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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน
และซัมซุงในประเทศไทย 2) ศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการเปลี่ยนตรา
สินค้า 3) ศึกษาถึงปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง 

โดยระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด และส่วนที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความผูกพัน กล่าวคือ 1) ลูกค้าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้าสูง 2) ลูกค้าที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับปานกลาง และ 3) ลูกค้าท่ีมีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ า เกี่ยวกับ
ปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ผลการวิ จั ย  มีดั งนี้  ส่ วนที่  1 ผลการศึกษาพบว่า  การใช้การสื่ อสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต มีดังนี้  คือ            
1) การโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ 2) สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่เป็นทางการของตราสินค้า การ
ท าการตลาดแบบไวรัล 3) สื่อภายนอก ได้แก่ ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ  4) การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
การจัดงานเปิดตัวสินค้า 5) การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การผ่อนช าระแบบไม่เสียดอกเบี้ย การลดราคา
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแจกของแถมเมื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  นอกจากนี้ซัมซุงยังใช้สื่อออนไลน์
ประเภท เฟซบุ๊ค แฟนเพจ โฆษณาแฝงผ่านการน าสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการโทรทัศน์หรือละคร การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  
  ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เปลี่ยนมาใช้ในปัจจุบัน ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่แตกต่างกัน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

กล่าวคือ ระดับความผูกพันต่อตราสินค้าในปัจจุบันในระดับที่มากกว่าจะท าให้มีความจงรักภักดีและความ
พึงพอใจต่อตราสินค้ามากกว่า และท าให้เปลี่ยนตราสินค้าน้อยและมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของทั้งผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง คือ 1) 
ปัจจัยด้านราคา 2) ปัจจัยด้านคุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3) ปัจจัยด้านการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีรุ่น
ใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) ปัจจัยทางด้านตราสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง 5) 
ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 6) ข้อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้จริงหรือการแนะน าสินค้า  

ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของทั้งผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง คือ  
1) ปัจจัยที่เก่ียวกับการเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าเดิม    2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
เพ่ือน คนรู้จักหรือคนในครอบครัว 3) การที่ผู้มีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
 
ค าส าคัญ:  การสื่อสารการตลาด, ความผูกพัน, การเปลี่ยนตราสินค้า, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 

Abstract 

Objectives of this research were to study marketing communication processed in 

Thailand by the two successful brands in smartphone market named Samsung and 

Iphone, customer engagement affecting to the brand switching and the factors influencing 

on brand switching. The study was the qualitative research using Documentary Research 

to study marketing communication derived from data collection broadcasted via internet 

and conducting In-depth interview to obtain information from the smartphone brand 

switchers who switched brand within 6 months and to classify interviewees into 3 groups 

according to the levels 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 follow, 

1.The marketing media used for marketing communication processed in Thailand of 

Samsung and Iphone were traditional media such as television, online media such as 

official website and viral clip, out of home media such as billboards ,public relation such 

as product-launch event and sales promotion. Moreover, Samsung focused on online 

media that provoked customer interaction through Samsung facebook fanpage ,product 

placement and activities for customer relation management and social responsibility.  
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2.The difference level in customer engagement with the current smartphone brand 

affected to the varied brand switching ,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 to switch brand. 

3.Factors influencing brand switching were price ,quality ,developed technology 

,outstanding feature, brand image ,actual user aspect and recommendation. Factors 

which didn’t have influence on brand switching were benefits from the previous brand 

,Influences of friends and family and celebrity endorsement. 

Keywords: Marketing communication, customer engagement ,brand switching, 

smartphone 

บทน า 

โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 ไปเรียบร้อย
แล้ว ด้วยการด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบันที่จะต้องด าเนินชีวิตอยู่นอกบ้านประมาณ    12 ชั่วโมงต่อวัน 
ฉะนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในต่างสถานที่ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงกลายเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ คนในปัจจุบันไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงแค่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันเพียงเท่านั้น แต่ยังใช้งานในการฟังเพลง ใช้งานอินเทอร์เน็ต การเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงการเล่นเกม ดังจะเห็นได้ว่าคนไทยมีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีการแข่งขันกันอย่างสูง
มาก เนื่องจากอุปสงค์ (Demand) ของผู้บริโภคที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายขึ้น แต่เนื่องจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องอาศัยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความ
แตกต่างของสินค้านั้นจึงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ทางบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าต่างๆจึง
จ าเป็นต้องสร้างตราสินค้าของตนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสายตาของผู้บริโภค ตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก
และอยู่ในใจของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ (Top of mind) จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับความไว้วางใจใน
การเลือกซื้อจากผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าต่างๆจึงพยายามที่จะสร้างตราสินค้าของ
ตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งหรือเพิกเฉยเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในตัวสินค้าเพ่ือที่จะได้เป็นตัวเลือกต้นๆของผู้บริโภค การสร้างตราสินค้าของแต่ละตราสินค้า
จึงต้องสร้างบุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) ที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างการจดจ าในใจของ
ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ (Advertising) การ
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ประชาสัมพันธ์ (Public relations)      การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การขายโดยบุคคล 
(Personal selling) การตลาดทางตรง (Direct marketing) และการสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 

อีกท้ังโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนตราสินค้าบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นการ
สร้างตราสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคนั้น การท า       การสื่อสารการตลาด
ต่างๆจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าของคู่แข่ง 
และนอกเหนือไปจากการสื่อสารการตลาดที่แต่ละตราสินค้าต่างแข่งขันกันในการดึงดูดใจลูกค้าให้หันมา
เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญมาก คือ การสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)            การสร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ผ่าน  “การสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันลึกซึ้งกับตราสินค้าคือการพยายามสร้างให้เกิด Customer 
Engagement (CE) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ลูกค้าจะเกิดความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional 
Attachment) มีความรักในตราสินค้านั้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับตราสินค้า และมีแนวโน้มที่จะ
ใช้ต่อไปในอนาคตจนชั่วชีวิตและหาลูกค้าเพ่ิมให้โดยความเต็มใจ” เป็นอีกทางหนึ่งที่ตราสินค้าควรให้ความ
สนใจ เนื่องจากหากตราสินค้าสามารถสร้างความผูกพันในระดับสูงจนเกิดเป็นความจงรักภักดีเพ่ือที่จะ
ป้องกันพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอ่ืนๆไปได้นั้นเอง ”                                     
(บุริม โอทกานนท์,2554) โดยตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้น าในด้านยอดขายมากที่สุด 
2 อันดับ อันได้แก่ ซัมซุง และไอโฟน ที่มีการท าการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้ยังคง
ครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงแนวคิดเรื่องความผูกพันของลูกค้าที่เป็นแนวคิดที่มี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันของลูกค้ากับตราสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งแนวคิดความผูกพันของลูกค้านั้นยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สร้างความจงรักภักดีให้เกิดกับลูกค้าที่จะสามารถป้องกันการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าได้อีกด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อ      การสร้างความจงรักภักดีจนท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้า เพ่ือท าให้ผู้ผลิตสินค้าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างความ
ผูกพันและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต อีกทั้งผู้วิจัยยังคงศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและปัจจัย
อ่ืนๆในการเปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันอีกด้วย โดยจะมุ่งไปที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าท่ีอยู่ในใจและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองคือซัม
ซุงและไอโฟน ตามล าดับ โดยผู้วิจัยจะศึกษาถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของทั้งสองตราสินค้า 
เพ่ือที่จะได้เป็นประโยชน์ในการน าไปวางแผนของผู้ผลิตสินค้าต่างๆในการเห็นความส าคัญของการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเปลี่ยนจากตราสินค้าเดิมมาใช้อีกตราสินค้าหนึ่ง และเป็น
แนวทางในการพัฒนาในด้านอ่ืนๆที่จะท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้าของตนในอนาคตต่อไป 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย  
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2. ศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการเปลี่ยนตราสินค้า  
3. ศึกษาถึงปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งออกเป็น 
2 วิธี คือ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่มี         การเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Statistics) ซึ่งถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์และน ามาใช้ตอบปัญหาน าวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2. การวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data)  เพ่ือศึกษาถึงความผูกพันของลูกค้าและปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง 
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมจาก 2 แหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล กล่าวคือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้าซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิง
ลึกเกี่ยวกับปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตรา
สินค้าภายในระยะเวลา 6 เดือน  จ านวน 12 คน 

  2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงที่สามารถสืบค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ต 
 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและ       ซัมซุงใน

ประเทศไทย สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 

 

 

ซัมซุง  ไอโฟน 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 
จากตารางเมื่ อ เปรียบเทียบการสื่ อสารการตลาดของซัมซุ งและไอโฟนจะเห็นได้ว่ า

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าซัมซุงใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายกว่าตราสินค้าไอโฟน โดยไอโฟน
และซัมซุงได้ท าโฆษณาผ่านสื่อหลักเหมือนกัน โดยโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ แต่ไอโฟนนั้นในช่วงแรกโฆษณา
โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับสิทธิ์ในการจ าหน่ายไอโฟนในประเทศไทย จนกระทั่ง
บริษัทการเปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 นั้น ที่ทาง
แอปเปิ้ลเริ่มเข้ามาท าการสื่อสารการตลาดเองเป็นครั้งแรก โดยการเลือกใช้สื่อโทรทัศน์นั้นเป็นการสร้าง
การตระหนักรู้ได้อย่างรวดเร็วและไปยังผู้บริโภคในวงกว้าง อีกทั้งสื่อโทรทัศน์ยังช่วยในการสร้างความ
น่าเชื่อถือของตราสินค้าได้อีกด้วย  

1.การโฆษณา  
- สื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์  
- สื่อออนไลน์ ได้แก่  

- แผ่นป้ายโฆษณาทางเว็บไซตเ์ทคโนโลยีและ
ชุมชนออนไลน์ต่างๆ (Banner) 

- เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
- เว็บไซต์ทีเ่ป็นทางการของ  ตราสนิค้า 

(Official Website)  
- การการท าการตลาดแบบ 

ไวรัล (Viral marketing) 
- โฆษณาแฝงผ่านการน าสินค้าไปแทรกอยู่ในรายการ

โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (Product Placement) 
- สื่อภายนอก เช่น โทรทัศน์ใน 
- รถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณากลางแจ้งบนชานชาลา

รถไฟฟ้า        บีทีเอส 

1.การโฆษณา  
- สื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์  
- สื่อออนไลน์ ได้แก่  

- เว็บไซต์ทีเ่ป็นทางการของ  ตราสนิค้า (Official 
Website)  

- การการท าการตลาดแบบไวรลั (Viral 
marketing) 

 
- สื่อภายนอก เช่น โทรทัศน์ในรถไฟฟ้า บีทีเอส ป้าย
โฆษณากลางแจ้งบนชานชาลารถไฟฟ้า        บีทีเอส 
 
 
 
 
 
 

2. การประชาสัมพนัธ ์
- การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเปิดตัวสินคา้ 
- การร่วมงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมทาง 

การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลย ี                            
- กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

2. การประชาสัมพนัธ ์
- การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเปิดตัวสินคา้ 

 
 
 
 
 

3. การส่งเสริมการขาย 
- การผ่อนช าระแบบไม่เสียดอกเบี้ย 
- การลดราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- การแจกของแถมเมื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที ่

3. การส่งเสริมการขาย 
- การผ่อนช าระแบบไม่เสียดอกเบี้ย 
- การลดราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเมื่อซื้อพร้อม

แพ็กเกจเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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 นอกจากนี้ซัมซุงและไอโฟนยังเน้นการใช้สื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การจัดท าเว็บไซต์ของ
ตนเองให้ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตราสินค้า อีกทั้งการท า
การตลาดแนวใหม่อย่างการตลาดแบบไวรัล โดยการน าคลิปวีดิโอเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เกิด
การส่งต่อกันจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายที่ทั้งสองตราสินค้าจัดท าขึ้น แต่สิ่งที่ซัมซุงท าเพ่ิมเติมมากกว่าก็
คือ การโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์เทคโนโลยีและชุมชนออนไลน์ต่างๆ (Banner) และการ
สร้างเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage)     “Samsung Mobile Thailand” ที่เป็นช่องทางในการ
สื่อสารกับลูกค้าของซัมซุงด้วย  

นอกจากนี้ซัมซุงยังใช้การโฆษณาแฝง โดยการน าผลิตภัณฑ์ของตนไปแทรกอยู่ในรายการโทรทัศน์
หรือละครต่างๆ ส าหรับการโฆษณาผ่านสื่อภายนอก ทั้งซัมซุงและไอโฟนเห็น   ความส าคัญของสื่อนี้และ
ท าการโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาในสถานที่ต่างๆที่คิดว่าลูกค้าของตนจะเดินทางผ่านหรือเห็นโฆษณา
เหล่านั้นได้บ่อยครั้ง 

ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้นซัมซุงและไอโฟน จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพ่ือให้ ผู้มีชื่อเสียง
และประชาชนได้เข้าชมและสัมผัสเครื่องเป็นครั้งแรก แต่ซัมซุงเน้นท าการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่า โดย
การเข้าร่วมงานที่เก่ียวกับกิจกรรมทางการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยี  อีกทั้งยังจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยให้ผู้บริโภคมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซัมซุง กาแล็คซี่ 
โน้ต สี่ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาร่วมประกวดภาพหมู่จากการใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายแบบเซลฟ่ีมุมกว้าง 
(Wide Selfie) ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต สี่ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท 
รวมถึง    การท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย เช่น โครงการ
เพ่ือสังคม “Samsung Hope for Children” และซัมซุง กาแล็คซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์ ช่วยเหลือเด็กไทยให้มี
สุขภาพดี เป็นต้น  

ส าหรับการส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ทั้งซัมซุงและไอโฟนเน้นการท าการส่งเสริมการขาย
โดยการผ่อนช าระแบบไม่เสียดอกเบี้ย รวมถึงการลดราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเม่ือซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมแพ็กเกจเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย     ซัมซุงยังมีการเพ่ิมการแจก
ของแถมเม่ือซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีมากกว่าไอโฟนด้วย 
 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้จากการค าถามคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเรื่องความผูกพันต่อตราสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน (Screening Questions) 

จากค าถามคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับความผูกพันต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้
ในปัจจุบันทั้งหมด 11 ข้อ ที่เป็นค าถามที่ใช้ในการค้นหาระดับความผูกพันของลูกค้า ซึ่งอธิบายการ
ตัดสินใจของลูกค้าต่อการใช้สินค้าของ Gallup (2006) (as cited in Muller, 2010) โดยข้อค าถาม 11 
ข้อ ได้แก่  
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การวัดความผูกพันด้านเหตุผล 
1.คุณมีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน

อย่างไร 
2.คุณมีความอยากท่ีจะเลือกใช้หรือซื้อซ ้าในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่

ในปัจจุบันอย่างไร 
3.คุณมีความอยากท่ีจะแนะน าในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน

ให้เพ่ือนหรือคนที่เก่ียวข้องอย่างไร 
การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ในระดับความเชื่อม่ันในตราสินค้า 

4.คุณสามารถเชื่อมั่นในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ 
5.คุณได้รับทุกอย่างที่ตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้บอกไว้ 

การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ในระดับความซ่ือสัตย์ในตราสินค้า 
6.คุณรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้

อยู่ในปัจจุบันนี้ 
7.ถ้าเกิดปัญหากับตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้     คุณ

สามารถได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจ 
 การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ในระดับความภูมิใจในตราสินค้า 
  8.คุณรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ 
  9.คุณรู้สึกว่าได้รับการให้เกียรติจากตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้ 
 การวัดความผูกพันด้านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้า 
  10.ตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นตราสินค้าที่เหมาะสม
ส าหรับคุณ 
  11.หากไม่มีตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  คุณจะรู้สึกอึดอัด
ใจ ล าบากใจ 

ผู้ให้ข้อมูลให้คะแนนค าถามในแต่ละข้อ ซึ่งผลที่ออกมานั้นจะท าให้ทราบถึงระดับ      ความผูกพัน
ที่แตกต่างกันออกไปของผู้ให้ข้อมูล โดยผลคะแนนของค าถามในแต่ละข้อยังแสดงถึงความรู้สึกของผู้ให้
ข้อมูลที่มีต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบันในแง่มุมต่างๆอีกด้วย  

สรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการส ารวจผ่านค าถามคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลที่
มีระดับความผูกพันสูงต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน      มีแนวโน้มที่จะตอบ
ค าถามทุกข้ออยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลตอบว่ามีความ       พึงพอใจโดยรวมในตรา
สินค้ามากถึงมากที่สุดและจะซื้อซ้ าในตราสินค้าเดิมในครั้งต่อไป   จะบอกต่อแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จัก
อย่างแน่นอน รู้สึกเชื่อม่ันในตราสินค้ามากและรู้สึกว่าได้รับทุกอย่างตามท่ีตราสินค้าบอกไว้ อีกทั้งยังรู้สึกว่า
ได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ รวมถึงเห็นว่าเป็นตราสินค้าเหมาะสม



 
6-9 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

กับตนมาก โดยจะรู้สึกอึดอัดใจหากไม่มี    ตราสินค้าท่ีเปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน  
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันปานกลาง มีแนวโน้มที่ตอบค าถามทุกข้ออยู่ในระดับปาน

กลางถึงสูง กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลตอบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมา
ใช้อยู่ในปัจจุบันปานกลางถึงมาก โดยคิดว่าจะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้า และรู้สึกภูมิใจ
และเป็นเกียรติในตราสินค้าปานกลาง และไม่รู้สึกอึดอัดใจมากนัก หากไม่มีตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันต่ าต่อตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ตอบค าถามทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลตอบว่าไม่พึงพอใจใน
ตราสินค้า โดยคิดว่าจะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้าน้อย และรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติในตรา
สินค้าปานกลางถึงต่ า และไม่รู้สึกอึดอัดใจมากนักหากไม่มีตราสินค้าท่ีเปลี่ยนมาใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
ส่วนที ่3 ผลการศึกษาปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง 

สรุปผลการศึกษาที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ามาก
ที่สุดของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความเห็นเป็นเอก
ฉันท์ โดยให้เหตุผลว่า ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพและตราสินค้า 
ดังนั้นการที่ราคาถูกจนเกินไป ก็ไม่ได้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลต้องการเปลี่ยนมาใช้ เนื่องจากราคาถูกมากเกินไป ท า
ให้คิดว่าคุณภาพไม่ดี ไม่น่าเชื่อถือ การตั้งราคาจึงต้องสอดคล้องกับคุณภาพไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป 

 รองลงมาคือ ปัจจัยที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้ให้ข้อมูลให้
เหตุผลว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ท าให้การใช้งานง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและตอบสนองความต้องการ
ได้ดีขึ้นเป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้า 

รวมถึงปัจจัยเรื่องตราสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง โดยผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า 
จุดเด่นนั้นต้องเป็นจุดเด่นที่ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ หากไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการใช้งาน ถึงจะมีจุดเด่นกว่าก็ไม่ได้ท าให้ตัดสินใจเปลี่ยน   ตราสินค้า  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าท าให้
ภูมิใจและดูดีขึ้นเวลาถือหรือใช้งาน ท าให้เป็นที่ยอมรับ และดูทันสมัย หรูหรา เหมือนเป็นเครื่องประดับ ถ้า
ตราสินค้าผู้ผลิตเป็นของประเทศชั้นน าและได้รับการยอมรับ ก็จะท าให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนและท า
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน  

ปัจจัยด้านข้อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้จริงหรือการแนะน าสินค้าในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 
3 กลุ่มมีความเห็นว่ามีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า ข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรง และมักจะค้นหาข้อมูลทั้งจากสื่อออนไลน์
และสอบถามจากคนรู้จัก แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับข้อมูลด้านลบที่ได้รับ ก็จะมีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่
จะตัดสินใจเชื่อหรือตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าด้วย  

รองลงมาอีกคือ ปัจจัยด้านตราสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ โดย
ผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า ความน่าเชื่อถือนั้นค านึงตั้งแต่ประเทศที่ผลิตที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีชื่อเสียง
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หรือน่าเชื่อถือในระดับใด รวมถึงการที่ผู้บริโภคยอมรับและเปลี่ยนมาใช้มากขึ้น การบริการหลังการขายที่
สะดวกและเข้าถึงได้ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะเปลี่ยนตราสินค้ามาใช้เช่นกัน ปัจจัยด้านการ
โฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าโฆษณามีส่วนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จนท าให้เกิด
ความสนใจ แต่ยังไม่สามารถท าให้ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้า ซึ่งให้ข้อมูลอีกว่าโฆษณาเป็นทางหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การหาข้อมูลเปรียบเทียบต่อไป และปัจจัยด้านการแนะน าจากผู้อ่ืน  โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าการ
แนะน าจากผู้ใช้จริง จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้
ข้อมูลยังหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบด้วย 

ส าหรับปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ามากที่สุดของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มคือปัจจัยด้านการ
ใช้เวลาในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าใหม่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า 
ปัจจุบันการหาข้อมูลสามารถท าได้ง่าย ไม่เสียเวลา และเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องท าอยู่แล้วเมื่อตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่  

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าเดิม โดยทั้ง 
3 กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าเดิมที่ใช้หลายตราสินค้าไม่ได้มีสิทธิประโยชน์
ใดๆให้ ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ให้ ก็ไม่ได้ใช้ จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้า 

รองลงมาอีกคือ ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เลย จะซื้อผ่านทางศูนย์บริการตามห้างสรรพสินค้า กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดเหล่านี้จึงไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนตราสินค้า ส่วนปัจจัยด้านอิทธิพลของเพ่ือน คนรู้จักหรือคนใน
ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่าจะตัดสินใจด้วยตัวเอง ยึดความคิดของตนเป็นหลัก ไม่สนใจว่าคนรอบข้าง
จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าใด แต่ผู้ให้ข้อมูลบางคนให้ข้อมูลว่า   การเห็นเพ่ือน คนรู้จักหรือคนใน
ครอบครัวใช้ ท าให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นถึงข้อดีข้อเสียได้เช่นกัน และปัจจัยด้านการที่ผู้มีชื่อเสียง เช่น 
นักแสดงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่า การที่นักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงใช้เป็นเพียง
การดึงดูดความสนใจ แต่ไม่ได้ท าให้ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ามาใช้ตาม แต่เน้นที่การใช้งานตอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลบางคน กล่าวว่าการที่นั กแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงใช้ตราสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใด มีผลท าให้ต้องการเปลี่ยนมาใช้ตาม และคิดว่าหากนักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงเลือกใช้ จึง
สรุปว่าตราสินค้านั้นต้องมีคุณภาพดี และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนด้วย 

 
อภิปรายผล 

การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 

การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงนั้น เนื่องจากเป็นตราสินค้าที่ยังไม่เป็น

ที่รู้จักของผู้บริโภคในช่วงแรกที่เข้าสู่ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงท าให้การสื่อสารการตลาดของซัมซุงนั้นเน้น

การใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) ของ Don E. Schultz (อ้างถึงใน Kotler 
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and Armstrong,1999, p.439) ที่กล่าวว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นการผสมผสานเครื่องมือ

สื่อสารมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน (Mass-media Advertising) การ

ขายโดยพนักงาน (Personal Selling)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ 

(Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และอ่ืน ๆ ดังนั้น 

การท าการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงจึงมีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย 

โดยโฆษณาเป็นสิ่งที่ ซัมซุงให้ความส าคัญมาก เพราะถือว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว ไม่ว่า

จะเป็นทางสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ สื่อภายนอก เช่น ป้ายประกาศตามสถานที่ต่างๆ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น 

ป้ายประกาศบนเว็บไซต์ (Banner) การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการขาย  

อีกทั้งซัมซุงยังสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ตระหนักรู้และจดจ าได้ง่ายด้วยการใช้กลยุทธ์น าบุคคลที่มี

ชื่อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์แนะน าและใช้สินค้า ท าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 

การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เกต เป็นนักแสดง

ที่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี และชอบเข้าสังคม มาชักชวนผู้บริโภคเข้ามาร่วมเป็นสังคมเดียวกัน

คือ สังคมกาแล็คซี่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต ซี. แคลแมน (as cited in Fill, 2002) ซึ่ง

อธิบายว่าเมื่อผู้รับข่าวสารได้พิจารณาเห็นว่าผู้ส่งข่าวสารมีลักษณะมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ก็จะท าให้เกิดอิทธิพล

เชิญชวนให้เกิดความคล้อยตามยอมรับ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “Identification” เป็นการพิสูจน์

หรือแสดงความเหมือนกัน หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งการพิสูจน์หรือแสดง

ความเหมือนกันดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเมื่อผู้รับข่าวสารได้รับการจูงใจอันเกิดจากลักษณะของผู้ส่งข่าวสารจึงได้

แสวงหารูปแบบความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้ส่งข่าวสารในสิ่งที่ตนยึดถือเป็นแบบฉบับเพ่ือแสดงความ

เหมือนกันหรือใฝ่ฝันที่จะเป็น เช่น ในแง่ของความเชื่อ ทัศนคติ  

ส่วนการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนนั้น ใช้การสื่อสารการตลาดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกนักับซัมซุง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้วยการ
จัดงานเปิดตัว การส่งเสริมการขายการลดราคาเครื่องพร้อมการการสมัครแพ็กเกจ แต่ส่วนใหญ่การสื่อสาร
การตลาดของไอโฟนในรุ่นแรกจนถึงไอโฟน ห้า ซีและไอโฟนห้าเอสจะท าโดยผู้ให้บริการเครือข่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับสิทธิ์ให้จ าหน่ายในไทย จนมาถึงไอโฟนรุ่น หกและหก พลัส ที่ไอโฟนเริ่มท าการ
สื่อสารการตลาดเอง แต่ก็จ ากัดเพียงแค่การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และสื่อป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ
เท่านั้น  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไอโฟนจะไม่ได้ท าการสื่อสารการตลาดอย่างหลากหลายหรือมากนักเมื่อ
เทียบกับซัมซุง แต่ไอโฟนก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดี เพราะไอโฟนใช้กลยุทธ์ตรา
สินค้าระดับโลก (Global Brand) ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสินค้าที่มีตราสินค้าสากลถือเป็นสินค้าที่มี
สัญลักษณ์ของมาตรฐานที่เป็นสิ่งที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งมีกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อได้โดยไม่ต้องมีข้อกังวล
ใดๆ เพราะเป็นตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเอง (สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

,2547) ด้วยกลยุทธ์นี้เองที่ยังคงท าให้ไอโฟนยังเป็นตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับความนิยมและ
ประสบความส าเร็จด้านยอดขายและส่วนครองตลาดในตลาดเช่นเดียวกับซัมซุง 

 
ความผูกพันในตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการสร้างความผูกพันกับลูกค้ามีความส าคัญมากในการสร้างความ
จงรักภักดีเพ่ือให้เกิดการซื้อซ้ าและไม่เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน โดยสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้าง
ความผูกพันนั้นมีผลในการสร้างและน าไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้า โดยSchiffman & Kanuk (2007, 
p.220) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจที่สม ่าเสมอและ
การซื้อหรือใช้บริการในตราสินค้าเดิมขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง เป็นการศึกษาถึงอุปนิสัยการซื้อหรือการใช้
บริการของผู้บริโภคและพบว่าตราสินค้าที่มีส่วนครองตลาดมากขึ้น เกิดจากกลุ่มของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการที่
มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  

โดยผลการวิจัยยังพบว่า ความผูกพันนั้นเกิดจากความรู้สึกพึงพอใจหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลได้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้านั้นแล้วประเมินว่าการใช้งานเป็นไปได้ดี เป็นไปตามที่ต้องการและคาดหวัง เมื่อ
เกิดความพึงพอใจก็จะท าให้ยังคงใช้ตราสินค้านั้นต่อไปและจะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรสชงพร โกมลเสวิน และธีรพล ภูรัต (2536, น.4-5) ที่สรุปว่า   โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะท า
การตัดสินใจซื้อสินค้าใดๆ หลังจากที่ได้มีการประเมินผลการใช้งานของสินค้านั้น (Product Performance) 
ก่อนที่จะซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคอาจจะตั้งความหวังเก่ียวกับคุณสมบัติการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในด้านใดด้าน
หนึ่ง หลังจากได้ทดลองใช้สินค้าแล้วผู้บริโภคก็จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงกับ
คุณสมบัติที่ได้คาดหวังไว้แต่แรก ตราสินค้าที่คุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับหรือดีกว่า
คุณสมบัติที่ผู้บริโภคได้คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและยังคงใช้ผลิตภัณฑ์นั้นต่ อไป ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็จะ
เกิด      ความไม่พึงพอใจขึ้น ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งนั้นเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้
ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น จากตัวเลือกหลายๆตัวมาใช้แล้วพบว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค และความพึงพอใจนั้นจะน าผู้บริโภคกลับไปซื้อผลิตภัณฑ์
นั้นมาใช้ซ้ าอีก (Repurchase) 

จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ระดับความผูกพันต่อตราสินค้าสูงจะท าให้ตราสินค้านั้นกลายเป็นตรา
สินค้าเดียวที่ผู้บริโภคจะใช้ กลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในชีวิตของเขา ถึงแม้ว่าจะมีตราสินค้าอ่ืนที่
เหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถแทนได้ ซึ่งถือว่ามีระดับความผูกพันในระดับที่สี่ คือ ตราสินค้า
ของฉัน (Passion) ในระดับนี้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าของตราสินค้าและการที่ได้มีตราสินค้านั้นๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ชีวิต ทั้งยังไม่สามารถทดแทนด้วยตราสินค้าอ่ืนได้  ถึงแม้จะเป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันก็
ตาม พูดง่ายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นของความว่า “ชอบ” กับค าว่า “รัก” นั่นเอง และคง
ไม่ใช่เป็นตราสินค้าอันดับแรกที่เลือกใช้ แต่กลับเป็นตราสินค้าเดียวที่ลูกค้าเลือกใช้ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2556) 
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ความแตกต่างของปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าไอโฟน  กับ
ตราสินค้าซัมซุง 

ส าหรับปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลที่เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนในปัจจุบันมีความเห็นแตกต่างจาก
ผู้ที่เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงในปัจจุบันว่ามีอิทธิพลในการเปลี่ยนตราสินค้ามากคือ ปัจจัยด้าน
เพ่ือน คนรู้จักหรือคนในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าไอโฟนใน
ปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าตราสินค้าไอโฟนสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มี
ความน่าเชื่อถือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาสูง ท าให้ลูกค้าที่ใช้ไอโฟนมีภาพลักษณ์ที่ดี ดูหรูหราเนื่องจาก
ใช้โทรศัพท์ที่มีราคาสูง ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดเป็นค่านิยมที่ว่าถ้าต้องการดูดี มีฐานะต้องใช้ตรา
สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน การที่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนได้รับอิทธิพลจากสังคมที่ใช้ไอโฟน และ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น การใช้สินค้าตราสินค้าเดียวกันเหมือนเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
เหมือนว่าพูดคุยภาษาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Assael (1998) ที่ว่า ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม (Environment influences) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ  การตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค อันได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี บรรทัดฐานในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมหรืออิทธิพลที่
ได้รับมาจากเพ่ือน สมาชิกในครอบครัวและกลุ่มบุคคลอ่ืนๆในสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schiffman & Kanuk (2000) และ Assael (1998) ที่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับ   กลุ่มคนที่คบค้าสมาคมด้วย เช่น 
เพ่ือน พ่อแม่ หรือ พ่ีน้อง เป็นต้น หรือที่เรียกว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือน (Family and 
Peer Group Influences) โดยครอบครัวจะเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลมากที่สุด 
เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันที่ให้ข้อมูลและปลูกฝังความเชื่อ และค่านิยมต่างๆให้กับบุคคล ส่วนอิทธิพล
ของเพ่ือนก็จะเกิดมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะสร้างทัศนคติและพฤติกรรมให้เกิดได้อย่างรวดเร็ว 
  ส าหรับปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลที่เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าซัมซุงในปัจจุบันมีความเห็น
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนตราสินค้าในครั้งนี้ คือ ปัจจัยด้านความมีจุดเด่นที่มากกว่าคู่แข่งของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง และเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีของซัมซุง รวมถึงราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับตรา
สินค้าคู่แข่ง ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ซัมซุง ซึ่งเป็น         การประเมินทางเลือกของ
ผู้บริโภค (Evaluation of alternative) โดยผู้บริโภคก็จะท าการประเมินตราสินค้าที่เป็นตัวเลือกทั้งหมด
จากคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อตนเอง (Kotler,2000) จากการที่ซัมซุงพยายามสร้างจุดเด่น
ในแต่ละรุ่นและสร้างความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืนๆ อีกทั้งจุดเด่นนั้นยังพยายามที่จะแก้ปัญหาและ
ช่วยให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น โดยผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่ได้คะแนนรวมสูงสุดหลังจากที่ได้ประเมินตราสินค้าต่างๆในแต่ละ
คุณสมบัติแล้ว ทั้งนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อตราสินค้าที่มีคุณสมบัติที่ผู้บริโภคเห็นว่าส าคัญโดดเด่นที่สุด 
บางครั้งผู้บริโภคจึงอาจน าคุณสมบัติเด่นมาชดเชยในคุณสมบัติด้อย เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวมี
ความส าคญัในสายตาของผู้บริโภคมากกว่า (Engel et al., 1993) 
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในมุมมองผู้ให้ข้อมูลที่เปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหรือเปลี่ยนตราสินค้าตามความต้องการของตน การสร้าง     ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์นั้นจึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริ โภคทางหนึ่ง แต่ส าหรับธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า การสร้าง              ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยการมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาจยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าที่ควรก่อนที่จะออกมาสู่ตลาด อีกทั้งการที่ตราสินค้าออกสินค้ามาหลากหลายและบ่อย
จนเกินไป ท าให้ผู้บริโภคคิดว่าอาจไม่ได้รับการดูแลในการบริการหลังการขายอย่างเพียงพอ รวมถึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กลายเป็นไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมีรุ่นใหม่ๆท่ีเข้ามา  

ข้อเสนอแนะ  
1. จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้เกิดในระดับสูง จะท าให้ลูกค้ามี

แนวโน้มที่จะมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อซ้ าและไม่เปลี่ยนไปใช้  ตราสินค้า
อ่ืน ดังนั้นผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของตนเพ่ือจะ
เป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันการเปลี่ยนตราสินค้าของลูกค้า 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อสินค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่จะสร้างความผูกพันซึ่ง
น าไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้า ดังนั้นความพึงพอใจต่อการใช้งานและประสิทธิภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามท่ีลูกค้าคาดหวังในการใช้งานสินค้าว่าจะต้องเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
เกิดความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงควรเน้นการผลิตสินค้าที่ดีมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเพ่ือจะเป็นการสร้างความจงรักภักดี
และป้องกันให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนตราสินค้า 

3. จากผลการวิจัยพบว่า โฆษณานั้นไม่ได้มีอิทธิพลในการท าให้ลูกค้าใหม่เปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่โฆษณาจะมีผลให้ลูกค้าที่มีความผูกพันในระดับสูงเท่านั้นที่จะคงใช้สินค้าอยู่และไม่
เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืน ดังนั้นหากผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการที่จะท าให้การ
โฆษณาของตนมีประสิทธิภาพและท าให้โฆษณามีส่วนส าคัญที่จะท าให้ลูกค้ายังคงใช้สินค้าต่อและไม่
เปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอ่ืนก็จ าเป็นต้องสร้างความผูกพันต่อลูกค้าของตนในระดับสู ง โดยท าโฆษณาให้
น่าสนใจเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของโฆษณามากขึ้น 

4. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้
ความสนใจ เนื่องจากตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ดี มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือนั้นจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ไว้วางใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดีหลังจากเปลี่ยนมาใช้ และภาพลักษณ์ที่ดีสอดคล้องกับบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกมีความผูกพันกับตราสินค้าซึ่งจะน าไปสู่ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ดังนั้น 
ผู้ประกอบการตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค ซึ่ง
ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นสามารถสื่อออกมาทาง การสื่อสารการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท าโฆษณาที่
แสดงออกถึงตราสินค้าที่สอดคล้องกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ การสร้าง
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ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านงานแสดงสินค้าหรือการประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจ
และมีความน่าเชื่อถือ  เป็นต้น 

5. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้าในระดับต่ านั้น
คือ การส่งเสริมการขาย เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผูกพันกับ          ตราสินค้าจึงไม่สนใจ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ หรือการโฆษณา ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการจะสามารถดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้
เปลี่ยนมาใช้สินค้าของตนได้นั้น การท ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีความน่าสนใจและมีความคุ้มค่ามากกว่า 
จึงเป็นวิธีที่จะท าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้เกิดความต้องการที่จะทดลองเปลี่ยนตราสินค้ามาใช้สินค้าได้ 

6. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการที่ผู้มีชื่อเสียง เช่น นักแสดง  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ได้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภค แต่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะสนใจโฆษณาในแง่มุมของการ
รับรู้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆหรือรุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงคุณสมบัติเด่นๆของแต่ละรุ่นนั้นๆ ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการจะท าการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากต้องการใช้
นักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในการดึงดูดความสนใจนั้น อาจท าให้การสื่อสารการตลาดน่าสนใจมากขึ้น แต่
ไม่ได้ท าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะขาดไม่ได้
ในการสื่อสารการตลาดนั้น ควรมี   การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะท าให้ผู้บริโภครู้จักและ
รู้สึกสนใจจนน าไปสู่      การเป็นตัวเลือกหนึ่งเมื่อต้องการเปลี่ยนตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพียงไม่กี่คน 
ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป หากต้องการให้ข้อมูลสามารถอ้างอึงถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากขึ้น จึง
ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย เพ่ือที่จะได้ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก  

2. การวิจัยครั้งนี้ ส าหรับในส่วนของการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของ     ตรา
สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าซัมซุงกับไอโฟนนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสารเพ่ือสรุปเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดของทั้งสองตราสินค้า เนื่องจากในปัจจุบันไอโฟนเพ่ิงจะจัดตั้งสาขาที่เป็นของตนเองใน
ประเทศไทยและยังไม่ท าการสื่อสารการตลาดเองมากเท่าที่ควร ดังนั้ นในอนาคตเพ่ือที่จะได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของทั้งสองตราสินค้าที่เป็นผู้น าด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างชัดเจนมากขึ้น 
ควรจัดท าการสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของทั้งสองตราสินค้า
ด้วย 
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