรุ่น แต่ว่าพอเราซือ้
แล้วซมัซุงก็ออกมาอีก เพิ่มฟังก์ชนันิดหน่อยก็ออกรุ่นใหม่แล้ว เหมือนพฒันาไม่เต็มท่ีแล้วออกมา
ก่อน ใช้ไปได้สามเดือนราคาลดแล้ว อย่างไอโฟนออกมาทีเดียวก็อพัเดทเร่ือยๆ ของดมีูคณุคา่กว่า
ของซมัซงุท่ีมีออกมาเร่ือยๆ” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
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“ไม่มีผล ตอนนัน้จะเปล่ียนมาใช้รุ่นนีก็้รุ่นนีเ้ลย ไม่ได้ดรุู่นอ่ืน ออกมาหลาย
รุ่นก็ไมไ่ด้กระตุ้นความต้องการท่ีจะเปล่ียน” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 2 คน มีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นมี
สว่นกระตุ้นให้ต้องการเปลี่ยนตราสนิค้า เน่ืองจากคดิวา่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภค  

“มีผล การมีหลากหลายรุ่น ก็เหมือนมีตวัเลือกให้เลือกเพิ่ม” (รักพงศ์ โสมา, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ทําให้มีทางเลือกมากขึน้ จะเลือกแบรนด์ท่ีมีรุ่นให้เลือกหลากหลาย” 
(นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู ปาน
กลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ กลา่วคือ ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความ
ผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัปานกลาง และผู้ให้ข้อมลูท่ี
มีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่มีส่วนกระตุ้นให้ท่านต้องการเปลี่ยนตรา
สนิค้า 

4.3.4.3 การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมากขึน้นัน้เป็น
เหตผุลหนึง่ท่ีทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูงนัน้ ผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้นัน้ เป็น
เหตุผลหนึ่ง ท่ี ทําให้ตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  โดยมีความเห็นว่า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องมีการพฒันาท่ีดีขึน้เพ่ือตอบสนองการใช้งานและเทคโนโลยีนัน้ต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีผู้บริโภคประสบอยูไ่ด้ ดงัตอ่ไปนี ้

“เทคโนโลยีท่ีสนใจและใช้งานเป็นประจํา คือ โซเชียลมีเดีย ซึ่งรุ่นเก่า
ตอบสนองความต้องการไม่ได้เลยตดัสินใจเปลี่ยน” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 
2558) 
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“ไอโฟน มีเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ คือ Touch Id ทําให้สนใจเปลี่ยนมาใช้” 
(ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ต้องการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ท่ีมีเทคโนโลยีดีกว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีต้อง
พิจารณาเป็นหลกั อย่างซมัซุงมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลย
เปล่ียนมาใช้” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558)  

ไอโฟนท่ีใช้มนัก็มีปัญหา ถ้าปัญหาตรงนีบ้ริษัทซมัซุงแก้ไขได้ เทคโนโลยีท่ี
แก้ไขปัญหาได้ก็จะเปล่ียน” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เวลาเราใช้แบรนด์เดิมอย่างไอโฟน มีอพัเดทมากๆก็ทําให้อยากลอง
เปล่ียนเคร่ืองใหม่ แต่ก็คิดว่าคงยงัเป็นซมัซุง เพราะเราพอใจในซมัซุงแล้ว” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ท่ีเปล่ียนมาไอโฟน เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ในเร่ืองของระบบสมัผสัท่ี
ดีกวา่ กล้องท่ีชดัมากกวา่” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ไอโฟนมีเทคโนโลยีในเร่ืองของการใช่อินเทอร์เน็ตท่ีทําให้เปล่ียนมา
ใช้ คิดว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของไอโฟนเสถียรและรวดเร็วกว่า” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 
20 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก ระบบสแกนลายนิว้มือทําให้ใช้งานง่ายขึน้ โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ
ต้องทําให้ใช้งานได้ดีขึน้และง่ายขึน้ด้วย จึงทําให้รู้สึกว่าซมัซุงใช้งานได้ดีกว่า” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 
7 คน มีความเห็นตรงกนัว่า การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  มีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้นัน้
เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยมีความเห็นว่า
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าท่ีเปล่ียนมาใช้ต้องมีการพัฒนาท่ีดีขึน้เพ่ือตอบสนองการใช้งาน 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าอีกตราสนิค้าหนึง่ออกเทคโนโลยีใหม่ๆมา คิดว่าอยากจะลองเปล่ียนไป
ใช้” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ท่ีเปล่ียนมาใช้ไอโฟน เพราะเทคโนโลยีกล้องท่ีดีขึน้” (ประภัสสร 
สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“ปัจจบุนันีโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีแขง่ขนักนัด้วยเทคโนโลยีใหม่ สว่นตวัมีผลจาก
โฆษณาของซมัซุงท่ีนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆตลอด ทําให้สนใจลองเปล่ียนมาใช้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, 
สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าเคร่ืองท่ีใช้อยู่คณุสมบตัใิช้ได้ประมานหนึ่ง อีกแบรนด์หนึ่งมีเทคโนโลยี
ท่ีใหม่กว่าทําได้เยอะกว่า ก็น่าสนใจท่ีจะเปล่ียนไปใช้” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เทคโนโลยีใหม่ๆทําให้เราสนใจไอโฟนมากกว่าแบรนด์อ่ืนๆ” (นิฤมล 
หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่น เคร่ืองรุ่นใหมท่ี่ออกมามีฟังก์ชนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มา ก็ทําให้อยาก
เปล่ียน ตอนนัน้ท่ีเปล่ียนมาใช้ซมัซุงก็เพราะเทคโนโลยีปากกาท่ีเขียนบนหน้าจอได้ คิดว่ามนัตอบ
โจทย์การใช้งานได้ดี” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน ตอนใช้ไอโฟน ใช้ได้แค่แอปพลิเคชนับางตวัเท่านัน้ ทําให้ใช้ได้ไม่
คุ้มกับราคา แต่ซมัซุงทําการโฆษณา ทําให้เห็นว่าซมัซุงทําอะไรได้หลายอย่าง ก็เลยอยากลอง
เปล่ียนด ูตอนนัน้คือการทํางานพร้อมกนัได้ทัง้สองอย่าง เช่นเราเล่นเฟสบุ๊คอยู่ด้วยแล้วเราอาจจะ
อ่านเว็บกระปุกไปด้วยได้ ทํางานได้สองหน้าจอ ใช้นิว้เขียนโน้ตได้เลย” (พีรนุช จําเนียรพรม, 
สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แต่ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางเพียงท่าน
เดียวท่ีมีความเห็นว่า การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  มีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้นัน้ไม่ได้
เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีทําให้ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยมีความเห็นว่า ไม่ได้
สนใจหรือตดิตามเทคโนโลยีมากนกัเพียงเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตามระยะเวลาท่ีสมควรเท่านัน้  

“ไม่มีผล เพราะว่าส่วนตวัไม่ได้เปล่ียนโทรศพัท์บ่อย ใช้รุ่นหนึ่งก็นานเลย 
คือไมไ่ด้สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ขนาดนัน้ ถ้ามีรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ออกมาๆ แตโ่ดยสว่นตวัไม่ได้
ติดตามหรือสนใจเทคโนโลยีใหม่ ถ้าจะเปล่ียนก็เพราะเคร่ืองเก่าเร่ิมใช้งานไม่ได้” (พิชญ์สินี น่ิมวิ
ศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ท่ี มี ค ว ามผู กพันต่ อ ต ร าสิ น ค้ า ใน ร ะดับ ต่ํ า 
(Disengaged Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ให้ข้อมลู 7 คน มี
ความเห็นตรงกันว่าการท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึน้นัน้เป็น
เหตุผลหนึ่ง ท่ี ทําให้ตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  โดยมีความเห็นว่า
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องมีการพัฒนาท่ีดีขึน้เพ่ือตอบสนองการใช้งาน และสนใจในเทคโนโลยีท่ีมี
ช่ือเสียงของตราสนิค้านัน้ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

“เทคโนโลยีสมยัใหม่ยิ่งพฒันาก็ยิ่งใช้งานง่ายมากขึน้ เร่ืองฟังก์ชนัการใช้
งานท่ีรวดเร็วมากขึน้ เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีตดัสินใจเปล่ียนมาใช้” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 
2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เทคโนโลยีใหม่ ถ้าเหมาะสมกบัการใช้งานในชีวิตประจําวนั ก็จะ
ตดัสนิใจเปล่ียน” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ เร่ืองกล้องของโซน่ีมีช่ือเสียงกว่าเลยเปล่ียน
มาใช้” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะซมัซุงผลิตและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ทําให้รู้สึกว่า
เทคโนโลยีสูงขึน้กว่าแบรนด์อ่ืนๆ ก็เลยเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้ซัมซุง” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์, 
สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“มีผลคอ่นข้างมาก ตอนนีกํ้าลงัคดิวา่จะกลบัไปใช้แอปเปิล้ เพราะด้วยเร่ือง
ตวัซอฟแวร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้กับแอปเปิล้ คิดว่าค่อนข้างเสถียรกว่าซมัซุง” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, 
สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลบ้าง ฟังก์ชนัการใช้ปากกาซึง่แตกตา่งจากไอโฟน บางครัง้การใช้งาน
ก็ต้องใช้ปากกา อย่างการวาดรูปท่ีใช้ปากกา ซมัซุงกาแล็คซี่โน้ตสามารถทําได้เลย” (ณฐัวฒุิ พุ่ม
สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน ถ้ามีเทคโนโลยีท่ีแปลกใหม่ก็น่าสนใจท่ีทําให้ต้องการเปลี่ยนมาใช้ 
แต่ส่วนตวัก็ไม่ได้ใช้งานทุกฟังก์ชนั จะมีบางฟังก์ชนัท่ีใช้บ่อยๆ” (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ, สมัภาษณ์, 
15 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูลเพียง 1 คนท่ีมีความเห็นว่าการท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มีรุ่น
ใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมากขึน้นัน้ไม่ได้เป็นเหตุผลท่ีทําให้ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะคดิวา่ตนไมไ่ด้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  นัน้ 

“ไมมี่ผล เทคโนโลยีใหมท่ี่ทนัสมยันัน้ไมค่อ่ยได้ใช้และไมไ่ด้สนใจเทคโนโลยี
มากเท่าไร” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู ปาน
กลาง และต่ํา 
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เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ กลา่วคือ ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความ
ผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัปานกลาง และผู้ให้ข้อมลูท่ี
มีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่น
ใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึน้นัน้เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้ตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีเพียงผู้ ให้ข้อมลูเพียง 2 คนท่ีเห็นว่าการท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  มีรุ่นใหม่ๆท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้นัน้ไมไ่ด้เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า 

 
4.3.5 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

4.3.5.1 ตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้
ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า 

1) ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 7 คนมี
ความเห็นว่า  ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้ตดัสินใจเปลี่ยน
ตราสนิค้า ซึง่จดุเดน่นัน้จําเป็นต้องตรงกบัการใช้งานและต้องเป็นจดุเดน่ท่ีน่าสนใจและดีกว่าคูแ่ข่ง 
ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“การออกแบบ ระบบปฏิบตัิการของไอโฟนท่ีดูดีและเสถียรกว่า ถือว่า
เป็นจุดเด่นท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง ทําให้ตดัสินใจเปล่ียนมาใช้” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 
มกราคม 2558) 

“เลือกซมัซงุเพราะมีจดุเดน่ท่ีมากกวา่คูแ่ขง่ คดิอะไรใหม่ๆ อยูเ่สมอ ตอบ
โจทย์การใช้งานดีมาก” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไอโฟนมีจุดเด่นคือ มีระบบสแกนลายนิว้มือ โทรศพัท์หายก็หาเจอได้ 
คดิว่าจดุเดน่เหลา่นีดี้กว่าคูแ่ข่งเลยทําให้ตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 
12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่นมาก โดยเฉพาะจดุเดน่ด้านการใช้งานในการถ่ายรูป การจดโน๊ต
สัน้ๆ มีปากกาไม่ต้องใช้นิว้สมัผสัเท่านัน้ บางครัง้เราใช้นิว้ไม่ถนดั เราก็สามารถใช้ปากกาแทนได้ 
เป็นฟังก์ชนัท่ีทําให้เปล่ียนมาเลยก็วา่ได้” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ชอบการออกแบบท่ีดทูนัสมยัและการใช้วสัดท่ีุดีกว่า กล้องท่ีชดั
กว่าและแอปพลิเคชันท่ีดีกว่า น่าสนใจมากกว่าเลยทําให้ตดัสินใจเปล่ียนมาใช้ไอโฟน” (นัฐตา 
รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 
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“มีผล คือเราต้องดูว่าเทคโนโลยีนัน้ๆคุณสมบตัิตรงกับท่ีเราต้องการ
หรือไม่ ถ้ามีคณุสมบตัิมากมายแตเ่ราไม่ได้ใช้ ไม่ได้ตอบสนองการใช้ของเราก็ไม่ได้มีประโยชน์ แต่
ถ้ามีเราก็จะเปล่ียน แตก็่ต้องดรูาคาประกอบไปด้วย” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 
2558) 

“มีผลนะ สว่นตวัชอบความบาง รูปทรงส่ีเหล่ียม ซมัซงุจะตอบโจทย์และ
เหนือกว่าคู่แข่งในด้านความหลากหลาย อย่างไอโฟนถึงจะเพิ่มรุ่นพลัสเข้ามา แต่ฟังก์ชันก็
เหมือนเดิม ซึ่งซมัซุงแต่ละรุ่นก็จะมีจุดเด่นท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไปในแต่ละรุ่น” (อนุสรา 
นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

แตผู่้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูจํานวน 1 คนท่ีมีความเห็น
ว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่งไม่มีส่วนทําให้ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า 
เพราะวา่ไมไ่ด้ใช้งานจดุเดน่นัน้ 

“จดุเดน่บางอย่างไม่ได้ใช้ จดุเด่นบางอย่างอาจไม่จําเป็นสําหรับการใช้
งานท่ีต้องการ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 8 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้
ตัดสินใจเปล่ียน ตราสินค้า ซึ่งจุดเด่นนัน้จําเป็นต้องตรงกับการใช้งานและต้องเป็นจุดเด่นท่ี
น่าสนใจและดีกวา่คูแ่ขง่ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้ามีโทรศพัท์ท่ีให้จุดเด่น ฟังก์ชนัมากกว่า ทําให้สนใจ เพราะสินค้า
ใหม่ต้องแตกต่างจากเดิมและต้องพฒันาในสิ่งท่ีเป็นปัญหา” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จุดเด่นเร่ืองกล้องท่ีดีขึน้และระบบปฏิบตัิการท่ีเสถียรกว่าเดิม ทําให้
ตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้” (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้ เพราะซมัซุงมีจุดเด่นท่ีค่อนข้างเหนือกว่าคู่แข่ง
อยู่หลายจุด คิดว่าซมัซุงค่อนข้างมีจุดเด่นท่ีโดดเด่นกว่าย่ีห้ออ่ืนๆ จุดเด่นหลกัท่ีเปล่ียน คือ
แบตเตอร่ีกบักล้องท่ีดีขึน้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าจุดเด่นนัน้เป็นสิ่งท่ีต้องการใช้อยู่แล้วหรือช่วยให้งานดีขึน้ก็สนใจ
เปล่ียน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีส่วน เพราะว่า เหมือนเราได้เล่นอะไรใหม่กว่าท่ีเราเคยใช้ แต่จุดเด่น
หรือคุณสมบตัินัน้ต้องเป็นคุณสมบตัิท่ีเราสนใจด้วย ถ้าไม่เก่ียวกับท่ีเราใช้งาน   เราก็ไม่สนใจ”  
(นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วน จุดเด่นของซัมซุงคือหน้าจอใหญ่กว่า แบตเตอร่ีท่ีมีความจุ
มากกวา่ มีฟังก์ชนัการจดโน๊ตได้ทนัที” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน อย่างแรก ไอโฟนมีจุดเด่นคือ แอปพลิเคชันมีให้เลือกใช้มาก 
เทคโนโลยีท่ีให้มาคอ่นข้างเสถียร ไม่คอ่ยค้าง” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2558) 

“ รู้สึกว่าซัมซุงพัฒนาเร่ืองของการออกแบบขึน้มาให้เทียบเท่ากับ
ไอโฟนมากขึน้ จุดเด่นคือราคาท่ีถกูกว่านิดหน่อยท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้ จุดเด่นท่ีโดดเด่นกว่าไอโฟ
นเร่ืองการทํางานของ ซมัซงุท่ีมีลกูเลน่มากกวา่ มีแอปพลเิคชนัท่ีแอนดรอยด์โหลดได้เยอะกวา่ไอโอ
เอส” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 8 
คนมีความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้ตัดสินใจ
เปล่ียนตราสินค้า ซึ่งจุดเด่นนัน้จําเป็นต้องตรงกับการใช้งานและต้องเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจและ
ดีกว่าคู่แข่ง อีกทัง้จุดเด่นนัน้ต้องแปลกและแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“โนเกียท่ีเปล่ียนมาใช้ เพราะรูปแบบหน้าจอดแูปลกตา ไมเ่หมือนคูแ่ขง่” 
(พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เปล่ียนมาใช้ออปโป้ เพราะมีจดุเด่น คือ หน้าจอกว้างและถ่ายรูปสวย
กวา่ย่ีห้ออ่ืนๆ ในราคาท่ีไมส่งูจนเกินไป” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เปล่ียนมาใช้อลัคาเทล เพราะจดุเดน่เร่ืองความจขุองแบตเตอร่ีท่ีอยู่ได้
ทัง้วนั 3,000 มิลลิ-แอมป์ขึน้ไป ตา่งจากแบรนด์อ่ืนๆ ไม่คอ่ยมีแบรนด์ใดท่ีให้ความจแุบตเตอร่ีสงูๆ
เท่าท่ีควร” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เปล่ียนมาใช้โซน่ี เพราะจดุเดน่คือรูปแบบสวย ราคาคุ้มคา่ จดุเดน่ท่ี
น่าสนใจอีก คือกนันํา้ได้” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีผล ลกัษณะเดน่ของซมัซุงคือรูปทรงสวยและทนัสมยั จดุนีเ้ลยท่ีทํา
ให้เปล่ียนมาใช้ซมัซงุ” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วน จดุเดน่ของซมัซุงก็คิดว่าแอปพลิเคชนัท่ีดีลกบัตราสินค้า การใช้
งานท่ีโหลดลงเคร่ืองได้เลย คือไม่ต้องจํากัดขนาด ใช้งานง่ายในชีวิตประจําวนั” (ศาสตรา ศรีวะ
รมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน แต่ซมัซุงก็ไม่มีจุดเด่นท่ีเด่นมาก ท่ีเปล่ียนมาใช้ คือจุดเด่นด้าน
ปากกา เหมือนแต่ก่อนใช้ pda พอมาใช้แบบสมัผสัด้วยมืออย่างเดียวก็เลยเปล่ียนมาใช้แบบท่ีมี
ปากกาดีกวา่” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล เพราะว่าซัมซุงออกมารูปทรงสวย กล้องชัดกว่า สําหรับรุ่นท่ี
ออกมาในช่วงเดียวกัน ก็เลยทําให้ตดัสินใจเปล่ียนมาใช้รุ่นนี ้แบรนด์นี”้ (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ, 
สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพนัต่อตราสินค้าสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางและผู้ ให้
ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจดุเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า มีเพียงผู้ ให้ข้อมลู
เพียง 1 คนในกลุม่ความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูท่ีเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจดุเดน่
กวา่คูแ่ขง่ไมมี่สว่นทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า 

4.3.5.2 ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มี
สว่นทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนไปใช้ตราสนิค้านัน้ๆ 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 8 คน 
มีความเห็นตรงกนัว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มีส่วนทํา
ให้จะตดัสินใจเปล่ียนไปใช้ตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าทําให้รู้สึกภูมิใจ มัน่ใจเม่ือใช้งาน มัน่ใจถึง
คณุภาพและการให้บริการหลงัการขาย รวมถึงมัน่ใจในเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
ดงัตอ่ไปนี ้
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“แบรนด์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถ้าซือ้มาใช้ก็จะเกิดความมัน่ใจให้กบั
คนใช้วา่มีคณุภาพการบริการหลงัการขายท่ีดีสามารถสง่ซอ่มได้มีศนูย์บริการรับซอ่ม คิดว่าซมัซุงมี
ช่ือเสียงและน่าเช่ือถือในระดบัหนึง่เป็นแบรนด์ของเอเชีย จึงลองเปล่ียนมาใช้” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม
, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ไอโฟนมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือตัง้แต่รุ่นแรกจนถึงปัจจบุนั 
เป็นแบรนด์ระดบัโลก รู้สกึมัน่ใจและภมูิใจว่าเราใช้ไอโฟน มีความน่าเช่ือถือมาก ข้อด้อยน้อยกว่า
ซมัซงุจากบทความตา่งๆ” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ส่วนใหญ่เวลาเลือกโทรศัพท์จะเลือกแบรนด์ท่ีรู้จัก เพราะเป็น
สินค้าท่ีมีราคาสูง และเช่ือมั่นว่าตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงจะผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ คิดว่าซัมซุงมี
ความน่าเช่ือถือในไทยคอ่นข้างสงู โฆษณามีมากขึน้ คนใช้ซมัซุงมากขึน้และคนสว่นใหญ่ยอมรับ
ซมัซุงแล้ว ก็ยอมรับ   ซมัซุงเหมือนกนั” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ตอนท่ีเปล่ียนก็มีแบรนด์ในใจ คือ ไอโฟนกับซมัซุง เพราะมี
ช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งเปล่ียนมาใช้ไอโฟนเพราะไอโฟนมีช่ือเสียงทั่วโลกและมีความ
น่าเช่ือถือมีตวัแทนจําหน่ายในไทยท่ีเช่ือถือได้” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผล เราจะเลือกแต่ตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียง เพราะว่าจะมีระบบ
ท่ีมารองรับด้วยกนัง่าย ถ้าหากต้องใช้อปุกรณ์เสริมตา่งๆ ก็สามารถเลือกซือ้ได้ง่าย สะดวกกว่า ใช้
งานด้วยกนัได้” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ตอนจะเปล่ียนก็จะดแูบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง แตต่อนนัน้คิดถึงแต่
ไอโฟนอยา่งเดียว เพราะมีช่ือเสียงมากและเพ่ือนๆก็ใช้กนัทกุคน จึงทําให้เปล่ียนมาใช้ไอโฟน” (นฐั
ตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ตอนท่ีจะเปล่ียนก็เลือกแค่ไอโฟนกับซมัซุง คือเลือกเฉพาะ
แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเท่านัน้ เพราะว่าเราต้องดูไปถึงบริการหลงัการขายด้วย และบางครัง้จะใช้
อุปกรณ์เสริมท่ีใช้งานกับโทรศัพท์ ถ้าแบรนด์ท่ีไม่มีช่ือเสียงก็จะไม่มีการพัฒนามาใช้ด้วยได้” 
(กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วน แต่ก็ต้องประกอบกบัการใช้งาน ราคา คณุภาพด้วย ซมัซุง
มีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงในระดบัมาก” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 
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2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 8 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มี
ส่วนทําให้จะตดัสินใจเปล่ียนไปใช้ตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าทําให้รู้สกึภมูิใจและมัน่ใจเม่ือใช้งาน 
และมัน่ใจถึงคณุภาพและการให้บริการ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าคนในสังคมใช้กันเป็นจํานวนมาก ก็มีส่วนแล้วว่าอยากจะลอง
เปล่ียนมาใช้ ไอโฟนบ้าง คิดว่าไอโฟนมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ ทําการตลาดดี เร่ืองความมี
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของไอโฟนมีสงูจริงๆ” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ไอโฟนมีคนใช้เป็นจํานวนมาก เร่ืองความมีช่ือเสียงของไอโฟนอยู่ใน
ระดบัสงูทําให้ตดัสินใจเปล่ียนมาใช้ คิดว่าไอโฟนมีความน่าเช่ือถือระดบัหนึ่ง” (ประภสัสร สิเนหะ
วฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าซมัซุงคอ่นข้างมีช่ือเสียงมากขึน้ในไทย น่าเช่ือถือขึน้ ศนูย์บริการ
ก็มีทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าชัน้นําเลยตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้ หลกัๆเวลาจะเปล่ียนโทรศพัท์จะ
เลือกย่ีห้อท่ีมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือเท่านัน้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปัจจบุนัมีคนใช้ซมัซงุมากขึน้ ทําให้มัน่ใจวา่ซมัซงุมีช่ือเสียงและมีความ
น่าเช่ือถือ สามารถสะท้อนถึงคณุภาพท่ีดีขึน้และการบริการหลงัการขายท่ีดีขึน้ด้วย” (ณัฏฐ์หทยั             
กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่น จะเลือกเฉพาะแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง ถ้าแบรนด์ไหนคนนิยมและมี
ความน่าเช่ือถือมากกว่า ก็จะเปล่ียนไปใช้แบรนด์นัน้ เพราะเหมือนเป็นการการันตีว่า สินค้ามี
มาตรฐาน คิดว่าไอโฟนมีช่ือเสียงระดบัหนึ่ง” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 
2558) 

“มีส่วน ไอโฟนเป็นแบรนด์ท่ีสามารถเช่ือถือได้ในตราสินค้า ถึงแม้ว่า
ไอโฟนจะเป็นแบรนด์ท่ีไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมาก แต่ก็เช่ือถือในแบรนด์ว่ามีมาตรฐาน มีความ
น่าเช่ือถือสงูกวา่แบรนด์อ่ืนๆ ในตลาด (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ซัมซุงหลังๆ ก็เป็นผู้ นําในตลาด ราคาก็ไม่ตกง่าย แบรนด์ก็มี
ช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือมากขึน้ดจูากการตัง้กระทู้ของคนใช้ในพนัทิป โฆษณาของซมัซุง การจดั
แตง่บธู ท่ีทนัสมยัขึน้ พนกังานบริการดี” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 
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“มีผล ซมัซงุมีความน่าเช่ือถือในระดบัหนึง่ อยา่งน้อยก็มีศนูย์บริการ ถ้า
เคร่ืองเป็นอะไรก็ง่ายกว่าท่ีจะเป็นของแอปเปิล้ คิดว่าในช่วง 3-4 ปี มีการพฒันาขึน้มาก มีคนใช้
สินค้ามากขึน้ คนก็ให้ความเช่ือถือกบัสินค้าของซมัซุง ไม่ใช่แค่โทรศพัท์แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบรนด์
ซมัซงุก็ดดีูไปด้วย” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มี
ส่วนทําให้จะตดัสินใจเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าความมีช่ือเสียงทําให้สนใจในตรา
สินค้านัน้ๆจนเป็นตวัเลือกหนึ่งในการตดัสินใจและมัน่ใจถึงคณุภาพและการให้บริการ ซึง่สามารถ
สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ตอนจะเปล่ียนก็คิดถึงแบรนด์โซน่ีกบัซมัซุง เพราะมีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือประมาณหนึ่ง โซน่ีถือว่ามีช่ือเสียงปานกลาง จะเลือกจากแบรนด์ท่ีรู้จกัก่อนเพราะมี
ความน่าเช่ือถือมากกวา่” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะซมัซุงมีช่ือเสียงมานานแล้ว ทําโทรศพัท์ออกมาเร่ือยๆ ก็
น่าเช่ือถือ มีผู้ นิยมใช้เป็นจํานวนมาก ลองใช้แล้วก็ดีไม่ได้มีปัญหามากเท่าไร” (รัตนาภรณ์ ลอ
สวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ปัจจุบนัซัมซุงมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ แต่ก่อนไอโฟนน่าจะมี
มากกว่า แต่พอเปล่ียนมาใช้จะเห็นคณุภาพไม่ได้หนีกันมากหรอก บางอย่างซมัซุงก็พฒันาเร่ือง
กล้องมากกว่าแอปเปิล้ แตเ่ร่ืองซอฟแวร์อาจจะไม่ดีเท่าแอปเปิล้” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 
14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน เพราะว่าซัมซุงก็เป็นท่ีนิยม มีศูนย์บริการมาก คิดว่ามีความ
น่าเช่ือถือมากอนัดบัต้นๆก็มีแบรนด์ซมัซุงกบัไอโฟน สว่นแบรนด์อ่ืนๆ ก็ตามกนัมา” (ทิชานนัท์ ยส
สมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

และมีผู้ ให้ข้อมลู 4 คนท่ีมีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มีส่วนทําให้จะตดัสินใจเปล่ียนไปใช้ตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่า
ความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือไม่มีส่วนทําให้สนใจในตราสินค้านัน้ๆ เพราะว่าให้ความสนใจ
กบัปัจจยัอ่ืนมากกวา่ 
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“ความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือไม่ค่อยมีผล ส่วนตวัเลือกท่ีถูกใจ
และฟังก์ชนัท่ีใช้งานง่ายเป็นหลกั เพราะว่าปัจจบุนัมีความใกล้เคียงกนัในเร่ืองคณุภาพของทกุแบ
รนด์” (พงษ์พฤทธ์  หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จะเลือกจากแบรนด์ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงก่อน อย่างออป
โป้ท่ีเปล่ียนมาใช้ถือว่ามีช่ือเสียงประมาณหนึ่ง มีโฆษณาทางโทรทศัน์ทําให้น่าเช่ือถือ” (รักพงศ์ โส
มา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ส่วนตวัไม่ติดแบรนด์ว่าต้องมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ จะดูฟังก์ชัน
มากกว่า ดวู่าฟังก์ชนัท่ีได้เหมาะสมกบัราคาหรือไม่” (สวุะ ปญุสิริ, สมัภาษณ์, 11 กุมภาพนัธ์ 
2558) 

“ไม่มีผล ซัมซุงก็เป็นแบรนด์โทรศัพท์แบรนด์หนึ่ง ซัมซุงเร่ิมมาจาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนโทรศพัท์ก็ยงัติดความเป็นอปุกรณ์ในบ้านอยู่ แต่ของไอโฟน ความชดัเจนคือ
โทรศพัท์ ถ้าเป็นด้านโทรศพัท์ไอโฟนจะน่าเช่ือถือกว่า” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, สัมภาษณ์, 22 
พฤษภาคม 2558) 

3) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าสูง ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง มี
ความเห็นสอดคล้องกนัวา่ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มีสว่น
ทําให้จะตดัสนิใจเปล่ียนไปใช้ตราสนิค้านัน้ๆ ซึง่แตกตา่งผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าใน
ระดบัต่ํา ท่ีมีทัง้ท่ีคิดว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ มีส่วน
และไมมี่สว่นทําให้จะตดัสนิใจเปล่ียนไปใช้ตราสนิค้านัน้ๆ เท่าๆ กนั 

4.3.5.3 ภาพลกัษณ์ของตราสินค้ามีผลให้ตดัสินใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสนิค้าปัจจบุนั 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 7 คน มี
ความเห็นตรงกนัวา่ ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้ามีผลให้ตดัสนิใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้า
ปัจจบุนั โดยคดิวา่ทําให้ตนดดีูขึน้และมัน่ใจมากขึน้เม่ือใช้งาน และมีภาพลกัษณ์ดีเหมือนนกัแสดง
ท่ีมีช่ือเสียง ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“ซมัซุงใช้ชมพู่ ใช้ณเดชน์เป็นพรีเซ็นเตอร์ มีผลทําให้ตดัสินใจเปลี่ยนมา
ใช้ เพราะอยากใช้แล้วดดีู ภาพลกัษณ์ดีเหมือนณเดชน์” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 
มกราคม 2558) 

“ภาพลกัษณ์ไอโฟนหรู ดดีู ทนัสมยั ถึงแม้ว่าผลิตในจีน แต่แนวคิดมา
จากอเมริกา เวลาใช้ภาพลกัษณ์จะดดีูกว่าซมัซุงซึง่เป็นของเอเชีย อย่างไรตะวนัตกก็ดีกว่า” (ปริณ
วฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“รู้สกึมัน่ใจเวลาใช้ซมัซุง เพราะปัจจบุนัคนใช้ซมัซุงมากขึน้ ทกุคนรู้จกั 
ทําให้รู้สึกว่าเป็นคนท่ีมีภาพลักษณ์ทันสมัยเวลาใช้สินค้าซัมซุง” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ใช้ไอโฟนแล้ว รู้สึกภูมิใจท่ีได้หยิบขึน้มาใช้ เพราะภาพลักษณ์ดี ดู
หรูหรา” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีส่วน ใช้ซมัซุงถ้าเปรียบเทียบกับไอโฟนภาพลกัษณ์ไอโฟนจะดีกว่า 
แตถ้่าเทียบกบัแบรนด์อ่ืนๆ ซมัซุงจะดีกว่า ภาพลกัษณ์ของซมัซุงเป็นท่ียอมรับมากขึน้ จะสงัเกตได้
ว่าคนใช้   ซมัซุงมากขึน้ ภาพลกัษณ์ก็ดีขึน้ ส่วนตวัยอมรับภาพลกัษณ์ได้” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก ภาพลกัษณ์ของไอโฟนดสูวย ดทูนัสมยัมาก และดหูรูหรา ใช้
ไอโฟนเหมือนอยูโ่ลกอนาคต” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน คนใกล้ชิดส่วนใหญ่จะใช้ซมัซุงกนัหลายคน ปัจจบุนัคนก็ใช้ซมั
ซงุมากขึน้ โฆษณาตา่งๆ ก็ทําให้ภาพลกัษณ์ดดีูเทียบเท่าแบรนด์จากตะวนัตก ใช้แล้วดดีูไม่ได้ตา่ง
จากไอโฟนเลย” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูเพียง 1 คน ท่ีมี
ความเห็นว่า ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าไม่มีผลให้ตดัสินใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้า
ปัจจุบนั โดยคิดว่าปัจจุบนัภาพลกัษณ์ของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ได้มีความแตกต่างกัน
มากนกั ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่มีผล คิดว่าแตก่่อน คนใช้ไอโฟนดดีูกว่า แตปั่จจบุนันีค้นนิยมใช้กนั
มากขึน้รู้สกึเฉยๆ ไมไ่ด้รู้สกึวา่มนัแตกตา่งกนัมาก เม่ือเทียบกบัแบรนด์อ่ืนๆ คนก็นิยมใช้เหมือนกนั 
ไมแ่ตกตา่งกนัแล้ว” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

3) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 
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ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกันว่า ภาพลกัษณ์ของตราสินค้ามีผลให้ตดัสินใจเลือกซือ้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั โดยคิดว่าทําให้ตนดูดีขึน้และมั่นใจมากขึน้เม่ือใช้งาน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ภาพลกัษณ์ของคนใช้ไอโฟนดดีู ไอโฟนเป็นเหมือนเคร่ืองประดบัอย่าง
หนึง่ เป็นมากกวา่โทรศพัท์ คนใช้ไอโฟนเหมือนเป็นอีกระดบัหนึ่ง ภาพลกัษณ์จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีทํา
ให้ตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เวลาเห็นคนใช้ไอโฟนแล้วรู้สึกว่าดดีู ถ้าเทียบกบัซมัซุงแล้วคิดว่าใช้
ไอโฟนภาพลกัษณ์ดีกวา่” (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ซมัซงุในปัจจบุนัมีภาพลกัษณ์สะท้อนความเป็นสมยัใหม่  ทนัสมยัและ
เป็นผู้ นําเร่ืองเทคโนโลยีเลยตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ภาพลกัษณ์ซมัซุงดูดีขึน้ในปัจจุบนั คนนิยมก็ใช้มากขึน้เลยตดัสินใจ
เปล่ียนมาใช้”    (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่น ปัจจบุนัคนนิยมใช้ไอโฟนกนัเยอะ ก็อยากลองใช้บ้าง ใช้แล้วไม่
มีใครถามว่าทําไมถึงใช้ เพราะความเป็นแบรนด์มาตรฐาน แต่ถ้าเราใช้แบรนด์อ่ืนคนอ่ืนก็จะถาม
ว่าทําไมถึงเลือกใช้อนันี ้ดีตรงไหน แต่ใช้ไอโฟนทุกคนก็ยอมรับ ไม่ต้องถามเลย” (พิชญ์สินี น่ิมวิ
ศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน เม่ือก่อนอาจจะเห็นว่าซมัซุงเป็นแบรนด์เกาหลีชอบเลียนแบบ 
หลงัๆ ซมัซุงพยายามปฏิวัติตวัเองว่าเป็นแบรนด์ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่นําหน้าคู่แข่ง มีการพัฒนา
ตอ่เน่ือง พฒันาทกุด้าน หน้าร้านก็น่าเข้ามากขึน้ ซมัซงุเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายกวา่ อยา่งไอโฟนดดีู
จริงแตบ่างอยา่งดเูข้าถึงยาก” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“หลงัจากท่ีซมัซงุพฒันาเป็นรุ่นท่ีทดัเทียมไอโฟน ได้ยินเพ่ือนบอกวา่ใช้ดี 
ก็เลยเช่ือถือตาม ภาพลกัษณ์ดีขึน้กว่าแตก่่อนมาก แตก็่ยงัติดภาพเหมือนกนัว่าคนท่ีใช้ไอโฟนจะมี
สถานภาพทางสงัคมท่ีดีกว่าคนท่ีใช้ซมัซุง อนันีก็้เป็นสิ่งท่ีติดอยู่ แบรนด์ของแอปเปิล้ก็ยงัเป็นแบ
รนด์ท่ีคนให้ความช่ืนชมหรือชอบมากกว่าซมัซุง” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 
2558) 

แต่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้เพียง
หนึ่งคนท่ีมีความเห็นตรงกันว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไม่มีผลให้ตัดสินใจเลือกซือ้
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั โดยคิดว่า ภาพลกัษณ์ไม่ได้มีความแตกตา่งและไม่ได้สนใจใน
เร่ืองของภาพลกัษณ์เป็นสําคญั ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่มีผล ตอนใช้เอช ที ซีกบัไอโฟนก็ไม่ได้รู้สกึว่าแตกต่างกนัมาก ไม่ได้
รู้สกึว่าใช้ไอโฟนแล้วดดีูกว่า อยู่ท่ีความพงึพอใจ อยู่ท่ีความชอบของแตล่ะคน” (นิฤมล หิรัญวิจิตร
ภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

4) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน  5 คนมีความเ ห็นว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีไม่ มีผลให้ตัดสินใจเ ลือกซื อ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั โดยคดิวา่ไมส่นใจและไมย่ดึตดิกบัตราสนิค้า โดยสามารถสรุป
ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นแบรนด์นีเ้ท่านัน้ คิดว่าภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ไมสํ่าคญัเท่ากบัฟังก์ชนัการใช้งานหรือคณุสมบตั ิสว่นตวัใช้แบรนด์อะไรก็ได้เอาท่ีตอบโจทย์ดีกวา่” 
(พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าภาพลกัษณ์ไม่มีผล   เพราะไม่ได้สนใจ    ใช้แบรนด์อะไรก็ได้” 
(รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่ยึดติดกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ เพราะอย่างอลัคาเทลไม่ได้มีการ
สร้างภาพลกัษณ์แต่อย่างใด โฆษณาก็ไม่ได้ทํา เน้นเร่ืองการใช้งานมากกว่า” (สุวะ ปุญสิริ, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล เพราะไม่ได้ดท่ีูตราสินค้าเลยว่าเป็นอย่างไร ภาพลกัษณ์ของ
ซมัซุง จากรุ่นปัจจบุนัภาพลกัษณ์ก็สามารถสู้กบัตราสินค้าชัน้นําเช่น ไอโฟน ได้แล้ว” (รัตนาภรณ์ 
ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล คิดว่าไอโฟนอาจจะดูสมาร์ทกว่า ดูดีกว่า ซมัซุงจะเป็นแบบ
เล่นๆ ใช้เล่นๆเพราะรุ่นท่ีออกออกมาบ่อยเม่ือเทียบกบัไอโฟนท่ีออกมาปีละครัง้ แต่การท่ีออกมา
หลายหลายรุ่นของซมัซุงก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเท่าไร” (ณฐัวุฒิ พุ่มสงวน, 
สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมลูเพียง 3 คน มีความเห็นว่าภาพลกัษณ์ของตราสินค้ามี
ผลให้ตดัสนิใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจบุนัโดยคิดว่าทําให้ตนดดีูขึน้และมัน่ใจมาก
ขึน้เม่ือใช้งาน 
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“ รู้สึกว่าโซน่ีทําให้ภาพลักษณ์ดีเวลาหยิบมาใช้ มั่นใจมากกว่าใช้
โทรศพัท์จากจีน คณุภาพก็ดีกวา่” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ก็มีผล ซมัซุงทําการตลาดค่อนข้างเยอะ ภาพลกัษณ์ก็ดีขึน้โทรศพัท์
ออกใหม่คอ่นข้างเยอะมาก บวกกบัศนูย์ โปรโมชัน่ ราคา ท่ีค่อนข้างดงึดดูใจท่ีให้มาใช้ ราคาไม่ได้
สงูมากและคอ่นข้างครบเลย” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีสว่น ใช้แล้วก็เหมือนกบัคนอ่ืน ก็ทําให้เราเข้ากบัคนอ่ืนได้ คนท่ีใช้ซมั
ซงุจะเป็นคนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไมเ่หมือนใคร” (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ, สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 
2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงู ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลางสว่นใหญ่ มี
ความเห็นสอดคล้องกนัวา่ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้ามีผลให้ตดัสนิใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา
สินค้าปัจจุบัน ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับท่ีคิดว่า 
ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าไมมี่ผลให้ตดัสนิใจเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั 

4.3.5.4 ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม และ
โดดเดน่กวา่ตราสนิค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึง่ในการตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า  

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 7 คนมี
ความเห็นตรงกนัว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม และโดด
เด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากมีความสนใจใน
การพฒันาใหมท่ี่ดีขึน้และทําให้เกิดความมัน่ใจในการพฒันาตอ่ไปของตราสินค้าและต้องการท่ีจะ
ได้รับการยอมรับ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ซมัซุงโดดเด่นกว่าคู่แข่ง มีการพฒันาขึน้มารวดเร็วเป็นทางเลือกหนึ่ง
ให้กบัผู้บริโภค เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมใหม่และเป็นท่ียอมรับของสงัคมมากขึน้ เห็นได้ชดัเจนจาก
คนนิยมใช้ซมัซุงมากขึน้เลยตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้ซมัซุง” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 
มกราคม 2558) 
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“ไอโฟนมีภาพลกัษณ์ดีเป็นผู้ นํา ถ้าเปล่ียนมาใช้ก็จะมีภาพลกัษณ์ท่ีดี
เหมือนกนั ทําให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมและใช้แล้วดโูดดเดน่กว่าแบรนด์อ่ืน ทําให้ตดัสินใจเปลี่ยน
มาใช้ไอโฟน”    (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ซมัซุงรุ่นท่ีเปล่ียนมาใช้ คิดว่าโดดเด่นท่ีสดุ มีปากกา ซึง่คู่แข่งไม่มี ซมั
ซุงมกัจะผลิตสินค้าท่ีเป็นผู้ นําเร่ืองเทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมถึงในปัจจุบนัซมัซุงเป็นท่ียอมรับจาก
สงัคมมากขึน้เลยตดัสินใจเปลี่ยนมาใช้” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ไอโฟนเป็นผู้ นําของโทรศพัท์ระบบสมัผสัรายแรกท่ีมีความแม่นยําและ
รวดเร็ว โดดเดน่กว่าแบรนด์อ่ืนๆ ด้วยรูปทรงและวสัดท่ีุดหูรูหรา ทําให้มีคนนิยมใช้เป็นจํานวนมาก
ไอโฟนจึงเป็นท่ียอมรับของสงัคม ด้วยสาเหตเุหล่านีจ้ึงทําให้ต้องการเปลี่ยนมาใช้ไอโฟน” (พรรณ
วดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล อย่างซมัซุงกาแล็คซี่ โน้ต 4 ท่ีบางลง จอกว้างขึน้ ระบบก็ดีขึน้ 
โดดเดน่กวา่คูแ่ขง่ ทําให้ต้องการเปลี่ยนมาใช้” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ในเร่ืองของการเป็นท่ียอมรับ ในช่วงแรกตอนท่ีไอโฟนเปิดตวัแต่
ละรุ่น คือจะดจูากตอนท่ีไอโฟนขายในไทยแล้วคา่ยมือถือเปิดจองแล้วเต็มเร็วมาก ซึง่ทําให้เห็นว่า
ไอโฟนเป็นท่ียอมรับมากจากผู้บริโภค” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่น ซมัซงุมีความเป็นผู้ นํามากในด้านเทคโนโลยี และการคดิฟังก์ชนั
ใหม่ๆท่ีทําให้ผู้บริโภคใช้งานง่ายขึน้ ซมัซุงเป็นท่ียอมรับมากขึน้เพราะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค
ได้ทัว่ถึง คิดว่าซมัซุงเด่นตรงท่ีตอบโจทย์ตามวิถีชีวิตของผู้บริโภคได้ ใช้งานง่ายกว่า” (อนุสรา นา
รัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 1  คน
มีความเห็นวา่ ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม และโดดเดน่กว่า 
ตราสินค้าอ่ืนไม่เป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากมีความสนใจในการ
พฒันาใหม่ท่ีดีขึน้และทําให้เกิดความมัน่ใจในการพฒันาต่อไปของตราสินค้าและต้องการท่ีจะ
ได้รับการยอมรับ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่เก่ียวนะ ไม่ได้สนใจเร่ืองความเป็นผู้ นํา เราชอบแบรนด์นี ้ต้องเป็น
ไอโฟนเท่านัน้ สว่นตวัดตูราสนิค้าเป็นหลกั” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง 
(Engaged Customers) 
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ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 7 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของ
สงัคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้า เน่ืองจากมี
ความสนใจในการพัฒนาใหม่ท่ีดีขึน้และต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับ ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“คิดว่าไอโฟนมีความเป็นผู้ นําด้านเทคโนโลยีน้อย เม่ือเทียบกบัแบรนด์
อ่ืน แต่เป็นคนละระบบปฏิบตัิการกนั แตปั่จจบุนัไอโฟนเป็นท่ียอมรับสงูมากจากสงัคม และดโูดด
เดน่กว่าแบรนด์อ่ืนๆ การเปล่ียนมาใช้ไอโฟนเพราะว่าไอโฟนดโูดดเด่นกว่าแบรนด์อ่ืนๆและใช้แล้ว
ทําให้รู้สกึดีและได้รับการยอมรับจากสงัคม” (ประภสัสร สิเนหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ปัจจุบันแบรนด์โทรศัพท์แข่งขันกันสูงมาก แบรนด์ใดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นผู้ นําในการหาคณุสมบตัิท่ีทําให้ชีวิตง่าย ใช้งานสะดวกขึน้ อย่างซมัซุงจดุนี ้
ค่อนข้างเด่น เรียกได้ว่าเป็นผู้ นํานวัตกรรม จึงทําให้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้” (ณิธิดา สุขสุทธิ, 
สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ซมัซุงเป็นผู้ นําสามารถพฒันาได้มากกว่าและเร็วกว่า ทําให้ดโูดดเด่น
กวา่แบรนด์อ่ืนท่ีไมมี่การพฒันา” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 “มีผล เพราะคนนิยมใช้ไอโฟนมาก คนยอมรับมาก คนรอบข้างนิยมใช้ 
คดิวา่ไอโฟนมีความน่าเช่ือถือสงู” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วน ไอโฟนช่วงแรกๆมีความเป็นผู้ นําสงู แต่ปัจจุบนัคิดว่าไม่ได้ต่างกนัมาก ขึน้อยู่กับ
ความชอบของแตล่ะบคุคลมากกวา่” (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ซมัซุงน่าจะเป็นความโดดเด่น อย่างเร่ืองปากกา ท่ีซมัซุงทําออกมาแล้วทําได้ดีกว่า
แบรนด์อ่ืน ถ้าเทียบกบัไอโฟนการเป็นท่ียอมรับก็น่าจะเป็นอนัดบัสองรองจากไอโฟน” (ปิยะฉัตร 
วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ใช่ เพราะว่าในปัจจุบนัก็มีสองแบรนด์ท่ีติดตลาดและคนนิยมท่ีสดุแล้ว คิดว่าซมัซุงเป็น
ผู้ นําค่อนข้างในระดบัเอเซีย ได้รับการยอมรับมากขึน้ ซมัซุงมีการพฒันารูปลกัษณ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการของคนใช้งานมากขึน้ ทําให้ใช้งานง่ายขึน้ มีระบบอะไรท่ีทันสมัยขึน้มา” (พีรนุช 
จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
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แตมี่ผู้ ให้ข้อมลู 1 คนท่ีมีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสังคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนไม่ได้เป็นเหตุผลหนึ่งในการ
ตดัสนิใจเปล่ียน ตราสนิค้า เพราะวา่สนใจในปัจจยัอ่ืนมากกวา่ 

“คิดว่าปัจจัยด้านการเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคมและดูโดดเด่น
ของสังคมไม่เก่ียวมากเท่าไร ส่วนใหญ่มาจากรูปทรงมากกว่า ชอบรูปทรงและการออกแบบ
ตวัเคร่ืองของไอโฟนมากกว่า ตอนท่ีตดัสินใจเปล่ียนไม่ได้คิดถึงปัจจัยเหล่านีเ้ท่าไรนัก” (สุธิดา 
ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม 
และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า เน่ืองจากมีความ
สนใจในการพฒันาใหมท่ี่ดีขึน้และคดิวา่การท่ีตราสนิค้าสร้างคณุสมบตัท่ีิโดดเดน่กวา่ตราสนิค้าอ่ืน
เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีทําให้สนใจ โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“แบรนด์ท่ีเปล่ียนใช้ในปัจจบุนั คือ ออปโป้ คดิวา่มีช่ือเสียงในระดบัปาน
กลาง มีฟังก์ชนัถ่ายรูปท่ีโดดเดน่กวา่ย่ีห้ออ่ืน” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เปล่ียนมาเป็นโซน่ี เพราะมีฟังก์ชนัท่ีโดดเด่นกนันํา้ได้ และเป็นแบรนด์
หนึง่ท่ีสงัคมยอมรับ” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่นเล็กน้อย ตอนนัน้ท่ีเปล่ียนคิดว่าเหมาะสมกบัราคาท่ีจะใช้ ซมัซุง
มี  ความเป็นผู้ นําสงูสามารถแขง่กบัระดบัโลกได้ และเป็นท่ียอมรับมากขึน้” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ์, 
สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“มีผล เพราะว่าด้วยเร่ืองของสินค้าและบริษัทซมัซุง คนยอมรับมากขึน้ 
คนนิยมใช้มากขึน้ ทําให้มัน่ใจกบัตราสินค้านี ้มีคนรอบตวัใช้ มีเพ่ือนใช้ เราก็ลองใช้ด”ู (ศาสตรา 
ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

 แตมี่ผู้ให้ข้อมลู 4 คนท่ีมีความเห็นวา่ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ี
เป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสังคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนไม่ได้เป็นเหตุผลหนึ่งในการ
ตดัสนิใจเปล่ียน ตราสนิค้า เพราะสนใจในปัจจยัอ่ืนมากกวา่ 
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“ไมไ่ด้สนใจวา่ต้องเป็นแบรนด์ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคมและไม่
ต้องโดดเดน่กวา่แบรนด์อ่ืนๆ เน้นท่ีฟังก์ชนัการใช้งานเป็นหลกั” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์
, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ียอมรับ แบรนด์อะไรก็
ได้ แตต้่องมีฟังก์ชนัและราคาท่ีเหมาะสม” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

ณฐัวุฒิ “ไม่มีผล คิดว่าซมัซุงไม่ได้เป็นผู้ นําของตลาด พยายามตาม
เทคโนโลยีของแบรนด์อ่ืนมากกวา่ ไมไ่ด้โดดเดน่มาก” 

“ไม่มีผล เพราะปัจจุบนัโทรศพัท์คณุภาพพอๆกัน ไม่ได้โดดเด่นมาก ท่ี
ใช้ซมัซุงเพราะชอบ ไม่ได้มองว่าซมัซุงเป็นผู้ นํามากกว่า คือทกุแบรนด์ก็เป็นผู้ นําคนละด้าน ความ
โดดเด่นของซมัซุงมกัจะเป็นด้านการออกแบบ แล้วคณุสมบตัิใหม่ๆก็จะมาก่อนแบรนด์อ่ืนๆ อย่าง
กล้องคณุภาพสงูจะมาก่อนแบรนด์อ่ืนๆ โฆษณาท่ีมีมากกวา่ การตลาดซมัซุงดีกว่า” (ทิชานนัท์ ยส
สมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าสูง ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง มี
ความเห็นสอดคล้องกนัว่าตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม และ
โดดเด่นกว่า ตราสินค้าอ่ืนเป็นเหตผุลหนึ่งในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้า ซึ่งแตกต่างจากผู้ ให้
ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ําท่ีมีทัง้ท่ีคดิวา่ ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็น
ผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสงัคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนเป็นและไม่เป็นเหตุผลหนึ่งในการ
ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าเท่าๆกนั 

 
4.3.6 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication : IMC) 
4.3.6.1) การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตรา

สนิค้าปัจจบุนั 
1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 

Customers) 
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ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 6 คนมี
ความเห็นตรงกันว่า การส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้า
ปัจจบุนัเน่ืองจากสนใจในปัจจยัอ่ืนๆ มากกวา่และอยูท่ี่ความชอบและความสนใจเป็นหลกั  

“ไม่ได้สนใจหรือหาข้อมูลเร่ืองนีเ้ลย ลดแลกแจกแถมไม่ได้สนใจ” 
(อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ไอโฟนไม่คอ่ยมีโปรโมชัน่เลย ราคาก็สงู แตเ่ลือกเพราะแบรนด์” (ปริณ
วฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ขึน้อยู่กบักําลงัซือ้ตอนนัน้ด้วย อย่างไรก็ตาม เวลาซือ้ไม่ได้เก่ียวกบั
อปุกรณ์เสริมท่ีเป็นของแถมเลย แตอ่ยู่ท่ีระบบตวัเคร่ือง ถ้ามัน่ใจว่าใช้ไอโฟนแล้วเคร่ืองไม่รวน ถึง
ไมมี่ของแถมก็ซือ้ไอโฟน” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ปกติซือ้ด้วยเงินสด ไม่ค่อยสนใจเร่ืองโปรโมชั่นลดราคาหรือ
ของแถมไม่ได้สนใจ ถ้าจะสนใจ ก็เป็นในเร่ืองโปรโมชัน่เครือข่ายโทรศพัท์ท่ีมากบัเคร่ืองมากกว่า” 
(วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ไม่เก่ียวกับของแถม ถ้าตดัสินใจเลือกแล้ว ถึงไม่มีของแถม
อะไร ก็ซือ้รุ่นนัน้” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไม่เก่ียวเลย ปกติก็ซือ้ด้วยเงินสดตลอด ชอบรุ่นไหน แบรนด์ไหน ก็ซือ้
แบรนด์นัน้เลย ไม่สนใจของแถม หรือโปรโมชัน่อะไร” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมลู 2 คนท่ีมีความเห็นว่าการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั เพราะสนใจในการสง่เสริมการขายโดยเฉพาะการ
ผอ่นชําระแบบไมเ่สียดอกเบีย้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“สนใจโปรโมชัน่ผ่อนชําระ ดอกเบีย้ 0% กบับตัรเครดิตธนาคารชัน้นํา
ตา่งๆ ถ้าไมมี่จะไมซ่ือ้เลย” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลมาก ถ้าบางรุ่นสนใจ แตกํ่าลงัซือ้ด้วยเงินสดไม่พอ ก็สามารถแบ่ง
จ่ายได้ ทําให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้ ส่วนตวัก็ใช้โปรโมชั่นผ่อนดอกเบีย้ 0%” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 
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ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 6 คนมี
ความเห็นว่า การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั
เน่ืองจากคดิวา่อยูท่ี่ความชอบและความสนใจเป็นหลกั ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ปัจจบุนันีโ้ทรศพัท์ราคาคอ่นข้างสงู ถ้ามีโปรโมชัน่จงูใจแบบผอ่น 0% 6 
เดือน 10 เดือน มีสว่นทําให้เลือกสนิค้านัน้ๆ” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ท่ีเปล่ียนมาใช้ไอโฟนมีการแถมแพ็กเกจ ผอ่น 0% และมีเครดิตเงินคืน” 
(ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ถ้ามีลดราคา แจกของแถม ก็จะสนใจมากกวา่ และจะดโูปรโมชัน่
เครือขา่ยประกอบด้วย” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วนอย่างมาก ถ้ามีโปรโมรชั่นผ่อนชําระดอกเบีย้ 0% ทําให้การ
ตดัสินใจง่ายขึน้ ไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็นก้อน” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2558) 

“มีผล ตอนนัน้ซมัซุงใช้พรีเซนเตอร์เป็นโน๊ตอดุม มีรุ่นสีชมพเูป็น limited 
มีแจกของแถมเคสท่ีออกแบบโดยโน๊ส อุดม คุ้มค่ามาก คือต้องการจะเปล่ียนอยู่แล้วความเป็น 
Limited ทําให้ต้องรีบซือ้เพราะกลวัจะหมด” (ปิยะฉัตร วฒันพานิช, สมัภาษณ์,14 พฤษภาคม 
2558) 

“มีผลมาก สมมติว่าซือ้ซมัซุงก็สามารถผ่อนได้ทุกร้าน ถึงผ่อนก็ยังได้
ของแถมเป็นฟิล์ม เป็นเคสและได้ Memory Card มาด้วย แตถ้่าเป็นไอโฟนเหมือนจํากดัแคร้่านทรู 
เอไอเอส ดีแทค ร้านทัว่ไปเหมือนจะไม่ค่อยมีโปรโมชัน่ให้ผ่อน” (พีรนุช จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 
23 พฤษภาคม 2558) 

แต่ผู้ ให้ข้อมูลอีก 2 คนมีความเห็นว่าการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อ
การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจบุนั เพราะเม่ือตดัสินใจเลือกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบ
รนด์ใดแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีการส่งเสริมการขาย ก็จะซือ้แบรนด์นัน้ๆอยู่ดี ซึ่งสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ของแถมท่ีให้มาสว่นใหญ่ไม่ได้ใช้ ถ้าอยากได้แบรนด์ไหน ถึงแม้ราคา
สงูไมมี่ของแถม ไมล่ดราคา ก็ซือ้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าไม่ได้อยากใช้โทรศพัท์แบรนด์นัน้จริงๆ แตใ่ห้ของแถมหรือลดราคา 
ก็ไมส่นใจซือ้หรือเปล่ียน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 7 คนมีความเห็นว่า การส่งเสริมการขายมีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา
สินค้าปัจจบุนัเน่ืองจากสนใจเก่ียวกบัการลดราคาของผลิตภณัฑ์และสนใจของแถมท่ีได้พร้อมกบั
ผลติภณัฑ์ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“จะถามเร่ืองของแถมก่อนว่ามีของแถมอะไรบ้าง ซึ่งโนเกียมีให้ ถือว่า
ตอบโจทย์” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปกติจะคอยติดตามดโูปรโมชัน่ในไลน์ (Line) เวลามีข่าวสารลดราคา” 
(รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ถ้าโปรโมชั่นแบบว่าลดราคาตอนนี ้มนัก็น่าสนใจกว่าอยู่แล้ว” (สุวะ 
ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลมาก ยิ่งลดราคาก็จะดี เพราะปัจจบุนันีโ้ทรศพัท์ค่อนข้างราคาสงู
มาก” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก ท่ีสําคญัเลยคือเร่ืองประกนั ศนูย์บริการของซมัซุงมีมาก แต่
ระยะเวลาท่ีซอ่มคอ่นข้างนาน โดยสว่นตวัไม่ได้ใช้บตัรเครดิต ตวัโปรโมชัน่ในงานก็น่าสนใจ เพราะ
แอปเปิล้ลดราคาน้อยมาก อย่างซมัซุงจะมีลกูเลน่ซือ้เคร่ืองแจกแถมมากกว่า ทําให้เราสนใจอยาก
ลองเปล่ียนมาใช้” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล อย่างเม่ือก่อนจะซือ้ซมัซุงกาแล็คซี่ เอส ห้า แถมกาแล็คซี่ แท็บ
เป็นการกระตุ้นยอดขาย แถมสิ่งท่ีสามารถนํามาใช้งานได้ ราคาก็ถูกกว่า” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, 
สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลมาก คือโปรโมชัน่ผ่อน 0% 10 เดือน สว่นใหญ่จะดโูปรโมชัน่ก่อน 
แล้วคอ่ยมาเลือกรุ่น เลือกแบรนด์” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 1 คนท่ีมีความเห็นว่าการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจบุนั เพราะคิดว่าอยู่ท่ีความชอบและความสนใจ
เป็นหลกั 

“ถ้าชอบแบรนด์ไหน ถึงแม้วา่ไมมี่โปรโมชัน่ก็จะซือ้” (นครินทร์ พลายพลู
, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู และผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางส่วน
ใหญ่ มีความเห็นตรงกนัว่าการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา
สินค้าปัจจบุนั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ําท่ีคิดว่า การ
สง่เสริมการขายมีผลตอ่การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั 

4.3.6.2 การโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตราสนิค้าปัจจบุนั 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 7 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้เกิดความสนใจและรู้จกัผลิตภณัฑ์ อีก
ทัง้ยงัเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้

“โฆษณาของซมัซงุสามารถจงูใจได้ เห็นบอ่ยๆทําให้เกิดความต้องการท่ี
จะซือ้” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“โฆษณา ทําให้รู้ว่าแอปเปิ้ลมีฟังก์ชันอะไรมาใหม่ก็รอซือ้” (ปริณวุฒิ 
สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“การโฆษณาของซมัซุงทําให้สนใจ เพราะจะบอกคณุสมบตัิว่าทําอะไร
ได้บ้าง พอสนใจก็หาข้อมลูตอ่” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาทําให้สนใจและอยากได้ แต่ก็ยงัไม่ตดัสินใจซือ้” (พรรณวดี 
จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่น เวลาซมัซุงโฆษณาทําให้เราสนใจ อย่างโฆษณาท่ีมีบอกจดุเด่น
ต่างๆของโทรศัพท์อย่างใช้ปากกาได้  ก็ทําให้สนใจและก็หาข้อมูลต่อ” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผล ปกติก็เห็นโฆษณาในเว็บไซต์ โฆษณาทําให้สนใจว่าทําอะไรได้
บ้าง แล้วก็จองไปทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็เลยเปล่ียน เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้ไอโฟน” 
(กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 
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“มีผลมาก โฆษณาของซัมซุงจะเน้นให้ข้อมูลเก่ียวกับรุ่นต่างๆ ตาม
ร้านค้าก็เห็นได้ง่าย โฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางโทรทศัน์” (อนุสรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 
พฤษภาคม 2558) 

แตมี่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ จํานวน 1 คนเท่านัน้
ท่ี มีความเห็นว่า การโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ไม่เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบัน โดยคิดว่าไม่เห็นโฆษณาของตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ดงัตอ่ไปนี ้

“โฆษณาไม่มีผล รู้จกัไอโฟนจากเพ่ือน เห็นว่าสวยมาก ไอโฟนไม่ค่อย
โฆษณานะ เลยไมไ่ด้เปล่ียนมาเพราะโฆษณา” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 5 คนมีความเห็นวา่การโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้เกิดความสนใจและรู้จักผลิตภณัฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“โฆษณาไอโฟนบอกว่าเป็นกล้องท่ีดีท่ีสุด ทําให้สนใจและคิดว่าจริง
หรือไม่ เพราะใช้งานกล้องบอ่ย ทําให้ตดัสินใจลองเปล่ียนมาใช้ไอโฟน” (ประภสัสร สิเนหะวฒันะ, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาของซมัซุงดงึดดูความสนใจ จะโฆษณาเก่ียวกบัฟังก์ชนัการใช้
งาน โฆษณาแคใ่ห้ข้อมลูเบือ้งต้น แล้วไปหาข้อมลูตอ่” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“โฆษณาซมัซุงทําให้สนใจ ดแูปลกใหม่ดี” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, 
สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล โฆษณาของไอโฟนท่ีแสดงออกถึงลกูเล่นเก่ียวกับกล้อง การใช้
งาน” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก ซมัซุงทําการโฆษณาให้เห็นว่าน่าใช้ ดีไซด์สวย เห็นทุกๆวนั 
ทําให้รู้สกึอยากได้ อยากเปล่ียนมาใช้ โฆษณาของซมัซงุก็ดี คือดงึจดุเดน่ของโทรศพัท์ออกมา บาง
ทีเราไม่ต้องไปอ่านอะไรมาก แค่โฆษณาก็บอกไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว” (พีรนุช จําเนียรพรม, 
สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
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แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 3 คนท่ีมีความเห็นว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ไม่ได้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั แต่คิดว่าตราสินค้า
ตา่งทําการโฆษณาท่ีคล้ายคลงึกนั ไมไ่ด้มีความโดดเดน่จงึไมไ่ด้สร้างความสนใจเท่าท่ีควร 

“ทกุแบรนด์ทําโฆษณาเท่าๆ กนั คล้ายๆ กนั โฆษณาไอโฟนไม่ได้ดงึดดู
ความสนใจ” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล แต่โฆษณาของซัมซุงทําให้สนใจและหันมามองมากขึน้
มากกว่า ตอนนัน้ก็ดูทางโทรทศัน์และในอินเทอร์เน็ต” (ปิยะฉัตร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 
พฤษภาคม 2558) 

“ไมค่ะ่  โฆษณาของไอโฟนไม่มีผล สว่นใหญ่จะสนใจเพราะคนรอบข้าง
ใช้มากกวา่” (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้เกิดความสนใจและรู้จกัผลิตภณัฑ์ อีก
ทัง้ยงัเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจซือ้ โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“เห็นโฆษณาโนเกียก็ชอบ ปกติดทูางโทรทศัน์เป็นหลกั” (พงษ์พฤทธ์                         
หนตูระกลู, สมัภาษณ์ ,2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เห็นโฆษณาของออปโป้ก็มีแรงกระตุ้นให้อยากได้” (รักพงศ์ โสมา, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ด้วยการตลาดในไทย ซมัซุงมีมากกว่าแอปเปิล้พอสมควร เวลา
ออกงาน ซมัซงุมีออกงานมากกวา่แอปเปิล้ ทําให้รู้สกึวา่ซมัซงุมีคนท่ีใช้พอๆกนักบัแอปเปิล้แล้ว ทํา
ให้คดิวา่แบรนด์ซมัซงุดีกวา่เดมิ โทรศพัท์ดีกวา่เดมิ ปกตก็ิจะเห็นโฆษณาทางโทรทศัน์ เวลาออกไป
ตามสถานท่ีตา่งๆก็จะเห็นมีตามงานคอ่นข้างมาก แคมเปญจะใหญ่และจะเข้าร่วมในทกุกิจกรรม”      
(ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลมาก ซมัซุงโฆษณาบ่อยจะรู้ว่าโทรศพัท์มีลกูเล่นอะไรใหม่ ทําให้
ตดัสนิใจง่ายขึน้ โฆษณาทําให้เราเข้าใจง่าย ใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงให้รู้สกึว่าเป็นเหมือนคนนัน้คน
นี ้แตส่ว่นตวัดท่ีูลกูเลน่การใช้งานมากกวา่” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 
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และมีผู้ ให้ข้อมูล 4 คนท่ีมีความเห็นว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ไม่ได้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั เพราะว่าไม่ได้สนใจ
โฆษณาแตไ่ด้รับข้อมลูผา่นทางจากส่ืออ่ืนๆมากกวา่ 

“เวลาตดัสนิใจซือ้จะหาข้อมลูในอินเทอร์เน็ต ไม่เคยเห็นโฆษณาของอลั
คาเทลทางโทรทศัน์” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปกติหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต ไม่เคยเห็นโฆษณาของโซน่ี” (นครินทร์ 
พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาไมมี่ผล ตอนนัน้ไมไ่ด้ดโูฆษณาอะไรเลย แตโ่ฆษณาชดุลา่สดุก็
ทําให้รู้สกึวา่โทรศพัท์ซมัซงุน่าใช้” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ปกติก็เห็นโฆษณาโทรศพัท์ซมัซุงทางโทรทศัน์ ทางเว็บไซต์ยู
ทูปท่ีปล่อยก่อนดูคลิป เห็นแล้วรู้สึกเฉยๆ ดูแค่ว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันนัน้หรือเปล่า ตอบโจทย์เรา
หรือไม”่ (ณฐัวฒุิ    พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู มีความเห็นตรงกนัว่าการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจยัหนึ่งท่ี
ทําให้เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจบุนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้เกิดความสนใจและ
รู้จักผลิตภณัฑ์ อีกทัง้ยงัเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจซือ้ สอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความ
ผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง มีความเห็นกนัว่าการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นปัจจยั
หนึ่งท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจบุนั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความ
ผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําท่ีมีทัง้ท่ีคิดว่าการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นและไม่เป็นปัจจยั
หนึง่ท่ีทําให้เปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั 

4.3.6.3 การจัด กิจกรรมพิ เศษทางการตลาดมีส่วนทําให้ เป ล่ียนไปใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าในปัจจบุนั 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 5 คนมี
ความเห็นว่า การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีสว่นทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตรา
สนิค้าในปัจจบุนั เน่ืองจากไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด  
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“ไม่คอ่ยได้ไปงานมหกรรมแสดงโทรศพัท์หรือเทคโนโลยีเลย ส่วนตวัคิด
วา่ไมมี่ผล” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ไม่ได้ไปงาน ปกติซื ้อิตามศูนย์บริการ เพราะสามารถได้รับโปรโมชั่น
พร้อมแพ็กเกจ”  (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ไม่มีผล เพราะคิดมาตัง้แตท่ี่บ้านว่าจะซือ้รุ่นใด แบรนด์ใด” (พรรณวดี 
จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่เคยไปงาน ไม่ค่อยสนใจเท่าไร เพราะปกติเวลาจะเปล่ียนหรือจะซือ้
ก็จะซือ้ท่ีแบรนด์ชอป” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่เคยไป คิดว่าไม่มีผล แค่ไปดเูฉยๆ แล้วก็ต้องคิดไตร่ตรองอีกอยู่ดี” 
(กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ ข้อมูล  3 คนท่ีมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดมีสว่นทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจบุนั เพราะคิดว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดกระตุ้นความต้องการในการเปล่ียนไปใช้มากขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

“เข้าร่วมงานโมบายล์ เอ็กซ์โปบ่อยๆ เวลาไปเดินในงานเหมือนถูก
กระตุ้นความต้องการซือ้” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558)  

“มีผล แต่ไม่เคยซือ้โทรศพัท์ในงาน แค่ไปดเูฉยๆ พอไปดก็ูจะได้ทดลอง
เล่นรุ่นใหม่ๆท่ีคิดว่าอยากจะเปล่ียนไปใช้ ได้สมัผสัเคร่ืองจริง และก็ได้ดโูทรศพัท์หลากหลายแบ
รนด์ในงานเดียวเลย” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีส่วน เพราะชอบในความคุ้มค่า ในด้านของราคา มีของสมนาคุณ 
ของท่ีช่วยในการใช้งาน พวกพาวเวอร์แบงค์ (Powerbank) แต่ไปไม่ค่อยบ่อย” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน  5 คนมีความเห็นว่าการจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีสว่นทําให้เปล่ียนไปใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจุบนั เน่ืองจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด อีกทัง้
ยงัคดิวา่การเข้าร่วมไมไ่ด้ทําให้ต้องการเปลี่ยน รวมทัง้ยงัคดิวา่ของลดราคาอาจมีคณุภาพท่ีไมดี่  

“คิดว่าไม่มีผล เพราะเข้าร่วมเพ่ือดผูลิตภณัฑ์เท่านัน้ แต่ไม่ได้กระตุ้น
ความต้องการให้อยากซือ้หรือเปล่ียนโทรศพัท์” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“ปกติไม่ค่อยไปงาน จะซือ้ตามศนูย์บริการเท่านัน้” (ประภสัสร สิเนหะ
วฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่ค่อยได้ไปงาน คิดว่าของลดราคาในงานคณุภาพไม่ดี เพราะอาจจะ
เป็นของท่ีมีลกูค้านํามาเปลี่ยน” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไมมี่ผล เพราะปกติไม่ได้ติดตามและไม่ได้ไปงานพวกนีอ้ยู่แล้ว” (พิชญ์
สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล ส่วนใหญ่ไม่ได้ซือ้จากงาน ส่วนใหญ่จะซือ้ท่ีห้างสรรพสินค้า
หรือท่ีศนูย์บริการ” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)  

แต่มีผู้ ให้ ข้อมูล  3 คนท่ีมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดมีสว่นทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจบุนั เพราะคิดว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางจะทําให้ซือ้สนิค้าได้ในราคาท่ีถกูกวา่จงึเป็นกระตุ้นให้ต้องการเปลี่ยน ดงัตอ่ไปนี ้

“ถ้าจะเปล่ียนก็จะรอให้มีงานแล้วค่อยไป ถ้าลดราคาพิเศษอาจจะ
เปล่ียนได้ง่าย มีของแถมมากกว่าซือ้ท่ีร้าน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผลมาก ตรงท่ีราคา เพราะเราสนใจรุ่นไหน ก็จะหาข้อมลูไปก่อน แล้ว
ไปร้านหรือบูธในงาน พนกังานแนะนําดี ราคาท่ีลดถกูกว่า ก็ทําให้มีโอกาสเปลี่ยน” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่น สว่นใหญ่ก็ไมค่อ่ยไปบอ่ย แตถ้่าจะเปล่ียนโทรศพัท์ก็จะสนใจว่า
มีงานท่ีไหน มีอะไรลดบ้างและมีของแถมอะไรบ้าง” (ปิยะฉัตร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 
พฤษภาคม 2558) 

3) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา 
Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 3 คนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีส่วนทําให้เปล่ียนไปใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั เน่ืองจากไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่ชอบไปงาน ซือ้ท่ีร้านหรือในงานคิดว่าไม่แตกต่างกนั” (พงษ์พฤทธ์ 
หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่เคยไปงาน ปกติจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วไปซือ้ท่ี ร้าน
มากกวา่” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558)  
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“ไมไ่ด้ไปงานเลย ปกตซิือ้ท่ีศนูย์บริการทัว่ไป การลดราคาภายในงานไม่
มีผลให้ต้องการซือ้” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ปกติไม่ได้เข้าร่วมเลย ปกติถ้าจะเปลี่ยนจะอยู่ท่ีตัวเอง ไม่
ขึน้อยูก่บัการออกบธูหรืองานมหกรรมใดๆ” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ไม่ค่อยได้ไปเดิน ไม่ได้สนใจเลย” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, 
สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ ข้อมูล  3 คนท่ีมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดมีส่วนทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั เพราะคิดว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางจะทําให้ซือ้สนิค้าได้ในราคาท่ีถกูกวา่เป็นการกระตุ้นให้ต้องการเปลี่ยน 

“มีผล เพราะในงานจะมีโปรโมชัน่ ลดราคาท่ีน่าสนใจ มีการแจกของ
แถมท่ีสามารถนํามาใช้กับโทรศพัท์ได้ ทําให้ประหยัดได้มาก” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ตอนเปล่ียนก็อยู่ในช่วงงานมหกรรมแสดงโทรศพัท์ ตอนนัน้แอป
เปิล้ยงัไมไ่ด้ออกตวัใหมม่า ก็อยากจะลองเปลี่ยนอยูแ่ล้ว เห็นแคมเปญโฆษณาของซมัซุงออกมา ก็
อยากจะเปล่ียน รู้สกึว่าซมัซุงน่าลองใช้ ปกติก้อเข้าร่วมพวกคอนเสิร์ต โปรโมชัน่จะติดตามตลอด” 
(ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ก็มีผล งานพวกนีจ้ะมีการแจกของแถม ลดราคา ซือ้โทรศพัท์แถมจบั
ฉลาก ปกตก็ิไปบ้าง” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพนัต่อตราสินค้าสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางและผู้ ให้
ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดไมมี่สว่นทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าในปัจจบุนั  

4.3.6.4 การแนะนําของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 
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ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 5 คน 
มีความเห็นวา่   การแนะนําของพนกังานขายไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสินค้าปัจจุบนั เน่ืองจากไม่สนใจข้อมลูจากพนกังานขาย เพราะจะหาข้อมลูด้วยตนเองและ
ตดัสนิใจด้วยตนเอง  

“ก่อนจะซือ้ก็หาข้อมลู ศกึษาด้วยตวัเองก่อน พนกังานไม่ค่อยมีผลกบั
การตดัสนิใจ”   (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“เวลาจะซือ้โทรศพัท์จะคิดไว้ พนกังานขายมีส่วนเพียงช่วยให้รู้ว่าสิ่งท่ี
เลือกถกูแล้ว จะซือ้รุ่นท่ีคดิไว้” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปกติซือ้ท่ีศนูย์บริการ คําแนะนําของพนกังานขายไม่มีผลนะ ตดัสินใจ
ไว้ก่อนแล้วศึกษาข้อมลูมาแล้วว่าจะซือ้รุ่นนี ้แบรนด์นี ้ก็เปล่ียนเลย ซือ้เลย” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล จะหาข้อมูลไปก่อนแล้วไปซือ้เลย บางทีก็ซือ้แบบจองผ่าน
อินเทอร์เน็ต พนักงานขายก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะตดัสินใจด้วยตนเองแล้ว” (กุลธิดา สุขเกษม, 
สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล เลือกแบรนด์และรุ่นแล้วตัง้แต่ท่ีบ้าน ไปท่ีร้านก็ซือ้รุ่นนัน้ ไม่
เก่ียวกบัพนกังานเลย พนกังานจะพดูแนะนําหรือไม่ก็จะซือ้อยู่ดี” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมลู 3 คนท่ีมีความเห็นว่าการแนะนําของพนกังานขายมีผล
ต่อการตดัสินใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนักงานขายจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีกระตุ้ นให้เกิดความสนใจเปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนัน้ๆได้ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ปกติซือ้ท่ีร้าน พนักงานขายจะแนะนํารุ่นท่ีน่าสนใจ คุณสมบตัิเด่นๆ 
พนักงานขายมีผลในการเลือกซือ้มากในระดบัหนึ่งและน่าจะรู้เร่ืองเก่ียวกับรุ่นต่างๆมากกว่า” 
(อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ถ้ายงัไม่ได้ตดัสินใจ แล้วพนกังานขายแนะนํา ก็อาจจะซือ้เลย” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, 
สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลมาก ถ้าพนกังานให้ข้อมลูไม่เพียงพอ ก็อาจทําให้ไม่สนใจสินค้าได้ สว่นใหญ่จะหา
ข้อมลูก่อนแล้วค่อยเข้าไปท่ีร้าน หาข้อมลูไปด้วยและก็ฟังพนกังานขายด้วย” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 
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2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน  5 คน มีความเห็นว่าการแนะนําของพนกังานขายไม่มีผลตอ่การตดัสินใจเปลี่ยนมา
ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ตราสินค้าปัจจุบนั เน่ืองจากไม่สนใจข้อมูลจากพนกังานขาย เพราะจะหา
ข้อมลูด้วยตนเองและตดัสนิใจด้วยตนเอง โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“พนกังานขายนํา้หนกัไม่มากพอเท่ากบัคนรู้จกัหรือคนท่ีใช้จริง เพราะ
พนกังานขายก็ต้องบอกว่าผลิตภณัฑ์นัน้ๆดี ถามคนรู้จกัจะดีกว่า จะได้รับการแนะนําท่ีชดัเจน ได้
ข้อเท็จจริงมากกวา่”  (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558)  

“จะหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วคอ่ยไปท่ีร้าน พนกังานขายจะพดู
เก่ียวกบัข้อมลูท่ีรู้แล้ว” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จะศกึษาข้อมลูเองก่อนค่อยไปซือ้ ปกติก็ศกึษาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์พนัทิป และเว็บไซต์ของแบรนด์นัน้ๆ” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“ไม่มีผล เรามีคําตอบในใจอยู่แล้ว หาข้อมลูไปในเบือ้งต้นแล้ว ก็ไปซือ้
เลย ปกตก็ิเช่ือข้อมลูของพนกังานขาย แตก็่ไมใ่ช่เหตผุลท่ีเปล่ียน” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, สมัภาษณ์, 
15 พฤษภาคม 2558) 

“ไมมี่ผล จะศกึษาไปก่อนด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ถ้าศกึษามาอย่าง
ดีแล้ว ก็ตดัสนิใจตามท่ีชอบไปเลย” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แตมี่ผู้ ให้ข้อมลู 3 คนท่ีมีความเห็นว่าการแนะนําของพนกังานขายมีผล
ต่อการตดัสินใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนกังานขายสามารถจงูใจให้เกิดความสนใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนัน้ๆได้ 

“พอไปท่ีร้าน พนักงานขายจะแนะนําว่ารุ่นใดดี ทําให้สนใจใน
ผลิตภณัฑ์นัน้ๆและกระตุ้นให้ต้องการซือ้” (ประภสัสร สิเนหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผล ปกติซือ้ตามศนูย์เครือข่ายโทรศพัท์ แต่พอได้ข้อมลูจากพนกังาน
ขาย ถ้าพนกังานขายแนะนําแบรนด์ใดหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ตรงกับท่ีหามา ก็จะหาข้อมลูจากหลาย
ร้าน มาเปรียบเทียบกนั คือมีผลทําให้เราลงัเลและหาข้อมลูมากขึน้” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, 
สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 
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“มีส่วน แต่อยู่ในขัน้ตอนสดุท้ายเลย ปกติจะเห็นโฆษณาทางโทรทศัน์
ก่อน แล้วก็จะมาหาข้อมลูในอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นการรีวิวจากผู้ ใช้จริง พนกังานขายเหมือนเป็นขัน้
สดุท้าย คือเราตดัสินใจแล้ว อาจจะแค่ถามแค่ว่าจริงหรือไม่ ดีกว่ารุ่นอ่ืนอย่างไร ปกติก็ถามเอา
ข้อมลูวา่ตรงกบัท่ีเราหามาหรือไมม่ากกวา่ เพราะพนกังานขายก็ต้องเชียร์สินค้าอยู่แล้ว” (ปิยะฉตัร 
วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 6 คน 
มีความเห็นวา่   การแนะนําของพนกังานขายไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสินค้าปัจจบุนั เน่ืองจากไม่สนใจข้อมลูจากพนกังานขายเพราะมกัจะหาข้อมลูด้วยตนเองและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง อีกทัง้คิดว่าพนักงานให้ข้อมูลไม่ละเอียดมากพอ โดยสามารถสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ก่อนซือ้จะศกึษาข้อมลูก่อนทางอินเทอร์เน็ต ไปท่ีร้านจะไปดเูคร่ืองจริง
และถามพนักงานขายเก่ียวกับของแถมเท่านัน้ การแนะนําของพนักงานขายไม่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“พนกังานขายให้ข้อมลูไม่ละเอียด จะหาข้อมลูเอง บางครัง้พนกังาน
ขายให้คําตอบไมต่รง” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ชอบหาข้อมูลเอง จะมีรุ่นในใจท่ีคาดว่าจะซือ้อยู่ก่อนแล้ว ไม่เช่ือ
คําแนะนําของพนกังานขาย จะซือ้รุ่นท่ีช่ืนชอบและหาข้อมลูมาแล้วเท่านัน้” (นครินทร์ พลายพลู, 
สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผลนะ   ถ้าเราจะใช้เราต้องดกู่อน   ต้องศกึษาเอง”     (ศาสตรา 
ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไมมี่ผล เราตดัสนิใจแล้ว เลือกไปแล้ว ก็จะหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตไป 
ปกติก็จะเทียบดูข้อมูลของเรากับข้อมูลท่ีพนักงานขายบอก   แต่จะเช่ือข้อมูลของเรามากกว่า” 
(ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“คําแนะนําของพนักงานขาย ไม่มีผล ส่วนใหญ่จะเลือกเอง หาข้อมูล
เอง คือถ้าไปท่ีร้านก็จะเลือกรุ่นนัน้เลย พนกังานขายเราก็ฟังเขาแนะนํา แตเ่ราจะซือ้หรือเปล่ียนมา
เป็นรุ่นนี ้ก็ฟังท่ีพนกังานแนะนําบ้าง” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 
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และมีผู้ให้ข้อมลู 2 คนท่ีมีความเห็นวา่การแนะนําของพนกังานขายมีผล
ต่อการตดัสินใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าปัจจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนกังานขายสามารถจงูใจให้เกิดความสนใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นนัน้ๆได้ 

“ตอนจะซือ้ก็มีรุ่นท่ีตดัสินใจจะซือ้อยู่แล้ว พนกังานขายจะพดูสนบัสนนุ 
จงูใจให้ซือ้ เช่ือคําแนะนําของพนกังานขาย” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ก็มีส่วนนะ ถ้าคนขายแนะนําการใช้ รายละเอียดสินค้าดี ข้อดีข้อเสีย 
ทําให้มัน่ใจว่าเราตดัสินใจไม่ผิด ถ้าพนกังานขายพดูไม่ตรงกบัท่ีเราศึกษามาเราก็จะศึกษาต่อว่า
จริงหรือไม”่ (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง และผู้ ให้
ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดบัต่ําส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการแนะนําของ
พนกังานขายไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าปัจจบุนั  

4.3.6.5 การทําโฆษณาของตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีท่านใช้อยู ่มีสว่นทําให้
ยงัคงใช้ ตราสนิค้านัน้ตอ่ไปและไมเ่ปล่ียนไปใช้ตราสนิค้าอ่ืน 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

 ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 6 คน มี
ความเห็นตรงกนัว่า การทําโฆษณาของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ มีส่วนทําให้ยงัคงใช้
ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน เน่ืองจากการโฆษณาอย่างต่อเน่ืองจะทําให้
ได้รับขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในรุ่นใหม่ๆ และทําให้ยงัคงสนใจท่ีจะใช้ตอ่ไป อีกทัง้
โฆษณายังทําให้มั่นใจว่าตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่นัน้ยังคงมีอยู่ในตลาด ซึ่งสรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ใช้ซัมซุงต่อไปยังไม่เปล่ียน โฆษณามีส่วนบ้างแต่ไม่มาก ถึงแม้ว่า
โฆษณาออกรุ่นใหมม่า แตก็่จะใช้รุ่นนี ้โฆษณาทําให้ทราบว่ามีรุ่นใหม่ๆออกวางจําหน่าย” (อนิรุทธ์ 
จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

 “ไอโฟนโฆษณามาเร่ือยๆ เพิ่มฟังก์ชนัใหม่ๆ ทําให้สนใจ คิดว่าไม่
เปล่ียนแบรนด์แล้ว” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 
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“การโฆษณาของซมัซุงจะบอกจุดเด่น รุ่นใหม่ๆจะมีจดุเด่นเพิ่มขึน้และ
น่าสนใจมากขึน้ ในอนาคตซมัซงุก็ยงัทําโฆษณาท่ีมีจดุเดน่ท่ีดีขึน้ คิดว่าจะใช้ซมัซุงตอ่ไปไม่เปล่ียน
แบรนด์” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาของไอโฟนทําให้มัน่ใจ เช่ือใจไอโฟนจะยงัมีขายต่อไป สว่นตวั
คิดว่าจะใช้ไอโฟนตอ่ไปยงัไม่คิดเปล่ียนแบรนด์” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“มีผล ซมัซงุโฆษณาดงึดดูใจ ทําให้เราเห็นถึงประโยชน์ ฟังก์ชนัก์การใช้
งานของโทรศพัท์ ทําให้เรารู้สึกว่าสมควรแล้วท่ีเปล่ียนมา อย่างเราใช้นิว้ไม่ถนดัใช้ปากกาดีกว่า
เหมือนท่ีโฆษณาทําให้เห็น” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไมเ่ปล่ียน โฆษณาของซมัซุงน่าสนใจแตล่ะชดุก็น่าต่ืนเต้น รูปลกัษณ์ก็
สวย ถ้าคู่แข่งทําโฆษณาเหมือนกัน ก็จะยังไม่เปล่ียนเพราะเราหลงรักซัมซุงไปแล้ว เพราะ
ตอบสนองใช้งานได้ดี ถ้าเปลี่ยนก็จะเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่แตก็่ยงัเป็นซมัซุงเหมือนเดิม” (อนสุรา นา
รัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล2 คนท่ีมีความเห็นว่าการทําโฆษณาของตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ ไม่มีสว่นทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้า
อ่ืนเพราะว่าคิดว่าคํานึงท่ีสินค้าเป็นหลกัว่าสามารถตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจได้
มากน้อยเพียงใด และคํานงึถึงความคุ้นเคยกบัสนิค้ามากกวา่ โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไมเ่ก่ียวนะ โฆษณาไอโฟนในเว็บไซต์ก็ไม่ได้ทําให้จะใช้อยู่ตอ่ไป แตจ่ะ
ใช้อยู่เพราะความชอบในตราสินค้า ในอนาคตอาจจะเปล่ียนได้ ถ้ารูปแบบไอโฟนไม่สวย ใหญ่
เกินไป ถ้ามีตราสินค้าอ่ืนท่ีรูปแบบคล้ายกนัหรือสวยถกูใจกว่า” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) 

“ไม่เก่ียวกบัโฆษณานะ ถ้าจะไม่เปล่ียนก็เพราะความคุ้นเคยท่ีใช้มา
นาน และไม่อยากจะยุ่งยากในการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อ่ืนและความพึงพอใจของเรามากกว่า” 
(กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกนัว่า การทําโฆษณาของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ ไม่มี
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ส่วนท่ีทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน เน่ืองจากสนใจในปัจจยั
อ่ืนมากกวา่การโฆษณา ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“คิดว่าคณุสมบตัิกบัการใช้งานจริงมีผลมากกว่าโฆษณา ถ้าซือ้มาแล้ว
ไมพ่อใจ อาจทําให้เปล่ียนไปใช้แบรนด์อ่ืนได้ โฆษณาทําหน้าท่ีแจ้งให้ทราบว่ามีรุ่นใหม่เท่านัน้” (สุ
ธิดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“บางครัง้โฆษณาอาจทําให้เปล่ียน ถ้าทดลองใช้แล้วไม่เหมือนใน
โฆษณา ถ้ามีโฆษณาของแบรนด์อ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิใหม่ท่ีน่าสนใจ ก็อาจจะเปล่ียน” (ประภสัสร 
สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาทําหน้าท่ีให้ข้อมลูวา่มีรุ่นใหมแ่ละคณุสมบตัใิหม ่ถ้าแบรนด์อ่ืน
โฆษณาเหมือนกนัและน่าสนใจกว่า อาจเปล่ียนไปใช้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

“โฆษณาไม่มีผล อนาคตอาจจะเปล่ียนไปใช้แบรนด์อ่ืนถ้ามีความ
น่าสนใจและตอบโจทย์มากกวา่” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาไม่มีผล แค่ทําให้รู้ว่ามีรุ่นใหม่ๆออกมา ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่า
ต้องใช้ตอ่” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“ไมค่อ่ยเห็นวา่ไอโฟนมีโฆษณา ปัจจบุนัเห็นโฆษณาของแบรนด์อ่ืนและ
น่าสนใจท่ีน่าจะลอง มีโอกาสท่ีจะเปล่ียน” (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“โฆษณาไม่มีส่วน คือ โฆษณาทําให้เราเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆ ถ้าไม่มี
โฆษณาเลยเราอาจจะลืม โฆษณาก็จะทําให้ได้รับรู้ถึงรุ่นใหม่ๆแต่ก็ต้องดูว่าช่วงนัน้ๆ ดูความ
ต้องการของเราว่ามนัตรงกบัแบรนด์ไหน” (ปิยะฉัตร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 
2558) 

“โฆษณาไม่มีผลทําให้ใช้อยู่ต่อไป ก็อาจจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ โฆษณาก็
ไมไ่ด้มีผลอะไร”  (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 6 คน มีความเห็นว่าการทําโฆษณาของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ ไม่มีสว่นท่ีทํา
ให้ยังคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน เน่ืองจากสนใจในปัจจัยอ่ืน
มากกวา่การโฆษณา ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“การโฆษณาไม่มีผล ถ้ามีรุ่นท่ีดีกว่าก็จะเปล่ียน” (พงษ์พฤทธ์ หนู
ตระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาของอัลคาเทลไม่มีเลย ในการตัดสินใจจะใช้แบรนด์นีต้่อ
หรือไม่ ไม่ได้เก่ียวกบัโฆษณา แตจ่ะเป็นเร่ืองการใช้ว่ามีปัญหาอะไร ถ้าปัญหาในการใช้งานมาก
เกินไปก็เปล่ียน”  (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณาไม่มีผล อนาคตรู้สกึว่าอยากเปลี่ยนแล้ว เพราะจากท่ีใช้มาซมั
ซุงระบบยงัไม่เสถียรพอ ราคาก็สูงพอๆกับแบรนด์อ่ืนท่ีระบบเสถียรกว่า” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ์, 
สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล เพราะคิดว่าซมัซุงโฆษณามากจนเกินไป โทรศพัท์มีออกมา
หลายรุ่นเกินไปรุ่น แต่ละรุ่นมีการเปล่ียนแปลงนิดเดียว ส่วนตวัก็คงจะใช้แค่สองตราสินค้านี”้ 
(ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล จะเปล่ียนก็เปล่ียนอยู่ดี เพราะว่าโทรศพัท์ออกรุ่นใหม่เร่ือยๆ 
จะเปล่ียนไปใช้ไอโฟนเหมือนเดิม เพราะเทียบกันแล้ว ฟังก์ชันของไอ โอเอสตอบสนองความ
ต้องการได้มากกวา่” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“โฆษณาไม่มีผล ในอนาคตอาจจะเปล่ียน คงดูหลายๆปัจจัย เพราะ
หลงัๆซมัซุงก็มีปัญหาเหมือนกนั เคร่ืองค้างบอ่ย เคร่ืองร้อน” (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ, สมัภาษณ์, 15 
มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูล 2 คนท่ีมีความเห็นว่าการทําโฆษณาของตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ มีส่วนท่ีทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้า
อ่ืนเพราะว่าการโฆษณาอย่างต่อเน่ืองจะทําให้ได้รับข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในรุ่น
ใหม่ๆ และทําให้ยงัคงสนใจท่ีจะใช้ตอ่ไป 

“ถ้าโซน่ีทําโฆษณามากกว่านี ้ก็จะใช้โซน่ีต่อ เพราะเราจะได้เห็นรุ่น
ใหม่ๆ มากขึน้” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“โฆษณารุ่นใหม่ท่ีมีฟังก์ชนัหรือการพฒันาใหม่ๆมากขึน้ ทําให้อยากใช้
ออปโป้ต่อไป หลงัจากดโูฆษณาคิดว่ายงัไม่เปล่ียน” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 
2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 
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เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพันต่อตราสินค้าสูงส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการทําโฆษณาของตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู่ มีส่วนท่ีทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้า
อ่ืน ตรงกนัข้ามกบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัปานกลางทกุคนและผู้ ให้ข้อมลู
ท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการทําโฆษณาของตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู ่ไมมี่สว่นท่ีทําให้ยงัคงใช้ตราสนิค้านัน้ตอ่ไปและไมเ่ปล่ียนไปใช้ตรา
สนิค้าอ่ืน  

4.3.7 ปัจจยัด้านอิทธิพลจากสงัคม (Social Recommendation) 
4.3.7.1 ข้อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าใน

เว็บไซต์ตา่งๆ มีผลทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ 
1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 

Customers) 
ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 6 คน มี

ความเห็นตรงกนัว่า ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ตา่งๆ มีผล
ทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการตดัสนิใจ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูเชิงลกึจากผู้ ท่ีใช้จริง ดงัตอ่ไปนี ้

“เข้าไปดตูามเว็บไซต์ท่ีขายโทรศพัท์ จะมีการแสดงความคิดเห็น ทัง้ดีไม่
ดี ซึ่งจะประมวลดูว่าน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด  ข้อมูลเหล่านีมี้ส่วนในการตดัสินใจ” (อนิรุทธ์ 
จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“สว่นใหญ่จะเช่ือรีวิวตามเว็บไซต์ เพราะมีความน่าเช่ือถือสงู เป็นข้อมลู
ท่ีมาจากคนท่ีใช้จริง ทกุครัง้ท่ีตดัสินใจเปลี่ยน จะหาข้อมลูจากเว็บไซต์ก่อนเสมอ” (ปริณวฒุิ สนธิ
รักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“จะเช่ือรีวิวจากผู้ ใช้จริงตามเว็บไซต์ต่างๆ ถ้ามีคนบอกว่าใช้ดี จะมีผล
มากตอ่การตดัสนิใจ ทําให้รู้วา่ดีหรือไมดี่ ควรจะซือ้หรือไม่” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์
, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปัจจบุนัส่ือสงัคมออนไลน์มีบทบาทมาก ส่วนใหญ่จะดขู้อมลูจากผู้ ใช้
จริงมารีวิวให้ เช่ือท่ีริวิว เพราะคิดว่าไม่น่าจะโกหก" (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 
กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีผล จะเช่ือข้อมูล ถ้ารีวิวหรือผู้ ใช้จริงบอกว่ารุ่นนีไ้ม่ดี ก็ต้องดูว่า
ข้อเสียนัน้กระทบตอ่เราหรือไม ่ถ้ามีเราก็จะไมเ่ปล่ียนไปใช้ตามเลย” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 
20 มิถนุายน 2558) 

“มีผลค่อนข้างมากพอสมควร ในเร่ืองของการวิจารณ์ก็มีทัง้ดีและไม่ดี 
แตเ่ราจะตดัสินใจได้ ก็ต้องไปทดลองใช้เองท่ีแบรนด์ชอป ปกติก็หาข้อมลูทางเว็บไซต์พนัทิปเลย ก็
ไม่เช่ือคอมเม้น แต่จะฟังคนท่ีตัง้กระทู้มากกว่า คือไม่ได้เช่ือหมด ต้องศกึษาจากคนรอบข้างด้วย” 
(อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง  2 คน มีความเห็น
ตรงกนัว่า ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ตา่งๆ ไม่มีผลทําให้
เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าอยู่ท่ีตนเองเป็นหลกั ไม่ได้เช่ือคําวิจารณ์
มากกวา่ความคดิของตน ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่มีผล ตดัสินใจตวัเองเป็นหลกั ถ้าชอบแบรนด์นีแ้ล้ว และครอบครัว
หรือคนรู้จักบอกว่าดี แล้วลองใช้แล้วว่าดี ถึงวิจารณ์ว่าไม่ดีก็ไม่เช่ือ เพราะได้สมัผสัมาเองแล้ว” 
(วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ปกตก็ิดเูว็บไซต์พนัทิป แตก็่ไมมี่ผล แล้วแตค่นชอบ ดแูคว่า่เขาพดูอะไร
กนับ้าง ก็ฟังไว้ บางครัง้เขาพดูว่าไม่ดีแต่พอเรามาใช้ ก็ไม่ได้เป็นอย่างนัน้ แล้วแตเ่คร่ืองด้วยว่าจะ
ไปเจอเคร่ืองไมดี่หรือเปลา่” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกนัว่า ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าใน
เว็บไซต์ต่างๆ มีผลทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้
ทราบถึงข้อดีข้อเสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้ ท่ีใช้จริง 
ดงัตอ่ไปนี ้

“การวิจารณ์จากผู้ ใช้จริง เป็นการใช้จริงของคน เป็นนํา้หนกัอย่างหนึ่ง
ในการตดัสินใจ สมมติว่าต้องการจะเปลี่ยนแล้วมีคนบอกว่าไม่ดี ก็จะคิดเหมือนกนัว่าจะเปลี่ยนดี
หรือไม”่ (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เวลาจะซือ้จะดจูากคําวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงว่าดีจริงหรือไม่ ต้องดหูลาย
เว็บไซต์หลายแหลง่ท่ีมาของข้อมลูว่าเหมือนกนัหรือไม่ อย่างเว็บไซต์พนัทิป หรือเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบั
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โทรศพัท์ท่ีมีคนมาแสดงความคิดเห็นในแต่ละรุ่น” (ประภสัสร สิเนหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จะหาข้อมลูจากในอินเทอร์เน็ต มีทัง้ดีและไม่ดี ส่วนใหญ่รีวิวจะเขียน
แต่สิ่งดีๆ แต่ในเว็บบอร์ดก็จะมีทัง้ดีและไม่ดี ต้องพิจารณาอีกครัง้หนึ่งว่าจริงหรือไม่ ไม่ได้เช่ือ
ทัง้หมด” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เวลาท่ีผู้ ใช้จริงมารีวิวในเว็บไซต์ เป็นการรีวิวจากประสบการณ์จริง ก็
เช่ือบางสว่นแตไ่มท่ัง้หมด” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีสว่นคอ่นข้างมาก สว่นใหญ่เข้าเว็บไซต์พนัทิปและกเูกิล้ (Google) ดู
ว่ามีกระแสตอบรับจากผู้ใช้อย่างไรบ้าง เวลาหาข้อมลูจะหาข้อมลูโทรศพัท์ท่ีอยากได้อยู่แล้ว เวลา
หาข้อมลูก็หาข้อมลูท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจของเรา คือดปูระกอบ ถ้าไม่ได้มีแง่ลบขนาดท่ีเรารับ
ไมไ่ด้ก็จะไมเ่ปล่ียนใจท่ีจะไมซ่ือ้” (พิชญ์สนีิ น่ิมวิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีผลมาก เพราะเป็นการรีวิวจากการใช้จริง เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กบัแบรนด์ และเขาจะรีวิวละเอียดในแง่มมุของคนใช้ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ไม่ได้บอกแต่ข้อดี หา
จากเว็บไซต์พนัทิปและเว็บไซต์เก่ียวกบัโทรศพัท์ ถ้ามีข้อมลูด้านลบจากการวิจารณ์ก็จะเอาข้อมลู
นัน้ไปหาเพิ่มเติมอีกว่า คนอ่ืนว่าอย่างไร มีคนคิดอย่างไรบ้าง เพ่ือนท่ีใช้จริงว่าอย่างไร จริงหรือไม ่
หาข้อมลูเพิ่ม สดุท้ายก็จะดวู่าข้อเสียนัน้ถ้าเทียบกบัข้อดีแล้วรับได้หรือไม่” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, 
สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน ถ้าคนพูดว่าซมัซุงดีแล้วชอบอยู่แล้วก็มีส่วนให้ตดัสินใจได้ง่าย
ขึน้ แต่ถ้ามีคนบอกว่าไม่ดี ก็จะฟังไว้ ว่าเขาพูดอย่างไร บางคนอาจไม่ได้เจอปัญหานี ้ไม่ได้เช่ือ
ทัง้หมด” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แต่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางนัน้เพียง
คนเดียวท่ีคดิวา่ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ใช้จริงหรือการแนะนําสนิค้าในเว็บไซต์ตา่งๆ ไมมี่ผลทํา
ให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่า อิทธิพลในการเปล่ียนท่ีสําคญัมาจาก
คนรอบข้างคือครอบครัว การวิจารณ์ไมไ่ด้มีผลตอ่การตดัสนิใจ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไมมี่ผล ปกตหิาข้อมลูจากกเูกิล้แล้วก็มีเว็บไซต์ เข้าไปดหูลายๆเว็บไซต์ 
เช่น สยามโฟน (Siamphone) และในยทูปูด้วย ก็จะเช่ือบางอนั โดยจะเปรียบเทียบคําวิจารณ์กบั
ข้อมูลจากคนใกล้ตวัท่ีเคยใช้ แบรนด์นีม้าก่อน จะเช่ือคนรอบข้างมากกว่า” (นิฤมล หิรัญวิจิตร
ภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 
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3) กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 5 คน มีความเห็นว่าข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์
ต่างๆมีผลทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้ทราบถึง
ข้อดีข้อเสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้ ท่ีใช้จริง สรุปได้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ส่วนใหญ่จะอ่านรีวิวต่างๆตามเว็บไซต์ บางรีวิวก็มีข้อดีข้อเสียต่างกนั
ทําให้ได้ข้อมูลมากขึน้ ปกติก็ดูเว็บไซต์ ดูกระทู้  เช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง” (พงษ์พฤทธ์ หนูตระกูล, 
สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“จะหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต หาข้อมลูจากคนท่ีใช้งานจริงมาก่อน ถ้า
การใช้งานโดยรวมดีก็จะตดัสินใจซือ้ จะดคูวามน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวเป็นหลกั” (สวุะ ปญุสิริ, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ปกติจะฟังคนแนะนําด้วยและดูรีวิวจากผู้ ใช้จริงในเว็บไซต์ด้วย 
คอ่นข้างเช่ือท่ีผู้ใช้จริงมาเขียน” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผลตอนนัน้จากรีวิวเห็นว่าซมัซุงทําอะไรได้มากกว่า คนมารีวิว เรา
รู้สึกว่ายอมรับได้แล้วก็ดีกว่าเคร่ืองเก่า ปกติดใูนยูทูปก็เลยตดัสินใจเปล่ียนมาใช้ ส่วนตวัไม่ค่อย
เช่ือด้านลบนะ เพราะโทรศพัท์ 100 เคร่ืองคงไมใ่ช่ทกุเคร่ืองท่ีมีปัญหา บางคนอาจจะใช้งานไปแล้ว
ไมช่อบบ้างก็เลยเป็นอคตติอ่แบรนด์ไป” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล ส่วนใหญ่ดเูว็บไซต์พนัทิป เว็บไซต์สนกุ ยทููป มารีวิว บทความ
ตา่งๆท่ีเก่ียวกบัโทรศพัท์ ถ้ามีคนมาวิจารณ์ไมดี่ ก็เอามาพิจารณาดวูา่ไม่ดีอย่างไร พอไปท่ีร้านก็จะ
ถามพนกังานขายวา่มีปัญหานีห้รือไม ่การแก้ไขต้องทําอย่างไร” (ณฐัวฒุิ พุ่มสงวน, สมัภาษณ์, 22 
พฤษภาคม 2558) 

แตมี่ผู้ ให้ข้อมลู 3 คนท่ีมีความเห็นว่าข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริง
หรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ ไม่มีผลทําให้เปล่ียนไปใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ 
เพราะวา่การตดัสนิใจนัน้ขึน้อยูก่บัตวัเองเป็นสว่นใหญ่ 

“เป็นการตัดสินใจของตนเอง ไม่เช่ือคนอ่ืนท่ีมารีวิวตามเว็บไซต์หรือ
กระทู้ตา่งๆเท่าไร เพราะเท่าท่ีเห็นมาไม่คอ่ยมีแบรนด์ไหนดีเท่าไร มีข้อเสียทกุแบรนด์” (รักพงศ์ โส
มา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“ไม่มีผล ตอนนัน้ท่ีเปล่ียนก็ไม่ได้ฟังใครพูดหรือสงัคม คือตวัเองอยาก
เปล่ียนมากกวา่” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่นะ ก็เอามาคิดดู เปรียบเทียบดูหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ มีทัง้ท่ี
วิจารณ์ดีและไม่ดี แต่ว่าเราก็ดอูนัท่ีดี แล้วก็ตดัสินใจ ก็คิดว่าอย่างไรก็เลือกรุ่นนีอ้ยู่แล้ว รุ่นนีก็้คง
ไมไ่ด้แยข่นาดนัน้ คือฟังไว้เฉยๆ” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

 เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู และผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลางและ
สําหรับผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ มีผลทําให้เปล่ียนไปใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ 

4.3.7.2 การแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆมีส่วนทํา
ให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 6 คนมี
ความเห็นว่าการแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ มีส่วนทําให้ตดัสินใจ
เปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากเป็นการแนะนําเชิงลึกจากผู้ ใช้จริงและเป็นข้อมลูท่ี
เป็นประโยชน์ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจ  

“เวลาเห็นคนอ่ืนใช้ ก็จะเข้าไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช้ดีหรือไม่ การ
ตดัสินใจหลงัจากถามผู้ อ่ืนมีผลสว่นหนึ่ง ตนเองอีกสว่นหนึ่ง” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 
มกราคม 2558) 

“จะถามจากคนอ่ืน โดยเฉพาะคนท่ีเคยใช้มาแล้ว หรือใช้ตัง้แตรุ่่นแรกยงั
รุ่นลา่สดุ ก็จะเช่ือมากขึน้” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“จะหาข้อมลูด้วย ถามคนท่ีใช้ ยงัไม่เช่ือ 100% ฟังหไูว้ห ูแล้วก็จะมาดู
ข้อมลูท่ีหาไว้ หาข้อมลูไปเร่ือยๆ” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“มีผลมากเลย จากน้องชาย ตอนแรกน้องใช้ไอโฟน พ่ีก็ใช้ไอโฟน แล้ว
น้องเปล่ียนมาใช้ซัมซุงพ่ีก็เปล่ียนมาใช้ซัมซุง เน่ืองจากการอัพเดทซอฟแวร์น้องจะแนะนําได้” 

(วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก ยิ่งคนใกล้ตวัใช้แล้วเขาบอกว่าดี แล้วเขาก็จะแนะนําฟังก์ชนั
ให้เรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติกับเพ่ือนๆ ส่วนใหญ่ใช้ซมัซุงกันหลายคน” (อนุสรา นารัตน์, 
สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

“อนันีมี้ผลกว่าทุกอย่าง ถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเราก็จะลงัเล เพราะถ้าเขา
แนะนําแล้วบอกไม่ดีหมายความว่าจะต้องพบเจอสิ่งท่ีไม่ดีหรือปัญหาอะไร จึงแนะนําเราได้ว่าไม่ดี 
คดิวา่น่าเช่ือถือมากกวา่อยา่งอ่ืนเลย” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

แต่มีผู้ ให้ข้อมลู 2 คนท่ีมีความเห็นว่าการแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกับ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ ไม่มีส่วนทําให้ตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
เพราะวา่สว่นใหญ่แล้วมกัจะหาข้อมลูด้วยตนเองมากกวา่ ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

“ค่อนข้างมีผลน้อย เพราะปกติหาข้อมลูเองมากกว่า” (ณฐันนัท์ เตชะ
รัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล เพ่ือนเอามาใช้ เราเห็นก็ชอบเอง สนใจเอง หาข้อมูลต่อเอง 
เพ่ือนไมไ่ด้แนะนํา” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกนัวา่ การแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ 
มีส่วนทําให้ตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากเป็นการแนะนําเชิงลึกจากผู้ ใช้
จริงและเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“คิดว่ามีผล เห็นคนอ่ืนใช้แล้วไม่มีปัญหาและแนะนําเลยลองตดัสินใจ
เปล่ียนมาใช้” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เห็นเพ่ือนใช้ แล้วบอกว่าดี ก็จะเช่ือส่วนหนึ่ง มีผลทําให้ตัดสินใจ
เปล่ียนในครัง้นี”้ (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“แฟนใช้ซมัซงุบอกวา่ซมัซงุดี ทําอะไรได้มากกวา่ ราคาถกูกว่า ตอนแรก
ก็ไมเ่ช่ือ แตค่ดิวา่ลองเปล่ียนมาใช้ก็ไมเ่สียหาย เพ่ือนก็บอกวา่ใช้ดีเลยลองตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้ซมั
ซงุ” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“ก็อาจจะดูจากคนท่ีแนะนําใช้ ลองถามดูว่าใช้ดีหรือไม่ ถ้าสนใจก็
เปล่ียน” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล ถ้าคนแนะนําว่าดี แล้วเราเห็นว่าเขาใช้แล้วมนัก็ดีจริง ก็จะทําให้
เราเปรียบเทียบว่าของเราไม่เห็นมีอะไรเลย ซึ่งเราก็จะดูการแนะนํา” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, 
สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่น มีคนแนะนําเยอะ เพ่ือนรอบตวัก็ใช้เป็นสว่นใหญ่” (พิชญ์สนีิ น่ิม
วิศษิย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“มีส่วน เพ่ือนและคนท่ีเคยใช้เขาจะตอบได้ละเอียดเหมือนรีวิวผู้ ใช้จริง 
แต่น่ีเขาอยู่ใกล้ๆกับเราเลย ยิ่งจูงใจเราได้มากกว่าอีก ค่อนข้างเช่ือ แต่ก็ต้องถามตวัเองว่าเรามี
ความต้องการใช้งานแบบไหน” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล เพ่ือนจะพดูต่อๆกนั ใช้ง่าย ถ้าเราสนใจอยู่แล้ว ก็ทําให้ตดัสินใจ
ง่ายขึน้” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมูล
จํานวน 5 คน มีความเห็นวา่การแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ ไมมี่สว่น
ทําให้ตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมกัหาข้อมลูด้วยตนเอง
มากกวา่ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“คิดว่าไม่มีผล เพราะรุ่นท่ีใช้ไม่มีคนแนะนํา จะหาข้อมูลเองและ
ตดัสนิใจเองมากกวา่” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่ค่อยมีผล เพราะตดัสินใจเลือกซือ้และหาข้อมลูเอง” (สวุะ ปญุสิริ, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“คิดว่าไม่มีผล สว่นใหญ่หาข้อมลูเอง ไม่มีคนแนะนํา” (นครินทร์ พลาย
พลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ไม่มีคนแนะนํา ตดัสินใจด้วยตวัเองเป็นหลกั” (รัตนาภรณ์ ลอ
สวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไมมี่ผลเลย เพราะคนอ่ืนแนะนําแบรนด์อ่ืน คนอ่ืนจะแนะนําไอโฟน แต่
เราไมช่อบเวลาโหลดต้องผา่นหลายระบบ” (ทิชานนัท์ ยสสมบตั,ิ สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 2558) 
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แต่มีผู้ ให้ข้อมลู 3 คนท่ีมีความเห็นว่าการแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้านัน้ๆ มีสว่นทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจาก
เป็นการแนะนําเชิงลกึจากผู้ใช้จริง 

“มีผลมาก คนท่ีแนะนํา คือคนท่ีใช้จริง จะเช่ือมากกว่ากระทู้ ในเว็บไซต์” 
(พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะว่าการท่ีเราเคยใช้แอปเปิล้ เราคิดว่าใช้แอปเปิล้แล้วมนัตนั 
มนัไม่เหมาะกบัการใช้งานเรา พอเราเห็นเพ่ือนใช้ซมัซุง ลองใช้ดดีู โหลดงานเก็บไว้ได้เลย ส่งต่อ
เอกสารได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านแอปสโตร์เลยเป็นเหตุผลหลักท่ีทําให้เปล่ียนมาลองใช้ซัมซุง” 
(ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ก็มีผล เขาใช้งานจริง เช่ือมากกว่าบทความ เพราะบทความพิสูจน์
ไมไ่ด้” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูส่วนใหญ่ และผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปาน
กลางทกุคน มีความเห็นตรงกนัว่าการแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ มี
สว่นทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่แตกตา่งกนักบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนั
ตอ่ตราสนิค้าในระดบัต่ําสว่นใหญ่ท่ีคดิวา่ การแนะนําจากผู้ อ่ืนเก่ียวกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้า
นัน้ๆไมมี่สว่นทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

4.3.7.3 การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นักแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ มี
สว่นกระตุ้นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 6 คน 
มีความเห็นว่าการท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ ไม่มีส่วนกระตุ้น
ความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากไม่เคยเห็นผู้ มีช่ือเสียง เช่น 
นักแสดงใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีตนใช้อยู่ รวมทัง้ไม่ได้สนใจและไม่ได้ติดตามนักแสดงหรือผู้ มี
ช่ือเสียง  
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“สว่นตวัรู้สกึเฉยๆ เพราะไอโฟนไม่ได้ใช้นกัแสดงมาโฆษณา ไม่เคยเห็น
โฆษณาของไอโฟนท่ีใช้นกัแสดง” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ดโูฆษณาเพ่ือความบนัเทิง ไมไ่ด้ช่ืนชอบนกัแสดงเป็นพิเศษเลยไมเ่ก่ียว 
เน้นท่ีการใช้งานมากกวา่” (พรรณวดี จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผลเลย ไม่ได้ชอบดารา หรือคลัง่ไคล้ดารามาก ถึงดาราท่ีชอบ
มาโฆษณาก็ไม่ได้ทําให้อยากเปลี่ยนไปใช้ตาม” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 
2558) 

“ไม่มีผล เพราะไม่บ้าดารา ไม่ชอบทําอะไรตามแบบคนอ่ืน ถ้าจะ
เปล่ียนจะเปล่ียนเพราะความชอบ ความคิดของตวัเองมากกว่า” (นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีเลย ไม่เก่ียวเลย ไม่ชอบและไม่ได้สนใจดารา” (กุลธิดา สขุ
เกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“ไมค่อ่ยมีผล รู้สกึวา่ชอบแบบไมใ่ช้ดารามากกวา่ แตช่อบให้โฆษณา
ให้ข้อมลูฟังก์ชนัมากกวา่” (อนสุรา นารัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) 

และมีผู้ ให้ข้อมลู 2 คนท่ีมีความเห็นการท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง 
ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ มีส่วนกระตุ้ นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะวา่การท่ีนกัแสดงหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ 
ทําให้รู้สึกมัน่ใจว่าตราสินค้านัน้เป็นท่ียอมรับมาก รวมถึงต้องการท่ีจะใช้เหมือนกบันกัแสดงหรือ
บคุคลท่ีมีช่ือเสียง ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“มีส่วนพอสมควร อย่างแบรนด์เก่า การโฆษณาในตอนนัน้ไม่ค่อย
เห็น แตซ่มัซุงมีการโฆษณาอยู่บอ่ยๆ ใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาโฆษณา ทําให้ต้องการท่ีจะเปล่ียน 
รู้สกึวา่ดารายงัใช้เลย ทําให้อยากใช้ตาม” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“มีส่วนมาก เวลาจะซือ้ ถ้ามีนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงใช้ ก็ไม่อายเวลาใช้ คนท่ีมีช่ือเสียงเค้าก็
ยอมรับแบรนด์นี ้ก็ยอมรับเช่นกนั การท่ีเห็นนกัแสดงใช้ในละครหรือโฆษณาทําให้เห็นตวัเคร่ือง 
เห็นการใช้งานจริง ทําให้เราต้องการซือ้มากขึน้” (ณฐันนัท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, สมัภาษณ์, 11 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 
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ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 7 คน มีความเห็นว่าการท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้า
นัน้ๆ ไม่มีส่วนกระตุ้นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากไม่ได้
สนใจและไม่ได้ติดตามนกัแสดงหรือผู้ มีช่ือเสียง นอกจากนีย้งัสนใจในปัจจยัอ่ืนๆ มากกว่า ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“คิดว่าไม่มีผล เพราะถ้าการออกแบบตวัเคร่ืองสวย ก็อยากได้นะ ไม่
ต้องใช้นักแสดงก็ได้ แค่โฆษณานําเสนอเคร่ืองให้น่าสนใจก็เพียงพอแล้ว” (สุธิดา ถาวรสุทธ์ิ, 
สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ไม่ได้สนใจหรือติดตามนักแสดงอยู่แล้ว” (ประภสัสร สิเนหะ
วฒันะ, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ไม่ได้สนใจหรือติดตามนกัแสดง” (ณฏัฐ์หทยั กาญจนพฒันา, 
สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผลเลย คิดว่าเป็นการโกหก เหมือนเขาก็ได้โทรศพัท์ฟรีมาใช้แล้ว
โฆษณาไปในตวั ซือ้เองไมรู้่จะซือ้แบรนด์นีห้รือเปลา่ แตท่ี่ใช้เพราะเป็นพรีเซ็นเตอร์ คือถ้าจะเช่ือจะ
เช่ือจากคนรอบข้างกบัท่ีไปอ่านมาเองมากกว่า” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 
2558) 

“นักแสดง ไม่มีผล ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตวั เพ่ือน น้องมากกว่า ส่วน
ใหญ่ท่ีเห็นในละคร เพราะดาราเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้านัน้มากกว่า” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, 
สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล แต่อาจจะทํามองภาพลกัษณ์ออกว่ารุ่นนีมี้บุคลิกใกล้กับเรา
หรือไม”่ (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีส่วน การใช้นกัแสดงก็ทําให้คนช่ืนชอบอยากใช้ตาม แต่สว่นตวัไม่
มีผล การท่ีซัมซุงใช้ดาราดังๆ แบบ ชมพู่ ก็ทําให้ดูภาพลักษณ์ไฮโซขึน้ เขาก็ยังใช้นะ” (พีรนุช 
จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แตมี่ผู้ให้ข้อมลู 1 คนท่ีมีความเห็นว่าการท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ  มีส่วนกระตุ้ นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะวา่การท่ีนกัแสดงหรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ 
ทําให้รู้สกึมัน่ใจวา่ ตราสนิค้านัน้เป็นท่ียอมรับ 
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“ส่วนตวัชอบติดตามนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง ดลูะครเป็นประจําหลงัๆ เห็น
บอ่ยตามละคร อย่างชมพู่ก็ตาม อินสตาแกรม (Instagram) เห็นว่าชมพู่ใช้จริง คิดว่าถ้าไม่ดีจริง 
นกัแสดงคงไมใ่ช้” (ณิธิดา สขุสทุธิ, สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 7 
คน มีความเห็นตรงกนัว่า การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ ไม่มี
ส่วนกระตุ้นความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากไม่ได้สนใจและ
ไมไ่ด้ตดิตามนกัแสดงหรือผู้ มีช่ือเสียง นอกจากนีย้งัสนใจในปัจจยัอ่ืนๆ มากกวา่ ซึง่สามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่มีผล เพราะไม่สนใจนกัแสดงเลย ถึงแม้ว่านกัแสดงท่ีชอบจะใช้ ก็ไม่
ใช้ตาม” (พงษ์พฤทธ์ หนตูระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ไม่ได้สนใจนักแสดงเลย ไม่ได้ติดตาม” (รักพงศ์ โสมา, 
สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

 สวุะ : “นกัแสดงไม่มีอิทธิพลใดๆทัง้สิน้ มองโทรศพัท์ว่าเอาไว้ใช้งาน ให้
เหมาะสมกบัการใช้งานของตนเอง” 

“ไม่มีผล ไม่เก่ียวกบันกัแสดงเลย” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 
กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล ส่วนตัวไม่ได้ติดตามหรือช่ืนชอบนักแสดงคนใดเป็นพิเศษ” 
(รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล ดาราทําให้ภาพลกัษณ์โทรศพัท์และแบรนด์ดูดี ยกระดบัขึน้
เฉยๆ แต่ส่วนตวัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนมาใช้” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, สมัภาษณ์, 22 
พฤษภาคม 2558) 

“โดยส่วนตวัไม่มีผล เพราะไม่ได้ชอบดารา คิดว่าดาราท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ดีอาจทําให้คนเช่ือถือและอยากมาใช้ตาม” (ทิชานันท์ ยสสมบตัิ, สมัภาษณ์, 15 
มิถนุายน 2558) 

แต่ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ําเพียงหนึ่งคน
เท่านัน้ท่ีเห็นว่า การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง  ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ มีสว่นกระตุ้น
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ความต้องการท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจาก การใช้นกัแสดงทําให้เห็นว่า
เป็นกระแสสงัคมท่ียอมรับตราสนิค้านัน้ 

“มีผล เราก็เสพพวกนี ้ดขู่าว ดส่ืูอ เราเห็นนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงใช้ซมัซุง 
ซมัซงุทําโรดโชว์ (Roadshow) แล้วก็ดงึนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงเข้ามาใช้ การตลาดของซมัซุงคอ่นข้าง
ดี ก็เลยรู้สกึว่ากลุ่มคนในสงัคมใช้กนัเยอะ ก็ตามกระแส” (ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 
พฤษภาคม 2558) 

4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัสงู ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัปานกลาง 
และผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการท่ีผู้ มี
ช่ือเสียง เช่น นักแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้ๆ ไม่มีส่วนกระตุ้นความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นเพียงแคส่ร้างความสนใจเท่านัน้ไมไ่ด้กระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนตราสนิค้า 

4.3.7.4 เพ่ือน คนรู้จักหรือคนในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตราสนิค้าในปัจจบุนั 

1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าสงู (Fully Engaged 
Customers) 

ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 4 คน 
มีความเห็นวา่เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว ไม่มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสินค้าในปัจจุบนั เน่ืองจากการเปลี่ยนนัน้ไม่ได้มาจากคําแนะนําแต่มาจากการตดัสินใจและ
ความต้องการของตนเองมากกวา่  

“ไมมี่อิทธิพล อยู่ท่ีตนเองมากกว่าท่ีเลือกซมัซุง เป็นคนกําหนดจะใช้เอง 
ท่ีบ้าน ครอบครัว พอ่แมไ่มไ่ด้สนใจ เพ่ือนก็มีผลไมม่าก จะให้คําแนะนําในระดบัหนึง่ คนรู้จกัก็มีคน
ใช้แตไ่มค่อ่ยแนะนํา” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2558) 

“ไม่มีอิทธิพลเลย เพ่ือนใช้ทกุแบรนด์คละกนัไป แตค่ิดไว้แล้ว หาข้อมลู
แล้วว่าสนใจรุ่นนี ้ ไม่สนใจว่าคนอ่ืนหรือเพ่ือนใช้อะไรกันบ้าง” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรือง, 
สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 
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“ไม่มีผล ไม่ชอบทําอะไรเหมือนคนอ่ืน เอาความคิดของตนเองเป็นท่ีตัง้ 
ไมทํ่าตามใคร ถ้าเราชอบ ใครไมใ่ช้ เราก็จะใช้ ใครใช้อะไรไม่เก่ียวจะใช้แบรนด์ท่ีอยากใช้มากกว่า” 
(นฐัตา รักษาวยั, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558) 

 “ไม่มีผล ท่ีบ้านใช้ซมัซุง ท่ีทํางานใช้ไอโฟน แต่ดูท่ีการใช้งานเป็นหลกั 
คิดว่าไอโฟนเราใช้งานไม่สะดวกเลยเลือกซมัซุง คํานึงถึงการใช้งานเป็นหลกัมากกว่าการท่ีต้องใช้
เหมือนคนอ่ืน” (วนิดา จิรโพธ์ิทอง, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

แตมี่ผู้ ให้ข้อมลู 4 คนท่ีมีความเห็นว่าเพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว
มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจุบนั เพราะว่าการตดัสินใจนัน้มา
จากคําแนะนําของครอบครัว และความต้องการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นท่ียอมรับของสังคม ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ครอบครัวมีอิทธิพลมาก เพราะว่าออกเงินให้ เลือกให้แล้วว่าไอโฟนดีก
ว่า เพ่ือนมีอิทธิพลบ้าง แต่ไม่มากเท่าครอบครัว” (ปริณวฒุิ สนธิรักษ์, สมัภาษณ์, 30 มกราคม 
2558) 

“เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม เพ่ือนท่ีทํางานใช้กนัหมด ก็จะใช้ตาม 
ทําให้ส่ือสารกันได้ง่ายขึน้ คุยเร่ืองเดียวกัน สงัคมเดียวกัน สงัคมไอโฟน เป็นเหตผุลหลกัท่ีใช้
ไอโฟน” (พรรณวดี  จนัทร์แย้ม, สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพ่ือนก็ใช้ไอโฟน ทําให้เราอยากใช้เหมือนเพ่ือน เหมือนไอโฟนอ
อกรุ่นใหมม่าแล้วเป็นรุ่นท่ีดีท่ีสดุ เห็นเพ่ือนใช้เราก็อยากใช้ตามบ้าง ครอบครัวก็ใช้ไอโฟนกนัทกุคน
เลย” (กลุธิดา สขุเกษม, สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2558) 

“มีผลมาก คนในครอบครัวใช้ซมัซงุ ใช้มาตลอด ก่อนหน้านีเ้ราใช้ไอโฟน
แล้วก็เปล่ียนมาใช้ซมัซุงตาม พอเปล่ียนมาใช้ซมัซุงก็คยุกนัถกูคอและรู้เร่ืองมากขึน้” (อนุสรา นา
รัตน์, สมัภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)  

2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง 
(Engaged Customers) 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ ให้
ข้อมลูจํานวน 7 คน มีความเห็นวา่เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจุบนั เน่ืองจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและเป็นท่ี
ยอมรับ รวมถึงการแนะนําและบอกต่อในแง่ดีของคนใกล้ชิดมีผลเป็นอย่างมากในการตดัสินใจ
เปล่ียน ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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“ส่วนมากเพ่ือนใช้เลยต้องการใช้บ้าง บางทีเพ่ือนใช้สติ๊กเกอร์ ส่งมาใน
แอนดรอยด์จะไมเ่ห็น เลยตดัสนิใจเปล่ียนมาใช้ไอโฟนจะได้เหมือนกบัเพ่ือน สว่นครอบครัวไม่คอ่ย
มีอิทธิพล เพราะต่างวยั บางคนใช้เพราะหน้าจอใหญ่ บางคนใช้เล่นเกมส์ แตถ้่าพดูเร่ืองสงัคมจะ
เป็นเพ่ือนกบัท่ีทํางานมากกวา่” (สธิุดา ถาวรสทุธ์ิ, สมัภาษณ์, 1 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีส่วน คนในครอบครัว คือน้องใช้จะแนะนําตลอด ก็ฟังน้อง เพ่ือนก็มี
ส่วน เวลาเจอกันก็ถามใช้โทรศพัท์อะไร ก็ทําให้อยากเปล่ียนมาใช้ไอโฟน อย่างพ่อใช้ซมัซุง ก็
แนะนําวา่ดี แตค่ดิวา่มนัใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะกบัการใช้งาน” (ประภสัสร สเินหะวฒันะ, สมัภาษณ์
, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“เพ่ือนไม่ค่อยมีผล เพราะส่วนใหญ่เพ่ือนใช้ไอโฟน แต่คนในครอบครัว
ส่วนใหญ่ใช้ซมัซุง น้องกบัแฟน บอกว่าใช้ดีเลยตดัสินใจลองเปล่ียนมาใช้ซมัซุง” (ณิธิดา สขุสทุธิ, 
สมัภาษณ์, 17 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“มีผล เพราะถ้ามีอะไรก็ถามกนังา่ยกวา่ ปกตก็ิคนในครอบครัวท่ีใช้ และ
ก็เพ่ือนท่ีใช้ไอโฟน” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สมัภาษณ์, 23 มิถนุายน 2558) 

“มีสว่นมาก เร่ิมจากเพ่ือนท่ีใช้ไอโฟนมานาน น้องก็เปล่ียนมาใช้ พอเลน่
ของน้องก็เห็นว่าใช้ดี ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตาม” (พิชญ์สินี น่ิมวิศิษย์, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 
2558) 

“มีผล เราก็อยากใช้แบบเดียวกันกับเพ่ือน มีปัญหาก็จะได้ถามกันได้ 
คยุกนัง่าย เข้าใจกนัง่าย” (ปิยะฉตัร วฒันพานิช, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 

“มีผล อย่างคนในครอบครัวเราใช้ เราก็เห็นและชิน ได้จบัได้ลองใช้เราก็
ซือ้ตาม ท่ีเปล่ียนมาครัง้นี ้กลุ่มเพ่ือนเปล่ียนจากไอโฟนมาซมัซุงกันหมดเลยแล้วเราลองเล่น ก็ดี
เหมือนกนั เราก็ตดัสนิใจลองเปล่ียนตาม” (พีรนชุ จําเนียรพรม, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 

แตมี่ผู้ ให้ข้อมลู 1 คนท่ีมีความเห็นว่าเพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว
ไม่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจบุนั เพราะว่าการเปล่ียนนัน้ไม่
ได้มาจากคําแนะนําแตม่าจากการตดัสนิใจและความต้องการของตนเองมากกวา่ 

“ไม่มีอิทธิพลเลย ดท่ีูความชอบของตนเองเป็นหลกั” (ณฏัฐ์หทยั กาญ
จนพฒันา, สมัภาษณ์, 9 กมุภาพนัธ์ 2558) 

3) กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มีความผูกพันต่อตราสิน ค้าในระดับ ต่ํา 
(Disengaged Customers) 
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ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํานัน้ ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 7 
คน มีความเห็นตรงกนัว่า เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตราสินค้าในปัจจบุนั เน่ืองจากการเปลี่ยนนัน้ไม่ได้มาจากคําแนะนําแต่มาจาก
การตดัสนิใจและความต้องการของตนเองมากกวา่ รวมถึงเหตผุลในการเปล่ียนมาจากตนเองไม่ได้
เก่ียวข้องกบัคนอ่ืน โดยสามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

“ไม่มีอิทธิพลเลย ส่วนใหญ่ตดัสินใจเองว่าจะซือ้รุ่นนี”้ (พงษ์พฤทธ์ หนู
ตระกลู, สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไมมี่ผล เพ่ือนก็ใช้ซมัซงุ ครอบครัวใช้ไอโฟน สว่นตวัไมใ่ช้ไอโฟน เพราะ
ราคาสงู” (รักพงศ์ โสมา, สมัภาษณ์, 7 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีเลย เพ่ือนส่วนใหญ่ใช้ไอโฟน ซมัซุง อยากลองใช้แบรนด์อ่ืนๆดู
บ้าง” (สวุะ ปญุสริิ, สมัภาษณ์, 11 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีส่วน เพ่ือนก็มีใช้ซัมซุง ไอโฟน ท่ีเปล่ียนมาใช้โซน่ีเพ่ือนก็ไม่ได้
แนะนํา” (นครินทร์ พลายพลู, สมัภาษณ์, 15 กมุภาพนัธ์ 2558) 

“ไม่มีผล คนในครอบครัวก็ใช้ซมัซุง แต่เราเปลี่ยนมาก่อนแล้วพ่อ แม ่
น้องก็เปล่ียนมาใช้ตาม” (รัตนาภรณ์ ลอสวสัดิ,์ สมัภาษณ์, 14 มิถนุายน 2558) 

“ไม่มีผล เพ่ือนส่วนใหญ่ใช้ไอโฟน ส่วนตวัลองเปล่ียนมาใช้ซมัซุงด้วย
ตวัเอง” (ณฐัวฒุิ พุม่สงวน, สมัภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

“ไม่มีผล ส่วนใหญ่เพ่ือน คนรู้จกั ท่ีบ้านก็ใช้ทัง้ซมัซุง ไอโฟน สองย่ีห้อ 
เลือกใช้ตามฟังก์ชนัการใช้งานของตนเองมากกว่า” (ทิชานนัท์ ยสสมบตัิ, สมัภาษณ์, 15 มิถนุายน 
2558) 

 แต่มีผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําเพียงคนเดียวท่ี
เห็นวา่ เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้า
ในปัจจบุนั เน่ืองจาก เม่ือคนในครอบครัวใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงทําให้เกิดความสนใจและเห็นถึง
ข้อดีได้อยา่งชดัเจน 

“มีผล พอเปล่ียนมาใช้ซมัซุงน้องก็จะเปล่ียนมาใช้เหมือนกนั พอน้องมา
ใช้ก็ชอบเหมือนกนั เพราะเบ่ือท่ีดงึงาน เอาเพลงผ่านซิงค์ (Sync) ไปเสียบกบัเคร่ืองอ่ืนข้อมลูหาย
หมด เวลารูปเต็มเราก็ต้องเอารูปใส่ในคอมต่อ เก็บแยกไม่ได้ น้องก็เลยเปล่ียนมาใช้ตาม” 
(ศาสตรา ศรีวะรมย์, สมัภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558) 
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4) ผลการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 
ปานกลาง และต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสินค้าในระดบัต่ํา มีความเห็นตรงกนัว่าเพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว ไม่มี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจุบนั สอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ ตราสนิค้าในระดบัปานกลาง ท่ีมีความเห็นวา่เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว ไม่
มีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าในปัจจบุนั ซึง่แตกตา่งจากผู้ให้ข้อมลูท่ีมี
ความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าสงูท่ีมีทัง้ท่ีคดิวา่ เพ่ือน คนรู้จกัหรือคนในครอบครัว ไมมี่และมีอิทธิพลตอ่
การเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าในปัจจบุนัเท่าๆ กนั 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาด ความผูกพนัและปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้า

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี” ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัทัง้เชิงคณุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงการใช้การ
ส่ือสารการตลาดของตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุง รวมไปถึงระดบัความผกูพนัของ
ลกูค้า และปัจจยัอ่ืนๆ ในการเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภค  

โดยในส่วนแรก ผู้ วิจัยใช้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document 
Research) ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารการตลาดของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุง
ในประเทศไทยท่ีสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ และส่วนท่ีสองในรูปแบบของการวิจัยแบบการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ท่ีทําการสมัภาษณ์กบัผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุง เพ่ือศึกษาถึงการใช้กลยทุธ์และเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุในประเทศไทย และทําการสมัภาษณ์กบัผู้ ท่ี
เปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือศกึษาถึงระดบัความผกูพนัของ
ลกูค้า และปัจจยัในการตดัสินใจเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุง โดย
ใช้คําถามคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู (Screening Question) เพ่ือแบง่กลุม่ตามระดบัความผกูพนัท่ีมี
ต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล รวมทัง้มีข้อเสนอแนะ
สําหรับการวิจยัในครัง้นีแ้ละในอนาคต ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัครัง้นีส้ามารถสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุในประเทศไทย 
สว่นท่ี 2 ผลการศกึษาท่ีได้จากการคําถามคดักรองกลุม่ผู้ให้ข้อมลูเร่ืองความผกูพนัตอ่ตรา

สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  
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สว่นท่ี 3 ผลการศกึษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) สามารถแยกได้
เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ    
การส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงและและส่วนท่ีสองผลการศึกษาจาก
การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน 
 

5.1.1 ส่วนที่ 1 การใช้การส่ือสารการตลาดของโทรศัพท์เคล่ือนที่ไอโฟนและ  
ซัมซุงในประเทศไทย 

ปัจจบุนัการแข่งขนัในตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนักนัสงูมาก แต่ละตราสินค้าตา่ง
พยายามนําเสนอจุดเด่นของตนผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค แต่มีเพียง 2    
ตราสนิค้าเท่านัน้ท่ีสามารถครองใจผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ ซึง่สามารถเห็นได้ชดัเจนจากยอดขายและ
ส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก คือ โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนและซัมซุง แม้ในประเทศไทย 2     
ตราสินค้านีก็้เป็นตราสินค้าท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากท่ีสดุเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตามกว่า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าซมัซงุจะก้าวขึน้มาเป็นตราสินค้าท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
ในทุกวันนี  ้ต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น       
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทัง้ทางส่ือหลัก ส่ือรองต่างๆ รวมถึงการใช้นักแสดงหรือผู้ ท่ีมี
ช่ือเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพ่ือทําให้ตราสินค้าเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว รวมถึง     
การสร้างสงัคมกาแล็คซี่ท่ีทําให้ตราสินค้าดูทันสมยัและเป็นท่ีรู้จักมากขึน้ เพ่ือท่ีจะแข่งกับผู้ นํา
ตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่างตราสินค้าไอโฟนท่ีสําหรับในประเทศไทยนัน้ถือว่าไอโฟนไม่ได้ทํา  
การสื่อสารการตลาดมากนกัถ้าเทียบกบัซมัซุง แต่ด้วยการเป็นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมา
ยาวนานและการเป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นประเทศผู้ ผลิตท่ีได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทัว่โลกประกอบกบัภาพลกัษณ์ท่ีดทูนัสมยัและหรูหรา อีกทัง้ความน่าเช่ือถือในตราสินค้า
จึงทําให้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนจึงยังเป็นผู้ นําแห่งตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีคู่กับ         
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงอย่างในทุกวนันี ้จากผลการศึกษาการใช้ส่ือสารการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงในประเทศไทยท่ีสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ สามารถสรุปเป็นตาราง
ได้ ดงันี ้
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ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซงุ 
 

 

ซัมซุง  ไอโฟน 
1. การโฆษณา  

- ส่ือหลกั ได้แก่ โทรทศัน์  
- ส่ือออนไลน์ ได้แก่  

- แผน่ป้ายโฆษณาทาง
เว็บไซต์เทคโนโลยีและชมุชน
ออนไลน์ตา่งๆ (Banner) 

- เฟซบุ๊ค แฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) 

- เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของ  
ตราสนิค้า               
(Official Website)  

- การการทําการตลาดแบบ 
ไวรัล (Viral marketing) 

- โฆษณาแฝงผา่นการนําสนิค้าไป
แทรกอยูใ่นรายการโทรทศัน์หรือ
ภาพยนตร์ (Product Placement) 

- ส่ือภายนอก เช่น โทรทศัน์ใน 
รถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณา
กลางแจ้งบนชานชาลารถไฟฟ้า        
บีทีเอส 

2. การประชาสัมพนัธ์ 
- การจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ

เปิดตวัสนิค้า 
- การร่วมงานท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทาง 

การตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและ
เทคโนโลยี  

1. การโฆษณา  
- ส่ือหลกั ได้แก่ โทรทศัน์  
- ส่ือออนไลน์ ได้แก่  

- เว็บไซต์ท่ีเป็นทางการของ  
ตราสนิค้า (Official Website)  

- การการทําการตลาดแบบ
ไวรัล (Viral marketing) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ส่ือภายนอก เช่น โทรทศัน์ใน
รถไฟฟ้า บีทีเอส ป้ายโฆษณา
กลางแจ้งบนชานชาลารถไฟฟ้า        
บีทีเอส 

2. การประชาสัมพนัธ์ 
- การจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ

เปิดตวัสนิค้า 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
 

 
จากตารางเม่ือเปรียบเทียบการส่ือสารการตลาดของซัมซุงและไอโฟนจะเห็นได้ว่า

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลากหลายกว่าตราสินค้าไอโฟน 
โดยไอโฟนและซมัซุงได้ทําโฆษณาผ่านส่ือหลกัเหมือนกนั โดยโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ แต่ไอโฟน
นัน้ในช่วงแรกโฆษณาโดยผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจําหน่าย
ไอโฟนในประเทศไทย จนกระทัง่บริษัทการเปิดตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นไอโฟน หกและไอโฟน หก 
พลสัในไทยเม่ือปี พ.ศ. 2557 นัน้ ท่ีทางแอปเปิล้เร่ิมเข้ามาทําการส่ือสารการตลาดเองเป็นครัง้แรก 
โดยการเลือกใช้ส่ือโทรทศัน์นัน้เป็นการสร้างการตระหนกัรู้ได้อย่างรวดเร็วและไปยงัผู้บริโภคในวง
กว้าง อีกทัง้ส่ือโทรทศัน์ยงัช่วยในการสร้างความน่าเช่ือถือของตราสนิค้าได้อีกด้วย  

นอกจากนีซ้มัซุงและไอโฟนยังเน้นการใช้ส่ือออนไลน์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การจัดทํา
เว็บไซต์ของตนเองให้ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ        
ตราสนิค้า อีกทัง้การทําการตลาดแนวใหม่อย่างการตลาดแบบไวรัล โดยการนําคลิปวีดิโอเผยแพร่
ผ่านทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการส่งต่อกันจนเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายท่ีทัง้สองตราสินค้า
จดัทําขึน้ แต่สิ่งท่ีซมัซุงทําเพิ่มเติมมากกว่าก็คือ การโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์
เทคโนโลยีและชุมชนออนไลน์ต่างๆ (Banner) และการสร้างเฟซบุ๊ ค แฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) “Samsung Mobile Thailand” ท่ีเป็นช่องทางในการส่ือสารกบัลกูค้าของซมัซงุด้วย  

นอกจากนีซ้มัซงุยงัใช้การโฆษณาแฝง โดยการนําผลติภณัฑ์ของตนไปแทรกอยู่ในรายการ
โทรทัศน์หรือละครต่างๆ สําหรับการโฆษณาผ่านส่ือภายนอก  ทัง้ซัมซุงและไอโฟนเห็น   
ความสําคญัของส่ือนีแ้ละทําการโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาในสถานท่ีต่างๆ ท่ีคิดว่าลกูค้าของ

ซัมซุง (ต่อ) 
- กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม 
- กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ไอโฟน (ต่อ) 
 

3. การส่งเสริมการขาย 
- การผอ่นชําระแบบไมเ่สียดอกเบีย้ 
- การลดราคาเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
- การแจกของแถมเม่ือซือ้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

3. การส่งเสริมการขาย 
- การผอ่นชําระแบบไมเ่สียดอกเบีย้ 
- การลดราคาเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

เม่ือซือ้พร้อมแพ็กเกจเครือขา่ย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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ตนจะเดนิทางผา่นหรือเห็นโฆษณาเหลา่นัน้ได้บอ่ยครัง้ 
ส่วนการประชาสมัพนัธ์นัน้ซมัซุงและไอโฟน จดักิจกรรมเพ่ือเปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่เพ่ือให้   

ผู้ มี ช่ื อ เ สียงและประชาชนไ ด้ เ ข้ าชมและสัมผัส เค ร่ือง เ ป็นค รั ง้แรก  แต่ซัมซุ ง เ น้น ทํา                       
การประชาสัมพันธ์ท่ีมากกว่า โดยการเข้าร่วมงานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางการตลาดของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและเทคโนโลยี  อีกทัง้ยงัจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ผ่าน
กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภค โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตวัอย่างเช่น 
กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซมัซุง กาแล็คซี่ โน้ต ส่ี โดยเปิดโอกาสให้นิสิต 
นกัศกึษาร่วมประกวดภาพหมู่จากการใช้ฟังก์ชัน่การถ่ายแบบเซลฟ่ีมมุกว้าง (Wide Selfie) ด้วย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุง กาแล็คซ่ี โน้ต ส่ี ชิงทุนการศกึษารวมมลูค่ากว่า 150,000 บาท รวมถึง    
การทํากิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย เช่น โครงการ
เพ่ือสงัคม “Samsung Hope for Children” และซมัซงุ กาแลค็ซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์ ช่วยเหลือเด็กไทย
ให้มีสขุภาพดี เป็นต้น  

สําหรับการส่งเสริมการขายเพ่ือเพิ่มยอดขาย ทัง้ซมัซุงและไอโฟนเน้นการทําการส่งเสริม
การขายโดยการผ่อนชําระแบบไม่เสียดอกเบีย้ รวมถึงการลดราคาเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเม่ือซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและเม่ือซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีพร้อมแพ็กเกจเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยซมัซุง
ยงัมีการเพิ่มการแจกของแถมเม่ือซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีมากกวา่ไอโฟนด้วย 
 

5.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้จากการคาํถามคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเร่ืองความ
ผูกพันต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Screening Questions) 

 จากคําถามคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับความผูกพันต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ทัง้หมด 11 ข้อ ท่ีเป็นตวัแบบท่ีใช้ในการค้นหาความผกูพนัของลกูค้า ซึง่อธิบายการตดัสินใจของ
ลกูค้าตอ่การใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ ของ Gallup (2006 as cited in Muller, 2010) ท่ีผู้ ให้ข้อมลู
ให้คะแนนคําถามในแต่ละข้อ ซึง่ผลท่ีออกมานัน้จะทําให้ทราบถึงระดบัความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั
ออกไปของผู้ให้ข้อมลู โดยผลคะแนนของคําถามในแตล่ะข้อยงัแสดงถึงความรู้สกึของผู้ ให้ข้อมลูท่ี
มีตอ่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแง่มมุตา่งๆ อีกด้วย 
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ตารางที่ 5.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัสงู ปานกลางและต่ํากบั
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 
ปัจจัยที่เก่ียวกับ   
ความผูกพนั 

คะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มี    

ความผูกพนัสูง  

คะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความผูกพนัใน
ระดบัปานกลาง    

คะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความผูกพนัใน

ระดบัตํ่า      

1.ความพงึพอใจตอ่
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยู ่

4.5 4 2.75 

2.การเลือกใช้หรือซื อ้ซํ า้ 
ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

4.5 3.63 2 

3.การแนะนําให้กับเพ่ือน
หรือคนรู้จกั  

4.25 3.63 2.38 

4.ความเช่ือมัน่ในตราสนิค้า 4.38 3.5 2.63 

5.การได้รับทกุอยา่งตามท่ี
ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ได้บอกไว้ 

4 3.5 2.5 

6.การได้รับการดแูลอย่าง
ยตุธิรรมจากตราสนิค้า 

4 3.75  2.13 

7.ถ้าเกิดปัญหากบัตราสนิค้า
นี ้การแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ท่ีนา่พอใจ 

4 3.25 2.38 

8.ความรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้
ตราสนิค้า 

4.75 3.38 2.38 

9.การได้รับเกียรตจิากการ
ใช้ตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

3.63 3.25 2.5 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่เก่ียวกับ   
ความผูกพนั 

คะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มี    

ความผูกพนัสูง  

คะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความผูกพนัใน
ระดบัปานกลาง    

คะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความผูกพนัใน

ระดบัตํ่า      

10.ตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความ
เหมาะสมกบัคณุ 

4.75 3.63 2.25 

11.ความรู้สกึอดึอดัใจ 
หากไมมี่ ตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

4.13 2.5 1.38 

 
สรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการสํารวจผ่านคําถามคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลู สามารถสรุปได้ว่า 

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีระดบัความผูกพันสูงต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้อยู่ในปัจจุบนั      
มีแนวโน้มท่ีจะตอบคําถามทุกข้ออยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมูลตอบว่ามี         
ความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้ามากถึงมากท่ีสดุและจะซือ้ซํา้ในตราสินค้าเดิมในครัง้ต่อไป   
จะบอกตอ่แนะนําให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัอย่างแน่นอน รู้สกึเช่ือมัน่ในตราสินค้ามากและรู้สกึว่าได้รับ
ทุกอย่างตามท่ีตราสินค้าบอกไว้ อีกทัง้ยงัรู้สึกว่าได้รับการดแูลอย่างยตุิธรรมจากตราสินค้า รู้สึก
ภมูิใจและเป็นเกียรต ิรวมถึงเห็นว่าเป็นตราสินค้าเหมาะสมกบัตนมาก โดยจะรู้สกึอดึอดัใจหากไม่
มีตราสนิค้าท่ีเปล่ียนมาใช้อยูใ่นปัจจบุนั  

สําหรับผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความผูกพนัปานกลาง มีแนวโน้มท่ีตอบคําถามทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลางถึงสูง กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมูลตอบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้อยู่ในปัจจุบนัในระดบัปานกลางถึงมาก โดยคิดว่าจะได้รับการ
ดแูลอยา่งยตุธิรรมจากตราสนิค้า และรู้สกึภมูิใจและเป็นเกียรติในตราสินค้าปานกลาง และไม่รู้สกึ
อดึอดัใจมากนกั หากไมมี่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

สําหรับผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีระดบัความผกูพนัต่ําต่อตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเปล่ียนมาใช้
อยู่ในปัจจบุนั มีแนวโน้มท่ีตอบคําถามทกุข้ออยู่ในระดบัปานกลางถึงต่ํา กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมลูตอบ
ว่าไม่พงึพอใจในตราสินค้า โดยคิดว่าจะได้รับการดแูลอย่างยตุิธรรมจากตราสินค้าน้อย และรู้สึก
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ภมูิใจและเป็นเกียรตใินตราสนิค้าปานกลางถึงต่ํา และไมรู้่สกึอดึอดัใจมากนกัหากไม่มีตราสินค้าท่ี
เปล่ียนมาใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
 

5.1.3 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
5.1.3.1 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงและผลการศึกษาจากบทสมัภาษณ์ของ
อดีตผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตลาดของแอปเปิล้  

1) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  คุณบุญสืบ  จันทร์แจ่มศรี 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายส่ือสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ 
จํากดั ซึง่สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงใช้นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมีเป็น     
พรีเซน็เตอร์นัน้ ในปัจจบุนัไมไ่ด้มีผลเน่ืองจากพฤตกิรรมผู้บริโภคเปล่ียนไป การท่ีซมัซุงใช้นกัแสดง
ท่ีมีช่ือเสียงมาพูดนัน้จะทําหน้าท่ีได้แค่ทําให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ แต่ยังไม่ทําให้เกิดการ
ตัดสินใจซือ้ แต่อาจทําให้มีความตัง้ใจซือ้บ้างเล็กน้อย และนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงยังช่วยให้
ภาพลกัษณ์น่าเช่ือถือและแบรนด์ดนู่าใช้มากขึน้ นอกจากนีใ้นปัจจบุนัผู้บริโภคจะหาข้อมลูผ่านส่ือ
ดจิิทลัมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์พนัทิป ดวูิดีโอสาธิตหรือรีวิวการใช้งานผา่นยทูปู เฟซบุ๊คมากขึน้ 

สิ่งท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซัมซุงจะทําให้เห็นว่าแตกต่างจาก
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนมากขึน้เร่ือยๆ ก็คือ ซัมซุงมุ่งส่ือสารโดยตรงกับคนไทยเป็น       
แบรนด์ท่ีมีความคดิท่ีดี มีทศันคต ิ

สําหรับกลยุทธ์ท่ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงใช้ตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั คือ ต้องทําให้ผู้บริโภครู้สกึว่าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงเป็นสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ลํา้หน้าท่ีสดุ มีคณุสมบตัิท่ีตอบรับความต้องการ นําเสนอฟังก์ชนัการใช้งานท่ีเป็นนวตักรรมใหม่
อยูเ่สมอ 

สว่นกลยทุธ์การตลาดของซมัซุง ใช้หลกัง่ายๆ 3 คํา กลา่วคือ Who What 
และ How โดยเร่ิมจาก Who คือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าจะส่ือสารกบัใคร ขายสินค้าให้
ใคร และใครคนนัน้มีจํานวนมากพอท่ีจะทําธุรกิจด้วย ต่อมาต้องให้คําจํากัดความว่าเขาเป็นคน
แบบไหน เป็นใคร พยายามเข้าใจความต้องการและเข้าใจความต้องการลึกๆในใจของเขา 
หลงัจากนัน้จะพฒันามาสู ่What คือข้อความท่ีจะส่ือสารกบัผู้บริโภคและสดุท้ายคือ How คือจะ
สามารถเข้าถึงเขาหรือผู้บริโภคได้อย่างไร ซึ่งซมัซุงใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ทัง้ฟรีทีวีและทีวี
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ดิจิทลั โดยยดึท่ีเรตติง้เป็นหลกัและเน้นโฆษณาในช่วงเวลาท่ีมีผู้ รับชมมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัสว่นสงู
ถึง 50% รองลงมาคือส่ือออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค โฆษณาในยทูปู เว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีการซือ้คําค้นในกเูกิล้ คิดเป็น 40% ท่ีเหลือ 10% จะเป็นส่ืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหลือ
จากโฆษณาทางโทรทศัน์และส่ือออนไลน์ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร กล่าวคือ ยงัคงใช้ทกุส่ือแต่
ในสดัส่วนท่ีน้อยลง ส่วนในอนาคตอนัใกล้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงก็ยงัคงจะใช้ส่ือไปใน
ทิศทางใกล้เคียงเดมิ 

2) ผลการศึกษาจากบทสัมภาษณ์  อลิสัน  จอห์นสัน  (Alisson 
Johnson) อดีตผู้จดัการฝ่ายการตลาดของแอปเปิล้ในสหรัฐอเมริกา ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

  การตลาดของแอปเปิ้ลนัน้ทําการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การให้ข้อมูลกับ
ผู้บริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยเน้นให้ข้อมลูส่ือสารกบัผู้บริโภคว่า ทําไมต้องมีอปุกรณ์นี ้อปุกรณ์
นีจ้ะช่วยพฒันาชีวิตของผู้บริโถคได้อย่างไร แอปเปิล้พยายามจะทําให้การขายผลิตภณัฑ์กบัการ
ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแนวคิดท่ีใช้การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคดีกว่าการ
พยายามขายสินค้า ซึ่งตรงกับแนวคิดแอปเปิ้ลท่ีว่ามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดและให้
ผลิตภณัฑ์นัน้ขายตวัของมนัเองประกอบกบัการพยายามเข้าถึงผู้บริโภคให้มากท่ีสดุ นอกจากนี ้   
จ๊อบส์ยงัให้ความสําคญักบัการแถลงขา่วเปิดตวัสนิค้าอีกด้วย 

5.1.3.2 ผลการศกึษาจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้

 
ตารางที่ 5.3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัสงู ปานกลางและต่ํากบั

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
 

ปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มี

ความผูกพนั
สูง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัปาน

กลาง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัตํ่า  

ราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

การเรียนรู้เก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ
เก่ียวกบัตราสนิค้าและวิธีใช้สนิค้าใหม่
ทัง้หมด 

สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

มีผลและไมมี่ผล
เท่าๆกนั  

ทัง้หมดเห็นวา่ไม่
มีผล 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มี

ความผูกพนั
สูง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัปาน

กลาง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัตํ่า  

การใช้เวลาในการเลือกซือ้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่

สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

ทัง้หมดเห็นวา่ไม่
มีผล 

การเสียสิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับจาก
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าเดมิ  

สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

มีผลและไมมี่ผล
เท่าๆกนั 

คณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทัง้หมดเห็น
วา่มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

ตราสินค้าของโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีมี
สนิค้าให้เลือกหลากหลายรุ่น 

สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

การท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

ทัง้หมดเห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

ตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมี
จดุเดน่กวา่คูแ่ขง่ 

สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

 ตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 

ทัง้หมดเห็น
วา่มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

มีผลและไมมี่ผล
เท่าๆ กนั 

ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

ตราสิน ค้าของโทรศัพท์ เค ล่ือน ท่ี  
ท่ีเป็นผู้ นํา เป็นท่ียอมรับของสังคม 
และโดดเดน่กวา่ตราสนิค้าอ่ืน 

สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

มีผลและไมมี่ผล
เท่าๆกนั 

การสง่เสริมการขาย สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

การโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

มีผลและไมมี่ผล
เท่าๆ กนั 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้า
โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มี

ความผูกพนั
สูง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัปาน

กลาง  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดบัตํ่า  

การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาด สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

การแนะนําของพนกังานขาย สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

โฆษณาของตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทําให้ยงัคงใช้    
ตราสนิค้านัน้ตอ่ไปและไมเ่ปล่ียนไป
ใช้ตราสนิค้าอ่ืน 

สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่ไม่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

ข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ใช้จริง
หรือการแนะนําสนิค้าในเว็บไซต์ตา่งๆ 

สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

การแนะนําจากผู้ อ่ืน สว่นใหญ่เห็น
วา่มีผล 

ทัง้หมดเห็นวา่มี
ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นักแสดง ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

สว่นใหญ่เห็น
วา่ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

อิทธิพลของเพ่ือน คนรู้จักหรือคนใน
ครอบครัว 

มีผลและไมมี่
ผลเท่าๆ กนั 

สว่นใหญ่เห็นวา่
มีผล 

สว่นใหญ่เห็นวา่
ไมมี่ผล 

 
จากตารางท่ี 5.3 สรุปผลการศึกษาท่ีได้จากสมัภาษณ์ สรุปผลการศึกษาท่ีได้จาก

สัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้ามากท่ีสุดของผู้ ให้ข้อมูล          
ทัง้ 3 กลุ่ม คือ ปัจจยัด้านราคาและคณุภาพ ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีผลต่อการ
ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า โดยให้เหตผุลวา่ ราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องสมเหตสุมผลเม่ือเทียบ
กบัคณุภาพและตราสนิค้า ดงันัน้การท่ีราคาถกูจนเกินไป ก็ไมไ่ด้ทําให้ผู้ให้ข้อมลูต้องการเปลี่ยนมา
ใช้ เน่ืองจากราคาถูกมากเกินไป ทําให้คิดว่าคุณภาพไม่ดี ไม่น่าเช่ือถือ การตัง้ราคาจึงต้อง
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สอดคล้องกบัคณุภาพไมถ่กูหรือแพงจนเกินไป 
 รองลงมาคือ ปัจจยัท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยผู้ ให้ข้อมลู

ให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีท่ีพฒันามากขึน้ ทําให้การใช้งานง่ายและรวดเร็วมากขึน้และตอบสนอง
ความต้องการได้ดีขึน้เป็นเหตผุลหลกัท่ีทําให้ตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้า 

รวมถึงปัจจยัเร่ืองตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง โดยผู้ ให้ข้อมลูให้
เหตผุลวา่ จดุเดน่นัน้ต้องเป็นจดุเดน่ท่ีตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ หากไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ถึงจะมีจุดเด่นกว่าก็ไม่ได้ทําให้ตดัสินใจเปล่ียน   
ตราสนิค้า  

ปัจจยัด้านข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริงหรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่มีความเห็นวา่มีผลตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า โดยผู้ให้ข้อมลูให้เหตผุลว่า ข้อมลูจาก
ผู้ ใช้จริงเป็นข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งข้อมลูท่ีได้มาจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรง และมกัจะ
ค้นหาข้อมลูทัง้จากส่ือออนไลน์และสอบถามจากคนรู้จกั แตอ่ย่างไรก็ตาม สําหรับข้อมลูด้านลบท่ี
ได้รับ ก็จะมีการกลัน่กรองข้อมลูก่อนท่ีจะตดัสนิใจเช่ือหรือตดัสนิใจเปล่ียนตราสนิค้าด้วย  

รองลงมาอีกคือ  ปัจจัยด้านตราสินค้าของโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี  ท่ี มี ช่ือเ สียงและมี               
ความน่าเช่ือถือ โดยผู้ให้ข้อมลูให้เหตผุลวา่ ความน่าเช่ือถือนัน้คํานงึตัง้แตป่ระเทศท่ีผลติท่ีจะทําให้
เกิดความมัน่ใจว่ามีช่ือเสียงหรือน่าเช่ือถือในระดบัใด รวมถึงการท่ีผู้บริโภคยอมรับและเปล่ียนมา
ใช้มากขึน้ การบริการหลงัการขายท่ีสะดวกและเข้าถึงได้ ทําให้เกิดความเช่ือมัน่และมัน่ใจท่ีจะ
เปล่ียนตราสนิค้ามาใช้เช่นกนั ปัจจยัด้านการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผู้ให้ข้อมลูกลา่วว่าโฆษณา
มีส่วนในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จนทําให้เกิดความสนใจ แต่ยงัไม่สามารถทําให้ตดัสินใจ
เปล่ียนตราสินค้า ซึ่งให้ข้อมูลอีกว่าโฆษณาเป็นทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การหาข้อมูลเปรียบเทียบ
ต่อไป และปัจจยัด้านการแนะนําจากผู้ อ่ืน โดยผู้ ให้ข้อมลูกล่าวว่าการแนะนําจากผู้ ใช้จริง จะได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องซึ่งประกอบการตดัสินใจเปลี่ยนตราสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ ให้ข้อมูลยังหา
ข้อมลูจากแหลง่อ่ืนๆ ประกอบด้วย 

รองลงมาอีก คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันใน
ระดับสูงและปานกลางเห็นว่ามีผลต่อการเปล่ียนตราสินค้า โดยผู้ ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า 
ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าทําให้ภูมิใจและดูดีขึน้เวลาถือหรือใช้งาน ทําให้เป็นท่ียอมรับ และดู
ทนัสมยั หรูหรา เหมือนเป็นเคร่ืองประดบั ถ้าตราสินค้าผู้ผลิตเป็นของประเทศชัน้นําและได้รับการ
ยอมรับ ก็จะทําให้สง่เสริมภาพลกัษณ์ของตนและทําให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมมากขึน้  

สําหรับปัจจยัท่ีไมมี่ผลในการเปล่ียนตราสนิค้ามากท่ีสดุของผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่คือปัจจยั
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ด้านการใช้เวลาในการเลือกซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าใหม ่ซึง่ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ให้ความเห็น
ว่า ปัจจุบันการหาข้อมูลสามารถทําได้ง่าย ไม่เสียเวลาและเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้องทําอยู่แล้วเม่ือ
ตดัสนิใจท่ีจะเปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและปัจจยัด้านตราสนิค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมี
สินค้าให้เลือกหลากหลายรุ่นซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มให้ความเห็นว่าไม่ได้สนใจ        
ความหลากหลายของรุ่น เพราะมีรุ่นท่ีตดัสนิใจซือ้อยูแ่ล้ว อีกทัง้ความหลากหลายทําให้ไม่มัน่ใจใน
คณุภาพและการบริการท่ีทัว่ถึง และกลวัการตดัสนิใจผิดเพราะมีให้เลือกมากจนเกินไป 

รองลงมาคือ ปัจจยัด้านการเสียสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิม 
โดยทัง้ 3 กลุม่ท่ีมีความคดิเห็นตรงกนัวา่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าเดิมท่ีใช้หลายตราสินค้าไม่ได้
มีสทิธิประโยชน์ใดๆให้ ถึงแม้วา่จะมีสทิธิประโยชน์ให้ ก็ไมไ่ด้ใช้ จงึไมมี่ผลตอ่การเปล่ียนตราสนิค้า 

รองลงมาอีกคือ ปัจจยัด้านการจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยผู้ ให้ข้อมลูสว่นหนึ่งให้
ข้อมลูว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านีเ้ลย จะซือ้ผ่านทางศนูย์บริการตามห้างสรรพสินค้า กิจกรรม
พิเศษทางการตลาดเหล่านีจ้ึงไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนตราสินค้า สว่นปัจจยัด้านอิทธิพลของเพ่ือน 
คนรู้จักหรือคนในครอบครัว ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี        
ตราสินค้าซมัซุงให้เหตผุลว่าจะตดัสินใจด้วยตวัเอง ยึดความคิดของตนเป็นหลกั ไม่สนใจว่าคน
รอบข้างจะใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าใด แต่ผู้ ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนให้ข้อมลูวา่  การเห็นเพ่ือน คนรู้จกัหรือ  คนในครอบครัวใช้ทําให้
เกิดความคุ้นเคยและเห็นถึงข้อดีข้อเสียได้เช่นกนั และปัจจยัด้านการท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดงใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่กล่าวว่า การท่ีนกัแสดงหรือผู้ มีช่ือเสียงใช้เป็นเพียงการ
ดึงดูดความสนใจ แต่ไม่ได้ทําให้ตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้ามาใช้ตาม แต่เน้นท่ีการใช้งาน
ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมลูบางคน กลา่วว่าการท่ีนกัแสดงหรือผู้
มีช่ือเสียงใช้ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใด มีผลทําให้ต้องการเปลี่ยนมาใช้ตาม และคิดว่าหาก
นักแสดงหรือผู้ มีช่ือเสียงเลือกใช้ จึงสรุปว่าตราสินค้านัน้ต้องมีคุณภาพดี และเป็นการเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ด้วย 
 
5.2 อภปิรายผลการศกึษา 

 
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้           

4 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
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5.2.1 ตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ไอโฟนและซัมซุงมีการส่ือสารการตลาดใน

ประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนและซมัซุงมีการสื่อสารการตลาดใน

ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงนัน้ เน่ืองจากเป็นตราสินค้าท่ี
ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้ บริโภคในช่วงแรกท่ีเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จึงทําให้การสื่อสาร
การตลาดของซมัซุงนัน้เน้นการใช้ส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) 
ของ Schultz (อ้างถึงใน Kotler and Armstrong, 1999 , p .439) ท่ีกลา่วว่าการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการเป็นการผสมผสานเคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้             
การโฆษณาผ่านส่ือมวลชน (Mass-Media Advertising) การขายโดยพนกังาน (Personal 
Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) บรรจภุณัฑ์ (Packaging) และอ่ืน ๆ ดงันัน้ การทําการ
ส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุงจึงมีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลาย 
โดยโฆษณาเป็นสิ่งท่ี ซมัซุงให้ความสําคญัมาก เพราะถือว่าเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางส่ือหลกั เช่น โทรทศัน์ ส่ือภายนอก เช่น ป้ายประกาศตามสถานท่ีต่างๆ 
ส่ืออินเทอร์เน็ต เช่น ป้ายประกาศบนเว็บไซต์ (Banner) การประชาสมัพนัธ์ผา่นกิจกรรมตา่งๆ และ
การสง่เสริมการขาย  

อีกทัง้ซมัซุงยงัสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีตระหนกัรู้และจดจําได้ง่ายด้วยการใช้กลยุทธ์นํา
บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซน็เตอร์แนะนําและใช้สนิค้า ทําให้ตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัได้อยา่งรวดเร็ว
และน่าเช่ือถือ การใช้พรีเซ็นเตอร์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ชมพู ่        
อารยา เอ ฮาร์เกต เป็นนักแสดงท่ีเป็นผู้หญิงสมยัใหม่ท่ีสนใจเทคโนโลยี และชอบเข้าสงัคม มา
ชักชวนผู้บริโภคเข้ามาร่วมเป็นสังคมเดียวกันคือ สงัคมกาแล็คซี่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ   
เฮอร์เบิร์ต ซี. แคลแมน (as cited in Fill, 2002) ซึง่อธิบายว่าเม่ือผู้ รับข่าวสารได้พิจารณาเห็นว่าผู้
ส่งข่าวสารมีลักษณะมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ก็จะทําให้เกิดอิทธิพลเชิญชวนให้เกิดความคล้อยตาม
ยอมรับ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า Identification เป็นการพิสจูน์หรือแสดงความเหมือนกนั 
หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ ส่งข่าวสาร ซึ่งการพิสูจน์หรือแสดงความเหมือนกัน
ดังกล่าวนี  ้เกิดขึน้เม่ือผู้ รับข่าวสารได้รับการจูงใจอันเกิดจากลักษณะของผู้ ส่งข่าวสารจึงได้
แสวงหารูปแบบความสมัพนัธ์บางอย่างกับผู้ส่งข่าวสารในสิ่งท่ีตนยึดถือเป็นแบบฉบบัเพ่ือแสดง
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ความเหมือนกนัหรือใฝ่ฝันท่ีจะเป็น เช่น ในแง่ของความเช่ือ ทศันคต ิ 
ส่วนการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนนัน้ ใช้การสื่อสารการตลาดท่ีมี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัซมัซงุ ไมว่า่จะเป็นการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ การจดักิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดด้วยการจัดงานเปิดตัว การส่งเสริมการขายการลดราคาเคร่ืองพร้อมการการสมัคร
แพ็กเกจ แต่ส่วนใหญ่การส่ือสารการตลาดของไอโฟนในรุ่นแรกจนถึงไอโฟน ห้า ซีและไอโฟนห้า
เอสจะทําโดยผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับสทิธ์ิให้จําหน่ายในไทย จนมาถึงไอโฟน
รุ่น หกและหก พลสั ท่ีไอโฟนเร่ิมทําการส่ือสารการตลาดเอง แต่ก็จํากดัเพียงแค่การโฆษณาทาง
ส่ือโทรทศัน์และส่ือป้ายโฆษณาตามสถานท่ีตา่งๆ เท่านัน้  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไอโฟนจะไม่ได้ทําการส่ือสารการตลาดอย่างหลากหลายหรือมาก
นกัเม่ือเทียบกบัซมัซงุ แตไ่อโฟนก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอยา่งดี เพราะไอโฟนใช้
กลยทุธ์ตราสินค้าระดบัโลก (Global Brand) ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซึง่สินค้าท่ีมีตราสินค้าสากลถือ
เป็นสนิค้าท่ีมีสญัลกัษณ์ของมาตรฐานท่ีเป็นสิ่งท่ียอมรับทัว่โลก ซึง่มีกลุม่ผู้บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้ได้
โดยไม่ต้องมีข้อกังวลใดๆ เพราะเป็นตราสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเอง    
(สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล, 2547) ด้วยกลยุทธ์นีเ้องท่ียังคงทําให้ไอโฟนยังเป็นตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จด้านยอดขายและส่วนครองตลาดใน
ตลาดเช่นเดียวกบัซมัซงุ 
 

5.2.2 ความผูกพันในตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่าการสร้างความผกูพนักบัลกูค้ามีความสําคญัมากในการสร้าง

ความจงรักภกัดีเพ่ือให้เกิดการซือ้ซํา้และไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน โดยสอดคล้องกบัแนวคิด
เร่ืองการสร้างความผูกพันนัน้มีผลในการสร้างและนําไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้า โดย        
Schiffman & Kanuk (2007, p. 220) กลา่วว่า ความจงรักภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 
หมายถึง ความพงึพอใจท่ีสม่ําเสมอและการซือ้หรือใช้บริการในตราสนิค้าเดิมขององค์กรใดองค์กร
หนึ่ง เป็นการศึกษาถึงอปุนิสยัการซือ้หรือการใช้บริการของผู้บริโภคและพบว่าตราสินค้าท่ีมีส่วน
ครองตลาดมากขึน้ เกิดจากกลุม่ของผู้ซือ้หรือผู้ใช้บริการท่ีมีความจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้า  

โดยผลการวิจยัยงัพบว่า ความผกูพนันัน้เกิดจากความรู้สกึพึงพอใจหลงัจากท่ีผู้ ให้ข้อมลู
ได้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้านัน้แล้วประเมินว่าการใช้งานเป็นไปได้ดี เป็นไปตามท่ีต้องการ
และคาดหวงั เม่ือเกิดความพึงพอใจก็จะทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้านัน้ต่อไปและจะเกิดพฤติกรรม
การซือ้ซํา้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของรสชงพร โกมลเสวิน และธีรพล ภูรัต (2536, น.4-5) ท่ี
สรุปวา่ โดยปกตแิล้วผู้บริโภคจะทําการตดัสนิใจซือ้สนิค้าใดๆ หลงัจากท่ีได้มีการประเมินผลการใช้
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งานของสินค้านัน้ (Product Performance) ก่อนท่ีจะซือ้สินค้านัน้ผู้บริโภคอาจจะตัง้ความหวงั
เก่ียวกับคณุสมบตัิการใช้งานของผลิตภณัฑ์ในด้านใดด้านหนึ่ง หลงัจากได้ทดลองใช้สินค้าแล้ว
ผู้บริโภคก็จะเปรียบเทียบคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ท่ีแท้จริงกับคณุสมบตัิท่ีได้คาดหวงัไว้แต่แรก 
ตราสินค้าท่ีคุณสมบัติท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับหรือดีกว่าคุณสมบัติท่ีผู้ บริโภคได้
คาดหวงัไว้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและยงัคงใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ต่อไป ในทางตรงกนัข้ามถ้า
หากวา่ผลติภณัฑ์นัน้ไม่สามารถท่ีจะสนองตอบตอ่ความคาดหวงัของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็จะเกิด      
ความไมพ่งึพอใจขึน้ ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์หนึ่งนัน้เกิดจากการท่ีผู้บริโภคได้
ผ่านกระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ จากตวัเลือกหลายๆตวัมาใช้แล้วพบว่าคณุสมบตัิของ
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้บริโภค และความพงึพอใจนัน้จะนําผู้บริโภค
กลบัไปซือ้ผลติภณัฑ์นัน้มาใช้ซํา้อีก (Repurchase) 

จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ระดับความผูกพันต่อตราสินค้าสูงจะทําให้ตราสินค้านัน้
กลายเป็นตราสนิค้าเดียวท่ีผู้บริโภคจะใช้ กลายเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัในชีวิตของเขา ถึงแม้วา่จะมี
ตราสินค้าอ่ืนท่ีเหมือนกนั ใช้ได้เหมือนกนั แต่ก็ไม่สามารถแทนได้ ซึง่ถือว่ามีระดบัความผกูพนัใน
ระดบัท่ีส่ี คือ ตราสนิค้าของฉนั (Passion) ในระดบันีล้กูค้ามองเห็นคณุคา่ของตราสินค้าและการท่ี
ได้มีตราสินค้านัน้ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ทัง้ยังไม่สามารถทดแทนด้วยตราสินค้าอ่ืนได้  
ถึงแม้จะเป็นสนิค้าหรือบริการแบบเดียวกนัก็ตาม พดูง่ายๆ สิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้
ของความวา่ “ชอบ” กบัคําวา่ “รัก” นัน่เอง และคงไม่ใช่เป็นตราสินค้าอนัดบัแรกท่ีเลือกใช้ แตก่ลบั
เป็นตราสนิค้าเดียวท่ีลกูค้าเลือกใช้ (วิเลศิ ภริูวชัร, 2556) 

 
5.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่

ไอโฟนและซัมซุง 
ผลการศกึษาพบว่า สําหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนตราสินค้าของผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ 

กล่าวคือ ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสูง ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าใน
ระดบัปานกลางและผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ําพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อทัง้
สามกลุ่มในการเปล่ียนตราสินค้าคือปัจจยัด้านราคาและคณุภาพของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่  กลา่วคือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสนิค้าท่ีมีราคาสงูพอสมควรจึงเป็นสินค้าท่ีมีความ
เก่ียวพนัสงู (High Involvement) การตดัสินใจเปล่ียนและซือ้ตราสินค้าใดนัน้ ราคาและคณุภาพ
จึงเป็นปัจจัยสําคญัในการคํานึงถึงก่อนการตดัสินใจซือ้หรือเปล่ียนตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Asseal (1998) ท่ีกล่าวไว้ว่า การตดัสินใจซือ้ท่ีสลบัซบัซ้อน (Complex Decision 
Making) จะเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคมีระดบัความเก่ียวพนักบัสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้สงู และมีการ
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ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจซือ้ เช่น การตดัสินใจซือ้บ้าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ ซึ่งสินค้าท่ีจะตดัสินใจซือ้นัน้มีความสําคญัต่อผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการหา
ข้อมลูอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลเหล่านัน้ในการประเมินหรือพิจารณาตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือก
ต่างๆ อย่างรอบคอบ อีกทัง้สินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าและมาตรฐานคุณภาพท่ีดีกว่ามกัจะดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้มากกว่าด้วย ซึง่ตรงกบัการศกึษาของบริษัท นีลเส็น (Nielson) บริษัทวิจยัทางการ
ตลาดยงัได้เปิดเผยเก่ียวกับการศึกษาโดยมุ่งเน้นไปท่ีมมุมองท่ีแตกต่างของความจงรักภกัดีของ
ผู้บริโภคโดยการวิจยัจากคน 30,000 ทัว่โลก พบว่าปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคท่ีจะ
ซือ้สินค้าหรือเปลี่ยนจากการซือ้ตราสินค้าจากท่ีพวกเขาเคยซือ้ไปหรือซือ้เป็นประจําคือ 1) ราคา
ถกูกว่าคู่แข่ง 41% 2) คณุภาพท่ีดีกว่าคู่แข่ง 26% และอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้
สามกลุ่มก็คือการท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีรุ่นใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เน่ืองจากปัจจุบนันีก้าร
พฒันาทางด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างหยดุยัง้ ประกอบกบัเทคโนโลยีของสินค้าใหม่ๆนัน้จะ
ช่วยให้ชีวิตของผู้บริโภคสะดวกสบายและง่ายขึน้ ผู้บริโภคสมยัใหม่จึงให้ความสนใจติดตามและ
มกัยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Pokharkar (2013) ท่ีว่า
วิวฒันาการและการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Innovation & Technology Upgrades) เป็น
อิทธิพลหนึ่งในการเปล่ียนตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้บริโภคและการยอมรับสิ่งใหม่ๆของ
ผู้บริโภคก็สอดคล้องกบัแนวคดิของ Asseal (1994) ท่ีกลา่ววา่ หลงัจากท่ีผู้บริโภคเกิดการตระหนกั
รู้  (Awareness) ว่ามีสินค้าใหม่เ กิดขึน้  หลังจากนัน้ผู้ บริโภคจะเกิดการแสวงหาข้อมูล
(Knowledge) เพิ่มเติมเก่ียวกับสินค้าใหม่ เม่ือได้ข้อมูลมาแล้วผู้ บริโภคจะทําการประเมิน 
(Evaluation) วา่สนิค้าใหมน่ัน้เป็นอยา่งไร หลงัจากการประเมินหากสนิค้าใหม่นัน้มีความน่าสนใจ 
ผู้บริโภคจะทดลองใช้สินค้าใหม่นัน้ (Trial) หลงัจากเกิดการทดลองใช้แล้วหากสินค้าใหม่นัน้ดีมี
คณุภาพ ทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้านัน้ ผู้บริโภคก็จะเกิดการรับสินค้าใหม่นัน้
ในท้ายท่ีสดุ (Adoption) และปัจจยัทางด้านตราสินค้าของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีจดุเดน่กว่าคู่แข่ง 
โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้สามกลุ่มเห็นตรงกนัว่าปัจจยันีมี้ความสําคญัท่ีมีผลให้เกิดการเปล่ียนตรา
สนิค้า เน่ืองจากการท่ีตราสนิค้าสร้างจดุเดน่ กลา่วคือมีคณุสมบตัิตา่งๆ ท่ีดีกว่า โดดเดน่กว่าคูแ่ข่ง 
และนอกจากนีท่ี้สําคญัคือ คณุสมบตัท่ีิโดดเดน่นัน้ต้องเป็นคณุสมบตัท่ีิตอบสนองความต้องการใน
การใช้ของตนด้วย เป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีใช้เปรียบเทียบกบัตราสนิค้าอ่ืนด้วย ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Kolter (2000) ท่ีว่า การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลงัจากผู้บริโภคได้
ข้อมูลมาแล้ว ผู้ บริโภคก็จะทําการประเมินตราสินค้าท่ีเป็นตัวเลือกทัง้หมดจากคุณสมบัติท่ี
เก่ียวข้องและมีความสําคญัตอ่ตนเอง และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Engel และคณะ (1993) ท่ีว่า
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สําหรับสินค้าท่ีมีระดับความเก่ียวพันสูง ผู้ บริโภคมักมีการประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ
มากกว่าในสินค้าท่ีมีระดบัความเก่ียวพนัต่ํา เช่น ผู้บริโภคอาจจะมีการประเมินคุณสมบตัิต่างๆ
อย่างละเอียดหรือมี  การเปรียบเทียบในหลายๆ ตราสินค้า ทัง้นีผู้้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ตราสินค้า
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีผู้ บริโภคเห็นว่าสําคัญโดดเด่นท่ีสุด ปัจจัยต่อมาท่ีสําคัญคือ ปัจจัยทางด้าน
ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผู้บริโภคในปัจจุบนัให้ความสนใจ เน่ืองจากตรา
สินค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ดี มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือนัน้จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจว่าจะได้รับ
การดแูลท่ีดีหลงัจากเปล่ียนมาใช้ซึง่สอดคล้องแนวคิด Nguyen and Leblanc (2001) ท่ีกลา่วไว้
วา่ ภาพลกัษณ์องค์กรนัน้มีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้บริโภคในด้านความจงรักภกัดี ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรนัน้ไมว่า่จะเป็นคณุสมบตัทิางกายภาพและทางด้านพฤตกิรรมขององค์กร เช่น ประเภทของ
ธุรกิจ ช่ือเสียงทางธุรกิจ และ การจดัประเภทของสินค้าและบริการ รวมถึงความคิดในการส่ือสาร
คณุภาพของสินค้าและบริการ และแนวคิดของ Johnson and Claes (1991) ว่าภาพลกัษณ์ของ
องค์กรมีความเก่ียวเน่ืองกบัความจงรักภกัดีในตราสินค้าของผู้บริโภค และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ Pokharkar (2013) ท่ีว่า ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตราสินค้าท่ีจะสอดคล้องกับ
บคุลกิภาพของตน 

และปัจจยัท่ีสําคญัมากอีกปัจจยัหนึ่งก็คือ ปัจจยัด้านข้อมลูจากการวิจารณ์ของผู้ ใช้จริง
หรือการแนะนําสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ และการแนะนําจากผู้ อ่ืน ในยุคท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข่าวสารได้อย่างง่ายและสะดวก ประกอบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีความเก่ียวพนัสงู ก่อนท่ี
จะตดัสนิใจซือ้หรือเปล่ียนตราสนิค้า ผู้บริโภคจะหาข้อมลูจากหลากหลายแหลง่ข้อมลู ไม่ว่าจะเป็น
จากเพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก อินเทอร์เน็ต จากประสบการณ์ของตนเองซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
Engel และคณะ (1993) ท่ีว่าสําหรับประเภทและปริมาณข้อมลูท่ีผู้บริโภคต้องการนัน้ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายด้าน เช่น หากสินค้านัน้มีความเก่ียวพนัสงู ผู้บริโภคอาจต้องการข้อมลูในปริมาณท่ี
มากกวา่ มีการค้นหาจากแหลง่ข้อมลูหลายแหลง่ 

สําหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัตอ่ตราสินค้าสงูท่ีมีผลมากกว่ากลุม่อ่ืนๆ 
กล่าวคือ ปัจจยัด้านการโฆษณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่การโฆษณานัน้จะทําให้เกิดความสนใจและ
ทําให้ทราบถึงข้อมลูใหมท่ี่เก่ียวกบัตราสนิค้า แตไ่มไ่ด้มีผลให้เกิดการเปล่ียนตราสนิค้า เพียงให้เกิด
ความจูงใจและความสนใจเพียงเท่านัน้ และผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผูกพนัต่อตราสินค้าสงูยงัคิดว่า
โฆษณาของตราสินค้ามีผลท่ีทําให้เขายงัคงใช้ตราสินค้าตอ่ไปโดยไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ซึง่
สอดคล้องกบัความคิดของ Simon and Amdt (1980) ท่ีว่าสิ่งท่ีโฆษณามุ่งเน้นมากท่ีสดุคือ      
การรักษาลกูค้าเดิมไว้ โฆษณาจะมีผลอย่างมากต่อลกูค้าท่ีมีความคุ้นเคยกับตราสินค้าอยู่แล้ว
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มากกว่าท่ีจะโฆษณาเพ่ือลูกค้าท่ีไม่มีความคุ้นเคยหรือรู้จักตราสินค้า ดังนัน้บริษัทจึงควรใช้
โฆษณาเพ่ือท่ีจะจูงใจลูกค้าเดิมของตนให้กลบัมาโดยการเสนอสินค้าและบริการท่ีดึงดูด และ
แนวคิดของ Ehrenberg (2000) ท่ีกล่าวว่า หน้าท่ีหลกัของการโฆษณานัน้คือการส่งเสริม
ความรู้สึกพึงพอใจของผู้บริโภคสําหรับผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าของตราสินค้านัน้ นั่นหมายความว่า 
หน้าท่ีหลกัของโฆษณาคือการรักษาลกูค้าเดิมมากกว่าดงึดดูลกูค้าใหม่ ซึง่การท่ีผู้บริโภคจะสนใจ
โฆษณาจนไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนได้นัน้ ตราสินค้าจําเป็นต้องสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภค
ให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกันกับกลุ่มท่ีมีระดับความผูกพันระดับปานกลางท่ีคิดว่าผลของ
โฆษณาของตราสนิค้าไม่มีผลเลย ท่ีทําให้ยงัคงใช้ตราสินค้าตอ่ไปโดยไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน 
เน่ืองจากความไม่ผูกพันกับตราสินค้าทําให้กลุ่มนีไ้ม่ได้มีความสนใจในโฆษณาและไม่เห็นว่า
โฆษณามีความสําคญัหรือน่าสนใจเพียงพอท่ีจะทําให้ไมเ่ปล่ียนตราสนิค้าได้ 

สําหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีมีความผกูพนัต่อตราสินค้าในระดบัต่ํา พบว่า ปัจจยัท่ี
กลุ่มนีเ้ห็นว่ามีผลมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ คือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีระดบั
ความผกูพนัต่ําไมไ่ด้ยดึตดิกบัตราสนิค้าใดเลย จงึจะสนใจเปรียบเทียบเก่ียวกบัสว่นลดท่ีได้ของแต่
ละตราสนิค้า และของแถมตา่งๆ ท่ีจะทําให้ดงึดดูใจหรือสนใจตราสนิค้าไหนเป็นพิเศษ 

5.2.3.1 ความแตกต่างของปัจจัยในการเปล่ียนตราสินค้าระหว่างผู้ ใ ช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนกบัตราสนิค้าซมัซงุ 

สําหรับปัจจัยท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่ีเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนในปัจจุบันมี
ความเห็นแตกตา่งจากผู้ ท่ีเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซงุในปัจจบุนัวา่มีอิทธิพลในการเปล่ียน
ตราสินค้ามากคือ ปัจจัยด้านเพ่ือน คนรู้จักหรือคนในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าไอโฟนในปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าตราสินค้าไอโฟนสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก มีความน่าเช่ือถือ ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพใน
ราคาสงู ทําให้ลกูค้าท่ีใช้ไอโฟนมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ดหูรูหราเน่ืองจากใช้โทรศพัท์ท่ีมีราคาสงู ทําให้
เ กิดความภาคภูมิ ใจและเกิดเป็นค่านิยมท่ีว่า ถ้าต้องการดูดี  มีฐานะต้องใช้ตราสินค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟน การท่ีผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไอโฟนได้รับอิทธิพลจากสงัคมท่ีใช้ไอโฟน และ
ต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมนัน้ การใช้สนิค้าตราสนิค้าเดียวกนัเหมือนเป็นการปรับตวัให้เข้ากบั
สงัคมเหมือนว่าพูดคยุภาษาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Assael (1998) ท่ีว่า ปัจจยั
ทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment Influences) หมายถึง สภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่  
การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค อนัได้แก่ วฒันธรรมประเพณี บรรทดัฐานในสงัคม คา่นิยมของคนใน
สงัคมหรืออิทธิพลท่ีได้รับมาจากเพ่ือน สมาชิกในครอบครัวและกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม และ
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สอดคล้องกบัแนวคิดของ Schiffman & Kanuk (2000) และ Assael (1998) ท่ีว่าการมีปฏิสมัพนัธ์กบั   
กลุ่มคนท่ีคบค้าสมาคมด้วย เช่น เพ่ือน พ่อแม่ หรือ พ่ีน้อง เป็นต้น หรือท่ีเรียกว่าเป็นอิทธิพลท่ีมา
จากครอบครัว กลุม่เพ่ือน (Family and Peer Group Influences) โดยครอบครัวจะเป็นแหลง่ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลมากท่ีสุด เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีให้ข้อมูลและ
ปลกูฝังความเช่ือ และคา่นิยมต่างๆ ให้กบับคุคล ส่วนอิทธิพลของเพ่ือนก็จะเกิดมากในกลุม่วยัรุ่น
ซึง่จะสร้างทศันคตแิละพฤตกิรรมให้เกิดได้อยา่งรวดเร็ว 

สําหรับปัจจัยท่ีผู้ ให้ข้อมูลท่ีเปล่ียนมาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสินค้าซมัซุงใน
ปัจจบุนัมีความเห็นว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการเปล่ียนตราสินค้าในครัง้นี ้คือ ปัจจยัด้านความมี
จดุเดน่ท่ีมากกวา่คูแ่ขง่ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซมัซุง และเป็นผู้ นําทางเทคโนโลยีของซมัซุง รวมถึง
ราคาท่ีถกูกว่าเม่ือเทียบกบัตราสินค้าคูแ่ข่ง ทําให้ผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เปล่ียนมาใช้ซมัซุง ซึง่เป็น         
การประเมินทางเลือกของผู้บริโภค (Evaluation of Alternative) โดยผู้บริโภคก็จะทําการประเมิน
ตราสินค้าท่ีเป็นตวัเลือกทัง้หมดจากคณุสมบตัิท่ีเก่ียวข้องและมีความสําคญัต่อตนเอง (Kotler, 
2000) จากการท่ีซมัซุงพยายามสร้างจดุเด่นในแต่ละรุ่นและสร้างความแตกต่างจากตราสินค้า
อ่ืนๆ อีกทัง้จดุเดน่นัน้ยงัพยายามท่ีจะแก้ปัญหาและช่วยให้การใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีง่ายมาก
ยิ่งขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้ โดยผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าท่ี
ได้คะแนนรวมสงูสดุหลงัจากท่ีได้ประเมินตราสินค้าต่างๆในแต่ละคณุสมบตัิแล้ว ทัง้นีผู้้บริโภค
จะตดัสินใจซือ้ตราสินค้าท่ีมีคณุสมบตัิท่ีผู้บริโภคเห็นว่าสําคญัโดดเดน่ท่ีสดุ บางครัง้ผู้บริโภคจึง
อาจนําคณุสมบตัิเดน่มาชดเชยในคณุสมบตัิด้อย เน่ืองจากคณุสมบตัิดงักลา่วมีความสําคญัใน
สายตาของผู้บริโภคมากกวา่ (Engel et al.,1993) 

5.2.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในมุมมองผู้ ให้ข้อมูลท่ีเปล่ียนตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้หรือเปลี่ยนตราสินค้าตามความต้องการของตน การ
สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นัน้จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทางหนึ่ง แต่
สําหรับธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเน้นการพฒันาเทคโนโลยี โดยผู้ ให้ข้อมลูกลา่วว่า การสร้างความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์โดยการมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภณัฑ์อาจยงั
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควรก่อนท่ีจะออกมาสู่ตลาด อีกทัง้การท่ีตราสินค้าออกสินค้ามา
หลากหลายและบอ่ยจนเกินไป ทําให้ผู้บริโภคคดิวา่อาจไมไ่ด้รับการดแูลในการบริการหลงัการขาย
อย่างเพียงพอ รวมถึงทําให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกใช้กลายเป็นไม่ได้รับความสนใจ เน่ืองจากมีรุ่นใหม่ๆ
ท่ีเข้ามา 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
1) จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้เกิดในระดบัสูง จะทําให้

ลกูค้ามีแนวโน้มท่ีจะมีความจงรักภกัดีตอ่ตราสนิค้าและนําไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ซํา้และไมเ่ปล่ียนไป
ใช้  ตราสินค้าอ่ืน ดงันัน้ผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรสร้างความผูกพนัให้เกิด
ขึน้กบัลกูค้าของตนเพ่ือจะเป็นหนทางหนึง่ในการป้องกนัการเปล่ียนตราสนิค้าของลกูค้า 

2) จากผลการวิจยัพบว่า ความพงึพอใจต่อสินค้าเป็นสิ่งท่ีสําคญัมากในการสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้า ประกอบกับโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีราคาสูง ลูกค้าจึงตัง้ความ
คาดหวงัในการใช้งานสินค้าว่าจะต้องเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ผู้ประกอบการ
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงควรเน้นการผลิตสินค้าท่ีดีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือจะเป็นการสร้างความจงรักภักดีและป้องกันให้ลูกค้าไม่
เปล่ียนตราสนิค้า 

3) จากผลการวิจยัพบว่า โฆษณานัน้ไม่ได้มีอิทธิพลในการทําให้ลกูค้าใหม่เปล่ียนมาใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แตโ่ฆษณาจะมีผลให้ลกูค้าท่ีมีความผกูพนัในระดบัสงูเท่านัน้ท่ีจะคงใช้สินค้าอยู่
และไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ดงันัน้หากผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ต้องการท่ี
จะทําให้การโฆษณาของตนมีประสทิธิภาพและทําให้โฆษณามีสว่นสําคญัท่ีจะทําให้ลกูค้ายงัคงใช้
สินค้าต่อและไม่เปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนก็จําเป็นต้องสร้างความผูกพันต่อลูกค้าของตนใน
ระดบัสงู โดยทําโฆษณาให้น่าสนใจเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพของโฆษณามากขึน้ 

4) จากผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัทางด้านภาพลกัษณ์ของตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคใน
ปัจจุบนัให้ความสนใจเน่ืองจากตราสินค้าท่ีมีภาพลกัษณ์ดี มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือนัน้จะทําให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจว่าจะได้รับการดูแลท่ีดีหลังจากเปล่ียนมาใช้และภาพลักษณ์ท่ีดีท่ี
สอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภค จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกมีความผูกพันกับตราสินค้าซึ่งจะ
นําไปสูค่วามจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า ดงันัน้ ผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจึงควรสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ในใจของผู้ บริโภค ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กรนัน้สามารถส่ือออกมา
ทางการส่ือสารการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทําโฆษณาท่ีแสดงออกถึงตราสินค้าท่ีสอดคล้อง
กบัผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย การทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคผ่าน
งานแสดงสนิค้าหรือการประชาสมัพนัธ์เพ่ือเปิดงานท่ียิ่งใหญ่และน่าเช่ือถือ เป็นต้น 

5) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าใน
ระดบัต่ํานัน้คือ การสง่เสริมการขาย เน่ืองจากผู้ให้ข้อมลูกลุม่นีไ้ม่ได้มีความผกูพนักบัตราสินค้าจึง
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ไม่สนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ หรือการโฆษณา ดงันัน้การท่ีผู้ประกอบการจะสามารถดึงดดูใจให้
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนีเ้ปล่ียนมาใช้สินค้าของตนได้นัน้ การทํากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีความ
น่าสนใจและมีความคุ้มค่ามากกว่า จึงเป็นวิธีท่ีจะทําผู้ ให้ข้อมลูเหล่านีเ้ปล่ียนมาใช้สินค้าของตน
ได้ 

6) จากผลการวิจยัพบว่า การท่ีผู้ มีช่ือเสียง เช่น นกัแสดง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีไม่ได้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนของผู้บริโภค แต่ผู้ ให้ข้อมลูจะสนใจโฆษณาในแง่มมุของการรู้จกั
ข้อมลูโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นใหม่ลา่สดุ รวมถึงคณุสมบตัิเด่นๆของแตล่ะรุ่นนัน้ๆ ดงันัน้
หากผู้ประกอบการจะทําการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ หาก
ต้องการใช้นกัแสดงหรือผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในการดึงดดูความสนใจนัน้อาจทําให้การส่ือสารการตลาด
น่าสนใจมากขึน้ แต่ไม่ได้ทําให้ผู้ ให้ข้อมูลเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของตน แต่
อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีจะขาดไม่ได้ในการส่ือสารการตลาดนัน้ๆควรมีการให้ข้อมูลและรายละเอียด
เก่ียวกับสินค้าท่ีจะทําให้ผู้บริโภครู้จกัและรู้สึกสนใจจนนําไปสู่การเป็นตวัเลือกหนึ่งเม่ือต้องการ
เปล่ียนตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในท่ีสดุ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ต่อไป 

 
1) การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู

เพียงไมก่ี่คน ดงันัน้ในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป หากต้องการให้ข้อมลูสามารถอ้างองึถึงกลุม่ตวัอย่างท่ี
มีจํานวนมากขึน้ จึงควรทําการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพ่ือท่ีจะได้ผลการวิจัยจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจํานวนมาก 

2) การวิจยัครัง้นี ้สําหรับในส่วนของการวิจยัเอกสารเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของ     
ตราสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราไอโฟนนัน้ ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัเอกสารเพ่ือสรุปเก่ียวกบัการทําการ
ส่ือสารการตลาดท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนทําในประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจบุนัไอโฟน
เพิ่งจะจัดตัง้สาขาท่ีเป็นของตนเองในประเทศไทยและยังไม่ทําการส่ือสารการตลาดเองมาก
เท่าท่ีควร ดงันัน้ในอนาคตเพ่ือท่ีจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตราสินค้าไอโฟนอย่างชัดเจนมากขึน้ ควรจัดทําการสัมภาษณ์กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตราสนิค้าไอโฟนประกอบด้วย 
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กิจกรรมเพื่อสังคมของโทรศัพท์เคล่ือนที่ซัมซุง 
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อ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนครัง้แรก 
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Samsung ผุดโปรเจค “งานบุญ” ครัง้แรกกับการทาํบุญออนไลน์สุดสร้างสรรค์   

รับบริจาคไอเดยีสุดเจ๋ง สร้างความเป็นระเบียบ ให้สังคมไทยน่าอยู่ขึน้ 
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คาํถามคัดกรองผู้ให้ข้อมูลเพื่อวัดระดบัความผูกพนัของผู้ให้ข้อมูล 

ความผูกพนัของลูกค้าต่อตราสินค้า มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวัดความผูกพันด้านเหตุผล 
1) ท่านมีความพงึพอใจโดยรวมในตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี   ท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด 
2) ท่านมีความต้องการท่ีจะเลือกใช้หรือ
ซือ้ซํา้ในตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้
อยูใ่นปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด  
3) ท่านมีความต้องการท่ีจะแนะนําในตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั
ให้เพ่ือนหรือคนท่ีเก่ียวข้องมากน้อย
เพียงใด 
การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ใน
ระดบัความเช่ือม่ันในตราสินค้า 
4) ท่านคดิวา่ ท่านสามารถเช่ือมัน่ในตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั
นีไ้ด้มากน้อยเพียงใด  
5) ท่านคดิวา่ ท่านได้รับทกุอยา่งท่ีตรา
สนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี    ท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจบุนันีบ้อกไว้มากน้อยเพียงใด 
ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ทา่นจะรู้จกัอดึอดัใจ 
ลําบากใจ มากน้อยเพียงใด 
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ความผูกพนัของลูกค้าต่อตราสินค้า มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ใน
ระดบัความซ่ือสัตย์ในตราสินค้า 
6) ท่านรู้สกึวา่ได้รับการดแูลอยา่งยตุธิรรม
จากตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจบุนัมากน้อยเพียงใด 
7) ถ้าเกิดปัญหากบัตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั ทา่น
คดิวา่ทา่นสามารถได้รับการแก้ปัญหา
อยา่งเป็นท่ีนา่พอใจมากน้อยเพียงใด 
การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ใน
ระดบัความภมิูใจใน  ตราสินค้า 
8) ท่านรู้สกึภมูิใจท่ีได้ใช้ตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันีม้าก
น้อยเพียงใด 
9) ท่านรู้สกึวา่ ทา่นได้รับการให้เกียรติ
จากตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจบุนั หรือไม ่
การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ใน
ระดบัความหลงใหลในตราสินค้า 
10) ทา่นคดิวา่ตราสนิค้านีเ้ป็นตราสนิค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั
เหมาะสมสําหรับท่านมากน้อยเพียงใด 
11) หากไมมี่ตราสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ทา่นจะรู้จกัอดึอดัใจ 
ลําบากใจ มากน้อยเพียงใด 
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