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การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาการใช้ การสื่ อ สารการตลาดของ
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซัม ซุง ในประเทศไทย 2) ศึก ษาระดับ ความผูก พัน ของลูก ค้ า ผู้ใ ช้
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า 3) ศึกษาถึงปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงโดยระเบียบวิธีวิจยั ใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 เป็ นการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ข้อ มูล จากเอกสารต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาด และส่วนที่ 2 ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ที่มีหน้ าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการสื่อสาร
การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงและจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เปลี่ยนตราสินค้ าภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คนตามระดับ
ความผูกพัน กล่าวคือ 1) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง 2) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าในระดับปานกลาง และ 3) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า เกี่ยวกับ
ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผลการวิจัย มีดัง นี ้ ส่ว นที่ 1 ของผลการศึกษาพบว่า การใช้ ก ารสื่อสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ตในช่วงเวลา
ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ มีดงั นี ้ คือ 1) การ
โฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้ แก่ โทรทัศน์ 2) สื่อออนไลน์ ได้ แก่ เว็บไซต์ที่เป็ นทางการของตราสินค้ า
การทํ า การตลาดแบบไวรั ล 3) สื่ อ ภายนอกได้ แ ก่ ป้ ายโฆษณาตามสถานที่ ต่า งๆ 4) การ
ประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ การจัดงานเปิ ดตัวสินค้ า 5) การส่งเสริ มการขายได้ แก่ การผ่อนชําระแบบไม่
เสียดอกเบี ้ย การลดราคาเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแจกของแถมเมื่อซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

(4)
นอกจากนี ้ซัมซุงยังใช้ สื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค แฟนเพจ โฆษณาแฝงผ่านการนําสินค้ าไปแทรก
อยู่ในรายการโทรทัศน์หรื อละครการประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรม
สร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า ผลจากการสัมภาษณ์ของผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร
ั้
การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง สรุ ปได้ ว่า ซัมซุงใช้ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ทงฟรี
ทีวีและทีวีดิจิทลั คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 50% รองลงมาคือสื่อออนไลน์ คิดเป็ น 40% ที่เหลือ 10%
จะเป็ นสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร กล่าวคือ ยังคงใช้ ทกุ สื่อแต่ในสัดส่วนที่น้อยลงส่วนผล
จากบทสัมภาษณ์ของอดีตรองประธานฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทแอปเปิ ล้ สามารถสรุปได้ ว่าบริ ษัท
แอปเปิ ้ลใช้ กลยุทธ์ การให้ ข้อมูลกับผู้บริ โภคเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยพยายามเน้ นว่าทําไมต้ องมี
อุปกรณ์ นีแ้ ละอุปกรณ์ นี ้ช่วยพัฒนาชีวิตของผู้บริ โภคได้ อย่างไร และการแถลงข่าวเปิ ดตัวสินค้ า
ส่วนที่ 2 ของผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เปลี่ยนมาใช้ ในปั จจุบันที่ แตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่
แตกต่างกันกล่าวคือระดับความผูกพันต่อตราสินค้ าในปั จจุบนั ในระดับที่มากกว่าจะทําให้ มีความ
จงรักภักดีและความพึงพอใจต่อตราสินค้ ามากกว่า และทําให้ เปลี่ยนตราสินค้ าน้ อยและมีแนวโน้ ม
ที่จะซื ้อซํ ้า 3) ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของทัง้ ผู้ใช้
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซัม ซุ ง คื อ 1) ปั จ จัย ด้ า นราคา 2) ปั จ จัย ด้ า นคุณ ภาพของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3) ปั จจัยด้ านการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย 4) ปั จจัย
ทางด้ านตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง 5) ปั จจัยทางด้ านภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้ า 6) ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าส่วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของทังผู
้ ้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง คือ 1) ปั จจัยที่เกี่ยวกับ
การเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิม 2) ปั จจัยที่เกี่ยวกับเพื่อน คนรู้จกั
หรื อคนในครอบครัว 3) การที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4) ตราสินค้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสนิ ค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่น
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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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สําเร็ จลุล่วงได้ เนื่องจากผู้เขียนได้ รับความช่วยเหลือในการให้ ข้อมูล คําปรึ กษา
ข้ อแนะนํา ความคิดเห็นและกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณบุญสืบ จันทร์
แจ่มศรี ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลค
โทรนิคส์ จํากัด และผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 24 ท่านที่กรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ ทําให้
การศึกษาครัง้ นี ้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุ จิต ผู้ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
และอาจารย์ ผ้ ูควบคุมวิทยานิพนธ์ ของผู้เขียน ที่ได้ กรุ ณาสละเวลาให้ คําปรึ กษา ข้ อชี แ้ นะและ
้
ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือและ
ข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการทําวิทยานิพนธ์ ในทุกขันตอน
กําลังใจแก่ผ้ เู ขียนในการทําวิทยานิพนธ์ เล่มนี ้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุหงา ชัยสุวรรณและรองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส ที่ ได้ กรุ ณาให้ คําแนะนําใน
การศึกษาครัง้ นี ้รวมทังกรุ
้ ณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นแห่ ง คณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละนวัต กรรมการจัด การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ ถ่ายทอดและสร้ างความรู้ให้ แก่ผ้ เู ขียน และขอขอบพระคุณ
เจ้ าหน้ าที่ของคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการทุกท่าน โดยเฉพาะพี่ดาวและพี่รอง ที่ได้
ให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนๆนิเทศ
นิด้า รุ่น 2 ที่รักทุกคน สําหรับกําลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้ มาโดยตลอด
ท้ ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็ จทังหมดจากการทํ
้
าวิทยานิพนธ์ นี ้
แด่คณ
ุ ปวดี กนกประจักษ์ คุณจิรพันธุ์ กนกประจักษ์
ผู้ซงึ่ เป็ นคุณแม่และคุณพ่อของผู้เขียน
คุณสุชาดา ถาวรสุทธิ์ คุณสุธิดา ถาวรสุทธิ์ ผู้ซึ่งเป็ นคุณป้าและน้ องสาวของผู้เขียนและคุณโอ ที่
เป็ นผู้ส่งเสริ ม สนับสนุน กระตุ้นเตือนและเป็ นกําลังใจ ตลอดจนเป็ นแรงใจที่สําคัญยิ่งของผู้เขียน
ตลอดมา จนทําให้ การศึกษาครัง้ นี ้ประสบผลสําเร็จได้ ตามที่ตงใจ
ั้
ชโรฌา กนกประจักษ์
กรกฎาคม 2558
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2.4 แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค
(Consumer Behavior and Consumer Decision Making Process)
2.5 แนวคิดเรื่ องทัศนคติ (Attitude)
2.6 แนวคิดเรื่ องความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของผู้บริโภค (Consumer
Satisfaction and Consumer Dissatisfaction)
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22
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34
41
52
63
67
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2.7 แนวคิดเรื่ องตราสินค้ าสากล (Global Brand)
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.9 กรอบแนวคิดในการวิจยั
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 แหล่งข้ อมูล
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดของตราสินค้ าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย
4.2 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก กิจกรรมเพื่อสังคมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง
ภาคผนวก ข คําถามคัดกรองผู้ให้ ข้อมูลเพื่อวัดระดับความผูกพันของผู้ให้ ข้อมูล
ภาคผนวก ค ภาพผู้วิจยั ถ่ายกับผู้ให้ สมั ภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อการ
การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง
ประวัตผิ ้ ูเขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1 แสดงยอดขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 อันดับในโลกในไตรมาสที่สามของ
ปี 2013 และไตรมาสที่สามของปี 2014
1.2 แสดงส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อน
ที่รายใหญ่ใน ไตรมาสที่สามของปี 2013 และไตรมาสที่สามของปี 2014
5.1 ตารางเปรี ยบเทียบการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน
และซัมซุง
5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันสูง ปานกลาง
และตํ่ากับปั จจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
5.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันสูง ปานกลาง
และตํ่ากับปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน้ า
13
13

237
240
243

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

สถิตกิ ารใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทย
สถิตกิ ารใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรไทย
สถิตกิ ารรับรู้โฆษณาประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย
ส่วนแบ่งมูลค่าของกําไรจากผลประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทผู้จําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่
ส่วนแบ่งมูลค่าของกําไรจากผลประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2013
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทผู้
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนและตราสินค้ าซัมซุง
สถิตกิ ารเปลี่ยนตราสินค้ าของคนไทยที่มีตอ่ กลุม่ ธุรกิจ สินค้ าและบริการ
ภาพยนตร์ โฆษณาชุด เพราะอะไร "ชมพู"่ ถึงยอมรับ Samsung Galaxy
ส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทวั่ โลกแบ่งตามตราสินค้ า
ระดับความผูกพันด้ านอารมณ์ของลูกค้ าต่อตราสินค้ าในรูปแบบของคําถาม
มุมมองของผู้บริ โภคและมุมมองของนักการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค
แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริ โภค
แบบจําลองอย่างง่ายของพฤติกรรมผู้บริโภค
แบบจําลองการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของผู
้
้ บริโภค
แบบจําลองการตัดสินใจที่แตกต่างกันตามระดับความเกี่ยวพัน
แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริ โภค 4 ประการ
การเกิดทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว
กรอบแนวคิดในการวิจยั
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46
53
54
56
57
60
62
67
73
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4.1 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ เอสทางโทรทัศน์
4.2 การส่งเสริมการขายของซัมซุงรุ่นกาแล็คซีเ่ อส
4.3 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ตที่ทําโดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เอไอเอส ทางโทรทัศน์
4.4 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต ทางโทรทัศน์ชดุ “Galaxy Note Commercial 1
(Sub TH)”
4.5 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต ทางโทรทัศน์ชดุ “Galaxy Note Commercial 2
(Sub TH)”
4.6 บรรยากาศงาน “Samsung Blue Galaxy Night”
4.7 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สาม ชุด “Welcome to Samsung Galaxy S3
Society”
4.8 บรรยากาศงาน Samsung Mobile Unpacked Bangkok 2012 เพื่อเปิ ด
ตัวซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สอง
4.9 โฆษณาทางโทรทัศน์ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ส สอง ชุด “คิดอะไร ทําได้ เลย”
4.10 โฆษณาทางโทรทัศน์ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สอง ชุด “โน้ ต อุดม เลิกเดี่ยว”
4.11 การส่งเสริ มการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่นกาแล็คซี่ เอส สาม และ
กาแล็คซี่ โน้ ต สอง ในงาน Mobile Expo Showcase 2012
4.12 การส่งเสริ มการขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง รุ่นกาแล็คซี่ เอส
สาม ในงาน Commart Comtech
4.13 โฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สี่ ชุด “เพราะอะไร "ชมพู"่
ถึงยอมรับ Samsung Galaxy”
4.14 โฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สี่ ชุด “S-Translator
ต่างภาษาก็เข้ าใจกัน”
4.15 โฆษณาซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สาม ชุด “โน้ ส อุดม อวดโฉม Galaxy
Note 3 ใหม่”
4.16 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สาม ชุด “Sweet Dream”
4.17 การส่งเสริมการขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส สี่ในงาน
Thailand Mobile Expo 2013
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4.18 การส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส สี่ ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน
4.19 การส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส สี่และกาแล็คซี่
โน้ ต สาม ในช่วงฤดูร้อน ปี 2014
4.20 บรรยากาศงานเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า
4.21 โฆษณาทางโทรทัศน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่นกาแล็คซี่ เอส ห้ า
ชุด “Ultra Power Saving Mode”
4.22 บรรยากาศการเปิ ดตัวซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ภายในงาน Thailand
Mobile Expo 2014 โดยมีเจนี่ เทียนโพธิ์สวุ รรณเข้ าร่วมเปิ ดตัวด้ วย
4.23 โฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “เขียนให้ ชีวิต
เป็ นได้ มากกว่าที่คดิ ”
4.24 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “สมาร์ ทโฟนที่สื่อทัว่ โลกให้ การยอมรับ”
4.25 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “Galaxy Note 4 ให้ ทกุ ภาพชีวิต
เป็ นได้ มากกว่าที่คดิ ”
4.26 ภาพจากแคมเปญ “4 Notes with Note 4” ที่กรุงเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี
4.27 ไวรัล คลิป ชุด “หนึง่ กําลังใจดีๆ สําหรับคนที่กําลังท้ อ” (A Story of
Friendship and Hope)
4.28 การส่งเสริมการขายส่งท้ ายปี 2014 ของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่
4.29 การส่งเสริมการขาย “ซัมซุงใจดีผอ่ นให้ 1 เดือน” ของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่
4.30 กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่
4.31 ตัวอย่างโฆษณาบนเว็บไซต์ mxphone
4.32 ตัวอย่างภาพยนตร์ โฆษณาบนเว็บไซต์ยทู ปู ก่อนที่จะเข้ าไปชมคลิปวีดโิ อ
ที่ผ้ เู ข้ าชมเลือก
4.33 เฟชบุ๊คแฟนเพจ “Samsung Mobile Thailand”
4.34 โฆษณาไอโฟน 3G โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู
4.35 โฆษณาไอโฟน 3GS โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทค
4.36 โฆษณาไอโฟน 4 โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู เอช
4.37 โฆษณาไอโฟน 4 โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทค
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4.38 การส่งเสริมการขายแบบลดราคาค่าเครื่ องเมื่อสมัครแพ็กเกจของ
ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทค
4.39 การส่งเสริมการขายแบบลดราคาค่าเครื่ องเมื่อสมัครแพ็กเกจของ
ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู เอช
4.40 ภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัวไอโฟน สี่ เอสโดยทรูมฟู เอช ที่มีชื่อ
งานว่า “Grand Opening iPhone 4S by TrueMove H 3G+”
4.41 ภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัวไอโฟน สี่ เอสโดยเอไอเอส ที่มีชื่อ
งานว่า “The First Experience with iPhone 4S by AIS”
4.42 การตลาดแบบไวรัล ชุด “ภารกิจสุดระทึก iPhone 5 กับ AIS 3G”
4.43 การส่งเสริมการขายของไอโฟน ห้ า ที่ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ทรูมฟู โดยการนําโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่ องเก่ามาแลกรับส่วนลด
ในการซื ้อไอโฟน ห้ า
4.44 โฆษณาไอโฟนห้ า เอสและไอโฟน ห้ า ซี ชุด “เป็ นเจ้ าของ iPhone 5s
และ iPhone 5c จาก AIS ได้ แล้ วทัว่ ประเทศ”
4.45 การส่งเสริมการขายไอโฟน ห้ า เอสและไอโฟน ห้ า ซีที่ทําโดยผู้ให้
บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส โดยลดราคาค่าเครื่ องเมื่อ
ลูกค้ าเปลี่ยนเครื อข่ายมาใช้
4.46 โฆษณาชุด “iPhone 6-Duo” ที่หน้ าจอแสดงวันที่เป็ นภาษาไทยชัดเจน
4.47 โฆษณาชุด “iPhone 6-Duo” แสดงหน้ าจอผู้ที่ตดิ ต่อบ่อย ที่มีการเปลี่ยนภาพ
จากต้ นฉบับและใช้ ชื่อคนไทยและแอปพลิเคชัน่ อากาศใช้ กรุงเทพฯขึ ้นมา
อยูอ่ นั ดับแรกในขณะที่โฆษณาต้ นฉบับจะเป็ นเมือง Cupertino
4.48 โฆษณาชุด “iPhone 6-Duo” ด้ านล่างมีคําเตือนตักอักษรสีเทาที่ระบุวา่
“แอปพลิเคชัน่ มีอยูใ่ น App Store ฟั งก์ชนั่ การแสดง 3 มิติ ยังไม่สามารถใช้
งานได้ ในไทย”
4.49 โฆษณาชุด “Health” ที่มีการแสดงผลเป็ นภาษาไทย เผยแพร่โดย
แอปเปิ ล้ ทางโทรทัศน์
4.50 โฆษณาชุด “Cameras” ที่มีการแสดงผลเป็ นภาษาไทย เผยแพร่โดย
แอปเปิ ล้ ทางโทรทัศน์
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4.51 โฆษณาชุด “Huge” ที่มีการแสดงผลเป็ นภาษาไทยเผยแพร่โดยแอปเปิ ล้ ทาง
โทรทัศน์
4.52 ป้ายโฆษณาไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดนิ
สถานีพหลโยธินโดยแอปเปิ ล้
4.53 ภาพบรรยากาศงาน “Best for the Best” เพื่อเปิ ดตัวและส่งมอบไอโฟน
หกและไอโฟน หก พลัสที่จดั โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทรูมฟู เอช
4.54 การส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคาเครื่ องไอโฟน หกและไอโฟน หก
พลัสที่ทําโดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส เมื่อซื ้อ
พร้ อมสมัครแพ็กเกจหรื อเซ็นสัญญา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเสมือนปั จจัยที่ 5 ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่
20 ไปเรี ย บร้ อยแล้ ว ด้ ว ยการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในปั จ จุบัน ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู่น อกบ้ า น
ประมาณ 12 ชัว่ โมงต่อวัน ฉะนันการติ
้
ดต่อสื่อสารระหว่างกันในต่างสถานที่ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ทนั สมัยจึงกลายเป็ นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ ซึง่ จากการสํารวจของบริ ษัท
เทเลนอร์ กรุ๊ ป (TNS) ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม ข้ อมูลและสื่อระดับโลก จัดทําการสํารวจ Mobile
Life ประจําปี พ.ศ. 2556 ที่แสดงถึงอัตราการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทยในปั จจุบนั ซึง่ อัตรา
การใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่อยู่ที่ 36% และยังเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่สามของปี พ.ศ.
2556 มีการสร้ างสถิติใหม่ โดยเพิ่มขึ ้นถึง 29.1% จาก 7.1 ล้ านเครื่ อง เป็ น 8 ล้ านเครื่ อง
(ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556) จากการที่ผ้ บู ริ โภคคนไทยเริ่ มมีความรู้ความเข้ าใจในการใช้ งาน
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ม ากขึ น้ นั น้ ส่ ง ผลให้ คนไทยหั น มานิ ย มใช้ งานเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
(Social network) และบริ การด้ านข้ อมูล (Data) ซึ่งสําหรั บตลาดที่มีอัตราการเป็ นเจ้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียง 36% อย่างประเทศไทยแล้ ว ถือว่าคนไทยเป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ในอัตราที่สงู โดยมีผ้ ใู ช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 19% เข้ าสู่เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านโทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ ทุกวันและตัวเลขนัน้ ขึน้ ไปถึง 49% สําหรั บโทรศัพ ท์ เ คลื่อนที่ ที่ ทันสมัย
(Smartphone) จึงไม่น่าแปลกใจที่กรุ งเทพมหานครถูกจัดให้ เป็ นเมืองที่มีอตั ราการใช้ งานข้ อมูล
เพื่อเข้ าเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นอันดับหนึ่งของโลกและการส่งข้ อความผ่านทางแอปพลิเคชั่น
เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) ยังเป็ นวิธีใหม่ที่ผ้ ใู ช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เลือกใช้
เพื่อส่งข้ อความถึงกันอีกด้ วย
ซึง่ สอดคล้ องกับบริษัทซิสโก้ (Cisco) บริษัทเทคโนโลยีเครื อข่ายรายใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก
ได้ จดั ทํารายงานเกี่ยวกับผลสํารวจที่ชื่อว่ารายงาน Cisco Connected World Technology ซึง่
มอบหมายให้ บริษัท Insight Express ซึง่ เป็ นบริษัทวิจยั ตลาดอิสระในสหรัฐอเมริกาในการสํารวจ
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ความคิดเห็นของนักศึกษาและคนทํางานอายุ 18 ถึง 30 ปี จํานวน 1,800 คนใน 18 ประเทศ
รวมทังประเทศไทย
้
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมของคนรุ่นเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือ คนที่
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2537 ซึง่ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี เป็ นกลุม่ คนที่เติบโตมาพร้ อม
กับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพฤติกรรมกล้ าแสดงออก มีความเป็ นตัว
ของตัวเองสูง มีความอดทนตํ่า ชอบการเปลี่ยนแปลง (พรรณวดี สถิ ตถาวร และประจวบ
เพิ่มสุวรรณ, 2553) ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตและอุปกรณ์พกพาเพื่อเชื่อมต่อ พบว่า 90% ของคนรุ่ นนี ้
ทัว่ โลกใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อดูข่าวคราวในอีเมล์ (E-mail) ข้ อความ (Message) และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ก่อนจะลุกจากเตียงนอนเฉพาะประเทศไทยนันพฤติ
้
กรรมดังกล่าวสูงถึง
98% จากร่างกายมนุษย์มีกระดูกทังหมด
้
206 ชิ ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจเปรี ยบได้ กบั กระดูกชิ ้นที่
207 สําหรับคนเจนเนอเรชัน่ วายที่สองในห้ าคนระบุว่ารู้สกึ กระวนกระวายเหมือนมีอะไรบางอย่าง
ขาดหายไปจากชีวิตถ้ าไม่ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อทุกที่ทกุ เวลา (ไทยรัฐออนไลน์, 2556)
แม้ ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็ นอุปกรณ์สําคัญในการเข้ าถึงโลกดิจิทลั (Digital) ได้ ง่ายขึ ้น
แต่การเชื่อมต่อส่วนใหญ่ไม่ได้ มาจากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตของเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่
้ ่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านระบบไวไฟ (Wifi)
มีเพียง 39% เท่านันที
้ ่ใช้ งานดังกล่าว ส่วนที่เหลือนันเชื
และที่ น่ า สนใจคื อ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ริ่ มมี ร าคาถู ก ลงในปั จจุ บั น พบว่ า 56% ไม่ ไ ด้ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต แต่อาจจะมีการใช้ งานอื่นๆ เช่น กล้ องถ่ายรูป ใช้ งาน
แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ (ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ก)
นอกเหนื อจากนี ย้ ังมีการใช้ งานในการฟั งเพลง ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต รวมถึงการเล่นเกม
ดังจะเห็นได้ จากผลสํารวจ ดังภาพที่ 1.1 ที่แสดงถึง 10 คุณสมบัติหรื อการใช้ งานที่คนไทยนิยมใช้
งานมากที่สุดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีการใช้ งานอื่นๆนอกเหนือจากการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ด้ วย ดังนี ้ จะเห็นได้ วา่ 3 อันดับแรกของการใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ การใช้ งานที่มากที่สดุ
เป็ นอันดับแรกคือการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว (Video) คิดเป็ นร้ อยละ 89 อันดับที่สองคือ
การฟั งเพลง คิดเป็ นร้ อยละ 88 อันดับสามคือการเล่นเกม คิดเป็ นร้ อยละ 80 ต่อมาเป็ นการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้ อยละ 78 การส่งข้ อความคิดเป็ นร้ อยละ 72 การใช้ งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 71 การใช้ งานแอปพลิเคชัน่ (Application) คิดเป็ นร้ อยละ 68 ต่อมาเป็ น
การส่งข้ อความแบบทันทีผ่านทางแอปพลิเคชัน่ คิดเป็ นร้ อยละ 63 การเชื่อมต่อแบบไร้ สายคิดเป็ น
ร้ อยละ 56 และน้ อยที่สดุ คือการส่งข้ อความมัลติมีเดีย (Multimedia) คิดเป็ นร้ อยละ 54 จาก
การสํารวจนี ้พบว่าปั จจุบนั การใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ มีการใช้ งานที่หลากหลายไม่ใช้ เพียง
เพื่อการติดต่อสื่อสารเพียงเท่านัน้ แต่ยงั ใช้ งานในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมากขึ ้นด้ วย
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ภาพที่ 1.1 สถิตกิ ารใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทย
แหล่ งที่มา: ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ก.
อีกทังจากผลการสํ
้
ารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่ได้ จดั ทําการสํารวจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อนตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 และได้ ทําการสํารวจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจํ า ทุ ก ปี เกี่ ย วกั บ จํ า นวนประชากรที่ ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เน็ ต และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงพฤติกรรมการใช้ (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2556)
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ภาพที่ 1.2 สถิตกิ ารใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรไทย
แหล่ งที่มา: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2556.
ตามภาพที่ 1.2 จะเห็นได้ ว่าคนไทยมีการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ปี
พ.ศ.2552 จนถึงปี พ.ศ.2556 โดยในปี 2552 มีผ้ ใู ช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็ นร้ อยละ 56.8 ปี 2553
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 61.8 ปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 66.4 ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70.2 และใน
ปี 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 73.3 รวมถึงการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตก็มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2556)
ด้ วยเหตุนี ้ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีการแข่งขันกัน
อย่างสูงมาก เนื่องจากอุปสงค์ (Demand) ของผู้บริ โภคที่มากขึ ้นอย่างรวดเร็ วและหลากหลายขึ ้น
แต่เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องอาศัยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความแตกต่ า งของสิ น ค้ า นัน้ จึ ง ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งกั น มากนัก ทางบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าต่างๆ จึงจําเป็ นต้ องสร้ างตราสินค้ าของตนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับใน
สายตาของผู้บริ โ ภค เนื่ อ งจากสิ น ค้ า อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นัน้ นอกเหนื อ ไปจากตัว สิน ค้ า (Product)
การออกแบบ (Design) และประโยชน์ที่ตอบสนองความต้ องการ (Functional Benefit) ในตัว
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แล้ ว การบริ การหลังการขายเป็ นสิ่งที่ ผ้ ูบริ โภคคํานึงถึงเป็ นอย่างมาก ดังนัน้
การตัดสินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคจึงต้ องคํานึงถึงการดูแลและซ่อมแซม รวมถึง
การพัฒนาซอฟแวร์ (Software) ต่างๆ ในอนาคตด้ วย ตราสินค้ าที่ เป็ นที่ ร้ ู จักและอยู่ในใจของ
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ผู้บริ โภคเป็ นอันดับต้ นๆ (Top of Mind) จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะได้ รับความไว้ วางใจในการเลือก
ซื ้อจากผู้บริโภค ดังนันผู
้ ้ ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าต่างๆ จึงพยายามที่จะสร้ างตราสินค้ าของ
ตนให้ เป็ นที่น่าเชื่อถือและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับผู้บริ โภคได้ ว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ ้งหรื อเพิกเฉย
เมื่อเกิดความผิดพลาดในตัวสินค้ าเพื่อที่จะได้ เป็ นตัวเลือกต้ นๆ ของผู้บริ โภค การสร้ างตราสินค้ า
ของแต่ละตราสินค้ าจึงต้ องสร้ างบุคลิกภาพของตราสินค้ า (Brand Personality) ที่แตกต่างกันเพื่อ
สร้ างการจดจําในใจของผู้บริ โภคโดยใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณาผ่าน
สื่อต่างๆ (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริ มการขาย (Sales
Promotion) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ
การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship)
มายด์แชร์ (Mindshare) และมิลวาร์ ด บราวน์ (Millward Brown) ได้ สํารวจความ
ความเห็นผู้บริ โภคแบบออนไลน์ เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการรับรู้ โฆษณาของกลุ่มสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ จากการสํารวจต่อเนื่องในช่วงวันที่ 1-10 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีผ้ ูร่วมตอบ
แบบสอบถามถึง 300 คน จาก 3 จังหวัด คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ และขอนแก่น คิดเป็ นจังหวัดละ
100 คน โดยแบ่งเป็ นชายและหญิ งเท่าๆ กัน ผลสํารวจพบว่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซมั ซุงได้ รับ
ความนิยมในหลากหลายรุ่น เช่น Galaxy/Note II/Hero ซึง่ สะท้ อนออกมาโดยคะแนนของการนึก
ถึงกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่คอ่ นข้ างสูง ตามมาด้ วยไอโฟนและโนเกีย
สําหรับ iPhone ซึง่ ไม่ได้ มีสื่อหลัก (Above the Line) สนับสนุนมากนัก แต่ผ้ บู ริ โภคก็ให้
คะแนนอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง ด้ วยคะแนนความสนใจในการซื ้อสินค้ าถึง 9 จาก 10 คะแนน
และคะแนน Net Promoter Score ที่ 57% (Marketing Oops, 2013)
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ภาพที่ 1.3 สถิตกิ ารรับรู้โฆษณาประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
แหล่ งที่มา: Marketing Oops, 2013.
จากความพยายามในการสร้ างตราสินค้ าของผู้ผลิตที่จะทําให้ ผ้ ูบริ โภครู้ จัก จดจําและ
เลือกตราสินค้ าของตนเป็ นอันดับแรก โดยตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ มีการทํ ากิจกรรม
ทางการตลาดและผู้บริ โภคสามารถจดจําโฆษณาได้ มากที่สดุ ดังภาพที่ 1.3 จากการสํารวจโดย
การให้ ตวั ช่วยโดยให้ ตอบเพียงคําตอบเดียวคือ ซัมซุง (Samsung) รุ่ นกาแล็คซี่โน้ ต 2 (Galaxy
Note II) และรุ่นฮีโร่ (Hero) คิดเป็ นร้ อยละ 55 อันดับที่สองคือ ไอโฟน (Iphone) คิดเป็ นร้ อยละ 19
อันดับที่สามคือ โนเกีย (Nokia) รุ่นลูเมีย (Lumia) และรุ่นอาช่า (Asha) คิดเป็ นร้ อยละ 14 อันดับที่
สี่ คือ โซนี่ (Sony) รุ่ นเอ็กซ์พีเรี ย (Xperia) และออปโป้ (Oppo ) คิดเป็ นร้ อยละ 3 และอันดับที่ห้า
คือ ไอโมบาย (I-mobile) คิดเป็ นร้ อยละ 2 (Marketing Oops, 2013)
โดยตราสิน ค้ า ของโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ที่ มี ก ารทํ า กิ จ กรรมทางการตลาดและโฆษณาที่
ผู้บริ โภคชื่นชอบมากที่สดุ คืออันดับที่หนึ่งคือ ซัมซุง (Samsung) โดยมีผ้ ตู อบเป็ นจํานวน 164 คน
อันดับที่สองคือ ไอโฟน (Iphone) โดยมีผ้ ตู อบเป็ นจํานวน 56 คน อันดับที่สามคือ โนเกีย (Nokia)
โดยมีผ้ ตู อบเป็ นจํานวน 42 คน ดังภาพที่ 1.3
นอกจากนี ้ยังมีการสํารวจพบว่า รายงานระดับโลกจาก TNS เกี่ยวกับผู้บริ โภคชาวไทยใน
การให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand) ของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ เที ย บกับ
ผู้บริ โภคจากประเทศอื่นๆ โดยการสํารวจดังกล่าวมีการระบุ 18 ปั จจัยที่ผ้ บู ริ โภคทัว่ โลกคํานึงถึง
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เมื่อเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ แก่ ราคา อายุของแบตเตอรี่ ตราสินค้ า ขนาดและคุณภาพหน้ าจอ
รุ่ น กล้ อง คุณภาพเสียง การออกแบบ หน่วยความจํา ความง่ายในการใช้ งาน ระบบปฏิบตั ิการ
เครื อข่าย ผู้ให้ บริ การ ช่องเชื่อมต่อต่างๆ การเรี ยกใช้ อินเทอร์ เน็ต การปรับแต่งรู ปแบบการใช้ งาน
ความหลากหลายของแอปพลิเคชั่น ความสามารถในการเชื่อมต่อกับพีซี และความสามารถใน
การส่งผ่านข้ อมูลและบริ การให้ ยืมพื ้นที่เพื่อการจัดการหรื อจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ (Cloud service)
(Patawee Wasiksiri, 2012) โดยผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญต่อตราสินค้ าในการเลือกซื ้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยทัว่ โลกอยู่ 30 จุด โดยผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญในเรื่ อง
ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Brand of handset) มากที่สดุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 91 เมื่อเทียบกับ
ระดับโลกคิดเป็ นร้ อยละเพียง 61 และภูมิภาคเอเชียคิดเป็ นร้ อยละ 80 ซึง่ เป็ นการส่งสัญญาณไป
ถึงผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลื่อนที่และผู้ให้ บริ การเครื อข่ายว่าตลาดมีความต้ องการตราสินค้ าระดับสูง
รองลงมาเล็กน้ อยเป็ นปั จจัยด้ านราคา (Price) พบว่าผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญในเรื่ องราคา
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยคิดเป็ นร้ อยละ 64 เมื่อเทียบกับระดับโลกคิดเป็ นร้ อยละเพียง 67 อันดับ
ที่สามคือความง่ายในการใช้ นําทาง (Ease of Navigation) พบว่าผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญ
ในเรื่ องความง่ายในการใช้ นําทางโดยคิดเป็ นร้ อยละ 54 เมื่อเทียบกับระดับโลกคิดเป็ นร้ อยละ
เพียง 36 และภูมิภาคเอเชียคิดเป็ นร้ อยละ 36 อันดับที่สี่คือรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Model
of Handset) ผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญในเรื่ องรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็ นร้ อยละ
53 เมื่อเทียบกับระดับโลกคิดเป็ นร้ อยละ 50 และภูมิภาคเอเชียคิดเป็ นร้ อยละมากถึง 64 อันดับที่
ห้ าคือคุณภาพ ความชัดเจนและขนาดของจอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Screen Size, Quality
and Clarity) ผู้บริ โภคชาวไทยให้ ความสําคัญในเรื่ องคุณภาพ ความชัดเจนและขนาดของจอภาพ
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็ นร้ อยละ 50 เมื่อเทียบกับระดับโลกคิดเป็ นร้ อยละ 52 และภูมิภาค
เอเชียคิดเป็ นร้ อยละ 44 ดังภาพที่ 1.4 (ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ก)
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ภาพที่ 1.4 ปั จจัยการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคนไทยเมื่ อเปรี ยบเทียบกับระดับโลก
และภูมิภาคเอเชีย
แหล่ งที่มา: ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ก.
รายงาน Mobile Life จาก TNS ที่มีผลจากการสํารวจผู้ใช้ งานจํานวน 38,000 คน จาก
43 ประเทศทัว่ โลกแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอันหลากหลายที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มือถือในทวีปเอเชีย โดยการสํารวจได้ ครอบคลุมถึงผู้ใช้ งานที่มีอายุระหว่าง 16-60 ปี
ซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ ที่เป็ นเจ้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสําหรับประเทศที่ TNS มี
ธุรกิจอยู่นนั ้ มีทงั ้ การสัมภาษณ์ ออนไลน์ และตัวต่อตัวแบบทั่วไป โดยเป็ นคําถามที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบาทของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีผลต่อชีวิต โดยในประเทศไทยมีผ้ ตู อบแบบสอบถาม
จํานวน 1,000 คน ในประเทศมาเลเซียมีจํานวน 500 คน และในประเทศอินเดียมีจํานวน 2,980
คน (ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ก)
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จากความสามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและหลากหลายมากขึ ้น
รวมถึงการใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ในหลากหลายวัตถุประสงค์มากขึ ้นทําให้ ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
เจริ ญเติบโตมากขึ ้นเรื่ อยๆในทุกๆไตรมาส โดยตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความพยายามที่จะ
ครองใจผู้บริ โภคและจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาสนใจซื ้อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ดังจะเห็น
ได้ จากจากบริ ษัทวิจยั ตลาด Canaccord Genuity ได้ เปิ ดเผยส่วนแบ่งมูลค่าของกําไรจากผล
ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของ
บริ ษัทผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในการสร้ างรายได้ มากน้ อยเพียงใด จากผลข้ อมูลทําให้
ทราบว่าแอปเปิ ล้ (Apple) และซัมซุง (Samsung) เป็ นเพียงสองบริ ษัทใหญ่ที่มีผลกําไรเป็ นบวก
ส่วนบริ ษัทที่เหลือติดลบทังหมด
้
โดยจะเห็นได้ ว่าจากปี 2010 ที่แอปเปิ ล้ มีผลกําไรมาเป็ นอันดับที่
1 ถึงร้ อยละ 39 ห่างจากโนเกียที่เป็ นอันดับสองที่ร้อยละ 21 อันดับสามคือ แบลคเบอรี่
(Blackberry) ร้ อยละ 20 ในขณะที่ซมั ซุงอยู่อนั ดับที่สี่ มีผลกําไรเพียงร้ อยละ 19 เท่านัน้ ในไตร
มาสต่อๆมาแอปเปิ ล้ ยังคงมีผลกําไรที่เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ โดยไตรมาสที่สี่มีผลกําไรถึงร้ อยละ 49 ห่าง
จากโนเกีย คิดเป็ นร้ อยละ 17 และแบลคเบอรี่ ร้ อยละ 14 และซัมซุงร้ อยละ 13 แต่ในปี 2011 ใน
ไตรมาสที่ 3 เห็นได้ ชดั เจนว่า แอปเปิ ล้ เริ่ มมีกําไรลดลงจากไตรมาสที่สองโดยถือเป็ นครัง้ แรกของ
แอปเปิ ล้ ที่มีผลกําไรลดลงเหลือ ร้ อยละ 58 และซัมซุงก็สามารถสร้ างผลกําไรได้ สงู ขึ ้นมาเป็ นอันดับ
ที่สองครัง้ แรกเช่นกัน โดยผลกําไรคิดเป็ นร้ อยละ 28 อันดับสามกลายเป็ นเอส ที ซี (HTC) ร้ อยละ 7
ที่ขึ ้นมาแทนที่โนเกียและแบลคเบอรี่ คิดเป็ นร้ อยละ 4 และ 3 ตามลําดับ ต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2011 แอปเปิ ล้ กลับมาทํากําไรมากขึ ้นอีกครัง้ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ในขณะที่ซมั ซุงลดลงอีกครัง้
โดยผลกําไรคิดเป็ น ร้ อยละ 18 หลังจากนันแอปเปิ
้
ล้ ทําผลกําไรได้ ลดลงเรื่ อยๆ จนในไตรมาสที่ 3
ของปี 2012 ผลกําไรลดลงมาเหลือร้ อยละ 55 ในทางกลับกันซัมซุงกลับมีผลกําไรที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2012 ผลกําไรขึ ้นไปถึงร้ อยละ 45
เมื่อวิเคราะห์จากภาพประกอบที่ 1.5 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2012 แอปเปิ ล้ ยังอยู่ที่ตวั เลข
ผลบวกถึงร้ อยละ 69 และซัมซุงยังอยู่ที่ร้อยละ 31 เท่านัน้ แต่ในช่วงปี ที่ 2013 ทังคู
้ เ่ กือบจะมายืน
อยู่ในตําแหน่งเดียวกัน กล่าวคือ แอปเปิ ล้ มีผลกําไรอยู่ที่ 51% และซัมซุงมีผลกําไรอยู่ที่ 49% ใน
ไตรมาสที่สองของปี 2013 (Businessinsider, 2013) ดังภาพที่ 1.5
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Operating Profit Value Share By OEM
90%
80%
70%
60%
Percentage

50%
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

Apple

39% 41% 45% 49% 55% 62% 58% 80% 73% 69% 55% 70% 58% 51%

Samsung

19% 11% 15% 13% 15% 16% 28% 18% 25% 31% 45% 30% 42% 49%

Nokia

21% 21% 18% 17% 10% 4%

0% ‐0.2 ‐0.1 ‐0.1 0%

0%

Blackberry 20% 20% 17% 14% 14% 10% 3% ‐0.3 1% ‐0.2 ‐0.2 ‐0.1 0%

0%

HTC

2%

0%

0%

0%

Motorola

‐0.8 ‐0.9 0% 0.1% 0% 0.0% 0.0% 0.0% ‐0.9 ‐0.9 ‐0.9 0%

0%

0%

8%

5%

7%

6%

8%

4%
7%

0%
2%

2%

1%

1%

ภาพที่ 1.5 ส่วนแบ่งมูลค่าของกําไรจากผลประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่
แหล่ งที่มา: Businessinsider, 2013.
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2 ที่ใช้
ภาพที่ 1.6 ส่วนแบ่งมูลค่คาของกําไรจาากผลประกอบบการโทรศัพท์์เคลื่อนที่ไตรมมาสที่ 2 ปี 2013
ในการวิ เ ครราะห์ ป ระมาาณการผลกํ าไรจากการ
า
ดํ า เนิ น งานขของบริ ษั ท ผู้จํจา หน่ า ย
โทรศัพท์เคลืลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนและะตราสินค้ าซัมั ซุง
แหล่ งที่มา: Businessinsider, 2013..
a
นอกกจากนี ้ผลสํารวจจากบริ ษษัั ทวิจยั ตลาดดสเตรททิจี อนาไลติคส์ (SStrategy analytics)
ชี ้ให้ เห็นว่าบริิ ษัทยักษ์ ใหญ
ญ่จากเกาหลีลีใต้ อย่าง "ซัมซุ
ม ง อิเล็กทรออนิกส์" มียอดดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
สูงสุดเป็ นปรระวัติการณ์อยูย่ที่ 86 ล้ านเเครื่ องในไตรมมาสที่สี่ของปีป พ.ศ.2556 แและทิ ้งห่างคูแข่
่ งอย่าง
"แอปเปิ ล้ " ที่มีมียอดขายสูงสุดเป็ นสถิตใิใหม่เช่นกันที่ 51 ล้ านเครื่อง
อ
ข้ อมูลยังระบุอีกว่วา ซัมซุงมีส่ววนแบ่งในตลลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทวั่ โโลกอยู่ที่ 29.66% ใน
ไตรมาสที่สี่ของปี
ข 2556 ตามมาด้
ต
วยแออปเปิ ล้ ที่มีสวนแบ่
ว่
งตลาดทที่ 17.6% โดดยได้ อานิสงสส์จากการ
เติบโตที่แข็งแกร่
แ งในตลาดดระดับล่าง เนืนื่องจากบรรดดาผู้ค้าในจีนยังคงเป็ นแรงงกระตุ้นสําคัญ
ั สําหรับ
อุตสาหกรรมมโทรศัพท์เคลืลื่อนที่ แอป เปิ ล้ ยังคงขายยไอโฟนได้ 51 ล้ านเครื่ อองในไตรมาสที่สี่ของปี
2556 ถึงแมม้ ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลลงจากปี ก่อนในปี
น 2555 ซึง่ เคยอยู่ที่ 222% ขณะทีบริ
่บ ษัทไอที
ยักษ์ ใหญ่จากจี
า นอย่าง หัวเว่ย เทคโนนโลยี (Huaweei Technology) และ เลลอโนโว กรุ๊ ป (Lenovo
Group) ก็มียอดขายเพิ
ย
่มขึ ้นมาเป็ นหมายเลข 3 และะ 4 ของโลกตตามลําดับ ทังงนี
้ ้ หัวเว่ยสามมารถขาย
ได้ 16.6 ล้ านเครื่ องหรื อคิดเป็ นส่วนแแบ่งตลาด 5.77% ส่วนเลออโนโวขายได้ 13.6 ล้ านเคครื่ องหรื อ
เท่ากับส่วนแแบ่ง 4.7% ขอองตลาด
นักวิเคราะห์ของบริ ษัทสเตรทททิจี อนาไลติติคส์ นางลินดา
ด สุ่ย ยังกล่ ่าวอีกว่า “ใในเวลานี ้
ชัด เจนว่าจะะมี ก ารแข่ง ขััน มากขึน้ จา กตราสิน ค้ าโทรศั
โ พ ท์ เ คลืลื่อ นที่ ลํา ดับรรองลงมา โดดยหัว เว่ย
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(Huawei) แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (LG Electronic) และเลอโนโว (Lenovo) ต่างมียอดขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี ้ประมาณ 2 เท่า ซึง่ ทังซั
้ มซุงและ แอป
เปิ ้ลจะต้ องดิ ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนและรับมือกับบรรดาคู่แข่งรายอื่นๆ
ในช่วงปี พ.ศ.2556 นี ้”
สําหรับทังปี
้ พ.ศ. 2556 ยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทวั่ โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 41% เป็ น 990 ล้ าน
เครื่ อง สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ โดยซัมซุงขายได้ 319.8 ล้ านเครื่ องและมีสว่ นแบ่งตลาดเพิ่มเป็ น
32.2% จากเดิม 30.4% ในปี 2555 ขณะที่แอปเปิ ล้ ขายไอโฟนได้ 153.5 ล้ านเครื่ องและมีสว่ นแบ่ง
ตลาดอยูท่ ี่ 15.5% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557)
อี ก ทั ง้ ข้ อมู ล ล่ า สุ ด จากการสํ า รวจของบริ ษั ท วิ จั ย ตลาดสเตรททิ จี อนาไลติ ค ส์
(Strategy Analytics) ได้ เปิ ดเผยผลสํารวจยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ไตรมาสที่ สามของ ปี 2013 และไตรมาสที่สามของปี 2014 จากตารางที่ 1.1 โดยอ้ างอิงถึงข้ อมูล
ยอดขายในไตรมาสที่สามของปี 2013 ที่ผลกําไรของแอปเปิ ล้ ลดลงและผลกําไรของซัมซุงที่เพิ่ม
้
านยอดขายและ
สูงขึ ้นตามลําดับ เมื่อไตรมาสที่สามปี 2013 ซัมซุงสามารถขึ ้นเป็ นผู้นําทังทางด้
ส่วนแบ่งทางการตลาด จากตารางที่ 1.1 พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงทํายอดขายได้ สงู สุดถึง 88.4
ล้ านเครื่ องในไตรมาสที่สามของปี 2013 ในขณะที่แอปเปิ ล้ ทํายอดขายได้ เพียง 33.8 ล้ านเครื่ อง
และยอดขายลดลงในไตรมาสที่สามของปี 2014 พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงทํายอดขายได้ สงู สุด
้
ถึง 79.2 ล้ านเครื่ อง ขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่แอปเปิ ล้ ทําได้ เพียง 39.3 ล้ านเครื่ อง อีกทังจากตาราง
ที่ 1.2 พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงมีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากถึง 35.0 % ในไตรมาสที่สามของ
ปี 2013 ในขณะที่แอปเปิ ล้ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเพียง 13.4% สําหรับในไตรมาสที่สามของปี
2014 พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.7 % ขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
แอปเปิ ้ลทํ าได้ เพี ยง 12.3% ส่วนอันดับที่ สามสําหรั บยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตกเป็ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ที่จากจีน เสี่ยวมี่ (Xiaomi) ที่มี
ยอดขาย 5.2 ล้ านเครื่ องและส่วนแบ่งการตลาด 2.1% ในไตรมาสที่สามของปี 2013 และยอดขาย
เพิ่มขึ ้นเป็ น 18 ล้ านเครื่ องและส่วนแบ่งการตลาด 5.6%ในไตรมาสที่สามของปี 2014 ที่ถือว่าเป็ นที่
น่าแปลกใจเป็ นอย่างยิ่งที่เสี่ยวมี่สามารถก้ าวเข้ ามาอยู่ในอันดับสามแทนที่ตราสินค้ าจากจีนที่เคย
มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูใ่ นอันดับต้ นๆอย่างหัวเว่ย เทคโนโลยี (Huawei Technology) และเลอโนโว
กรุ๊ป (Lenovo Group) ที่เคยครองอันดับยอดขายเป็ นอันดับที่สามและสี่ของโลกตามลําดับ
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ตารางที่ 1.1 แสดงยอดขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 อันดับในโลกในไตรมาสที่สามของปี 2013
และไตรมาสที่สามของปี 2014
Global Smartphone Vendor Shipments (Millions of Units)
Samsung
Apple
Xiaomi
LG
Huawei
Others
Total

Q3 ‘13
88.4
33.8
5.2
12.0
12.7
100.8
252.9

Q3 ‘14
79.2
39.3
18.0
16.8
16.5
150.6
320.4

แหล่ งที่มา: Strategy Analytics, 2014.
ตารางที่ 1.2 แสดงส่ว นแบ่ง มูล ค่า ทางการตลาดของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่ใน ไตรมาสที่สามของปี 2013 และไตรมาสที่สามของปี 2014
Global Smartphone Vendor Marketshare (%)
Samsung
Apple
Xiaomi
LG
Huawei
Others
Total
Total Growth: Year-over-Year (%)
แหล่ งที่มา: Strategy Analytics, 2014.

Q3 ‘13
35.0%
13.4%
2.1%
4.7%
5.9%
39.9%
100.0%
46.4%

Q3 ‘14
24.7%
12.3%
5.6%
5.2%
5.1%
47.0%
100.0%
26.7%
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เอคเซนเชอร์ (Accenture) บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ านการให้ คําปรึกษา บริ การด้ านเทคโนโลยี
และบริ การเอาต์ซอร์ สระดับโลก ได้ ทําการสํารวจกระแสผู้บริ โภคทัว่ โลกประจําปี 2013 ผลสํารวจ
ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภคที่ไม่หยุดนิ่งและความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อ
ตราสินค้ า รวมไปถึงการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริโภคด้ วย (Positioningmag, 2014a)
การสํารวจกระแสผู้บริ โภคทัว่ โลกครัง้ ที่ 9 ของเอคเซนเชอร์ นี ้ ได้ สํารวจความคิดเห็นของ
ลูกค้ า 12,867 คน ใน 35 ประเทศ เป็ นการสํารวจทางอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ในจํานวนนี ้มีกลุม่ ตัวอย่าง
จากไทยจํานวน 301 คน
นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จดั การเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มีการวิเคราะห์
ผลจากการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคและอัตราการเปลี่ยนตราสินค้ าที่ได้ จากการสํารวจพบว่าตัวเลข
มูลค่าสูงถึง 1.3 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทังนี
้ ้เกิดจากการที่องค์กรหลายแห่งยังไม่สามารถพัฒนา
ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าให้ เพิ่มขึ ้น หรื อทําให้ อตั ราการเปลี่ยนตราสินค้ าที่กําลังเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
ซึง่ ก็เป็ นโอกาสดีสําหรับตราสินค้ าใหม่ที่จะเข้ ามาทําตลาดเช่นกัน”
ในมุมมองของผู้บริ โภคนัน้
81% ของผู้บริ โภคทั่วโลกเผยว่าองค์กรน่าจะทําอะไรให้
แตกต่างจากเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ ลูกค้ าเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น แต่สําหรับผู้บริ โภคชาวไทย
75% บอกว่า ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ าเป็ นปั จจัยที่สําคัญพอๆกันกับราคาในการตัดสินใจเลือก
ตราสินค้ า แต่ผ้ ูบริ โภคชาวไทยจะมีความกระตือรื อร้ นกว่าผู้บริ โภคทั่วโลกในแง่ของการบอกต่อ
ประสบการณ์ทงดี
ั ้ และไม่ดี และพบว่าผู้บริ โภคชาวไทย 80% พร้ อมที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าทันทีเมื่อ
เจอประสบการณ์ที่ไม่ดี ในขณะที่ทวั่ โลกมีเพียง 66%
ผลการสํ า รวจพบว่ า ผู้ บริ โ ภคคนไทยมี ค วามไม่ พึ ง พอใจมากขึ น้ กั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ
โดยสัดส่วน 63% ไม่พอกับการให้ บริ การที่ไม่เป็ นไปตามสัญญา 58% หงุดหงิดกับพนักงานที่ขาด
ทักษะ 56% รู้ สกึ ไม่ไว้ วางใจกับความปลอดภัยในการเข้ าใช้ ข้อมูลส่วนตัว 51% ไม่สามารถเข้ าใช้
สื่อออนไลน์เพื่อดูข้อมูลต่างๆ และสัง่ ซื ้อจากอุปกรณ์พกพาไม่ได้
ส่วนผู้บริ โภคทั่วโลกจะมีลกั ษณะคล้ ายกัน แต่เพิ่มปั จจัยของการที่องค์กรทําการติดต่อ
ซับซ้ อนวุน่ วาย มีถึง 49% ส่วนที่เหลือจะคล้ ายกับคนไทย
โดยรวมสําหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคลดลง 1% เมื่อ
เทียบกับปี 2012 ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามีอตั ราเพิ่มขึ ้นเพียง 1% เท่านัน้ และมีผ้ บู ริ โภคเพียง 2%
ที่ยินดีบอกต่อแนะนําองค์กรให้ ผ้ อู ื่น หากบริการไม่ดีคนไทยบอกต่อทันที
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คํามัน่ สัญญาของตราสินค้ าเป็ นเรื่ องสําคัญและคนไทยจะให้ ความสําคัญกับพนักงานมาก
และต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ และคนไทยพร้ อมจะบอกต่อคนรอบข้ างพร้ อมกับ
มองหาตราสินค้ าใหม่ทนั ที (Positioningmag, 2014a)
มายด์แชร์ (Mindshare) และมิลวาร์ ด บราวน์ (Millward Brown) ได้ ทําการสํารวจทาง
ออนไลน์ (Online Survey) จากผู้บริ โภค 300 คน ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น แบ่งเป็ น
จังหวัดละ 100 คน สัดส่วนชายและหญิงเท่าๆ กัน อายุระหว่าง 18-39 ปี เป็ นการสํารวจตราสินค้ า
แห่งปี (Brand of The Year) เป็ นปี ที่สี่ โดยการสอบถามผู้บริ โภคว่าตราสินค้ าหรื อบริ การไหนที่เขา
นึกถึงบ้ างในแต่ละหมวดหมู่ โดยมีทงหมด
ั้
11 หมวดหมู่ โดยเกือบทุกๆ หมวดหมู่จะมีตราสินค้ า
แอปเปิ ้ลและซัมซุง ติดอันดับอยู่ด้วย โดยรวบรวมความคิดของผู้บริ โภคที่ ได้ ทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นออนไลน์ของเอเจนซี่มายแชร์ และมิลวาร์ ด บราวน์ ที่ได้ ดําเนินการติดต่อกันมาเป็ นปี ที่
สี่แล้ ว โดยซัมซุงและไอโฟนติดอันดับในรายการ ดังต่อไปนี ้
ตราสินค้ าที่มีนวัตกรรม อันดับ 1 คือ ซัมซุง อันดับ 2 คือ แอปเปิ ล้ และอันดับ 3 คือ โนเกีย
โดยซัมซุงเป็ นตราสินค้ าอันดับหนึ่งในเรื่ องนวัตกรรมใหม่ๆ ติดต่อกัน 2 ปี เช่นเดียวกับแอปเปิ ล้ ที่
ตามหลังซัมซุงมา 2 ปี
ตราสินค้ าที่ตา่ งประเทศยอมรับ อันดับ 1 คือ ซัมซุง ร้ อยละ 22 เฉือนอันดับ 2 คือ แอปเปิ ล้
ไปเพียง 1 คะแนน โดยแอปเปิ ลมีคะแนนร้ อยละ 21 ส่วนอันดับ 3 คือ ปตท. ซึง่ ในปี นี ้ซัมซุงได้ ขึ ้น
เป็ นอันดับหนึง่ แทนที่แอปเปิ ล้
ตราสินค้ าที่มีความหรูหรา อันดับ 1 คือ เมอร์ ซิเดสเบนซ์ อันดับ 2 คือ แอปเปิ ล้ และอันดับ
3 คือ บีเอ็มดับเบิลยู ซึ่งเมอร์ ซิเดสเบนซ์ ครองอันดับหนึ่งในกลุ่มตราสินค้ าที่มีความหรู หราเป็ น
เวลา 4 ปี ซ้ อน
ตราสินค้ าที่มีความน่าเชื่อถือ อันดับ 1 คือ แอปเปิ ล้ อันดับ 2 คือ ซัมซุง และอันดับ 3 คือ
ปตท. ซึง่ ทัง้ 3 ตราสินค้ านี ้อันดับเหมือนกับปี 2012
ตราสินค้ าสําหรับวัยรุ่ น ที่ครองใจกลุ่มสํารวจมากที่สดุ อันดับ 1 คือ แอปเปิ ล้ อันดับที่ 2
คือ ซัมซุง และอันดับที่ 3 คือ โค้ ก โดยแอปเปิ ้ลและโค้ ก เป็ นตราสินค้ าที่ติดอันดับ Top 3
เช่นเดียวกับปี ที่แล้ ว ส่วนซัมซุงเพิ่งติดอันดับในปี นี ้
จากผลการสํารวจครัง้ นี ้สรุ ปได้ ว่า ตราสินค้ าซัมซุง เป็ นตราสินค้ าที่มาแรงที่สดุ ในปี 2013
เพราะติดอันดับครองใจผู้บริ โภคในหลากหลายหมวดหมู่ได้ จากการทํากิจกรรมการตลาดที่ดีและ
การสื่อสารสู่ผ้ ูบริ โภคที่ ดีด้วย ส่วนตราสินค้ าแอปเปิ ้ลก็ยังเป็ นตราสินค้ ายอดนิยมจากผู้บริ โภค
เช่นกัน (Positioningmag, 2014b)
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นอกจากนี ้คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ จดั ทําโครงการ
ตราสินค้ าที่แข็งแกร่ งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทยปี 2014 โดยการเก็ บข้ อมูลจากผู้บริ โภค
ทัว่ ประเทศ 12,000 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และมอบรางวัลให้ กับตราสินค้ าที่
ทรงพลังที่สดุ ในประเทศไทย โดยในประเภทผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านเทคโนโลยี (Technology
Products and Services) นัน้ สินค้ าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ซัมซุงได้ รับรางวัล
ตราสินค้ าที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สดุ (Mr.Danklang, 2557)
หากมองย้ อนกลับไปในอดีตในช่วงปี 2007 ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนได้ เปิ ดตัวและวาง
จํ า หน่ า ยครั ง้ แรกในโลก ประโยคที่ ว่ า “โทรศัพ ท์ ที่ เ ปลี่ ย นโลกของโทรศัพ ท์ ไ ปตลอดกาล
(The Phone That has Changed Phones Forever)” คือคํานิยามที่ดีที่สดุ คําหนึ่งสําหรับไอโฟน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนในตอนนันไม่
้ ใช่แค่เปลี่ยนแปลงวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยงั รวมไปถึง
การใช้ ชีวิตของผู้คน การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ และโลกหลังจากไอโฟนเกิดขึ ้นมานันก็
้ เปลี่ยนไป
อย่างมาก จะเห็นได้ ชดั ว่าไอโฟนนันในช่
้ วงแรกหลังจากที่เปิ ดตัวและวางจําหน่ายครัง้ แรกไม่ได้ มี
การทําการสื่อสารตลาดมากนัก แต่เน้ นไปที่การสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการสร้ างตราสินค้ าให้ มี
ความลํ ้าหน้ าด้ านนวัตกรรม มีความหรูหรา และทันสมัย ดังจะเห็นได้ จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน
ในตอนนันได้
้ เข้ ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ งานโทรศัพท์ครัง้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ นิ ้วสัมผัสกับจอ
แทนที่จะใช้ ปากกา (Stylus) หรื อปุ่ มกด ระบบสัมผัสที่ดีเยี่ยม (Multi-Touch) เซ็นเซอร์ จบั การหมุน
แนวตังแนวนอนของโทรศั
้
พท์ เซ็นเซอร์ ตดั ระบบสัมผัสเมื่อนําเครื่ องมาแนบหู ต่อมาไอโฟนเป็ น
รายแรกที่ได้ เพิ่มความสามารถเข้ าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างเช่นระบบซื ้อขายแอปพลิเคชัน่ ผ่าน
App Store (MacThai.com, 2014) อีกทังการสร้
้
างตราสินค้ าให้ เป็ นตราสินค้ าระดับสูง (Hi-end)
ใช้ กลยุทธ์ การตังราคาขายที
้
่สงู ทําให้ ไอโฟนแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของผู้ใช้ ที่ดหู รู หราและเป็ นคน
ทันสมัยได้ เป็ นอย่างดี จึงไม่เป็ นที่น่าแปลกใจว่าทําไมไอโฟนจึงเป็ นตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เป็ นอัน ดับต้ น ๆในใจผู้บริ โภคซึ่งเป็ นคู่แข่ง กับ โนเกี ย ที่ เ ป็ นเจ้ าตลาดอยู่ในขณะนัน้ ต่า งกัน กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงที่ไม่ได้ รับความนิยมและเป็ นที่ร้ ูจกั มากนักจากผู้บริโภค แต่เนื่องจากในอดีต
นัน้ การแข่ ง ขัน ในตลาดโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ยัง ไม่ สูง มากเหมื อ นในปั จ จุ บัน อี ก ทั ง้ ตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั มีให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกใช้ ไม่มาก ดังนัน้ ตราสินค้ าที่มีอยู่ในตลาดและมีชื่อเสียงอยู่
แล้ ว แม้ ไม่ได้ ทําการสื่อสารการตลาดหรื อการพัฒนาสินค้ าเท่าใด แต่ก็ยงั คงได้ รับการยอมรับเป็ น
อย่างดีจากผู้บริ โภค แต่ทว่าในปั จจุบนั ที่ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการเจริ ญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ด้ วยเทคโนโลยีตา่ งๆที่พฒ
ั นาขึ ้นอย่างไม่หยุดยังและตราสิ
้
นค้ าที่เกิดขึ ้นใหม่อย่างมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ น หัวเหว่ย เลอโนโว่ เสี่ยวมี่ ฯลฯ เนื่องด้ วยเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่ก้าวหน้ าขึ ้น
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เรื่ อยๆ ประกอบกับมีโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆออกมาให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกใช้ เป็ นจํานวนมาก อีกทังมี
้
ให้ เลือกหลายตราสินค้ าในราคาที่ ถูก ลง รวมถึงการทํ าการตลาดที่ จูงใจให้ ผ้ ูบริ โภคให้ เปลี่ย น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ บ่อยครัง้ ขึ ้นจึงทําให้ ผ้ บู ริ โภคในปั จจุบนั เปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยมากขึ ้น
กว่าเดิม โดยผลการศึกษาของศูนย์การวิจยั และคิดค้ นนวัตกรรมของเทเลนอร์ แห่งเอเชียแปซิฟิก
(TRICAP) เปิ ดเผยถึงผลสํารวจในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 ที่ผ่านมา โดย
สัมภาษณ์คนไทยอายุระหว่าง 15-19 ปี จํานวน 1,148 คนที่อาศัยในเมืองเป็ นหลัก พบว่านอกจาก
49% ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทยจะนิยมเปลี่ยนโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ เ ครื่ องใหม่เ พื่ อไม่ให้ ตก
กระแสนิ ยมแล้ ว คนไทยรุ่ นใหม่ยังใช้ จ่ายเงิน ประมาณ 15% ของรายรั บต่อเดือนไปกับการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็ นสัดส่วนค่าใช้ จ่ายต่อเดือนที่มากที่สดุ เป็ นอันดับสอง รองจากค่าอาหาร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้ พวกเขาดูโดดเด่นแตกต่างจากเพื่อนและ
ครึ่ งหนึ่งมีแผนที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่ดีขึ ้นภายใน 6 เดือนข้ างหน้ า ซึ่งระยะเวลา
เฉลี่ยที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ งานและเก็บโทรศัพท์ เคลื่อนที่รุ่นที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ไว้ คือ 1.52 ปี
เหตุผลหลัก คิดเป็ น 49% ของการเปลี่ยนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ใหม่ คือ เครื่ องเก่าล้ าสมัยแล้ ว
(ประชาชาติธุรกิ จออนไลน์ , 2552) อีกทัง้ ผลสํารวจจากเอคเซนเชอร์ (Accenture) บริ ษัทผู้
ให้ บริ การด้ านการให้ คําปรึ กษา บริ การด้ านเทคโนโลยีและเอาต์ ซอร์ สระดับโลก ยังพบด้ วยว่า
สําหรับในประเทศไทย ธุรกิจที่ผ้ บู ริโภคมีอตั ราการเปลี่ยนตราสินค้ าสูงที่สดุ คือ บริ การอินเทอร์ เน็ต
และร้ านค้ า ปลี ก คิ ด เป็ น 34% เท่ า กัน รองลงมา คื อ ธนาคาร คิ ด เป็ น 28% อัน ดับ ที่ ส ามคื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีสดั ส่วน 27% อันดับที่สี่เคเบิลทีวี คิดเป็ น24% อันดับที่ห้าธุรกิจประกันภัย คิด
เป็ น 22% อันดับที่หกธุรกิจโรงแรม คิดเป็ น 19% อันดับที่เจ็ดบริ การโทรศัพท์บ้าน คิดเป็ น 18%
อันดับที่แปดบริ การสาธารณูปโภคและอันดับสุดท้ ายคือธุรกิจการให้ บริ การสายการบิน คิดเป็ น
14% (Positioningmag, 2014c) ดังภาพประกอบที่ 1.7
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ภาพที่ 1.7 สถิตกิ ารเปลี่ยนตราสินค้ าของคนไทยที่มีตอ่ กลุม่ ธุรกิจ สินค้ าและบริ การ
แหล่ งที่มา: Positioning Mag, 2014c.
จากผลสํารวจดังภาพที่ 1.7 จะเห็นได้ ชดั เจนว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่นนผู
ั ้ ้ บริ โภคมีแนวโน้ มที่
จะเปลี่ยนตราสินค้ าบ่อยเป็ นอันดับต้ นๆ ดังนัน้ การสร้ างตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้ เป็ น
อันดับหนึ่งในใจผู้บริ โภครวมถึงการทําการสื่อสารการตลาดต่างๆ จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ในปั จจุบนั เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าของคูแ่ ข่ง โดยซัมซุงถือเป็ นตราสินค้ าที่
เริ่มผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ครัง้ แรกในปี 1999 แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงก็ยงั ไม่ได้ รับความนิยมและ
เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริ โภคมากนัก จนกระทัง่ ในปี 2010 ซัมซุงได้ คิดค้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่
(Galaxy) ที่ใช้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android) ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้
ทํายอดขายได้ สงู ขึ ้นและทําให้ ผ้ บู ริ โภคทัว่ โลกรู้ จกั ซัมซุงมากขึ ้น (Samsung, 2014) โดยซัมซุงได้
ทํ าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของตนขึน้ อย่างมากในทุกๆ ด้ าน ทัง้ นีเ้ พื่อการที่จะเป็ นทางเลือกใหม่
ให้ กบั ผู้บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการทําวิจยั อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของ
ผู้บริ โภคและการทําการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้ างให้ ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริโภค เป็ นตราสินค้ าที่ใช้ นวัตกรรม
ที่ทนั สมัย ลํ ้าหน้ าคู่แข่ง กลายเป็ นทางเลือกหนึ่งในใจของผู้บริ โภคและเพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้
ผู้บริ โภคเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าของคูแ่ ข่ง ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณาที่เน้ นทางสื่อหลัก (Above the
Line) อย่างโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ (Above the Line) การใช้ นกั แสดงที่
มีชื่อเสียงมาเป็ นทูตตราสินค้ า (Brand Ambassador) คือ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์ เก็ต เป็ นทูตตรา
สินค้ าให้ กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ (Galaxy) โดยซัมซุงได้ ผลิตภาพยนตร์ โฆษณาชุด เพราะ
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อะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ Samsung Galaxy ดังภาพที่ 1.8 โดยต้ องการสื่อสารผ่านชมพู่ ซึง่ ถือว่า
เป็ น ผู้นําทางความคิดทางด้ านแฟชัน่ (Fashion) และเป็ นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบเข้ า
สังคมควบคู่ไปกับการใช้ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย โดยในภาพยนตร์ โฆษณา ชมพู่ได้ กล่าวไว้ อย่าง
ชัดเจนว่า ตนไม่เคยใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงมาก่อน แต่ได้ เปลี่ยนมาใช้ เนื่องจากมาเป็ นทูตตรา
สินค้ าให้ โดยโฆษณาชุดนี ้ต้ องการที่จะโน้ มน้ าวใจผู้ที่ไม่เคยใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงมาก่อนให้
เห็ นถึงความรู้ สึกหลังการใช้ โดยในโฆษณาชมพู่ได้ อธิ บายถึง ข้ อดีต่างๆที่ ตนได้ รับจากการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่นกาแล็คซี่ ซึง่ ถือว่าโฆษณาชุดนี ้มีจดุ ประสงค์ที่จะโน้ มน้ าวใจผู้บริ โภคที่ไม่
เคยใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ของซัมซุงมาก่อนและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ สินค้ าของคู่แข่งให้ เปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงเหมือนชมพู่ นับว่าเป็ นโฆษณาชุดแรกของซัมซุงที่ใช้ ผ้ นู ําทางความคิดมา
โน้ มน้ าวใจผู้บริ โภคให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาพที่ 1.8 ภาพยนตร์ โฆษณาชุด เพราะอะไร "ชมพู"่ ถึงยอมรับ Samsung Galaxy
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556ข.
นอกจากนี ้ซัมซุงยังทําการประชาสัมพันธ์ ผ่านทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อหลักรวมถึงสื่อใหม่
อย่างสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Special Event) และใช้ การส่งเสริ ม
การขายอย่า งต่อเนื่ องเพื่ อกระตุ้น ความต้ องการซือ้ ของผู้บริ โภค ในขณะที่ ไ อโฟนที่ ถื อว่า เป็ น
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ตราสินค้ าที่ไม่
ไ ได้ ทําการตตลาดมากนักเเมื่อเทียบกับตราสินค้ าคูแข่
แ่ งอย่างซัมซุ ง เนื่องจากตตราสินค้ า
เป็ นที่ ร้ ู จั ก และมี
แ ชื่ อ เสี ยงในระดั
ย
บ โโลกมายาวนนาน การสื่ อสารการตล
อ
ลาดจึ ง เน้ น เพี ย งแค่
การประชาสสัม พัน ธ์ ข่ า วสสารเกี่ ย วกับบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่
ใ ที่ จ ะขายยในตลาดแลละการทํ า กาารสื่ อ สาร
การตลาดคววบคู่กบั บริ ษัทผู
ท ้ ให้ บริ การด้ด้ านเครื อข่ายสั
ย ญญาณโททรศัพท์เคลื่อนนที่ (Operator) ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นเอ ไอ เอส (AAIS) ดีแทค (DDtac) และทรูรู มูฟ เอช (Truemove HH) จากความพยายาม
อย่างหนักแลละต่อเนื่องขอองซัมซุง ทําใให้ ในปั จจุบนั ซัมซุงได้ กลายเป็ นตราสินนค้ าที่ครองใจจผู้บริ โภค
และมีส่วนแบบ่งการตลาดมากที่สดุ เป็ นนอันดับ 1 ขอองโลกในที่สดุ นําหน้ าผู้นนํํ าในอดีตอย่างไอโฟน
า
จากข้ อมูลล่าสุ
า ดในไตรมาาสที่สาม ปี 22014 ดังภาพที่ 1.9 โดยซัมซุ
ม งนันเริ
้ ่ มต้ นนจากตราสินค้ าที่แทบ
ไม่ เ ป็ นที่ ร้ ู จักของผู
ก
้ บริ โ ภคก้
ภ าวขึ น้ เป็ป็ นผู้ นํ า โทรศศัพ ท์ เ คลื่ อนที
น ่ ข องโลก ด้ ว ยเหตุนี ต้ ราสิ น ค้ า
โทรศัพ ท์ เ คลืลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ นผู
น ้ ค รองส่ ว นนแบ่ ง ตลาดสสองอัน ดับ แรรกอย่ า งซัม ซซุ ง และไอโฟนจึ ง เป็ น
ตราสินค้ าที่ควรนํ
ค ามาเป็ นกรณี
น ศกึ ษาเป็ป็ นอย่างยิ่ง
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ล า ทางการรตลาดของโโทรศัพ ท์ เ คลืลื่ อ นที่ ทั่ว โลกกแบ่ ง ตามตราสิ น ค้ า
ภาพที่ 1.9 ส่ ว นแบ่ ง มูลค่
แหล่ งที่มา: IDC Corporate USA, 2014.
ดัง นัน้ นอกจากกการสื่ อ สารกการตลาดแล้ล้ ว การสร้ างให้ ลูก ค้ า เกิ ดดความจงรักภั
ก ก ดี ต่ อ
ตราสินค้ าผ่าน
า “การสร้ างให้
า ลกู ค้ ามีคความผูกพันลึกซึ ้งกับตราสินค้ าคือการรพยายามสร้ างให้ เกิด
Customer Engagemennt (CE) ซึง่งเป็ นระดับสูงสุ
ง ดที่ลกู ค้ าจะเกิดความผูผูกพันทางด้ านอารมณ์
น
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(Emotional Attachment) มีความรักในตราสินค้ านัน้ มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของกับตราสินค้ า
และมีแนวโน้ มที่จะใช้ ตอ่ ไปในอนาคตจนชัว่ ชีวิตและหาลูกค้ าเพิ่มให้ โดยความเต็มใจ” เป็ นอีกทาง
หนึ่งที่ตราสินค้ าควรให้ ความสนใจ เนื่องจากหากตราสินค้ าสามารถสร้ างความผูกพันในระกับสูง
จนเกิดเป็ นความจงรักภักดีเพื่อที่จะป้องกันพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภคที่อาจจะ
เกิดขึ ้นจากปั จจัยอื่นๆ ไปได้ นนเอง”
ั้
(บุริม โอทกานนท์, 2554)
ทังนี
้ ้จากผลวิจยั ด้ านการตลาด (Marketing Research) ที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้
ทําการรวบรวมข้ อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสถิติการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทย สถิติการ
รับรู้ โฆษณาประเภทโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของคนไทยเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ ระดับ โลกและภูมิ ภ าคเอเชี ย ส่ ว นแบ่ ง มูล ค่ า ของกํ า ไรจากผลประกอบการ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ยอดขายโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ะดับ โลก ส่ ว นแบ่ ง มู ล ค่ า ทางการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทวั่ โลก สถิตกิ ารเปลี่ยนตราสินค้ าของคนไทยที่มีตอ่ กลุม่ ธุรกิจและบริ การ
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังได้ ทําการทบทวนวรรณกรรมหรื องานวิจัยด้ านวิชาการ (Academic
Research) ที่เกี่ ยวข้ องที่ ศึกษาเกี่ ยวกับความผูกพันของลูกค้ าและการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า
พบว่างานวิจยั ที่เกี่ยวกับความผูกพันของลูกค้ าด้ วยกันทังสิ
้ ้นจํานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ งานวิจยั เรื่ อง
“การวัด ความผูก พัน ของลูก ค้ า ในตราสิน ค้ า บริ ก าร” ศึก ษาโดย ชนาภา หนูน าค (2555) และ
งานวิจยั เรื่ อง “ความผูกพันของผู้ใช้ บริการที่มีตอ่ การบริ การของโรงพยาบาลเอกชนชันนํ
้ าแห่งหนึ่ง
ในกรุ ง เทพมหานคร” ศึก ษาโดย อิ ศ ราพงศ์ พงศ์ ท วี ร วิ โ รฒ (2556) ส่ ว นงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า พบทังสิ
้ ้นจํานวน 4 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั ภาษาไทยจํานวน 2 เรื่ องและ
งานวิจัยต่างประเทศจํานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ งานวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
ตราสินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรื อนของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ศึกษา
โดย สยาม อินทราฉัตรจามร (2545) และงานวิจัยเรื่ อง “ความเสี่ยงทางการบริ การและเงื่อนไข
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าที่ ผ้ ูโดยสารชาวไทยได้ รับจากสายการบินระหว่างประเทศ”
ศึกษาโดย ปิ ยะสกุล สิทธิอรรถกุล (2550) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า
ซึง่ เป็ นงานวิจยั ต่างประเทศพบทังสิ
้ ้นจํานวน 2 เรื่ อง คือ งานวิจยั เรื่ อง “Factors Influencing
Brand Switching in Telecommunication Industry of United Kingdom” ศึกษาโดย Academic
Writing Services (2013) และงานวิจยั เรื่ อง “Factors Behind Brand Switching in Cellular
Networks” ศึกษาโดย Sarwat Afzal และคณะ (2013) ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องเรื่ อง
ความผูกพันของลูกค้ าและการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าทัง้ หมดจํานวน 6 เรื่ องที่ผ้ วู ิจัยได้ ทบทวน
วรรณกรรมและรวบรวมนันพบว่
้
า งานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดความผูกพันกับลูกค้ า รวมถึงการเปลี่ยน
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ตราสินค้ ายังไม่มีการศึกษามากนัก อีกทังจากการศึ
้
กษาทางด้ านความผูกพันและการเปลี่ยนแปลง
ตราสินค้ าทังหมดล้
้
วนเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิง
สํารวจและใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อีกทังงานวิ
้
จยั ด้ าน
ความผูกพันทัง้ หมดมุ่งศึกษาเกี่ ยวกับกับธุรกิจบริ การทัง้ สิ ้น ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาถึงแนวคิดเรื่ องความผูกพันของลูกค้ าที่เป็ นแนวคิดที่มีความสําคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ ใน
ปั จจุบนั โดยมุ่งศึกษาด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิง
ลึก และเนื่องจากยังไม่มีการวิจยั ใดในประเทศไทยที่มงุ่ เน้ นศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของผู้บริ โภค
กับธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าเลย ทางผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันของลูกค้ า
กับตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ อีกทัง้ แนวคิดความผูกพันของลูกค้ านันยั
้ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สร้ าง
ความจงรั กภักดีให้ เกิ ดกับลูกค้ าที่ จะสามารถป้องกันการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าได้ อีกด้ วย
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมุ่งเน้ นที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของลูกค้ าที่มีผลต่อการสร้ างความจงรักภักดี
จนทําให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ าเพื่อทําให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การสร้ างความผูกพันและนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ในอนาคต อีกทังผู
้ ้ วิจยั ยังคงศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือ
สื่อสารการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคอีก
ด้ วย โดยจะมุง่ ไปที่ตราสินค้ าที่อยูใ่ นใจและได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคเป็ นอันดับหนึ่งและอันดับ
สองคือซัมซุงและไอโฟน ตามลําดับ โดยผู้วิจยั จะศึกษาถึงการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดของทัง้
สองตราสินค้ าตังแต่
้ เริ่ มเข้ ามาทําการสื่อสารการตลาดในประเทศไทย กล่าวคือในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2552 จนถึงปั จจุบนั คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะได้ เป็ นประโยชน์ในการนําไป
วางแผนของผู้ผลิตสินค้ าต่างๆ ในการเห็นความสําคัญของการใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนจากตราสินค้ าเดิมมาใช้ อีกตราสินค้ าหนึ่ง และเป็ นแนวทางในการพัฒนาในด้ าน
อื่นๆ ที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าของตนในอนาคตต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ การสื่ อ สารการตลาดของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซัม ซุ ง
ในประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้ าผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ การเปลี่ยนตราสินค้ า
3) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัม
ซุง
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1.3 ปั ญหานําวิจัย
1) ตราสิ น ค้ าโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซั ม ซุ ง มี ก ารใช้ การสื่ อ สารการตลาด
ในประเทศไทยอย่างไร
2) ระดับ ความผูก พัน ของลูก ค้ า ผู้ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต่อ การเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า เป็ น
อย่างไร
3) ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง เป็ นอย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษาการใช้ การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและ
ซัมซุงในประเทศไทยที่เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถสืบค้ นได้ ทางอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้ ในช่วง
เวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวมถึงศึกษาจาก
บทสัม ภาษณ์ ข องผู้ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นการสื่ อ สารการตลาดของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ตราสินค้ าซัมซุงด้ วย ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภค รวมถึงปั จจัยอื่นๆที่ทํา
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า ของผู้ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซัม ซุ ง และศึก ษาถึ ง ระดับ
ความผูกพันของลูกค้ าต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า ผู้วิจยั จะกําหนดขอบเขตการวิจยั ที่ทําการศึกษา
โดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ ศึกษาข้ อมูล 2 ประเภทร่วมกันคือ ข้ อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้ วิธีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และข้ อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษา
ความผูกพันของลูกค้ าและปั จจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่
เปลี่ยนตราสินค้ าภายใน 6 เดือน ซึง่ แบ่งตามระดับความผูกพันได้ 4 ระดับ คือ
1) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
2) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง (Engaged Customers)
3) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)
4) ลูกค้ าที่ไม่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า (Actively Disengaged)
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แต่ก ารสํ า รวจเบือ้ งต้ น พบว่า ไม่พ บกลุ่ม ตัว อย่า งในกลุ่ม ลูก ค้ า ที่ ไม่มี ค วามผูก พัน ต่อ
ตราสินค้ า ผู้วิจยั จึงทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 24 คน แบ่งเป็ น 3 กลุม่ กลุ่ม
ละ 8 คน ดังต่อไปนี ้
1) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
2) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง (Engaged Customers)
3) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)

1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการให้ เห็นความสําคัญในการทํา
การสื่อสารการตลาดและปั จจัยอื่นๆที่มีความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของ
ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า
2) เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผู้ป ระกอบการให้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ใน
การสร้ างความผูกพันกับลูกค้ า เพื่อป้องกันการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
3) เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แ ก่ นัก วิช าการ นัก วิ จัย นิ สิต นัก ศึก ษา และบุค คลทั่ว ไปที่ ส นใจ
เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง

1.6 นิยามศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Smartphone) หมายถึ ง โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง มี ค วามสามารถด้ า น
คอมพิวเตอร์ และด้ านการเชื่อมต่อ ซึง่ มากกว่าคุณสมบัติทวั่ ไปของโทรศัพท์มือถือ สามารถรองรับ
ระบบปฏิบตั ิการต่างๆที่มีความยืดหยุ่นในการใช้ งานสูง สามารถติดตังโปรแกรมต่
้
างๆลงไปได้
พร้ อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั โทรศัพท์มือถือในด้ านมัลติมีเดีย (Multimedia) ดูหนัง ฟั งเพลงและ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้ สายอื่นๆ รวมถึงการใช้ ซอร์ ฟแวร์ (Software) แอปพลิเคชัน่ (Application)
ที่ซบั ซ้ อนมากกว่า
ตราสินค้ า (Brand) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตภัณฑ์มีทงหมด
ั้
คือส่วนที่จบั ต้ องได้
(Tangible) และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible) อีกขันหนึ
้ ่ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือ (Trust/Reliability) ความมัน่ ใจ (Confidence) ความคุ้นเคย (Familarity)
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ประสบการณ์ที่ได้ สะสมมา (Shared Experience) ความสัมพันธ์ และความผูกพัน (Relationship)
สถานภาพ (Status) และบุคลิกภาพ (Personality)
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาด แนวคิด วิธีการหรื อวิธีที่จะใช้ กระบวนการสื่อสารเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้ าไปยัง
ผู้ ชม ด้ วยเครื่ องมื อ สื่ อ สารหลายรู ปแบบกั บ ผู้ ชมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสัม พัน ธ์ การส่ง เสริ ม การขาย สื่ อ รู ป แบบใหม่ห รื อ สื่ อ ใหม่ สื่ อ ประสม สื่ อ โทรทัศ น์
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด สื่อบุคคล และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสร้ างการรับรู้ และจดจํา ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ หมายถึง การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย
ความผูกพันของลูกค้ าต่อตราสินค้ า (Customer Engagement) คือการที่ลูกค้ าเกิด
ความผูกพันทางด้ านเหตุผลและระดับผูกพันทางด้ านอารมณ์ มีความรักในตราสินค้ าและรู้สกึ เป็ น
เจ้ าของ มีแนวโน้ มที่จะใช้ ตลอดไปและหาลูกค้ าเพิ่มให้ โดยความเต็มใจ โดยทําให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่วม
ในการกํ า หนดสิน ค้ า และบริ ก าร ทํ า ให้ เ กิ ด การหลงใหลในสิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ง ในงานวิ จัย นี ้
หมายถึง ระดับความผูกพันของผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงที่สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ระดับ กล่าวคือ ระดับความผูกพันสูง ปานกลาง และตํ่า
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า (Brand Switching) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าใน
สินค้ าที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันที่ผ้ บู ริ โภคเคยใช้ อยู่ จากตราสินค้ าหนึ่งไปสู่อีกตราสินค้ าหนึ่ง ซึ่ง
ในการวิจยั นี ้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากตราสินค้ าหนึ่งไปยังอีก
ตราสินค้ าหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นเปลี่ยนจากตราสินค้ าอื่นมาใช้ ตราสินค้ าไอโฟน และเปลี่ยนจาก
ตราสินค้ าอื่นมาใช้ ตราสินค้ าซัมซุง
ผู้เปลี่ยนตราสินค้ า (Brand Switchers) หมายถึงผู้ที่เปลี่ยนการซื ้อสินค้ าจากตราสินค้ า
หนึ่งไปยังตราสินค้ าหนึ่งด้ วยเหตุผลบางอย่าง ซึง่ เป็ นสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่หลากหลาย ซึง่ ใน
การวิจัยนี ้ หมายถึง ผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า กล่าวคือเป็ นผู้ที่เปลี่ยนจาก
ตราสินค้ าอื่นมาใช้ ตราสินค้ าไอโฟน และผู้ที่เปลี่ยนจากตราสินค้ าอื่นมาใช้ ตราสินค้ าซัมซุง
แรงจูงใจ (Motivation) คือ ความต้ องการที่ได้ รับจากการกระตุ้นของบุคคลหนึ่งที่ต้องมี
การแสวงหาความพอใจด้ วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย ซึง่ แรงจูงใจปกติก็คือ แรงกระตุ้น (Drive) คือ
ตัวทําให้ เกิดการกระตุ้นอย่างแรง เพื่อที่จะได้ เกิดการตอบสนองที่พอใจ ซึ่งในงานวิจยั นี ้หมายถึง
การที่ ผ้ ู บริ โ ภคมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การกระตุ้ น โดยการแสวงหาความพอใจจากการ
เปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากตราสินค้ าหนึง่ ไปยังอีกตราสินค้ าหนึง่
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ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโน้ มเอียงของผู้บริ โภคในด้ านใดด้ านหนึ่งไม่ว่าจะเป็ น
ด้ า นบวกหรื อ ด้ า นลบ เป็ นความรู้ สึ ก ที่ ส ะท้ อนแนวโน้ มความชอบหรื อ ไม่ ช อบในตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงความรู้ สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ความรู้ สึก
พึงพอใจจะเกิดก็ต่อเมื่อบุคคลได้ รับในสิ่งที่ตนเองต้ องการหรื อเป็ นไปตามที่ตนเองต้ องการและ
ความรู้สกึ ดังกล่าวนี ้จะลดลง ถ้ าหากความต้ องการหรื อเป้าหมายไม่ได้ รับการตอบสนองซึง่ ความ
พึงพอใจจะแตกต่างกันย่อมขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยองค์ประกอบของการบริ การ ซึง่ ในงานวิจยั นี ้หมายถึง
ความรู้ สึกที่ ผ้ ูบริ โภคได้ รับการตอบสนองเป็ นไปตามที่ตนต้ องการจากการใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่
ไอโฟนและซัมซุง

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่” ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิ ด เรื่ อ งการสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการ (Integrated
Marketing
Communication)
2.2 แนวคิดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า (Brand Switching)
2.3 แนวคิดเรื่ องความผูกพันของลูกค้ า (Customer Engagement)
2.4 แนวคิ ด เรื่ อ งพฤติ ก รรมผู้ บริ โ ภคและกระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้ ของผู้ บริ โ ภค
(Consumer Behavior and Consumer Decision Making Process)
2.5 แนวคิดเรื่ องทัศนคติ (Attitude)
2.6 แนวคิ ด เรื่ อ งความพึ ง พอใจและความไม่ พึ ง พอใจของผู้ บริ โ ภค (Consumer
Satisfaction and Consumer Dissatisfaction)
2.7 แนวคิดเรื่ องตราสินค้ าสากล (Global Brand)
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
ในปั จจุบนั องค์กรธุรกิจบริ ษัทต่างๆ นิยมใช้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบ
ผสมผสานที่นิยมเรี ยกย่อๆ ว่า IMC มาจากชื่อเต็มคือ Integrated Marketing Communication
เป็ นการสื่อสารการตลาดที่มีการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดหลายๆอย่างรวมกันเป็ นหนึง่ เดียว โดย
การผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและต่อเนื่อง เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ “การส่งเสริม
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แบบบูรณาการ” เคยเป็ นคําใหม่ตามสมัยนิยมของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1990 และเป็ นคําตาม
สมัยนิยมที่กล่าวถึงกันมากในช่วงนัน้
2.1.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Don E. Schultz (อ้ างถึงใน ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ, 2543, น.107) ปรมาจารย์ด้านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรื อบางตําราเรี ยกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนัน้ ได้
กล่าวไว้ วา่ “การสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการ คือ กระบวนการการพัฒนาและนําโปรแกรม
การสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ มาใช้ เพื่ อจูงใจกลุ่มลูกค้ าในปั จจุบนั และกลุ่มลูกค้ าที่คาดหวังใน
ช่วงเวลาหนึง่ ๆ”
สมาคมการโฆษณาแห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ใ ห้ ความหมายว่ า “การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ เป็ นแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมทางด้ านการตลาดแบบ
ครอบคลุมทุกด้ าน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารหลากหลายอย่างเป็ นระเบียบ มีการ
เตรี ยมการที่ชัดเจน ต่อเนื่ องและสร้ างผลกระทบอันเนื่องจากการสื่อสารการตลาดมากที่ สุด”
(วัชรพงษ์ บริ บรู ณ์ อ้ างถึงใน สิริมนต์ ขจรศิริพงษ์ , 2540, น. 8)
เสรี วงษ์ ม ณฑา ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่า “การสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการว่ า เป็ น
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ ต้องใช้ การสื่ อสารเพื่ อการจูง ใจ
หลายรูปแบบกับกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง” (เสรี วงษ์ มณฑา, 2540, น.15)
ดังนันการสื
้
่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จึงหมายถึงกระบวนการนําเครื่ องมือสื่อสาร
การตลาดหลายๆรู ปแบบมาผสมผสานใช้ ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภคเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้ านันๆมี
้ คณ
ุ ค่าเพิ่ม (Value Added) แตกต่างไปจาก
สินค้ าของผู้ผลิตรายอื่นในตลาด
2.1.2 ลักษณะที่สาํ คัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1) เป็ นกระบวนการ (Process) ไม่ใช่กิจกรรมเดียว ซึ่งต้ องทําต่อเนื่องเป็ นแผน
เพื่อการสื่อสารการตลาดและต้ องใช้ การสื่อสารหลายรูปแบบ
2) เป็ นการสื่อสารเพื่อการจูงใจ (Persuasive Communication) ต้ องมีหลาย
รูปแบบร่วมกัน
3) เป็ นกระบวนการในระยะยาว (Long Run) และต่อเนื่อง (Continuity)
4) เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนัน้ จะเน้ นที่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ต้องการ (Desired Behavior)

29
5) เน้ นทุกวิธีการในการสื่อสารตราสินค้ า (All Sources of Brand Contact)
การใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริ มการตลาดนัน้ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
ว่าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็ นการสื่อความหมายของกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ สร้ างความเข้ าใจและสร้ างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริ โภคโดย
มุ่งหวังให้ เกิดผลสําคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้ างความภักดีของลูกค้ า (Customer
Loyalty) กิจกรรมการสื่อสารการตลาดจึงประกอบด้ วยส่วนสําคัญนัน่ คือ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
การส่ง เสริ มการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงและการสนับสนุนกิ จ กรรม ซึ่ง ใน
ปั จจุบนั การสื่อสารการตลาดได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นกลยุทธ์ อนั ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยเน้ น
เป้าหมายและกลวิธีสื่อสารที่มีความเข้ มข้ นและประสานกันอย่างมีพลัง
ดังที่ Don E. Schultz (อ้ างถึงใน Kotler and Armstrong, 1999, p. 439) เรี ยกกลยุทธ์ นี ้
ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication หรื อ IMC)
โดยอธิ บ ายว่า เป็ นการผสมผสานเครื่ อ งมื อ สื่อ สารมาใช้ ร่ว มกัน อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ ทัง้ การ
โฆษณาผ่านสื่อมวลชน (Mass-media Advertising) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่มีความ
ชัดเจน (Clear) คงที่ (Consistent) และจับใจ (Compelling) เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์
การใช้ เครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรื อแบบผสมผสานนัน้ จะขึ ้นอยู่
กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้ องคํานึงถึงค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดยคํานึงถึง
วิธีการสื่อสารว่าจะใช้ สื่อใดจึงจะเกิดประสิทธิผลของการสื่อสาร เครื่ องมือในการสื่อสารนันอาจใช้
้
ทังสื
้ ่อและไม่ใช้ สื่อ ซึง่ แต่ละเครื่ องมือจะมีความเกี่ยวข้ องกัน
โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเป็ นการวางแผนโดยใช้ ฐานศูนย์ กล่าวคือ
ไม่ ไ ด้ เ น้ น ที่ เ ครื่ อ งมื อ ใดเครื่ อ งมื อ หนึ่ง เป็ นเกณฑ์ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกัน ในทุก ๆ
เครื่ องมือ ดังนันจึ
้ งจะต้ องกระทําโดยการวางแผนเป็ นกลยุทธ์ที่มีความเป็ นหนึง่ เดียว (One Single
Strategic Plan) ซึง่ จะสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้
ทัง้ นี ้ การวางแผนการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการนัน้ ถื อ เกณฑ์ แ นวความคิ ด
5 ประการดังนี ้
1) ใช้ การติดต่อสื่อสารหลายรู ปแบบกับลูกค้ า (IMC Coordinate Multiple
Customer Communication) โดยวิธีต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย
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2) เริ่มต้ นที่ลกู ค้ าไม่ใช่สนิ ค้ า (IMC Starts With the Customer not the Product)
โดยเริ่ มต้ นที่ความรู้สกึ นึกคิดของลูกค้ า ค้ นหาสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าในสายตาลูกค้ าแล้ วย้ อนกลับไปศึกษา
คุณสมบัตขิ องสินค้ า จากนันระบุ
้ โครงสร้ างข่าวสารที่จะติดต่อกับลูกค้ า
3) พยายามค้ นหาการติดต่อสื่อสารทังที
้ ่ใช้ คนและใช้ สื่อ (IMC User Non-Media and
Media Communication)
4) สร้ างการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้ า (IMC Creates Two-Way
Communication with Customers) เพื่อมุ่งสร้ างให้ เกิดการตอบสนองด้ านพฤติกรรมของลูกค้ า
รับฟั งความคิดเห็นและความต้ องการของลูกค้ า
5) จะใช้ ให้ สอดคล้ องกับเครื่ องมือการตลาดภายใต้ แผนเดียวกันและบรรลุจดุ มุ่งหมาย
เดียวกัน (Single Plan and Objective)
2.1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการสื่อสารทางการตลาด
สํ า หรั บ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการสื่ อ สารทางการตลาดไปยั ง ผู้ บริ โภคนั น้ มี ดั ง นี ้
(สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2555, น. 25-28)
2.1.3.1 การโฆษณา (Advertising)
คื อ การสื่ อ ความหมาย คุณ ภาพ คุณ สมบัติ ลัก ษณะของสิน ค้ า หรื อ ธุ ร กิ จ การ
บริการนันๆ
้ ให้ ประชาชนได้ ร้ ูจกั เพื่อนําไปสูก่ ารขายในที่สดุ การโฆษณาเป็ นการสื่อสารโดยใช้ สื่อที่
ต้ องจ่ายเงินอุปถัมภ์รายการ เพื่อจูงใจหรื อมีอิทธิพลต่อผู้รับข่าวสาร โดยสื่อที่ใช้ ประกอบด้ วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้ แก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกระจายเสียง ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ การโฆษณาจะช่วย
เผยแพร่ขา่ วสารไปยังกลุม่ ผู้รับสารได้ อย่างกว้ างขวางและมีแนวโน้ มจะเกิดขึ ้นซํ ้า
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากการโฆษณานัน้ ต้ อ งอาศัย งบประมาณค่า ใช้ จ่ า ยเป็ นจํ า นวนมากจึง มี
ความจําเป็ นที่ผ้ ทู ําการโฆษณาจะต้ องพิจารณาว่าจะทําการโฆษณาอย่างไร จึงจะสามารถสื่อสาร
ความต้ องการไปสูก่ ลุม่ ผู้บริ โภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างรวดเร็ วชัดเจน ดังนันก่
้ อนที่จะเริ่ มต้ น
ทําการโฆษณาต้ องกําหนดตัวผู้บริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้ แน่นอนเป็ นประการ
แรก เพื่อที่จะได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลข่าวสารให้ เหมาะสมกับผู้บริ โภค และเมื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจนแล้ วแผนงานโฆษณาก็จะถูกพัฒนาขึ ้นโดยเริ่ มตังแต่
้ การกําหนดตําแหน่งครองใจให้ สินค้ า
(Product Positioning) ซึง่ จะต้ องพิจารณาทังตั
้ วสินค้ า กลุม่ เป้าหมาย คูแ่ ข่งขัน และจุดยืนของ
บริ ษัทเอง ดังนันในช่
้ วงที่จะทําการโฆษณาจึงจะต้ องมีการเลือกพูดในสิ่งที่สินค้ าหรื อบริ การนัน้
เด่นหรื อมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งจริ ง มีความหมายในสายตาของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายเพื่อได้
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ตําแหน่งครองใจที่แน่ชดั ในข้ อความที่โฆษณาและป้องกันมิให้ ค่แู ข่งเข้ ามาชิงตําแหน่งครองใจไป
ได้
2.1.3.2 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
คือ รู ปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึง่ พนักงานขายจะปฏิบตั ิกบั ผู้ที่คาดหวัง
ว่าจะซื ้อและพยายามกระตุ้นความต้ องการซื ้อสินค้ าของบริ ษัท โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อต้ องการขาย
สินค้ า การใช้ พนักงานขายแม้ จะมีประสิทธิภาพสูงในการนําเสนอขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าโดยตรง
แต่ก็มีปัญหาในแง่คา่ ใช้ จ่ายที่สงู มากจึงจําเป็ นต้ องกระทําอย่างมีขอบเขต โดยจะต้ องจํากัดอยู่กบั
สินค้ าที่มีราคาสูงและให้ ช่วงกําไรมากพอสมควรจึงจะคุ้มค่าในการใช้ วิธีนี ้ ซึง่ วิธีการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ พนักงานขายนี ้เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่อสารโดยตัวบุคคลที่พบว่าเป็ นการสื่อสารที่เกิด
ประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารในรู ปแบบอื่น เนื่องจากมีการย้ อนกลับของข่าวสารโดยฉับพลัน
ซึ่ง ทํ า ให้ ผ้ ูติ ด ต่ อ สื่ อ สารสามารถปรั บ และแต่ ง ข่ า วสารให้ เข้ า กับ สถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้
หากพนักงานขายสามารถตรวจสอบความต้ องการของลูกค้ าที่จะซื ้อสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
การขายนันก็
้ ย่อมจะมีโอกาสประสบความสําเร็ จสูง ทังนี
้ ้การขายโดยพนักงานขายนันจะเป็
้
นการ
สื่ อ สารแบบสองทางระหว่ า งพนัก งานขายและลูก ค้ า ดัง นัน้ ข้ อ มูล และข่ า วสารจึ ง สามารถ
แลกเปลี่ยนไปมาและเกิดการชักจูงใจให้ มีการขายเกิดขึ ้น
2.1.3.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
คือ กระบวนการสื่อสารการตลาดที่ม่งุ สร้ างหรื อกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการในการ
ที่ จ ะซื อ้ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารสิน ค้ า นัน้ ให้ ม ากขึน้ บ่อยขึน้ หรื อ เร็ ว ขึน้ โดยการส่ง เสริ ม การขายเป็ น
เครื่ องมือสําคัญที่ใช้ ในการส่งเสริ มการตลาดที่หวังผลในระยะสัน้ เพื่อกระตุ้นความต้ องการให้
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และเฉพาะหน้ า ซึง่ จะใช้ ได้ ผลดีเมื่อกระทําควบคูไ่ ปกับการโฆษณา โดยการ
ส่งเสริ มการขายนันจะเป็
้
นตัวช่วยเสริ มกําลังการโฆษณาและกระตุ้นให้ เกิดการตอบสนองจาก
ผู้บริโภคเร็ วยิ่งขึ ้น
การส่งเสริมการขายโดยใช้ สงิ่ จูงใจมีขึ ้นเนื่องจากผู้ขายต้ องการเรี ยกร้ องความสนใจ
จาก ผู้ที่ไม่เคยใช้ สินค้ ามาก่อน โดยจะเป็ นการให้ รางวัลแก่ผ้ ใู ช้ สินค้ านันเป็
้ นประจํา อีกทังยั
้ งเป็ น
วิธี ก ารที่ จ ะก่ อให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงยอดขายให้ สูง ขึน้ ในระยะสัน้ แต่ก ารให้ ร างวัล นี จ้ ะไม่
สามารถรักษาระดับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
อย่างไรก็ดีถ้าได้ รับการปฏิบตั ิอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับ เวลา และสถานการณ์แล้ ว
การส่งเสริ มการขายนี ้ก็จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดให้ ประสบความสําเร็จยิ่งขึ ้น
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2.1.3.4 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
คือ ลักษณะของการบริ หารงานส่งเสริ มการตลาดที่เป็ นเอกลักษณ์ที่เหมาะสม เพื่อ
มุง่ ให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีระหว่างบริ ษัทกับสาธารณชน ซึง่ การประชาสัมพันธ์ นนจะเป็
ั้
นการกระทําที่
เกิดขึ ้นจากการวางแผนล่วงหน้ า ในการที่จะสร้ างความเข้ าใจกับสาธารณชนที่มีความเกี่ยวข้ อง
เพื่อก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดี ภาพลักษณ์ ที่ดี อันจะนํามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งจะก่อให้ เกิดการสนับสนุนและร่วมมือกันเป็ นอย่างดี
โดยความหมายของคําว่า "ประชาสัมพันธ์ ” นัน้ ได้ มีการให้ คําจํากัดความแตกต่าง
กันออกไปแต่โดยสรุ ปแล้ ว การประชาสัมพันธ์ หมายถึง "การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการ
ของการสื่อสารที่ ได้ กําหนดไว้ เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจอันถูกต้ องตรงกันในอันที่ จะสร้ างความ
เชื่อถือศรัทธาและความร่ วมมือระหว่างสถาบันกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็ นการปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่องและหวังผลระยะยาว"
ทังนี
้ ้ การประชาสัมพันธ์ เป็ นหน้ าที่ทางการบริ หารที่มีการวางแผนการดําเนินงาน
อย่างเป็ นระบบมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้ องเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ระหว่างบุคคลสองฝ่ าย
เสมอ กล่าวคือ เป็ นการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีระหว่างองค์ กรกับสาธารณชน โดย
อาศัยการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ
ดังที่ Grunig (1984) ได้ ให้ คํานิยามของการประชาสัมพันธ์ ซงึ่ มุ่งเน้ นในด้ านการ
บริ หาร ว่า "การบริ หารการสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ" โดยการสื่อสารดัง
กล่าวคือ พฤติกรรมของบุคคล กลุม่ คน หรื อองค์กรที่มีการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน จาก
คํ า นิ ย ามของการประชาสัม พัน ธ์ ข้ างต้ นมี อ งค์ ป ระกอบสํ า คัญ อยู่ 3 ประการ คื อ องค์ ก ร
สาธารณชน และการสื่อสาร หมายถึง ว่า ในการดําเนิน งานขององค์ ก รต่างๆ ในสัง คมจะต้ อง
้
กรเสมอ การประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาท
เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บุคคลต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์
สําคัญต่อองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะช่วยให้ การบริ หารองค์กรดําเนินไปอย่างราบรื่ น
เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตังไว้
้
นอกจากนี ้ Baskin, Aronoff and Lattimore (1999) ได้ สรุ ปความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์วา่
“การประชาสัมพันธ์ นนเป็
ั ้ นหน้ าที่ทางการบริ หารซึง่ ช่วยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
กํ าหนดปรั ชญาองค์ กร และอํานวยประโยชน์ ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยผู้ปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ จะดําเนินการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กรเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี สร้ างความสอดคล้ องกันระหว่างเป้าหมายขององค์กรและความคาดหวัง
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ทางสังคม นอกจากนี ้ผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั งิ านด้ านประชาสัมพันธ์ ยงั มีหน้ าที่พฒ
ั นาการปฏิบตั ิการและ
ประเมินแผนงานขององค์กร ซึ่งจะส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนของอิทธิพลและความเข้ าใจต่อกันใน
บรรดาส่วนต่างๆ ขององค์กรและสาธารณชน”
2.1.3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
สมาคมการตลาดอเมริ กนั (American Marketing Association) (อ้ างถึงใน สิทธิ์
ธีรสรณ์ , 2555, น.172) ได้ นิยามคําว่า การตลาดทางตรง ไว้ ดงั นี ้ การตลาดทางตรง หมายถึง
กิ จกรรมทัง้ หมดที่ ผ้ ูขายสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ สื่อต่า งๆ เช่น การขายตรง ไปรษณี ย์
ทางตรง การตลาดทางไกล การโฆษณาทางตรง การขายผ่านแคตตาล็อก การขายทางเคเบิ ้ล
เพื่อให้ ลกู ค้ าหรื อผู้มีโอกาสเป็ นลูกค้ าตอบกลับมายังผู้ขาย ซึง่ อาจเป็ นทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์
หรื อการเข้ ามา โดยบริ ษัทที่ทําการตลาดทางตรงจะมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ าโดยให้ ลกู ค้ าตอบกลับโดยตรงและ
ทันที การตอบกลับนี ้อาจเป็ นการสอบถาม การซื ้อ การลงคะแนนเสียงให้ การขอข้ อมูลจากบริ ษัท
หรื อการตอบคําถามที่บริ ษัทถาม
2) เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ มีอยู่ตลอดไป ไม่ว่าความสัมพันธ์
นันจะเกิ
้
ดขึ ้นจากการตลาดทางตรงหรื อไม่
โดยการตลาดทางตรงเป็ นระบบการตลาดที่ เหมาะกับการจัดจํ าหน่ายทางตรง
(Direct Distribution) กล่าวคือ บริ ษัทเจ้ าของสินค้ าขายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคคนสุดท้ ายโดยตรง
และใช้ ช่องทางสื่อสารโดยตรงกับคนเหล่านี ้ การตลาดทางตรงจึงเป็ นการสื่อสารระหว่างบริ ษัท
เจ้ าของผลิตภัณฑ์กบั ผู้บริ โภค เป็ นการสื่อสารที่ไม่ใช้ คนกลางทางการตลาด บริ ษัทที่ทําการตลาด
ทางตรงจึงสื่อสารกับผู้บริโภคโดยไม่ผา่ นผู้ค้าปลีกหรื อผู้ค้าส่ง
สิ่งที่บริ ษัทที่ทําการตลาดทางตรงต้ องการเป็ นหลักก็คือการตอบกลับของลูกค้ า ซึง่
อาจเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับสินค้ า การสัง่ ซื ้อสินค้ า หรื อการแสดงความจํานงให้ บริ ษัทติดต่อไป
หา ผู้ทําการตลาดจึงต้ องจัดให้ มีหาทางที่ลกู ค้ าจะใช้ ในการตอบกลับ เช่น ที่อยู่สําหรับการติดต่อ
ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (e-mail) ผู้ทําการตลาดทางตรงจะต้ องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมาย ต้ องมีฐานข้ อมูลในการส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์หรื ออีเมล์ในการติดต่อกับ
ผู้ซื ้อ ผู้ทําการตลาดทางตรงต้ องใช้ ฐานข้ อมูลที่เป็ นรายชื่อคนหรื อตลาดเป้าหมายที่แท้ จริ งจึงจะ
ประสบความสําเร็ จ
2.1.3.6 การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship)
เป็ นการสื่อสารการตลาดที่เป็ นการสนับสนุนในรู ปของเงินหรื อสิ่งของให้ กบั การจัด
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งาน กิจกรรมการกุศล หรื อชุมชน งานที่สนับสนุนเป็ นได้ หลายอย่าง เช่น การแสดงดนตรี งานการ
กุศลขององค์กรสาธารณกุศลหรื อการแข่งขันกีฬา (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2555, น. 28)
สําหรับในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดเรื่ องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (Intregrated Marketing Communication) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการสื่อสาร
การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนและซัมซุงใช้ ในการที่จะรักษาตําแหน่งครองใจ
และความจงรักภักดีในตราสินค้ า (Brand Loyalty) ของผู้บริ โภค ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุ นแรงในตลาด อีกทัง้ ผู้บริ โภคในปั จจุบนั ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าได้ ง่ายขึ ้น มีทางเลือก
มากขึ ้น ซึ่งปั จจุบนั ทังโทรศั
้
พท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนและซัมซุงต่างก็ไม่ใช้ เพียงการโฆษณา
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ได้ ใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดอื่นๆ ด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เป็ นต้ น

2.2 แนวคิดเรื่ องการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า (Brand Switching)
การเปลี่ยนตราสินค้ านันมี
้ นกั วิจยั หลายท่านได้ ให้ คําจํากัดความไว้ ในบริ บทที่แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี ้
Mouri
(2005) ได้ ใ ห้ คํ า ว่า จํ า กัด ความของการเปลี่ ย นแปลงตราสิน ค้ า ไว้ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงตราสินค้ าหมายถึงการสิ ้นสุดของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ โภคกับผู้ให้ บริ การราย
หนึง่ และเริ่ มต้ นสานต่อความสัมพันธ์กบั ผู้ให้ บริการรายใหม่
Stewart (1994) ได้ ให้ คําจํากัดความของพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภคว่า
เป็ นการตัดสินใจของลูกค้ าที่จะไม่ซื ้อหรื อไม่ใช้ บริการต่อซึง่ อาจเป็ นได้ ทงชั
ั ้ ว่ คราวและถาวร
Rajkumar (2011) ให้ คําจํากัดความของการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าว่าคือการที่ลกู ค้ า
เปลี่ยนความจงรักภักดีจากตราสินค้ าไปยังอีกตราสินค้ าหนึง่
จากคําจัดความข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า การเปลี่ยนตราสินค้ าเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคหยุด
การซื ้อสินค้ าหนึง่ และเริ่ มการซื ้ออีกสินค้ าหนึง่ ซึง่ อาจเป็ นเพียงชัว่ คราวหรื ออาจถาวรก็ได้
2.2.1 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
1) ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า (Switching Cost)
คือค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นภายในใจของผู้บริ โภค เมื่อเขาต้ องเปลี่ยนตราสินค้ าหนึ่งไป
อีก ตราสินค้ าหนึง่ นักวิจยั หลายท่านได้ วิจยั เกี่ยวกับผลของค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ า โดย
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มีงานวิจยั พบว่าค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ านันมี
้ อยูอ่ ย่างจํากัด แต่อย่างไรก็ตามยังมีนกั วิจยั
หลายท่านที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
Frels and Mahajan (2003) ได้ อธิบายว่าค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ าจะไม่
เกิดขึ ้นทันทีเมื่อผู้บริ โภคเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อบริ การ เพราะค่าใช้ จ่ายของการดําเนินการต่อของ
ผู้บริ โภค พวกเขาได้ ระบุว่าค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ านันไม่
้ ใช่เพียงค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน
เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนตราสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ นการที่
ผู้บริ โภคต้ องพิจารณาถึงการที่ต้องหาราคาจนได้ ผลิตภัณฑ์ มา ตลอดจนค่าความเสี่ยงของการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า
Frels and Mahajan (2003) กล่าวว่าค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ านันแบ่
้ ง
ออกเป็ น 3 ส่วนด้ วยกัน กล่าวคือ
1) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น การ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคต้ อ งเริ่ ม
ความสัม พัน ธ์ ใ หม่ กับ ผู้บ ริ ก ารรายใหม่ แ ละรวมถึ ง ค่า ใช้ จ่ า ยของการหยุด ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้
ให้ บริ การรายเก่าด้ วย
2) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการตกลงกัน เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากบริ ษัทโดยตรง
กล่าวคือ ในการที่บริ ษัทและผู้บริ โภคทําสัญญาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นการให้ รางวัล การลด
ราคา การซื ้อซํ ้า และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อลูกค้ าเริ่ มสัญญาว่าจะไห้
ความวางใจและจงรักภักดีต่อตราสินค้ านันๆ
้ ซึ่งค่าใช้ จ่ายนี ้จะเกิดขึ ้นผ่านการเปลี่ยนตราสินค้ า
ของผู้บริ โภคนัน่ เอง
3) ค่า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้
คื อค่า ใช้ จ่า ยที่ ผ้ ูบริ โ ภคต้ อ งสร้ าง
ความคุ้นเคยให้ เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์เก่าที่เคยใช้ จากการเริ่ มเรี ยนรู้การใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ค่าใช้ จ่ายการเรี ยนรู้ นัน้ ไม่สามารถโอนถ่ายได้ และในแต่ละครัง้ ที่ผ้ ูบริ โภคเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อ
บริ การ จะมีคา่ ใช้ จ่ายนี ้จะเกิดขึ ้นมาทุกครัง้
Formell (1992) ได้ กล่าวว่า ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ าเป็ นที่มาในการ
ป้องกันพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภค ค่าใช้ จ่ายนี ้ยังสามารถนําไปสูก่ ารเปลี่ยนตรา
สินค้ าได้ เช่นกัน นักวิจยั พบอีกว่า ถ้ ามีค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนมาก ผู้บริ โภคก็จะหยุดพฤติกรรม
การเปลี่ยนตราสินค้ า ผู้บริ โภคจะเปรี ยบเทียบถึงประโยชน์และค่าใช้ จ่ายก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
เปลี่ยนตราสินค้ า ถ้ าพบว่าประโยชน์ ของสินค้ าและบริ การอันใหม่นัน้ ตํ่ากว่าค่าใช้ จ่ายในการ
เปลี่ยนแล้ ว พวกเขาก็จะยังคงใช้ ตราสินค้ าเดิม (Garland and Wright, 2007) การที่ผ้ ใู ห้ บริ การ
หรื อเจ้ าของตราสินค้ ามุ่งไปที่ลกู ค้ าของคู่แข่งเพื่อต้ องการจะให้ เปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าของตนนัน้
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เจ้ าของตราสินค้ าหรื อบริ การนันๆ
้ จําเป็ นต้ องทําให้ ราคาของสินค้ าหรื อบริ การมีราคาตํ่าลงและให้
ได้ ประโยชน์สงู สุดเพื่อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคต้ องเสียไป งานวิจยั
ระบุอีก ว่า ค่า ใช้ จ่า ยในการเปลี่ย นตราสิน ค้ า นัน้ สามารถทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ย นตราสิน ค้ า และ
สามารถทําให้ หยุดการเปลี่ยนตราสินค้ าได้ เช่นกัน ดังนันบริ
้ ษัทเจ้ าของตราสินค้ าหรื อบริ การต้ อง
พิจารณาถึงปั จจัยนี ้ในการวางกลยุทธ์ เพื่อจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าของตน ผู้บริ โภค
จะเปลี่ยนตราสินค้ าอย่างง่ายดาย ถ้ าค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตํ่าและในทางกลับกัน ถ้ าค่าใช้ จ่าย
ในการเปลี่ยนสูงก็จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่เปลี่ยนตราสินค้ าได้ ง่ายๆ เช่นกัน
2) ราคา (Price)
ในทุกๆ ตลาดรวมถึงตลาดเครื อข่ายโทรคมนาคมนัน้ ราคาเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของผู้บริ โภค โดยตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับราคาที่จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภค โดยมีตวั แปรที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี ้ 1)
โครงสร้ างของราคา 2) ตัวเลือกของราคา และ 3) ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
โดย Munnukka (2005) ได้ กล่าวว่าในตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ นัน้ สามารถ
อธิบายได้ ว่า โครงสร้ างของราคาคือ ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถบ่งบอกถึงการตังระดั
้ บ
ราคาของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ ตัวเลือกของราคา คือ ทางเลือกของราคาที่มีความหลากหลาย
ในแต่ละรุ่ นของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้ องการและ
รายได้ ของตน และสําหรั บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนัน้ สําหรั บโทรศัพท์ เคลื่อนที่ คือค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซมโทรศัพท์ เคลื่อนที่เมื่อผู้ใช้ นําสินค้ าเข้ าซ่อมกับทางศูนย์บริ การหรื อร้ านค้ า การกําหนด
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลงของราคากับ ความต้ อ งการในธุ ร กิ จ โทรคมนาคมว่ า
การลดราคาของค่าบริ การนันสามารถดึ
้
งดูดใจผู้บริ โภคได้ หรื อเรี ยกได้ ว่าราคาที่เปลี่ยนไปมีผลต่อ
การเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภคในธุรกิจนี ้ ในทางตรงกันข้ ามบางครัง้ ปั จจัยด้ านราคานันไม่
้ ได้
เป็ นปั จจัยที่สําคัญเสมอไปในการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า ผู้บริ โภคที่มีความสนใจในคุณภาพของ
สินค้ านันยิ
้ นดีที่จ่ายในราคาสูงเพื่อแลกกับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ราคาของสินค้ านันจะมี
้
อิทธิพลต่อ
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ จํากัด ทังนี
้ ้บริ ษัทควรใช้ จดุ เด่นของราคาและการเปรี ยบเทียบราคาในการจูงใจ
ผู้บริ โภคกลุม่ นี ้เพื่อชักชวนให้ เกิดพฤติกรรมการลองใช้ สนิ ค้ าใหม่
3) คุณภาพ (Quality)
ปั จจัยที่สําคัญสองประการที่กําหนดทิศทางของพฤติกรรมผู้บริ โภค คือราคาและ
คุณภาพ ซึง่ พบว่า ผลนันแปรผกผั
้
นกันระหว่าง 2 ปั จจัยนี ้ กล่าวคือผู้บริโภคจะซื ้อสินค้ าและบริ การ
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ที่ราคาถูกกว่าแต่คณ
ุ ภาพสูง Jun and Bin (2005) ระบุว่าคุณภาพที่ดีของสินค้ าและการบริ การ
ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีของผู้บริโภค
4) ความไว้ วางใจ (Trust)
ความไว้ วางใจนัน้ มีนักวิจัยให้ คําจํ ากัดความไว้ ในหลากหลายแง่มุม ซึ่งความ
ไว้ วางใจนันถื
้ อเป็ นลักษณะของบุคลิกภาพของมนุษย์และคือการประเมินแรงจูงใจและพฤติกรรม
(Chu, 2009) ในการที่จะสร้ างความไว้ วางใจได้ นนั ้ ความคาดหวังของบุคคลและการรับรู้ถึงความ
คาดหวังนันเป็
้ นสิง่ ที่ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ซึง่ ความไว้ วางใจของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ ้นแตกต่าง
กันขึ ้นอยูก่ บั บุคลิกภาพและการตัดสินใจของแต่ละคน (Chu,2009) ในการที่จะสร้ างความสัมพันธ์
ที่ยาวนานได้ นนั ้ ความไว้ วางใจของบุคคลจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่นกั วิจยั เชื่อว่า ความไว้ วางใจเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการก่อให้ เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้ าของผู้บริโภคอีกด้ วย
ในการที่สร้ างความไว้ วางใจนัน้ แต่ละฝ่ ายต้ องสร้ างความมัน่ ใจให้ อีกฝ่ ายโดยทํา
ให้ ความหวังของอีกฝ่ ายนันเป็
้ นจริ ง Serkan and Ozer (2005) กล่าวว่า การสร้ างความไว้ วางใจ
เป็ นกระบวนการที่เจ้ าของสินค้ าหรื อบริการต้ องสามารถที่จะเติมเต็มความคาดหวังของผู้บริ โภคได้
ทังเรื
้ ่ องของราคาและประโยชน์ ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการให้ คํามัน่ สัญญาของผู้บริ โภคต่อ
ตราสินค้ านัน้ ความไว้ วางใจนันจะทํ
้
าให้ ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนตราสินค้ าไปตราสินค้ าอื่นน้ อยลงเมื่อเขา
เกิดความไว้ วางใจ
5) ปั จจัยอื่นๆ (Other Factors)
นอกเหนือไปจากปั จจัยข้ างต้ นที่ มีผลทําให้ เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตรา
สินค้ า นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปั จจัยที่มีนกั วิจยั ลงความเห็นว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของผู้บริ โภค การตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริ โภคนันไม่
้ ถาวร
และแน่ น อนเสมอไป และยัง มี ก ระบวนการที่ แ บ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ระดับ ดัง นี ้ 1) การกระตุ้น
2) การดํ าเนิ นการ 3) ผลลัพธ์ โดยการดําเนินการนัน้ เปรี ยบเป็ นเหตุผลในการเปลี่ ยน แต่การ
กระตุ้นนันคื
้ อปั จจัยที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่ง Sekan et al. (2005) กล่าวไว้ ว่า
ภาพลักษณ์ องค์กรนันมี
้ ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภคในด้ านความจงรักภักดี ภาพลักษณ์ของ
องค์กรนันไม่
้ วา่ จะเป็ นคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางด้ านพฤติกรรมขององค์กร เช่น ประเภทของ
ธุรกิจ ชื่อเสียงทางธุรกิจ และการจัดประเภทของสินค้ าและบริ การ รวมถึงความคิดในการสื่อสาร
คุณภาพของสินค้ าและบริ การ (Nguyen and Leblanc,2001) ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความ
เกี่ยวเนื่องกับความจงรักภักดีในตราสินค้ าของผู้บริโภค (Johnson and Claes,1991)
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2.2.2 อิทธิพลของการโฆษณาต่ อการเปลี่ยนตราสินค้ า
การโฆษณานัน้ ถูกใช้ เพื่อการดึงดูดลูกค้ าใหม่และสามารถใช้ ในการรักษาลูกค้ าเก่าได้
เช่ น กัน การโฆษณาเป็ นบทบาทสํ า คัญ ในการดึง ดูด ใจผู้บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อ
ตราสินค้ าใดให้ มาจงรักภักดีต่อตราสินค้ าของผู้ทําการโฆษณาได้ นอกจากนี ้โฆษณายังป้องกัน
ไม่ให้ ผ้ ูบริ โภคที่ จงรักภักดีต่อตราสินค้ าอยู่แล้ วนัน้ เปลี่ยนไปจงรั กภักดีต่อตราสินค้ าอื่นอีกด้ วย
การวิจยั พบว่าโฆษณาจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคที่จงรักภักดียงั คงใช้ ตราสินค้ าเดิมต่อไปเรื่ อยๆ โฆษณายัง
มีบทบาทสําคัญในการทําให้ ลกู ค้ าของตราสินค้ าคูแ่ ข่งเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าที่โฆษณาได้ อีกด้ วย
ในทางตรงกัน ข้ า มโฆษณายัง ช่ ว ยป้ องกัน และรั ก ษาความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า ปั จ จุ บัน ของ
้ กค้ าที่มีความจงรักภักดีในตราสินค้ าหนึ่งๆ
ตราสินค้ าได้ เช่นกัน การโฆษณานันมี
้ บทบาทต่อทังลู
และลูกค้ าที่ยงั ไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ าใดอีกด้ วย โดยโฆษณาจะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ
ความชอบ และกระบวนการตัดสินใจและความตัง้ ใจซือ้ ของผู้บริ โภคนั่นเอง แต่อย่างไรก็ ตาม
โฆษณาก็ไม่ได้ มีผลต่อการจูงใจลูกค้ าของคู่แข่งให้ เปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าของผู้ทําการโฆษณา
เสมอไป
Ehrenberg (2000) กล่าวว่า หน้ าที่หลักของการโฆษณานันคื
้ อการส่งเสริ มความรู้ สึก
พึงพอใจของผู้บริ โภคสําหรับผู้บริ โภคที่ซื ้อสินค้ าของตราสินค้ านัน้ นัน่ หมายความว่า หน้ าที่หลัก
ของโฆษณาคือการรักษาลูกค้ าเดิมมากกว่าดึงดูดลูกค้ าใหม่
Simon and Amdt (1980) กล่าวว่า สิง่ ที่โฆษณามุง่ เน้ นมากที่สดุ คือการรักษาลูกค้ าเดิมไว้
โฆษณาจะมีผลอย่างมากต่อลูกค้ าที่มีความคุ้นเคยกับตราสินค้ าอยู่แล้ วมากกว่าที่จะโฆษณาเพื่อ
้ ษัทจึงควรใช้ โฆษณาเพื่อที่จะจูงใจลูกค้ าเดิม
ลูกค้ าที่ไม่มีความคุ้นเคยหรื อรู้ จกั ตราสินค้ า ดังนันบริ
ของตนให้ กลับมาโดยการเสนอสินค้ าและบริการที่ดงึ ดูด
การโฆษณากับการเปลี่ยนตราสินค้ านัน้ โฆษณาไม่ได้ มีบทบาทหลักในการก่ อให้ เกิ ด
การเปลี่ยนตราสินค้ า เพราะหน้ าที่ของโฆษณาคือการรักษาลูกค้ าเก่าเป็ นอันดับแรก การจูงใจ
ลูกค้ าใหม่ให้ เปลี่ยนตราสินค้ าจึงเป็ นเพียงบทบาทที่ 2 ของโฆษณาเพียงเท่านัน้
ทังนี
้ ้ Rajkumar and Chaarlas (2011) ได้ ระบุเรื่ องการเปลี่ยนตราสินค้ าไว้ ว่าคือ
กระบวนการที่ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนจากการใช้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังผลิตภัณฑ์หนึ่งในประเภทเดียวกัน
ในชีวิตประจําวันของผู้บริ โภคมีการเปลี่ยนจากตราสินค้ าหนึง่ ไปยังตราสินค้ าหนึง่ ถึงแม้ วา่ พวกเขา
ยังรู้ สึกพึงพอใจอย่างมากก็ตาม โทรศัพท์เคลื่อนที่นนถื
ั ้ อเป็ นอุปกรณ์ การสื่อสารที่สําคัญที่ทําให้
คนเราติดต่อสื่อสารกัน ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย การส่งข้ อความ และรวมถึงการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการฟั งวิทยุ ดูคลิปวีดีโอ ถ่ายภาพและวีดีโอ ดังนันโทรศั
้
พท์เคลื่อนที่เป็ นอุปกรณ์ประจําตัวที่ใช้
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เพื่ อ ความบัน เทิ ง ด้ ว ยเช่น กัน มีห ลายปั จจัย ที่ สามารถทํ า ให้ ความจงรั ก ภัก ดี ในตราสิน ค้ าของ
ผู้บริ โภคลดลงไม่ว่าจะเป็ น ราคา คุณภาพ และการซื ้อหาได้ อย่างสะดวก การที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภค
้ าเป็ น
คิดที่จะเปลี่ยนตราสินค้ านัน้ การโฆษณาของบริ ษัทคู่แข่งมีส่วนสําคัญและบริ ษัทเหล่านันจํ
อย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ ทุกเทคนิควิธีที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเชื่อว่าพวกเขาจะได้ รับประโยชน์ที่เหนือกว่า
มากกว่าถ้ าพวกเขาเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ านันๆ
้
วิธีที่ได้ ถกู นํามาใช้ ที่ดเู หมือนจะเป็ นประโยชน์มากก็คือการเปรี ยบเทียบราคาที่จะดึงดูดใจ
ลูกค้ าที่มีงบค่อนข้ างจํากัด แต่มนั ก็ไม่ใช่เพียงราคาเท่านันที
้ ่เป็ นปั จจัยสําคัญ คุณภาพของสินค้ าก็
เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่สําคัญเช่นกัน
นอกจากนี ้บริ ษัท นีลเส็น (Nielson) บริ ษัทวิจยั ทางการตลาดยังได้ เปิ ดเผยเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยมุ่งเน้ นไปที่มมุ มองที่แตกต่างของความจงรักภักดีของผู้บริ โภคโดยการวิจยั จากคน
30,000 คนทัว่ โลก พบว่าปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ โภคที่จะซื ้อสินค้ าหรื อเปลี่ยนจาก
การซื ้อตราสินค้ าจากที่พวกเขาเคยซื ้อไปหรื อซื ้อเป็ นประจํา โดยการศึกษามุ่งศึกษาไปที่เกณฑ์ที่
สามารถทําให้ ผ้ บู ริโภคเปลี่ยนการยึดมัน่ ไปจากตราสินค้ าผู้ให้ บริการหรื อผู้ค้าปลีกผลก็คือ เกณฑ์ที่
ทําให้ ผ้ บู ริโภคทัว่ โลกเปลี่ยนตราสินค้ า มีดงั นี ้คือ
1) ราคาถูกกว่าคูแ่ ข่ง 41%
2) คุณภาพที่ดีกว่าคูแ่ ข่ง 26%
3) มีข้อตกลงทางด้ านการบริการที่ให้ ตอ่ ลูกค้ าที่ดีกว่า 15 %
4) ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายแบบให้ เลือกมากกว่าคูแ่ ข่ง 10%
5) ผลิตภัณฑ์มีจดุ เด่นที่ดีกว่าคูแ่ ข่ง 8%
จากผลสํารวจชี ้ให้ เห็นว่าราคายังคงเป็ นส่วนประกอบสําคัญที่จะบัน่ ทอนความจงรักภักดี
ของผู้บริ โภคลงจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะพบว่าราคานัน้ เป็ นเกณฑ์ หนึ่งที่ทําให้ ผ้ ูบริ โภคและ
ผู้จบั จ่ายซื ้อสินค้ าเกิดการเปลี่ยนตราสินค้ าไปซื ้อสินค้ าที่แตกต่างจากที่พวกเขาเคยซื ้อได้ มากที่สดุ
สิ่ง ที่ ต ราสิน ค้ า ต้ อ งการและคาดหวัง มากที่ สุด ก็ คื อ ความจงรั ก ภัก ดีใ นตราสิน ค้ า ของผู้บ ริ โ ภค
อย่างไรก็ตามผลการศึกษานีอ้ าจไม่สามารถนําไปอ้ างอิงได้ อย่างชัดเจนกับบางธุรกิจและบาง
ประเภทของสินค้ าเพราะเป็ นไปได้ วา่ อาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์อีกด้ วย
ยกตัว อย่า งเช่ น ความตัง้ ใจที่ ก ระตุ้น ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อ ตราสิน ค้ า ข้ า วสารหรื อ
ตราสินค้ าร้ านซักรี ด และสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อได้ อย่างรวดเร็ วซึง่ ผลก็คงไม่เหมือนกัน
กับการเลือกซื ้อสินค้ าประเภทรถยนต์หรื อคอมพิวเตอร์ (Perreau, 2014)
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อย่างไรก็ตามตามที่ Julie Currie รองประธานอาวุโสที่ศกึ ษาความจงรักภักดีของผู้บริ โภค
ระดับโลกของบริ ษัทนีลเส็น (Nielson) ได้ กล่าวว่า “ในขณะที่ราคาสินค้ าที่ถกู น่าจะเป็ นแรงกระตุ้น
เริ่ มแรกที่ทําให้ พวกเขาลองเปลี่ยนไปซื ้อผลิตภัณฑ์ใหม่แต่นนั่ ก็ไม่ได้ หมายความว่าผู้บริ โภคจะซื ้อ
สินค้ านันต่
้ อไปหากพวกเขาใช้ แล้ วไม่พอใจ ไม่เป็ นไปตามที่สนิ ค้ าโฆษณาไว้ ”
Julie Currie ยังกล่าวอีกว่า “การตังราคาให้
้
เท่าเทียมกัน การมีสินค้ าเพียงพอในการขาย
และการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ซื ้อสินค้ า ทังหมดเป็
้
นหนทางที่จะทําให้ เกิดความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคที่ยืนยาว”
โดยปั จจัยด้ านราคานันมี
้ ความสําคัญต่อผู้บริ โภคในยุโรป อเมริ กา มากว่าในเอเชีย จาก
การทําวิจยั จากผู้บริ โภคทัว่ โลกสามารถเห็นรายละเอียดแยกตามภูมิภาคได้ อย่างชัดเจนสําหรับ
เกณฑ์ ที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ ผู้บ ริ โ ภคในการเปลี่ ย นนิ สัย การซื อ้ เดิม และการซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่จ าก
ตราสินค้ าอื่นๆ พบว่าราคาที่ถูกกว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนตราสินค้ าของ
ผู้บริ โภคในยุโรปถึง 54% และอเมริกาเหนือถึง 61% แต่เอเชียแปซิฟิคนัน้ เพียง 28 % เท่านันที
้ ่เห็น
ว่าราคาเป็ นสิ่งที่สําคัญ โดยผู้บริ โภคในเอเชียแปซิฟิคเห็นว่าปั จจัยด้ านราคาสําคัญเป็ นลําดับสอง
รองลงมาจากปั จจัยด้ านคุณภาพสินค้ าที่มากถึง 29% ที่จะเป็ นเหตุผลสําคัญในการเปลี่ยน
ตราสินค้ า (Perreau, 2014)
อีกทัง้ Pokharkar (2013) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้ าใน
ธุรกิจการสื่อสารว่ามีปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเปลี่ ย นแปลงตราสิ น ค้ า (Switching Cost) ในธุ ร กิ จ การสื่ อ สาร
ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ าลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับจํานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภค
ซึง่ การเปลี่ยนผู้ให้ บริ การของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคต้ องให้ ข้อมูลและหมายเลข
ติดต่อส่วนตัว แต่ปัจจุบนั ผู้บริ โภคไม่ต้องเสี่ยงในการที่จะเสียข้ อมูลส่วนตัวเวลาที่ต้องการจะย้ าย
ค่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงทําให้ มีการดําเนินการมีคา่ ใช้ จ่ายที่ตํ่าและสะดวกมากขึ ้น ซึง่ ทํา
ให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของจํานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในทุกๆ เดือน
2) ราคาหรื อราคาค่าใช้ บริ การโทรออก (Price/Calling Charges) ราคาหรื อค่าใช้ บริ การ
โทรออกเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ สํ า คัญ ที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นค่า ยสัญ ญาณโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ สํ า หรั บ
ผู้บริ โภคที่อายุน้อย แต่สําหรับผู้บริ โภคที่อายุมากแล้ วการเปลี่ยนแปลงของราคาไม่ได้ มีผลมากนัก
เนื่องจากการมีงบประมาณที่จํากัดที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคอายุน้อยจึงคํานึงถึงราคามากกว่าผู้บริ โภคที่
ุ ภาพ
อายุมากแล้ วที่พร้ อมที่จะจ่ายหากพวกเขาจะได้ รับสินค้ าและบริการที่มีคณ
3) คุณภาพของการบริ การ (Quality of Service)
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4) วิวฒ
ั นาการและการเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี (Innovation & Technology
Upgrades) วิวฒ
ั นาการและการเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีเป็ นอิทธิพลหนึ่งในการเปลี่ยนตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริ โภค
5) ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า (Brand Image) ผู้บริ โภคจะรับรู้ ถึงภาพลักษณ์ของตรา
สินค้ าที่จะสอดคล้ องกับบุคลิกภาพของตน
6) ความไว้ วางใจและความน่าเชื่อถือ (Trust & Reliability) การสร้ างความไว้ วางใจและ
ความน่าเชื่ อถื อเป็ นเป้าหมายที่สําคัญที่จะดึงดูดใจและรักษาผู้บริ โภคเดิมไว้ ได้ หากผู้บริ โภคมี
ความไว้ วางใจและความน่าเชื่อถือในอีกตราสินค้ ามากกว่าก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนตราสินค้ าได้
มากกว่า หากความไว้ วางใจน้ อยก็จะทําให้ มีผลต่อการป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ โภคเปลี่ยนตราสินค้ าได้
เช่นกัน
7) เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว (One off Incidences) เหตุการณ์ที่แม้ จะเกิดขึ ้น
เพียงครัง้ เดียวแต่ไปกระทบถึงผู้บริ โภคซึ่งความพอใจในการแก้ ปัญหาของตราสินค้ าอาจนําไปสู่
การเปลี่ยนตราสินค้ าได้
8) การแนะนําแบบปากต่อปาก (Recommendation/ Word of Mouth)
สํ า หรั บ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า แนวคิ ด เรื่ องการเปลี่ ย นแปลงตราสิ น ค้ า
(Brand Switching) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาว่าปั จจัยใดที่มีผลต่อผู้บริ โภคในการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของลูกค้ า (Customer Engagement)
2.3.1 ความหมายของความผูกพันของลูกค้ า (Customer Engagement)
Gallup (2006) ได้ กล่าวถึงความผูกพันของลูกค้ าต่อตราสินค้ าว่า คือการที่ลกู ค้ าเกิด
ความผูกพันทางด้ านเหตุผลและระดับผูกพันทางด้ านอารมณ์ มีความรักในตราสินค้ าและรู้สกึ เป็ น
เจ้ าของ มีแนวโน้ มที่จะใช้ ตลอดไปและหาลูกค้ าเพิ่มให้ โดยความเต็มใจ โดยทําให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่ วม
ในการกําหนดสินค้ าและบริ การ ทําให้ เกิดการหลงใหลในสินค้ าและบริ การ
Bowden (2009, p. 65) ได้ ให้ คําจัดความของความผูกพันของลูกค้ า (Customer
Engagement) ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีแบบจําลองที่สําคัญที่ทําให้ ลกู ค้ าใหม่ของ
ั้
จ่ นเกิดการซื ้อซํ ้า
ตราสินค้ าเกิดความจงรักภักดีและวิถีทางที่จะทําให้ ความจงรักภักดีนนคงอยู
Doorn et al. (2010) ได้ ให้ คําจัดความของความผูกพันไว้ ว่า ข้ อบ่งชี ้ของพฤติกรรมของ
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ลูกค้ าที่คํานึงถึงตราสินค้ าหรื อบริ ษัทเหนือการซื ้อ ซึง่ เป็ นผลมาจากสิง่ กระตุ้นต่างๆ
Patterson & De Ruyler (2006) ได้ ให้ คําจํากัดความคําว่าความผูกพันของลูกค้ าในธุรกิจ
บริ การว่า คือความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรกับระดับการแสดงออกด้ านกายภาพ ความคิดและ
อารมณ์ของลูกค้ า
2.3.2 ระดับของความผูกพันของลูกค้ าที่มีต่อตราสินค้ า
McEwen (2005) ได้ กล่าวถึงเรื่ องราวของความผูกพันของลูกค้ ากับตราสินค้ าว่าได้ รับ
อิทธิพลจากปั จจัยหลักๆ สองปั จจัยด้ วยกัน ปั จจัยแรกคือประสบการณ์ จากการได้ ซื ้อสินค้ าหรื อ
บริ การ ร่ วมกับประสบการณ์ ของการได้ ใช้ สินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ ซึ่งปั จจัยในข้ อแรกนัน้ มีปัจจัย
เกี่ ยวข้ องอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็ นตัวสินค้ า คุณภาพ ประสิทธิ ภาพ การแก้ ปัญหา การสื่อสาร
การให้ บริ การ เป็ นต้ น ส่วนปั จจัยที่สองคือปั จจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ของตราสินค้ า การพูดถึงบอกต่อ การเปรี ยบเทียบกับสินค้ าคู่แข่ง สถานที่ เป็ นต้ น ปั จจัยหลักทัง้
สองปั จจัยทําให้ ลกู ค้ ามีความผูกพันต่อตราสินค้ าใดตราสินค้ าหนึง่ ในระดับที่แตกต่างกัน
นอกจากนี ้ McEwen ยังกล่าวอีกว่า การสร้ างความผูกพันนันตั
้ งอยู
้ บ่ นพื ้นฐานสองส่วนคือ
ส่ว นแรกคื อ การสร้ างความผูก พัน บนพื น้ ฐานของการใช้ ง านผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ง พื น้ ฐานในส่ว นนี ้
สามารถแบ่ง ออกได้ เ ป็ นสองระดับได้ แก่ ระดับแรกคือ ตราสิน ค้ ามี ความน่า เชื่ อถื อและรั ก ษา
สัญญา (Confidence) และระดับที่ สองคือ เป็ นตราสินค้ าที่ให้ เกี ยรติและช่วยแก้ ปัญหาได้
(Integrity) ในส่วนที่สองของการสร้ างความผูกพันตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานทางอารมณ์ ซึง่ ก็สามารถแบ่ง
ออกได้ อีกเป็ นสองระดับคือ ระดับที่สาม ระดับความภูมิใจที่ได้ ใช้ ตราสินค้ านัน้ (Pride) และระดับ
ที่สี่ ตราสินค้ าของฉัน (Passion) ซึง่ เป็ นระดับสุดท้ ายของการสร้ างความผูกพันระหว่างตราสินค้ า
กับลูกค้ า ซึง่ รายละเอียดของการสร้ างความผูกพันนัน้ McEwen ได้ ให้ รายละเอียดไว้ ดงั นี ้
2.3.2.1 ส่วนแรก ความผูกพันบนพื ้นฐานของเหตุผลและการใช้ งานผลิตภัณฑ์ แบ่ง
ได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
1) ระดับแรก ตราสินค้ าน่าเชื่อถื อและรักษาสัญญา (Confidence) ใน
า
ระดับนี ้ ความผูกพันจะเกิดขึ ้นเมื่อลูกค้ าเริ่ มเกิดความเชื่อมัน่ และมีศรัทธาว่าตราสินค้ านันจะทํ
้
ตามสัญญาที่ ได้ ให้ ไว้ กับลูกค้ า ซึ่งการที่ จะทํ าให้ ลูกค้ าเกิดความรู้ สึกศรั ทธาเชื่อมั่นนีไ้ ม่ได้ เกิ ด
ในช่วงเพียงข้ ามคืน แต่ต้องอาศัยเวลาและความพยายามที่จะทําให้ เป็ นไปตามสัญญาที่ได้ ให้ ไว้
้ ถือว่ายังไม่เพียงพอ
กับลูกค้ า แม้ ว่าบริ ษัทจะพยายามบอกลูกค้ าว่า “จะพยายามทําดีที่สดุ ” นันก็
ความศรัทธานันไม่
้ ได้ มาจากแค่การพยายามของตราสินค้ าที่จะส่งมอบสิ่งที่สญ
ั ญาไว้ ให้ กบั ลูกค้ า
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แต่ศรัทธาจะเกิดขึ ้นเมื่อสัญญาที่ได้ ให้ ไว้ เกิดเป็ นความจริ งขึ ้นมา เราจะเห็นตัวอย่างมากมายของ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกประกาศโฆษณาไม่ว่าจะเป็ น ครี มทาหน้ า ยาสระผม ยาลดนํ ้าหนัก ที่ให้ สญ
ั ญา
ว่าจะเห็นผลใน 7 วัน ซึง่ คําสําคัญเหล่านี ้ถือเป็ นคําสัญญาที่ตราสินค้ าต้ องสามารถทําให้ เกิดขึ ้นได้
จริ ง และหากคําสัญญาเหล่านันไม่
้ เกิดขึ ้นได้ จะด้ วยข้ อแม้ ใดๆก็ตาม ก็อาจจะทําให้ ลกู ค้ าไม่เกิด
ศรัทธาในตราสินค้ านัน้ และไม่สามารถสร้ างพื ้นฐานของความมั่นใจให้ กับสินค้ าและบริ การแก่
ลูกค้ าได้
2) ระดับที่สอง เป็ นตราสินค้ าที่มีความซื่อสัตย์ จริ งใจ และช่วยแก้ ปัญหา
ได้ (Integrity) ความผูกพันในระดับที่สองหมายถึงความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความไว้ วางใจ ที่ลกู ค้ ามีตอ่
ตราสินค้ า ซึง่ ตราสินค้ าต้ องทําให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาว่าตราสินค้ าที่ตนใช้ อยู่นนั ้ มี
ความซื่อสัตย์ จริ ง ใจ ไม่ โ กหกหลอกลวง และตรงไปตรงมา ซึ่ง ระดับขี ด ขัน้ ของความผูก พัน นี ้
เหนือกว่าระดับที่หนึ่งคือการทําตามสัญญา ในระดับนี ้คําสัญญาที่ตราสินค้ าได้ ให้ ไว้ นนก็
ั ้ ควรจะ
เป็ นสัญญาที่เกิดขึ ้นได้ จริ งและเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันและมีเหตุผลกับลูกค้ าทุกคนที่ใช้ ตราสินค้ า
เดียวกัน และนอกเหนื อจากการทํ าตามสัญญาแล้ ว ตราสินค้ ายังต้ องเป็ นตราสินค้ าที่เรี ยกว่า
้
วยให้ ลูกค้ ารอดพ้ นจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้
“วางใจได้ ” คือเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นตราสินค้ านันจะช่
ตัวอย่างของการไว้ วางใจได้ ที่เราอาจพบเห็น เช่น บริ ษัทประกันภัยที่มีความซื่อสัตย์และรักษาคํา
สัญญาด้ านประกันภัยที่ ให้ ไว้ กับลูกค้ า และเมื่อลูกค้ าเกิดปั ญหาก็ จัดการให้ อย่างไม่รอช้ า ไม่
อิดออดและยังดูแลลูกค้ าในยามที่พบประสบปั ญหาเป็ นต้ น
2.3.2.2 ส่วนที่สอง ความผูกผันบนพื ้นฐานของอารมณ์ แบ่งได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
1) ระดับที่สาม ความภูมิใจที่ได้ ใช้ ตราสินค้ า (Pride) ในระดับขันนี
้ ้ลูกค้ า
ผู้ใช้ ตราสินค้ าเกิดความภูมิใจในตราสินค้ าที่ตนใช้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อตราสินค้ า เกิดความผูกพัน
และมีประสบการณ์เชิงอารมณ์ในระดับที่สงู ขึ ้นกว่าแค่ความประทับใจหรื อความผูกพันที่คิดว่าตรา
สินค้ านันทํ
้ าตามสัญญาหรื อไว้ วางใจได้ ในระดับของความภูมิใจนัน้ อารมณ์ ที่เกิดขึ ้นที่อาจจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ลูกค้ าจะเชื่อว่าตราสินค้ าที่เขาใช้ นนรั
ั ้ บฟั งสิ่งที่เขาต้ องการอย่างให้
เกียรติและตราสินค้ ามีความพยายามที่จะตอบสนองความต้ องการเหล่านัน้ หากทําได้ ลกู ค้ าก็จะ
เกิดความภูมิใจที่เลือกใช้ ตราสินค้ า ไม่อายที่จะบอกคนรอบข้ างว่าตนเองได้ ใช้ ตราสินค้ าสินค้ า
นันๆ
้ อยู่ หรื อแม้ กระทัง่ กล้ าที่จะบอกต่อให้ ผ้ อู ื่นหันมาใช้ ตราสินค้ าที่ตนเองชื่นชอบและผูกพัน
2) ระดับที่สี่ ตราสินค้ าของฉัน (Passion) ในระดับนี ้ลูกค้ ามองเห็น
คุณค่าของตราสินค้ า และการที่ได้ มีตราสินค้ านันๆ
้ เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ ชีวิต ทังยั
้ งไม่สามารถ
ทดแทนด้ วยตราสินค้ าอื่นได้ ถึงแม้ จะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การแบบเดียวกันก็ ตาม พูดง่ายๆ สิ่งที่
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เกิดขึ ้นเป็ นความแตกต่างที่เกิดขึ ้นของความว่า “ชอบ” กับคําว่า “รัก” นัน่ เอง และคงไม่ใช่เป็ นตรา
สินค้ าอันดับแรกที่เลือกใช้ แต่กลับเป็ นตราสินค้ าเดียวที่ลกู ค้ าเลือกใช้ จุดนี ้คือจุดที่ลกู ค้ าสามารถ
บอกกับเราได้ ว่า They Love Us เราอาจจะเคยเห็นหลายคนที่ยอมให้ ผิวกายมีรอยสักเป็ นรู ป
(Logo) ของตราสินค้ าดังต่างๆ บนผิวหนังของตนเอง หรื ออาจเอาตราสินค้ าที่ตวั เองนิยมชมชอบ
ทําเป็ นสติ๊กเกอร์ ปิดทับไว้ บนร่ างกาย การที่จะทําอย่างนัน้ ได้ ลูกค้ าต้ องมีความรักในตราสินค้ า
้ งพร้ อมที่จะออกมาปกป้องตราสินค้ าที่ตนเองรักหากมีใคร
อย่างเหนียวแน่น ลูกค้ าในระดับนี ้นันยั
มากล่าวหาหรื อดูถกู ตราสินค้ าที่ตนเองหลงใหล นอกจากนี ้เราอาจจะเห็นกลุ่มเครื อข่ายของตรา
สินค้ าที่มีลกู ค้ าเป็ นผู้จดั การบริ หารกลุ่มเครื อข่ายที่พวกเขาตังขึ
้ ้นมาแทนที่จะเป็ นบริ ษัทเจ้ าของ
ตราสินค้ าเป็ นผู้บริ หารเครื อข่าย ก็ด้วยเพราะความรัก ความผูกพัน และการที่ตราสินค้ านันๆ
้ ได้
เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้ ว ความผูกพันในระดับนี ้เราอาจจะเห็นได้ จาก
ตราสินค้ าชื่อดังหลายๆตราสินค้ าที่ลกู ค้ ามีความเชื่อมัน่ และใช้ สินค้ าด้ วยความภูมิใจ และอยากที่
จะบอกต่อว่าตราสินค้ าที่ ตัวเองใช้ อยู่นัน้ ดีมากน้ อยเพี ยงใด ตัวอย่างที่ เราพบเห็นกันบ่อยเช่น
นาฬิกา ปากกา กระเป๋ า ชื่อดังต่างๆ หรื อแม้ แต่สินค้ าราคาย่อมเยาอย่างร้ านอาหารก็สามารถทํา
้ ดความภูมิใจได้ ว่าตนเองได้ เป็ นลูกค้ าหรื อได้ ใช้ บริ การอยู่ โดยการ
ให้ ลกู ค้ าที่ไปรับบริ การนันเกิ
พัฒนาให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ได้ ถึงความหลงใหลใน ตราสินค้ าได้ ต้ องอาศัยการบูรณาการกลยุทธ์ที่เน้ นการ
พัฒ นาสัม พัน ธภาพกับลูก ค้ า หลายๆ อย่า ง ไม่ว่า จะเป็ นกลยุท ธ์ สร้ างความสัม พัน ธ์ กับลูก ค้ า
(Customer Relationship Management: CRM) ที่ม่งุ พัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้ าสําหรับลูกค้ า
แต่ละกลุ่ม หรื อกลยุทธ์ การสร้ างประสบการณ์ ทางบวกให้ กับลูกค้ า (Customer Experience
Management: CEM) และเมื่ อลูก ค้ าได้ รับการปฏิบัติอย่างน่า ประทับใจและมีประสบการณ์
ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึ ้งก็จะเกิดขึ ้น (CRM+CEM = CE) (วิเลิศ ภูริวชั ร,2556)
2.3.3 การวัดความผูกพันของลูกค้ าต่ อตราสินค้ า
เครื่ องมือในการวัดความผูกพันของลูกค้ าต่อตราสินค้ า ตามแนวคิดของ Gallup (2006)
ได้ แบ่งความผูกพันต่อตราสินค้ านี ้ออกเป็ นด้ านเหตุผลและด้ านอารมณ์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4
ระดับ ได้ แก่ ความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า (Confidence) ความชื่อสัตย์ในตราสินค้ า (Integrity)
ความภูมิใจในตราสินค้ า (Pride) และความหลงใหลในตราสินค้ า (Passion) โดยใช้ การวัดแบบ 5
ระดับ (Five-Point Scale) เพื่อวัดความผูกพัน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนตังแต่
้ 1 = ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง/ไม่พงึ พอใจอย่างยิ่ง/ไม่เป็ นจริ งอย่างยิ่ง และ 5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง/พึงพอใจอย่างยิ่ง/เป็ น
จริ งอย่างยิ่ง จากข้ อคําถาม 11 ข้ อได้ แก่
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2.3.3.1 การวัดความผูกพันด้ านเหตุผล
1) คุณมีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้ าอย่างไร
2) คุณมีความอยากที่จะเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าอย่างไร
3) คุ ณ มี ค วามอยากที่ จ ะแนะนํ า ในตราสิ น ค้ าให้ เพื่ อ นหรื อ คนที่
เกี่ยวข้ องอย่างไร
2.3.3.2 การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า
1) ฉันสามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ านี ้
2) ฉันได้ รับทุกอย่างที่ตราสินค้ านี ้บอกไว้
2.3.3.3 การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความซื่อสัตย์ในตราสินค้ า
1) ฉันรู้สกึ ว่าได้ รับการดูแลอย่างยุตธิ รรมจากตราสินค้ านี ้
2) ถ้ าเกิดปั ญหากับตราสินค้ านี ้ ฉันสามารถได้ รับการแก้ ปัญหาอย่าง
เป็ นที่น่าพอใจ
2.3.3.4 การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความภูมิใจในตราสินค้ า
1) ฉันรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ ตราสินค้ านี ้
2) ฉันรู้สกึ ว่าได้ รับการให้ เกียรติจากตราสินค้ านี ้
2.3.3.5 การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
1) ตราสินค้ านี ้เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมสําหรับฉัน
2) ฉันไม่สามารถจินตนาการโลกโดยปราศจากตราสินค้ านี ้
Gallup (2006) ได้ สร้ างชุดคําถามหรื อระเบียบวิธีวิจัยที่ เข้ าถึงทัศนคติ ความรู้ สึกและ
ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่ มีต่อสินค้ าและบริ การขององค์ กรต่างๆ จนเป็ นที่ยอมรั บไปทั่วโลก
นอกจากนั น้ ยั ง มี ก ารค้ นคว้ าวิ จั ย และพั ฒ นาตัว แบบ รวมถึ ง การรวบรวมฐานข้ อมู ล จาก
ประสบการณ์ งานวิจยั ต่างๆ มาอย่างยาวนาน จนเรี ยกได้ ว่าสามารถตอบคําถามแก่องค์กรที่ว่า
จ้ างให้ ทํ า สํ า รวจได้ เป็ นอย่ า งดี The Gallup Path ถื อ ได้ ว่ า เป็ นตัว แบบที่ ใ ช้ ในการค้ นหา
ความผูกพันของลูกค้ า ซึง่ อธิบายการตัดสินใจของลูกค้ าต่อการใช้ สินค้ าและบริ การนันๆ
้ ว่ามาจาก
2 เหตุผลคือ จากเหตุผล (Rational) และจากอารมณ์ความรู้ สกึ (Emotional) ด้ วยเหตุนี ้เครื่ องมือ
ดังกล่าวจึงเข้ ามาเพื่อวัดความสัมพันธ์ หรื อความผูกพันระหว่างลูกค้ ากับสินค้ าและบริ การนัน้ ๆ
(รวมถึงความเป็ นองค์กรด้ วย) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับใน ลักษณะคล้ ายพีรามิด ดังภาพที่ 2.3
ชันล่
้ างสุด คือ ความเชื่อมัน่ (Confidence) อธิบายว่าลูกค้ าจะตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ สินค้ าและบริ การ
ของตราสินค้ านันๆ
้ ก็ตอ่ เมื่อเกิดความเชื่อมัน่ ว่าเมื่อซื ้อไปแล้ วจะได้ รับคุณค่าเป็ นไปตามที่คาดหวัง
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ชันถั
้ ดขึ ้นมาเป็ นความซือสั
่อ ตย์ในตราสิสินค้ า (Integrity) นัน่ หมาายความว่าถ้ าาทดลองใช้ ไปแล้
ป วเกิด
้ ถั่ ดขึ ้นมา
พบปั ญหา จะต้ องได้ รับกาารแก้ ไขอย่างงดี ความรู้สกึ ที่ดีดงั กล่าวจจะพัฒนาต่อมมาจนถึงชันที
ค
มิใจในนตราสินค้ า (PPride) คือ เกิดความภาคภูภูมิใจหรื อประะทับใจ จนถึงขั
ง นสู
้ งสุด
อีกเรี ยกว่า ความภู
เรี ยกว่า ควาามหลงใหลในนตราสินค้ า ((Passion) ในขันนี
้ ล้ กู ค้ าจะมีความรู้ สสึึ กเหมือนเป็ นเจ้
น าของ
บ่อยครัง้ จะอออกรับแทนเสีสียด้ วยซํ ้าเมื่ออพบว่ามีใครก็ก็ตามมากล่าวหาในทางที
ว
่เเสียหาย ดังภาพที
ภ ่ 2.1
ตราสินค้ านี ้เป็ นตราสินค้ าที่เหมมาะสมสําหรับฉัน
ฉัฉนไม่สามารถจินตนาการโลกโดยป
ต
ปราศจากตราสินค้ านี ้
ฉันรู้สกึ ภูมิ,ใจที่ได้ ใช้ ตรราสินค้ านี ้
ฉันรู้สกึ ว่าได้ด้ รับการให้ เกียรติจจากตราสินค้ านี ้
ฉันรู้สกึ ว่าได้
ไ รับการดูแลอย่าางยุติธรรมจากตรราสินค้ านี ้
ถ้ าเกิดปัญหากั
ญ บตราสินค้ าานี ้ ฉันสามารถได้ด้ รับการ
แก้ ปัญหาอย่าง เป็ นที่น่าพอใจ
ฉันสามารถเชืชื่อมัน่ ในตราสินค้ านี ้
ฉันได้ รับทุกอย่าางที่ตราสินค้ านี ้บออกไว้

ต น ค้ า ในนรู ป แบบของงคํ า ถาม
ภาพที่ 2.1 ระดับ ความมผู ก พัน ด้ า นนอารมณ์ ข อ งลูก ค้ า ต่ อตราสิ
แหล่ งที่มา: Riegger, 20006.
นอกกจากนี ้ Galluup Consultinng Group (2006 as cited in Mulller, 2010) ยัยงได้ แบ่ง
ประเภทของลลูกค้ าตามระดับความผูกพพันไว้ 4 ประเเภทดังนี ้
1) ลูกค้ าที่มีความมผูกพันต่อตรราสินค้ าสูง (Fully Engagged Customeers) กล่าวคือ ลูกค้ าที่
มีความผูกพันั จนทําให้ มความจงรั
ีค
กภักั ดีทงทางอา
ั้
รมณ์และเหตตุผลซึง่ ถือเป็ นนลูกค้ าที่มีคณค่
ณ
ุ ามาก
ที่สดุ โดยพวกเขาจะเป็ นลูลูกค้ าที่ซื ้อมากกกว่า อยูก่ บั ตราสินค้ าไปยยาวนานกว่า และก่อให้ เกิดกํ
ด าไรกับ
ตราสินค้ ามาากกว่าลูกค้ าทัทว่ ไป
2) ลูก ค้ า ที่ มี ค วาามผูก พัน ต่ ออตราสิ น ค้ า ในระดั
ใ
บ ปานนกลาง (Enggaged Customers)
กล่าวคือ ลูกค้ าที่อยูใ่ นขันเริ
น้ ่มต้ นที่จะผูผูกพันกับตราสินค้ าทางอารมณ์
3) ลูกค้ าที่มีควาามผูกพันต่อตตราสินค้ าในรระดับตํ่า (Disengaged) กล่าวคือ ลูกค้ าที่มี
ความผูกพันทางอารมณ์
ท
และเหตุ
แ
ผลในนระดับปานกลลาง
4) ลูกค้ าที่ไม่มีความผูกพันต่ออตราสินค้ า (Actively Disengagedd) กล่าวคือไม่
ไ มีความ
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ผูกพันทังด้
้ านอารมณ์และมีความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์
2.3.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความผูกพันของลู กค้ ากั บความจงรั กภักดีในตรา
สินค้ า
Buttinger and Vallaster (2008) ได้ กล่าวถึงการสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าเกี่ยวกับจุดที่
จะทําให้ เกิดความปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ผลิตสินค้ ากับลูกค้ า (Points of Interaction Between the
Company and the Customer) ในการติดต่อธุรกิจกัน ตัวอย่างเช่น การเดินเข้ าไปในธนาคารเพื่อ
เปิ ดบัญชี จุดปฏิสมั พันธ์เหล่านี ้จะทําให้ เกิดความผูกพันกับลูกค้ าได้ โดยการที่ทําให้ จดุ ปฏิสมั พันธ์
้ ดปฏิสมั พันธ์ นี ้จะถูกสร้ างขึ ้นเพื่อที่จะทําให้ เกิด
นันมี
้ ความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น ดังนันจุ
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า เช่น งานจัดการแสดงสินค้ า งานประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ซึ่งจุดปฏิสมั พันธ์
เหล่านี ้ในบางครัง้ อาจถูกมองว่าเป็ นการก้ าวก่ายหรื อเป็ นการกวนใจลูกค้ า ดังเช่นโฆษณาที่แจ้ ง
เตือนขึ ้นมาอัตโนมัติ (Pop-up) และอีกแง่มมุ หนึ่งคือการเชิญชวน กล่าวคือ จดหมายข่าวที่สง่ ให้
เพื่อประโยชน์ในการให้ ข้อมูลและออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัทต่างๆ จึงต้ องพยายาม
้ ดปฏิสมั พันธ์บนสื่อออนไลน์และสื่อภายนอกต่างๆ
ที่จะสร้ างความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้นทังจุ
ในการที่ จะทํ าให้ ลูกค้ าเกิ ดความผูกพันกับตราสินค้ านัน้ สามารถทําได้ ในหลากหลาย
รู ป แบบขึน้ อยู่กับ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ใ นการสร้ างจุด ปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ จ ะทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด
ความสนใจ แต่อย่ า งไรก็ ตามสิ่ง หนึ่ง ที่ บริ ษั ท ต่า งๆ จํ า เป็ นต้ อ งจดจํ า ไว้ เ สมอ ก็ คื อ การเสนอ
ความจริ งและความโปร่ งใส เชื่อถือได้ นับเป็ นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันให้ เกิดความสัมพันธ์ อนั ดีกบั
ลูกค้ า ยกตัวอย่างเช่น การส่งพนักงานไปตามถนนในนิวยอร์ กเพื่อขอให้ ลูกค้ าที่เดินผ่านไปมา
ถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ของบริษัทตนอย่างที่บริษัทโซนี่ (Sony) ใช้
ความผูกพันของลูกค้ าผ่านระบบออนไลน์ (Online) นันในปั
้ จจุบนั มีความสัมพันธ์มากขึ ้น
เรื่ อยๆ ดังนันกิ
้ จกรรมที่จะเชิญชวนให้ ลกู ค้ าเข้ ามาผูกพันกับตราสินค้ าก็เป็ นตามดุลยพินิจที่ของแต่
ละบริ ษัทที่จะออกแบบให้ ไม่ก้าวก่ายความเป็ นส่วนตัวและมีความน่าสนใจได้ หรื อไม่ ซึง่ กลยุทธ์ ที่
จะทําให้ เกิดความประสบความสําเร็ จนันก็
้ คงจะไม่ใช่กลยุทธ์ธรรมดาๆ อย่างเช่น การติดโปสเตอร์
หรื อการโฆษณาทางออนไลน์แบบเดิมอีกต่อไป และดูเหมือนว่าบริ ษัทต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ งบทางการตลาดโดยหันมาสนใจในการใช้ สื่อที่ ผ้ ูบริ โภคใช้ จริ ง ๆ ซึ่งนั่นก็ คือ การตลาด
ออนไลน์ การเพิ่มผู้ที่สนับสนุนหรื อบล็อก (Blog) ซึ่งในปั จจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Network) มีแนวโน้ มที่จะพัฒนามากขึน้ เรื่ อยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดีขึน้ ซึ่งบริ ษัทต่างๆก็
พยายามที่จะเข้ าถึงทุกโปรแกรม (Program) ที่ผ้ ูบริ โภคเข้ าไปเกี่ยวข้ อง แต่ถึงกระนัน้ ก็ยงั มีการ
สร้ างบล็อกที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อการโฆษณาแฝงระหว่างบริษัทกับผู้เขียนบล็อกกับบริ ษัท โดยมีการเขียนขึ ้น
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เพื่อทําลายชื่อเสียงตราสินค้ าอื่น
จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ กลายเป็ นช่องทางที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารไป
ยังผู้บริ โภคได้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่เราก็ยงั ไม่สามารถบอกได้ ชดั เจนถึงจุดปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้ ากับ
ตราสินค้ าในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ อย่างชัดเจน
การเชื่อมโยงความผูกพันตราสินค้ ากับลูกค้ าผ่านการสร้ างความจงรักภักดี โดยเส้ นทางใน
การสร้ างความจงรักภักดี (Loyalty Pathway) เป็ นเครื่ องมือที่จะอธิบายถึงเส้ นทางจากจุดแรกที่
ลูกค้ าได้ ร้ ู จกั กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าไปจนถึงการซื ้อสินค้ าจนเกิดความจงรักภักดี เส้ นทางสู่
ความจงรักภักดีนี ้ลูกค้ าจะเริ่ มเรี ยนรู้ ในตราสินค้ าจนเกิดความผูกพันและความตังใจที
้ ่จะซื ้อมาก
ขึ น้ ดัง นั น้ บริ ษั ท ต่ า งๆ จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งสร้ างกิ จ กรรมที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พัน กั บ ลู ก ค้ า ที่
หลากหลายไปพร้ อมกับเส้ นทางสู่ความจงรักภักดีของลูกค้ า ทัง้ นีก้ ารสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
ความผูกพันนันจะส่
้
งผลให้ ลกู ค้ าก้ าวไปตามเส้ นทางความจงรักภักดีต่อไปเรื่ อยๆ อย่างไรก็ตาม
ปั จจัยอื่นๆ สามารถก่อให้ เกิดความจงรักภักดีได้ เช่นกัน แต่ปัจจัยเหล่านี ้ไม่ได้ เกิดจากการสร้ าง
จากบริ ษัทหรื อตราสินค้ า เช่น ลูกค้ าอาจจะพัฒนาความคุ้นเคยจากการพิจารณาที่จะซื ้อสินค้ า
จากเหตุผลมากมาย ซึง่ หมายรวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสินค้ า การส่งเสริ มชี ้นําจากเพื่อน จากการ
ส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หรื อการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ดึงดูดใจ ด้ วยปั จจัยต่างๆ
เหล่านีก้ ็ มีส่วนทํ าให้ ลูกค้ าสามารถก้ าวออกไปจากเส้ นทางแห่งความจงรั กภักดีได้ ด้วยเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาได้ ยินผู้บริ โภคทั่วไปกล่าวต่อว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อคู่แข่งออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่า หรื อเขาไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ สินค้ านันแล้
้ ว หรื อเวลาและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป หรื อพวกเขาไม่ชอบที่บริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ พวกเขา
ความจริ งที่ว่าลูกค้ าสามารถก้ าวออกจากเส้ นทางแห่งความจงรักภักดีได้ นัน้ ขึน้ อยู่กับ
การสร้ างความผูกพันอย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นสิ่งที่สําคัญมาก ในขณะที่บริ ษัทต่างๆก็พยายามค้ นหา
ว่าลูกค้ าหรื อคนที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะมาเป็ นลูกค้ าในอนาคตอยู่จดุ ใดเพื่อที่ตนจะเข้ าไปทําความ
ผูกพันเพื่อให้ พวกเขาก้ าวเข้ าสูเ่ ส้ นทางแห่งความจงรักภักดีนนั ้ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้ าง
ความผูกพันขึ ้นในจุดนันๆ
้ ซึง่ การสร้ างเส้ นทางแห่งความจงรักภักดี (Loyalty Pathway) นันอยู
้ ่ที่
ตัวลูกค้ าว่าพวกเขาตังความหวั
้
งไว้ ในใจมากน้ อยเพียงใด ซึง่ จะทําให้ เกิดระดับของความผูกพันที่
แตกต่างกัน ตราสินค้ าต่างๆ จึงพยายามพัฒนากลยุทธ์ เพื่อที่จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าใน
รูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อที่จะสร้ างความจงรักภักดี ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี ้
2.3.4.1 ในระดับแรก การสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) ตราสินค้ าต้ อง
พยายามสร้ างความสนใจให้ เกิดกับกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นลูกค้ าจํานวนมากให้
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ได้ ซึง่ ตราสินค้ าบางตราสินค้ าก็สามารถทําสําเร็ จได้ โดยไม่ใช้ วิธีการโฆษณา เช่น กูเกิ ้ล (Google)
และซาร่ า (Sara) แต่ในขณะเดียวกันตราสินค้ าอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็ยงั คงใช้ การโฆษณา ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า การโฆษณานันมี
้ อิทธิพลน้ อยลงเมื่อเทียบกับการสร้ างความผูกพันที่จะมีความหมายกับ
ลูกค้ ามากกว่า แต่อย่างไรก็ตามโฆษณาก็ยงั มีผลมากในการสร้ างความตระหนักรู้ ตราสินค้ าที่มี
ชื่อเสียงต่างๆพยายามที่จะสะท้ อนความเป็ นตราสินค้ าและคํามัน่ สัญญาที่ตราสินค้ ามีตอ่ ผู้บริ โภค
ไปทางกิจกรรมในการสร้ างความผูกพัน หากการโฆษณาสามารถสร้ างความแตกต่างจนทําให้
ผู้บริ โภคตระหนักรู้ ถึงตราสินค้ าแต่ไม่สามารถสื่อถึงสิ่งที่ตราสินค้ าต้ องการจะสื่อสารจริ งๆ ก็ไม่
สามารถทําให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ ผูกพันกับตราสินค้ าได้
2.3.4.2 ระดับที่สอง การสร้ างความคุ้นเคย (Familarity) จะเกิดขึ ้นได้ จากความ
้ มต่างๆ (Offline
หลากหลายของกิจกรรมต่างๆ ทังทางสื
้
่อออนไลน์ (Online media) และสื่อดังเดิ
media/Traditional Media) ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเผยแพร่ ให้ กบั ลูกค้ าที่ต้องการทํา
ความรู้จกั กับตราสินค้ ามากขึ ้น ดังนันเว็
้ บไซต์ก็จําเป็ นต้ องสะท้ อนถึงตราสินค้ า และคํามัน่ สัญญา
ที่ตราสินค้ ามีตอ่ ผู้บริ โภค ลักษณะของตราสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ น การออกแบบ การวางโครงร่ างของ
เว็บไซต์ ความรู้ สึก รู ปแบบ และสื่อถึงความเป็ นมิตรอีกด้ วย นอกจากนี ้การเป็ นผู้สนับสนุนของ
ตราสินค้ า (Sponsorship) เป็ นกิจกรรมอย่างหนึง่ ที่สร้ างให้ เกิดความผูกพันกับลูกค้ า ตราสินค้ าจึง
เลือกรายการที่พวกเขาสามารถที่จะเลือกกิจกรรมที่จะจัดได้ ในฐานะที่เป็ นผู้สนับสนุนที่จะบ่งบอก
ถึงคํามัน่ สัญญาของตราสินค้ าได้ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate Social
Responsibility : CSR) ยังเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าและมีอิทธิพลทางบวกกับ
ลูกค้ า รวมถึงพนักงานและหุ้นส่วนด้ วย การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีประสิทธิภาพมาก
ในการสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าสําหรั บสินค้ า ที่ มีความเกี่ ยวพันตํ่า เช่น สบู่ ครี มอาบนํ า้ ใน
ปั จจุบนั ยังกิจกรรมมากมายที่จะสร้ างความคุ้นเคยกับลูกค้ า รวมถึงกิจกรรมที่เกิดในสื่อออนไลน์
โดยตราสิน ค้ าจะต้ องทํ าให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถได้ รับข้ อมูลจากตราสินค้ าในทุกๆ สื่อได้ ง่ายและ
สะดวก ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ าไม่ได้ ไปงานแสดงสินค้ าแต่พวกเขาก็สามารถดูคลิปวีดีโอออนไลน์ได้
ที่บ้าน ฉะนันการเชื
้
่อมโยงกิจกรรมทังออนไลน์
้
และกิจกรรมต่างๆ จึงมีความสําคัญมากในการสร้ าง
ความจงรักภักดีของลูกค้ า
2.3.4.3 ระดับที่สาม ขันการพิ
้
จารณา (Consideration) คือขันที
้ ่ลกู ค้ าคํานึงถึง
้ ้ทังนั
้ นก็
้ ขึ ้นอยู่กบั ธรรมชาติ
การซื ้อสินค้ านันและกํ
้
าลังเปรี ยบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ ทังนี
ของสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ าหรื อลูกค้ าจะต้ องใช้ เวลานานเท่าไรในการหาข้ อมูล
ต่างๆ เหล่านัน้ ในบางกรณีลกู ค้ ามักมีการหาข้ อมูลโดยการสอบถามจากกระดานสนทนาต่างๆ

50
(Webboard) เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลความคิดเห็นกับผู้ใช้ คนอื่นๆและขอคําแนะนํา ตราสินค้ าต่างๆ
จึงควรพยายามหาช่องทางที่จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ า ถึงแม้ ว่าความผูกพันนันจะเริ
้
่ มขึ ้นโดย
ตัวลูกค้ าเองก็ตาม
2.3.4.4 ระดับที่สี่ ขันการตั
้
ดสินใจซื ้อ (Purchase) ความผูกพันที่เกิดขึ ้นภายใน
ร้ านขายสินค้ ายังเป็ นอีกทางช่องทางหนึ่งที่มีความสําคัญในการสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าทังใน
้
ระดับ การพิจารณาและการซื ้อ (Purchase) ไม่ว่าจะเป็ นร้ านของตราสินค้ าเอง ร้ านขายปลีก ทาง
บริ ษัทจะมีโอกาสที่จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าได้ ทงั ้ สิ ้น ประสบการณ์ จริ งของการทดลองใช้
สินค้ าหรื อการใช้ สินค้ าเป็ นวิธีหนึ่งที่สําคัญมากที่จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าได้ การรับประกัน
การลงทะเบียนสินค้ า ฉลากสินค้ าที่ทําให้ ใช้ สินค้ าได้ ง่ายขึ ้นที่จะช่วยลดความรู้ สกึ ไม่พอใจหลังซื ้อ
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นวิธีที่จะสร้ างให้ เกิดความผูกพันกับผู้บริโภคได้ หลังจากการซื ้อ
2.3.4.5 ระดับสุดท้ ายคือ ขัน้ จงรักภักดี (Loyalty) ลูกค้ าจะมีความจงรั กภักดี
มากขึ ้น โดยพวกเขาจะเริ่ มที่จะผูกพันลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้นกับตราสินค้ า นี่คือระดับที่ความผูกพันของ
ลูกค้ าจะทําให้ การสื่อสารของผู้บริ โภคกับตราสินค้ ามีความหมายมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ าที่
ชอบสินค้ ากีฬาก็จะมีแนวโน้ มที่จะสนใจและติดตามเกี่ยวกับอุปกรณ์ กีฬาและชอบที่จะคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ โดยบริ ษัทสามารถสร้ างความผูกพันโดยการนําความคิดสร้ างสรรค์
ของลูกค้ าที่สื่อสารมาทังทางออนไลน์
้
และทางอื่นๆ เช่น สังคมของลูกค้ าออนไลน์ที่สนใจเกี่ยวกับ
เครื่ อ งจั ก รกลและสิ น ค้ า ทางเทคนิ ค ต่ า งๆ เช่ น เครื่ อ งทํ า กาแฟ โดยลู ก ค้ า กลุ่ม นี ช้ อบที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนและมักจะแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับการที่จะพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่
สําคัญให้ ดีขึน้ ตราสินค้ าต่างๆ สามารถที่ จะสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าโดยไม่เพี ยงแค่นําเอา
ความคิดของลูกค้ ามาใช้ เป็ นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และยังทําให้ ตราสินค้ าสร้ างความสัมพันธ์อนั ลึกซึ ้งกับกลุม่ ลูกค้ าได้ ด้วย ความพยายามที่จะเข้ าใจ
เกี่ ย วกับชุม ชนออนไลน์ ที่ มัก จะตัง้ กฎเฉพาะกลุ่ม เป็ นสิ่ง ที่ สํา คัญ มากเนื่ อ งจากหากบริ ษั ท ให้
พนักงานเข้ าไปตอบหรื อพูดคุยโดยไม่เข้ าใจกฎเหล่านี ้อาจทําให้ เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อตราสินค้ า
ด้ วย นอกจากนี ้ยังมีการจัดทําบัตรต่างๆสําหรับลูกค้ าที่จงรักภักดีอย่างยาวนาน ที่มีหลากหลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นบัตรที่เป็ นของตราสินค้ าเดียว หรื อบัตรที่ร่วมกับบัตรเครดิต บัตรที่ให้ สิทธิ
ประโยชน์ มากมายของหลายๆ ร้ านให้ กับลูกค้ า หลักของบัตรเหล่านีค้ ือการที่ลกู ค้ าจะได้ สะสม
แต้ มทุกๆการซื ้อแล้ วนําไปแลกหรื อส่วนลดเงินสดหรื อข้ อเสนอพิเศษหรื อเพื่อการบริ จาคเป็ นต้ น แต่
ั้
างตราสินค้ าได้
อย่างไรก็ตามยังคงมีคําถามว่าบัตรต่างๆ สําหรับลูกค้ าที่จงรักภักดีนนสามารถสร้
หรื อไม่ และมีประสิทธิภาพในการสร้ างและรักษาความผูกพันได้ จริ งหรื อไม่ รวมถึงมีผลต่อความ
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จงรักภักดีจริ งหรื อ ดังนันในระยะยาวนั
้
น้ ร้ านค้ าปลีกต่างๆ จะต้ องให้ ความสนใจในประโยชน์ที่
แท้ จริ งบัตรต่างๆ สําหรับลูกค้ าที่จงรักภักดี ในแง่ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าที่
้ ซึง่ การ
เกี่ยวกับประวัติการซื ้อสินค้ าต่างๆ มากกว่าการมองแค่พฤติกรรมการใช้ บตั รลดราคานันๆ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื ้อจะทําให้ บริ ษัทสามารถคิดสิทธิประโยชน์ของบัตรได้ เป็ นไป
ตามข้ อมูลและสินค้ าที่ลกู ค้ าต้ องการอย่างแท้ จริ ง
้ ผลในการสร้ างและนําไปสู่ความจงรักภักดี
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการสร้ างความผูกพันนันมี
ของลูกค้ า โดย Schiffman & Kanuk (2007, p. 220) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้ า
(Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอและการซื ้อหรื อใช้ บริ การในตราสินค้ าเดิม
ขององค์กรใดองค์กรหนึง่ เป็ นการศึกษาถึงอุปนิสยั การซื ้อหรื อการใช้ บริ การของผู้บริโภคและพบว่า
ตราสินค้ าที่มีส่วนครองตลาดมากขึ ้น เกิดจากกลุม่ ของผู้ซื ้อหรื อผู้ใช้ บริ การที่มีความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้ า
ประเภทของความจงรักภักดี Gamble, Woodcock, & Stone (1999, p.168) กล่าวว่า
ความจงรักภักดี แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
ความจงรักภักดีด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) สภาวะของจิตใจ การมีทศั นคติความ
เชื่อและความปรารถนาของลูกค้ าที่มีต่อองค์กรสินค้ าและบริ การโดยบริ ษัทได้ ประโยชน์จากความ
จงรักภักดีของลูกค้ าจากทัศนคติและความเชื่อของลูกค้ าเอง
ความจงรักภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) ความจงรักภักดีนี ้เกิดจากการ
กระทําที่มีใจชอบ เต็มใจหรื อนิยมชมชอบการได้ รับบริ การซึง่ เป็ นการกีดกัน ป้องกันไม่ให้ ลกู ค้ าเกิด
การไปจงรักภักดีบริษัทอื่น
สํ า หรั บ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ นํ า แนวคิ ด เรื่ อ งความผูก พัน ของลูก ค้ า (Customer
Engagement) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาว่ากลุม่ ตัวอย่างมีระดับของความผูกพันต่อตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่มากน้ อยเพียงใด มีผลทําให้ เกิดความจงรักภักดีของผู้บริ โภคและเป็ นปั จจัยที่
สําคัญปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ ผ้ บู ริโภคตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
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2.4 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมผู้ บ ริ โ ภคและกระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้ ของ
ผู้บริ โภค (Consumer Behavior and Stage of the Buying Decision
Process)
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่สําคัญมากที่องค์กรควรให้ ความสนใจ เพราะพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการเลือก (Select) การซื ้อ (Purchase) การใช้ สนิ ค้ า (Use) หรื อการกําจัด
สินค้ าบริ การ (Dispose) รวมไปถึงความคิดและประสบการณ์ ที่สนองตอบความต้ องการและ
ความปรารถนาของพวกเขาด้ วย (Solomon, 2002) ดังนัน้ การทําความเข้ าใจและศึกษาถึง
ความต้ องการของผู้บริ โภคจึงถือเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่ผ้ บู ริ หารและนักการตลาดต้ องให้ ความสําคัญ
เพื่อนํ าไปพัฒนากลยุทธ์ ต่างๆ ที่ทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความสนใจในตัวสินค้ าบริ การ ตลอดจนถึง
องค์กรโดยรวมได้ และเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดีและมีความชื่นชอบในตัว
สินค้ าบริการและองค์กรจนกระทัง่ เกิดพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าบริการในที่สดุ
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Meaning of Consumer Behavior)
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นศัพท์ที่มีคนให้ คํานิยามไว้ มากมาย โดยที่
ความหมายส่วนใหญ่จะหมายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อแทบทังสิ
้ ้น เริ่ มจากพฤติกรรม
ก่อนซื ้อ (Pre Purchase) ซื ้อ (Purchase) และหลังซื ้อ (Post Purchase) รวมทังสิ
้ ้น 3 ขันตอน
้
นอกจากนี พ้ ฤติกรรมของผู้บริ โภคยังเป็ นการที่ผ้ ูบริ โภคแสดงออกในลักษณะของการแสวงหา
การซื ้อ การใช้ และการประเมินสินค้ าตามที่คาดหวังว่าจะสนองต่อความต้ องการและความพอใจ
ที่เกิดจากการใช้ สนิ ค้ าบริ การเหล่านันด้
้ วย (Schiffman & Kanuk, 1994; Solomon, 2002)
ซึ่งคําจํากัดความดังกล่าวนันสอดคล้
้
องกับ Mowen and Minor (1998) ที่ได้ นิยาม
ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริ โภคไว้ ว่า เป็ นการศึกษาถึงการซื ้อและกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้ องกับการค้ นหา การบริ โภค การจัดการกับสินค้ าบริ การ ประสบการณ์ และ
ความคิด
นอกจากนี ้ American Marketing association (n.d. as cited in Kotler, 2000) ยังได้ ให้
คํานิยามของ “พฤติกรรมผู้บริ โภค” ไว้ ด้วยว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อ
การรับรู้ (Perception) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งแวดล้ อม (Environment) โดยมีการแสดง
ออกมา ซึง่ ตรงกับความต้ องการของตนและมีลกั ษณะที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา (Dynamic)
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ทังนี
้ ้พฤติกรรมผู้บริ โภคยังมองได้ 2 มุม คือ จากมุมมองของผู้บริ โภค (Consumer’s
Perspective) และจากมุมมองของนักการตลาดนันย่
้ อมแตกต่างกัน ดังปรากฏในภาพที่ 2.2
มุมมองของผู้บริโภค
Prepurchase
Issues

Purchase
Issues

Postpurchase
Issues

มุมมองของนักการตลาด

ตัดสินใจว่าต้องการสิ นค้าหรื อ ไม่
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะ ห า
ตัวเลือกคืออะไร

ทัศนคติของผู้บริ โภคต่อสิน ค้ า
เกิดขึ ้นและ/หรื อเปลี่ยน แปลง
อย่างไร อะไรทําให้ คิดว่าสินค้ า
ดีกว่าตัวอื่น

การได้ สินค้ามาครอบครองเป็ น
ประสบการณ์ที่ดี หรื อไม่ดี การซื ้อ
สินค้ านี้ ช่วยบ่งบอก อะไรในตัวคุณ

ด้ านเวลา การ จัดวางสินค้ า มีผล
ต่อการตัด สินใจชื ้อของผู้บริโภค
หรื อไม่

สินค้ าสร้ างความพึงพอใจให้ หรื อไม่
สินค้ าจะถูกทําลายอย่างไร จะมีผล
ต่อสิง่ แวดล้ อม

อะไรคือตัวตัดสินความพอใจใน
การใช้ สนิ ค้ าของผู้บริโภค ว่าจะ
กลับมาซื ้ออีกหรื อบอกต่อหรื อไม่

ภาพที่ 2.2 มุม มองของผู้บ ริ โ ภคและมุม มองของนัก การตลาดเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภค
แหล่ งที่มา: Solomon, 2002, p. 6.
นอกจากนี ้ Assael (1998) ยังแสดงให้ เห็นถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวบุคคล (Individual Consumer) ที่เป็ นความต้ องการ
ภายในใจของบุคคล และความต้ องการนันจะส่
้ งผลออกมาก่อให้ เกิดเป็ นพฤติกรรม ประกอบ
ไปด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
(1) การรับรู้ (Perception) ที่ผา่ นทางประสาทสัมผัสทัง้ 5
(2) แรงจูงใจ (Motivation) ที่เป็ นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ แต่ละคนเกิดความ
ต้ องการขึ ้น
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(3) การเรียนรู
ย ้ (Learninng) จากประสสบการณ์ที่ได้รับมา
(4) ทัศนคติติ (Attitude) ที่เป็ นความรู้สึกชอบหรื อไม่
ไ ชอบของบุคคคล
(5) บุคลิกภาพ
ภ (Personnality) เป็ นลักษณะเฉพาะ
ก
ะตัวที่แสดงอออกมา
(6) และปรระสบการณ์ สสุุดท้ าย คือ รปแบบการดํ
รู
าเนินชีวิต (LLifestyle) ที่จะ
สะท้ อนออกมมาในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็
ด นต่อสิง่ ต่าางๆ
2) ปั จจัยที่เป็ นสิ่งแวดล้ อมภภายนอก (Environment Influences) คือ ลักษณะแวดล้ อม
พ กรรมของงผู้บริโภค ซึง่ ประกอบไปด้ด้ วยปั จจัยต่างงๆ ดังนี ้
ต่างๆ ที่สง่ ผลลต่อการเกิดพฤติ
(1) กลุม่ อ้ างอิ
า ง (Refereence Group)) เช่น เพื่อนแและครอบครัว
(2) วัฒนธรรมและวัฒนนธรรมย่อย (Culture
(
annd Subcu lture) ที่มีบรรทั
ร ดฐาน
ความเชื่อ ปรระเพณีปฏิบติตั จิ นเกิดเป็ นคค่านิยมทางสังคม
ง (Culturaal Value)
(3) การติดต่
ด อทางธุรกิจ (Business Contact) ขอองผู้บริ โภคผ่าานช่องทางต่างๆ ที่จะ
ทําให้ ผ้ บู ริโภคได้ มีโอกาสเกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริการ ดังปรากกฏในภาพที่ 22.3

ภาพที่ 2.3 แบบจําลองพพฤติกรรมผู้บบริโภค
แหล่ งที่มา: Assael, 19998, p. 23.
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ทัง้ นี ้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคนัน้ เรามักจะมองไปที่การแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Market
Segmentation) ควบคู่ไปด้ วยเป็ นสําคัญ ซึ่งการแบ่งกลุ่มทางการตลาดเป็ นการแบ่งหรื อจัดกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีความเหมือนกันในด้ านใดด้ านหนึ่ง อาทิ ด้ านภูมิศาสตร์ เพศ อายุ เงินเดือน กิจกรรม
ยามว่าง งานอดิเรก และรู ปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆ ฯลฯ แล้ วนํามาใช้ ควบคู่กับกลยุทธ์ ทาง
การตลาดเพื่ อ กํ า หนดสิ น ค้ า และวิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ผู้บ ริ โ ภคในแต่ ล ะกลุ่ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ที่สดุ (Solomon, 2002)
2.4.2 แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้ ของผู้ บริ โ ภค (Consumer
Decision Making Process)
กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคแต่ละคนจะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้ าและ
ระดับความเกี่ยวพันของผู้บริ โภคที่มีต่อตราสินค้ าและปั จจัยอื่นๆอีกด้ วย (Schiffman & Kanuk,
1997) โดย Assael (1998) ได้ อธิบายว่า การตัดสินใจของผู้บริ โภค (Consumer Decision
Making) ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยสําคัญ 2 ปั จจัย ซึง่ ได้ แก่
1) ปั จจัยทางด้ านส่วนบุคคล อันได้ แก่ ความต้ องการ ลักษณะในการรับรู้
คุณสมบัติของสินค้ าและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้ าที่ เป็ นตัวเลือกทัง้ หมด นอกจากนี ย้ ังรวมถึ ง
ลักษณะทางกายภาพของผู้บริ โภค รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค (Lifestyle) บุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค (Personality)
2) ปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อม (Environment Influences) หมายถึง
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค อันได้ แก่ วัฒนธรรมประเพณี
บรรทัดฐานในสังคม ค่านิยมของคนในสังคม หรื ออิทธิพลที่ได้ รับมาจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว
และกลุม่ บุคคลอื่นๆในสังคม นอกจากนี ้ยังรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ ที่เกิดจากนักการ
ตลาด เช่น งานโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ปั จจัยทัง้ 2 ประการจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคซึง่ จะก่อให้ เกิดการตอบสนอง
ของผู้บริ โภคตามมา (Consumer Response ) หากการตอบสนองเป็ นไปในรูปแบบการซื ้อสินค้ า
ผู้บริ โภคจะมีการประเมินภายหลังการซื ้อ (Postpurchase) และจะสะท้ อนกลับไปยังปั จจัย
ทางด้ านส่วนบุคคลอีกครัง้ กล่าวคือ ผู้บริ โภคจะเกิดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์การใช้ สินค้ านัน้
และมีการประเมินความพึงพอใจจากการใช้ สินค้ า หากผู้บริ โภคใช้ สินค้ าแล้ วมีความพึงพอใจใน
สินค้ านันก็
้ อาจทําให้ เกิดการซื ้อสินค้ านันอี
้ กครัง้ ในทางตรงกันข้ ามหากผู้บริ โภคใช้ สินค้ านันแล้
้ ว
ไม่มีความพึงพอใจ ผู้บริ โภคอาจจะไม่ซื ้อสินค้ านันอี
้ ก
ในขณะเดียวกันประสบการณ์ จากการใช้ สิน ค้ า ดังกล่าว อาจส่งผลสะท้ อนกลับไปยัง
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ปั จ จัย ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ มได้ เ ช่ น เดี ย วกัน เช่ น ผู้บ ริ โ ภคอาจมี ก ารบอกเล่ า หรื อ สื่ อ สาร
ประสบการณ์ไปสูเ่ พื่อนหรื อครอบครัว ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 แบบจําลองอย่างง่ายของพฤติกรรมผู้บริโภค
แหล่ งที่มา: Assael, 1998, p. 23.
สําหรับแนวคิดเรื่ องกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคมีนกั วิชาการหลายท่านได้
เสนอไว้ โดยในที่นี ้ขอนําเสนอกระบวนการตัดสินใจซื ้อตามคําอธิบายของ Kortler (2000) ซึง่
ได้ อธิ บายไว้ ว่า ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริ โภคว่าประกอบด้ วยขัน้ ตอนสํา คัญ 5
ขันตอน
้
(Five Stage Model of the Consumer Buying Process) อันได้ แก่ 1) การตระหนัก
ถึงปั ญหา (Problem Recognition) 2) การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) 3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision)
5) พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Postpurchase Behavior) ดังภาพที่ 2.5 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 2.5 แบบจําลองการตัดสินใจซื ้อ 5 ขันตอนของผู
้
้ บริโภค
แหล่ งที่มา: Kotler, 2000, p. 215.
1) การตระหนักถึงปั ญหา (Problem Recognition) หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภค
เกิดความตระหนักในปั ญหาและความต้ องการของตนเอง เนื่องจากผู้บริ โภคเกิดความไม่พอใจใน
สินค้ าที่ตนเองใช้ อยู่ หรื ออาจเกิดความต้ องการในสินค้ าใหม่เพื่อนํามาใช้ ตอบสนองความจําเป็ น
ที่กําลังเผชิญ Engel, Blackwell & Miniard (1993) ได้ กล่าวไว้ ว่า การตระหนักถึงปั ญหาเป็ นการ
รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะในปั จจุบนั และสภาวะที่ต้องการ ซึง่ การรับรู้ในความแตกต่าง
นีม้ ีอิทธิ พลเพียงพอที่จะทําให้ เกิดกระบวนการตัดสินใจซื ้อ เช่น เมื่อผู้บริ โภคเกิดความรู้ สึกหิว
(สภาวะในปั จจุบนั ) และต้ องการที่จะกําจัดความรู้ สึกหิวนี ้ออกไป (สภาวะที่ต้องการ) จึงทําให้
ผู้บริ โภคเกิดการตระหนักถึงปั ญหาว่าจะซื ้ออาหารรับประทานได้ ที่ไหน เป็ นต้ น
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2) การค้ นหาข้ อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริ โภคตระหนักต่อปั ญหา
และความต้ องการแล้ ว ผู้บริ โภคจะเริ่ มหาข้ อมูลต่างๆเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ เช่น หา
ข้ อมูลเกี่ยวกับร้ านอาหาร โดยจะหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งข้ อมูลจากบุคคลต่างๆ
(Personal Sources) อาทิเช่น เพื่อนและครอบครัว แหล่งข้ อมูลทางการตลาด (Commercial
Sources) เช่น โฆษณา พนักงานขาย ร้ านค้ า รวมถึงข้ อมูลจากประสบการณ์จากการใช้ สินค้ า
ของตนเอง สําหรับประเภทและปริ มาณข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายด้ าน
เช่น หากสินค้ านันมี
้ ความเกี่ยวพันสูง ผู้บริ โภคอาจต้ องการข้ อมูลในปริ มาณที่มากกว่า มีการ
ค้ น หาจากแหล่ง ข้ อมูล หลายแหล่ง แต่ถ้ า เป็ นสิ น ค้ า ที่ มี ค วามเกี่ ย วพัน ตํ่า อาจใช้ ข้ อมูล จาก
ประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียวก็เป็ นไปได้ นอกจากนี ้อาจขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์การซื ้อ
้ นครัง้ แรกก็อาจต้ องหาข้ อมูลมากขึ ้น แต่ในการ
ในแต่ละครัง้ หากผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าประเภทนันเป็
ซื ้อสินค้ าครัง้ ต่อๆ ไป การหาข้ อมูลก็อาจจะลดน้ อยลงไป (Engel et al., 1993)
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากผู้บริ โภคได้
ข้ อมูลมาแล้ ว ผู้บริ โภคก็ จะทํ าการประเมินตราสิน ค้ าที่ เป็ นตัวเลือกทัง้ หมดจากคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้ องและมีความสําคัญต่อตนเอง (Kotler, 2000) สําหรับสินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
ผู้บริ โภคมักมีการประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบมากกว่าในสินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันตํ่า
เช่น ผู้บริ โภคอาจจะมี การประเมิน คุณสมบัติต่างๆ อย่างละเอียดหรื อมีการเปรี ยบเที ยบใน
หลายๆ ตราสินค้ า ในขณะที่ สินค้ าที่ มีระดับความเกี่ ยวพันตํ่าผู้บริ โภคอาจจะมี การประเมิน
คุณสมบัติอย่างคร่ าวๆ หรื อมีการเปรี ยบเทียบเพียงไม่กี่ตราสินค้ า โดยผู้บริ โภคจะเลือกตรา
้ ้
สินค้ าที่ได้ คะแนนรวมสูงสุดหลังจากที่ได้ ประเมินตราสินค้ าต่างๆ ในแต่ละคุณสมบัติแล้ ว ทังนี
ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซื ้อตราสินค้ าที่มีคุณสมบัติที่ผ้ ูบริ โภคเห็นว่าสําคัญโดดเด่นที่สุด บางครัง้
ผู้บริ โภคจึงอาจนํ าคุณสมบัติเด่นมาชดเชยในคุณสมบัติด้อย เนื่องจากคุณสมบัติดงั กล่าวมี
ความสําคัญในสายตาของผู้บริโภคมากกว่า (Engel et al., 1993)
4) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) จากการประเมินตัวเลือกต่างๆ
ผู้บริ โภคจะทําการตัดสินใจเลือกตราสินค้ าที่ทําให้ เกิดความชื่นชอบมากที่สดุ (Preference) ซึ่ง
้ ้อในตราสินค้ านัน้ (Intention to Buy) และนําไปสู่การ
หมายถึงผู้บริ โภคจะมีความตังใจซื
ตัดสินใจซื ้อตราสินค้ าดังกล่าวในที่สดุ (Purchase Decision) อย่างไรก็ตามความรู้ สึกชอบ
มากกว่า (Preference) และความตังใจซื
้ ้อ (Intention to Buy) อาจไม่สามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมได้ เสมอไป เนื่ องจากอาจมี ปัจจัย อื่นๆเข้ ามาแทรกระหว่างการตัดสิน ใจซือ้ ได้ ซึ่ง
Kortler (2000) ได้ กล่าวว่า มีปัจจัยสําคัญอยู่ 2 ปั จจัยได้ แก่ 1) ทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีอิทธิพล

59
ต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Attitudes of Others) เช่น ทัศนคติในทางลบของครอบครัวที่มี
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ านัน้ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการเปลี่ยนใจในการซื ้อสินค้ านัน้ แม้ ว่า
ผู้ บริ โ ภคจะชื่ น ชอบสิ น ค้ านั น้ ก็ ต าม 2) ปั จจั ย ทางด้ านสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ คาดหมาย
(Unanticipated Situational Factor) ซึง่ อาจเข้ ามามีอิทธิพลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความตังใจซื
้ ้อ เช่น ผู้บริโภคตกงานในช่วงเวลาที่จะซื ้อสินค้ านัน้ ทําให้ ต้องประหยัด เป็ นต้ น
5) พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Postpurchase Behavior) หลังจากที่ซื ้อสินค้ า
มาแล้ ว ผู้บริ โภคก็จะมีประสบการณ์จากการใช้ สินค้ าซึ่งจะบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรอไม่พึง
พอใจ โดยการประเมินว่า สินค้ านันสามารถตอบสนองตามความคาดหวั
้
งที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการได้
หรื อไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้ มในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในครัง้ ต่อไป (Kortler, 2000) หาก
ผู้บริ โ ภคมี ค วามพอใจในตราสิน ค้ า นัน้ ก็ ย่อ มมี แ นวโน้ ม สูง ที่ ผ้ ูบริ โ ภคจะซือ้ สิน ค้ า นัน้ อี กครั ง้
ในทางตรงกันข้ ามหากตราสินค้ านันไม่
้ สามารถตอบสนองความคาดหวังและไม่สร้ างความพอใจ
ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ แนวโน้ มการซื ้อตราสินค้ าครัง้ ต่อไปย่อมน้ อยลงหรื อมีแนวโน้ มเปลี่ยนไปซื ้อตรา
สินค้ าอื่นได้
2.4.3 กระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันที่แตกต่ างกัน
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภค (Consumer Decision) และระดับความเกี่ยวพัน
ของผู้บริ โภค (Consumer Involvement) มีความสัมพันธ์ กัน กล่าวคือ ผู้บริ โภคที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันแตกต่างกันจะมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปด้ วย
Hawkins และคณะ (1998) ได้ เสนอแบบจําลองการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่างกันตาม
ระดับความเกี่ยวพัน ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6 แบบจําลองการตัดสินใจที่แตกต่างกันตามระดับความเกี่ยวพัน
แหล่ งที่มา: Hawkins et al., 1998, p. 499.
การตัดสินใจซื ้อในระดับปกติ (Nominal Decision Making) หรื อบางครัง้ เรี ยกว่าการ
ตัดสินใจซื ้อในลักษณะที่เป็ นนิสยั (Habitual Decision Making) มักจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคมี
ความเกี่ยวพันกับสินค้ าตํ่า (Low Involvement) โดยผู้บริ โภคจะมีการตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ ทนั ที
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โดยไม่มีการหาข้ อมูลเพิ่มเติม อาจใช้ เพียงแต่ข้อมูลภายในของตนเองเท่านัน้ เช่น ประสบการณ์ที่
เคยใช้ สินค้ า นัน้ มาก่ อน รวมถึง ไม่มี การประเมินสิน ค้ าเปรี ยบเที ยบกับตราสินค้ าอื่น ๆ ที่ เป็ น
ตัว เลื อ กเลยและการประเมิ น หลัง การซื อ้ สิ น ค้ า จะเกิ ด ขึ น้ ต่อ เมื่ อ สิ น ค้ า ดัง กล่า วไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการตามที่คาดหวังไว้ ดังนัน้ โดยทัว่ ไปผู้บริ โภคจึงไม่มีความลังเลหรื อเกิด
ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าดังกล่าว
การตัดสินใจอย่างจํากัด (Limited Decision Making) การตัดสินใจในระดับนี ้มีความ
ใกล้ เคียงกับการตัดสินใจในระดับปกติ แต่เนื่องจากผู้บริ โภคมีระดับความเกี่ ยวพันกับสินค้ า
สูงขึ ้น ทําให้ ผ้ บู ริโภคมีการค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมมากขึ ้นทังจากภายในและภายนอก
้
เช่น นอกจาก
ข้ อ มูล จากประสบการณ์ ข องตนเองแล้ ว ผู้บ ริ โ ภคอาจหาข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม จากโฆษณาต่า งๆ
้ จะมีการประเมินตราสินค้ าอย่าง
อย่างไรก็ตามการหาข้ อมูลอาจไม่ละเอียดมากนัก หลังจากนันก็
ง่ายๆไม่มีเกณฑ์ ที่ซบั ซ้ อนมากนัก โดยอาจพิจารณาในคุณสมบัติบางตัวที่ เห็นว่าสําคัญและ
เปรี ยบเทียบเพียงไม่กี่ตราสินค้ าเท่านัน้ เช่น ตัดสินใจซื ้อตราสินค้ าที่มีราคาถูกที่สดุ โดยอาจจะ
เกิดการประเมินหลังจากการซื ้อในบางครัง้
การตัดสินใจแบบสลับซับซ้ อน (Extended Decision Making) จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคมี
ระดับ ความเกี่ ย วพัน กับ สิ น ค้ า สูง มากขึ น้ เช่ น ในสิ น ค้ า ประเภทบ้ า น รถยนต์ คอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้ น กล่าวคือ ผู้บริ โภคจะมีการค้ นหาข้ อมูลอย่างละเอียดทัง้ จากภายใน
และภายนอก มีการประเมินตราสินค้ าต่างๆ ด้ วยเกณฑ์ที่ซบั ซ้ อน โดยทําการพิจารณาคุณสมบัติ
ของสิน ค้ า ในหลายๆ ประการและมี ก ารเปรี ยบเที ย บในหลายตราสิน ค้ า หลัง จากซื อ้ ไปแล้ ว
ผู้บริ โภคมักเกิดความลังเลหรื อไม่แน่ใจในการตัดสินใจซื ้อ จึงพยายามหาข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อลดความไม่สบายใจหรื อสร้ างความมัน่ ใจในการตัดสินใจนัน้ เช่น พยายามหาบทความที่
กล่าวในทางบวกต่อสินค้ าที่ซื ้อมา
นอกจากนี ้ Assael (1998) ได้ อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคไว้ คอ่ นข้ าง
สอดคล้ องว่า อยู่บนพื ้นฐานขององค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะในการตัดสินใจ
(Extent of Decision Making) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ การตัดสินใจซื ้อผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision Making) และการตัดสินใจซื ้อที่ติดเป็ นนิสยั (Habit) 2) ระดับความเกี่ยวพัน
ต่อสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อ (Involvement) อันได้ แก่ ความเกี่ยวพันสูง (High Involvement) และ
ความเกี่ยวพันตํ่า (Low Involvement) ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บ่ริโภค 4
ลักษณะ ดังภาพที่ 2.7 ดังนี ้
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High Involvement

Decision
Making

Habit

Low Involvement

DECISION PROCESS

DECISION PROCESS

Complex Decision Making
HIERARCHY OF EFFECT
Belief
Evaluation
Behavior

Limited Decision Making
HIERARCHY OF EFFECT
Belief
Evaluation
Behavior

DECISION PROCESS

DECISION PROCESS

Brand Loyalty
HIERARCHY OF EFFECT
Belief
Evaluation
Behavior

Inertia
HIERARCHY OF EFFECT
Belief
Evaluation
Behavior

ภาพที่ 2.7 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค 4 ประการ
แหล่ งที่มา: Asseal, 1998, p. 67.
1) การตัดสินใจซื ้อที่สลับซับซ้ อน (Complex Decision Making) จะเกิดขึ ้นเมื่อ
ผู้บริ โภคมีระดับความเกี่ยวพันกับสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อสูง และมีการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบก่อน
ตัด สิน ใจซื อ้ เช่ น การตัด สิน ใจซื อ้ บ้ า น โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ คอมพิ ว เตอร์ รถยนต์ ซึ่ง สิ น ค้ า ที่ จ ะ
ตัดสินใจซื ้อนันมี
้ ความสําคัญต่อผู้บริ โภค ทําให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ เวลาในการหาข้ อมูลอย่างละเอียดและ
ใช้ ข้อมูลเหล่านันในการประเมิ
้
น หรื อพิจารณาตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ดังนัน้
ผู้บริ โภคจะเริ่ มต้ นจากการมีความเชื่อต่อตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือก (Beliefs) แล้ วจึงมีการประเมิน
ตราสินค้ าต่างๆที่เป็ นตัวเลือกดังกล่าว (Evaluation) หลังจากนันจึ
้ งมีพฤติกรรมการซื ้อเกิดขึ ้น
(Behavior)
2) การตัดสินใจซื ้ออย่างมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า (Brand Loyalty) จะ
เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคมีระดับความเกี่ยวพันสูงกับสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อและเป็ นการตัดสินใจซื ้อที่
เป็ นนิสยั กล่าวคือ การซื ้อสินค้ าดังกล่าวนี ้เป็ นการซื ้อซํ ้าหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคมีประสบการณ์จากการ
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ใช้ สิ น ค้ านั น้ แล้ วเกิ ด ความพึ ง พอใจในตัว สิ น ค้ า และมี ค วามผู ก พั น กั บ ตราสิ น ค้ า (Brand
Commitment) จนกลายเป็ นความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty) ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถ
ตัด สิน ใจซื อ้ ได้ ใ นเวลาอัน รวดเร็ ว โดยไม่ จํา เป็ นต้ อ งค้ น หาข้ อ มูล และประเมิน ตราสิน ค้ า ที่ เ ป็ น
ตัวเลือกอื่นๆ อีกแม้ วา่ จะเป็ นสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริโภคสูงก็ตาม
3) การตัดสินใจซื ้ออย่างจํากัด (Limited Decision Making) เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภค
มีความเกี่ ยวพันกับสินค้ าที่ จะตัดสินใจซื ้อตํ่า แต่มีการไตร่ ตรองก่อนการตัดสินใจซื ้อ เนื่องจาก
ผู้บริ โภคไม่มีความรู้หรื อประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้ านัน้ เช่น สินค้ าใหม่ที่ไม่เคยรู้จกั ทําให้ ผ้ บู ริ โภค
ต้ องทําการหาข้ อมูลเพิ่มเติม ดังนันผู
้ ้ บริ โภคจะมีความเชื่อต่อตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือกก่อนมีการ
ประเมินตราสินค้ าต่างๆที่เป็ นตัวเลือกอย่างไม่ละเอียด มีตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือกเพียงไม่กี่ตรา
สินค้ าแล้ วจึงเกิดพฤติกรรมการซื ้อหลังจากนันผู
้ ้ บริ โภคก็จะทําการประเมินตราสินค้ าที่ซื ้อมาอีกครัง้
4) การตัดสินใจซื ้ออย่างเฉื่อยชา (Inertia) เกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคมีระดับเกี่ยวพัน
กับสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อตํ่าและมีการตัดสินใจซื ้อในลักษณะที่ติดเป็ นนิสยั โดยผู้บริ โภคจะมีการ
ซื ้อสินค้ าในตราสินค้ าเดิมๆซึ่งไม่ได้ มีสาเหตุมาจากความจงรักภักดีในตราสินค้ า แต่เป็ นเพราะ
ผู้บริโภครู้สกึ ว่าไม่ค้ มุ ค่าที่จะเสียเวลาในการหาข้ อมูลและประเมินตราสินค้ าอื่นๆ ที่เป็ นตัวเลือก จึง
้ ้ บริ โภคอาจมีความ
เลือกตราสินค้ าเดิมเพื่อประหยัดเวลาในการตัดสินใจ เช่น กระดาษชําระ ดังนันผู
เชื่อต่อตราสินค้ าหรื อไม่ก็ได้ และไม่มีการประเมินตราสินค้ าก่อนตัดสินใจซื ้อ
สําหรั บในการวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยได้ นํ าแนวคิดเรื่ องแนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผู้บริ โภคและ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Consumer Behavior and Consumer Decision Making
Process) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาว่าผู้บริ โภคมีพฤติกรรมอย่างไรและมีกระบวนการตัดสินใจ
ในซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างไร

2.5 แนวคิดเรื่องทัศนคติ (Attitude)
Solomon (2002) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติว่า ทัศนคติ หมายถึง ความโน้ มเอียงที่
เกิดจากการเรี ยนรู้ ในการตอบสนองในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบ สนับสนุนหรื อไม่สนับสนุนต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยที่ทศั นคติเป็ นตัวที่คอยกําหนดพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคล นอกจากนี ้ทัศนคติ
ยังหมายถึงการที่ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะแสดงออกในทางบวกหรื อทางลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
เป็ นสิ่งที่คนเก็บไว้ ในความทรงจําระยะยาว (Long-Term Memory, LTM) ในรูปของ Schema ซึง่
ก็คือ กลุม่ ของความคิด แนวคิด หรื อสัญลักษณ์ตา่ งๆ นัน่ เอง
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Assael (1998) ได้ ให้ ความหมายที่ใกล้ เคียงกันว่า ทัศนคติ หมายถึง ความโน้ มเอียงอัน
เกิดจากการเรี ยนรู้ ที่ผ้ บู ริ โภคเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่สอดคล้ องกัน
และเป็ นไปในทิศทางที่ชอบหรื อไม่ชอบต่อตราสินค้ า อันเป็ นการเรี ยนรู้ของผู้บริ โภคและมีแนวโน้ ม
ในการประเมินตราสินค้ าหนึ่งๆ ในทิศทางคงที่ว่าชอบหรื อไม่ชอบตราสินค้ านันๆ
้ โดยที่ทศั นคติต่อ
ตราสินค้ านี ้จะขึ ้นอยูก่ บั ความรู้ที่ผ้ บู ริโภคมีอยูใ่ นความทรงจําเกี่ยวกับตราสินค้ า
นิยามนี ้ยังใกล้ เคียงกับของ Kotler (2000) ที่ว่า ทัศนคติเกิดจากกรอบความคิดภายใน
จิ ต ใจที่ เ ป็ นความรู้ สึก ชอบหรื อ ไม่ ช อบในสิ่ ง ต่า งๆ ที่ แ ต่ล ะบุค คลมี และทัศ นคติ ยัง หมายถึ ง
ความรู้ สึก อารมณ์ และวิวฒ
ั นาการด้ านความชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ บุคคล
เข้ าหาหรื อหลีกหนีจากสิ่งนัน้ และส่งผลในการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งเร้ าหรื อวัตถุที่คล้ ายคลึงกันในลักษณะ
เสมอต้ นเสมอปลายโดยไม่ต้องอาศัยการตีความใหม่เสมอไป ดังนัน้ ทัศนคติจึงเป็ นสิ่งที่ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้
นอกจากนี ้ Lutz (1991) ได้ กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ สกึ ในทางบวกหรื อลบที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันได้ แก่ สิ่งของ บุคคล ประเด็นความคิด หรื อพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งการเรี ยนรู้ ที่
ก่อให้ เกิดทัศนคติ จะเกิดจากการที่บคุ คลมีประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) หรื อจาก
การเปิ ดรับข้ อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งนัน้ ๆ โดยที่ทศั นคติที่เกิดขึ ้นนีจ้ ะช่วยชี ้แนวทาง
ให้ กบั บุคคลที่จะแสดงออกต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในลักษณะที่คงที่วา่ ชอบหรื อไม่ชอบในสิง่ นัน้
ส่วน Schiffman and Kanuk (2004) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความรู้ สึกหรื อภาพในใจของบุคคล ซึ่งสะท้ อนออกมาซึ่งความชอบหรื อไม่ชอบ ความพึงพอใจ
หรื อไม่พึง พอใจต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง และทํ า ให้ เ กิ ด พฤติก รรมที่ เ ป็ นไปในลักษณะที่ สอดคล้ อ งกับ
ความชอบหรื อความพึงพอใจนัน้
ทังนี
้ ้ ทัศนคติสามารถเป็ นได้ ทงในเรื
ั ้ ่ องที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ ตราสินค้ า หรื ออะไรก็
ได้ ทงนั
ั ้ น้ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท (Assael, 1998) กล่าวคือ
1) ทัศนคติที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ซึง่ ทุกคนจะมีการเรี ยนรู้ จากการอบรมเพาะบ่มทางสังคม
ด้ วยกันทังสิ
้ ้น การที่เราเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นก็จะมีการพัฒนาไปสูท่ ศั นคติที่จะแตกต่างกันไปของแต่ละ
คน ซึง่ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลาเมื่อโตขึ ้นเรื่ อยๆ
นักการตลาดสามารถสร้ างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ าให้ เกิดกับผู้บริ โภคได้ หรื อพยายามที่
จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางลบที่เขาเคยมีต่อตราสินค้ าให้ กลายเป็ นบวกก็ย่อมได้ แต่จะเป็ น
เรื่ องที่ยากมากกว่าการสร้ างให้ คนเกิดทัศนคติที่ดีขึ ้นตังแต่
้ แรก
2) ทัศนคติเป็ นแนวโน้ มที่เกิดจากการตอบสนองในทิศทางบวกหรื อลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
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ได้ ตัวอย่างเช่น ชอบหรื อไม่ชอบ เป็ นต้ น เป็ นสิง่ ที่นกั จิตวิทยาเชื่อว่าจะเป็ นความคิดที่หลบซ่อนอยู่
ภายในตัวบุคคลแต่ละคน เป็ นสิง่ ที่สามารถคาดคะเนให้ ทราบถึงพฤติกรรมได้
3) ทัศนคติที่แสดงออกทางบวกหรื อลบอย่างต่อเนื่อง คือ ถ้ าผู้บริ โภคเกิดมีทศั นคติในแง่
ลบต่อสิน ค้ าหนึ่งเขาก็ จะยังพกพาทัศนคติในด้ านลบต่อสิน ค้ า นัน้ ต่อไปเรื่ อยๆ ทํ า ให้ สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าได้
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริ โภคเห็นโฆษณาสินค้ าแล้ วรู้สกึ ว่าสินค้ านันมี
้ เนื ้อหาที่ก้าวร้ าว จึง
ก่อให้ เกิดทัศนคติทางลบขึ ้นต่อโฆษณาและสินค้ าชิ ้นนัน้ และทําให้ สามารถคาดเดาได้ ว่าผู้บริ โภค
นันก็
้ มีแนวโน้ มที่จะไม่ซื ้อสินค้ าที่เขามีทศั นคติในด้ านลบต่อสื่อที่เขาเห็นด้ วย
4) ทัศนคติที่มีต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ คือ การที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติต่อตรา
สินค้ า ต่อบริ การ ประเด็นต่างๆ หรื อต่อตัวบุคคลก็ได้ ตัวอย่างเช่น ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ทัศนคติตอ่ การสร้ างเขื่อน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ทัศนคติยงั แบ่งออกเป็ น 3 มิติ ด้ วยกัน กล่าวคือ
1) Valence หมายถึง การที่ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ในทางบวกหรื อทางลบ
2) Intensity หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่มีความเข้ มข้ นแค่ไหน ชอบมากหรื อน้ อย
ไม่ชอบมากหรื อน้ อยแค่ไหน เป็ นต้ น
3) Centrality หมายถึง การที่เรามีทศั นคติตอ่ เรื่ องทัว่ ๆไป ตลอดจนถึงการที่มีทศั นคติตอ่
สิง่ ที่เป็ นค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามในสังคม
โดยแหล่งที่มาของการเกิดทัศนคตินนั ้ อาจจะมีอิทธิพลจากหลายๆแหล่งด้ วยกัน ซึง่ ล้ วน
ก่อให้ เกิดทัศนคติตอ่ ตราสินค้ าได้ ทงสิ
ั ้ ้น
สําหรับแหล่งที่มาของทัศนคติที่สรุ ปได้ จาก Schiffman & Kanuk (2000) และ Assael
(1998) มีใจความที่สําคัญดังนี ้ กล่าวคือ
1) ประสบการณ์โดยตรงจากการใช้ สินค้ า (Information and Experience) ซึง่ ถือเป็ น
ประสบการณ์ โดยตรงที่ เ กิ ดขึน้ กับผู้บริ โภค ทํ าให้ มี การประเมิ น และก่ อให้ เ กิ ดเป็ นทัศนคติซึ่ง
ทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ าก็จะทําให้ การใช้ ซํ ้าได้ อีกในอนาคต
2) การมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ คนที่คบค้ าสมาคมด้ วย เช่น เพื่อน พ่อแม่ หรื อ พี่น้อง เป็ นต้ น
หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นอิทธิพลที่มาจากครอบครัว กลุม่ เพื่อน (Family and Peer Group Influences)
โดยครอบครัวจะเป็ นแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลมากที่สดุ เนื่องจากครอบครัว
เป็ นสถาบันที่ให้ ข้อมูลและปลูกฝั งความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ให้ กบั บุคคล ส่วนอิทธิพลของเพื่อน
ก็จะเกิดมากในกลุม่ วัยรุ่นซึง่ จะสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมให้ เกิดได้ อย่างรวดเร็ ว
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3) การเปิ ดรับสื่อสารมวลชนของแต่ละคน เช่น ดูโทรทัศน์ ฟั งวิทยุ หรื ออ่านหนังสือพิมพ์
เป็ นต้ น ก็เป็ นการก่อให้ เกิดทัศนคติได้ แต่ไม่มากเท่ากับการได้ รับจากครอบครัวและจากกลุม่ เพื่อน
4) บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ บริ โ ภค ก็ อ าจมี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ สิ น ค้ าและตราสิ น ค้ าได้
เช่นเดียวกัน ซึง่ จะเป็ นส่วนที่มาจากการเลี ้ยงดูที่ได้ รับการปลูกฝั งมาจนกลายเป็ นบุคลิกภาพของ
ผู้บริ โภคแต่ละคน เช่น บางคนอาจมีบุคลิกภาพของความเป็ นผู้นําจึงต้ องการใช้ สินค้ าที่มีความ
หรูหราให้ ดเู หนือกว่าผู้อื่น เป็ นต้ น
โดยปกติแล้ วก่ อนที่ คนจะมี ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ นั่น ก็ คือจะเป็ นพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคที่เป็ นการซื ้อหรื อไม่ซื ้อสินค้ า (Lutz, 1991) โดยจะต้ องก่อเกิดมาจากองค์ประกอบทัง้ 3
องค์ประกอบ อันได้ แก่
1) มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนัน้ (Cognition) การมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนันเป็
้ นส่วนของความคิด
และความเชื่อที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อสินค้ า โดยความเชื่อและความคิดนันจะเกิ
้
ดขึ ้นมาจากการรับรู้ และ
ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริ โภค
2) มีความรู้ สึกชอบในสิ่งนัน้ (Affection) นัน่ คือ แนวโน้ มที่ผ้ บู ริ โภคจะเกิดความชอบ
หรื อไม่ชอบจากการประเมินสินค้ า
3) มีการบริโภคสิง่ นัน้ (Conation)
ซึ่งการวัดทัศนคติโดยใช้ แนวคิดองค์ประกอบทัง้ 3 ประการนี ้พร้ อมกันทังหมด
้
คือวัดทัง้
ความรู้ (Cognition) วัดความรู้ สกึ (Affection) แนวโน้ มของพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ สินค้ า
(Conation) เป็ นเรื่ องที่ปฏิบตั ิได้ คอ่ นข้ างยากและยังไม่เคยมีใครกระทํามาก่อน จึงนิยมใช้ แนวคิด
องค์ประกอบเดียวในการวัดมากกว่า โดยที่ส่วนใหญ่จะใช้ ข้อความที่เกี่ยวกับความรู้ สึกที่จดั เป็ น
การวัดในส่วนขององค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (Affect) เท่านัน้ (Lutz, 1991)
อีกแนวคิดหนึง่ ที่ Lutz (1991) ได้ อธิบายไว้ คือ แนวคิดของทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว
ที่จะนับแค่ทศั นคติที่เป็ นส่วนที่เป็ นความรู้สกึ (Affect) นัน้ มีความเชื่อของบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
ที่ทําให้ ก่อเกิดเป็ นทัศนคติขึ ้น ทัง้ นี ้ในส่วนอื่นๆ จะเป็ นในเรื่ องของการเกิดพฤติกรรม คือ ความ
ตังใจซื
้ ้อหรื อใช้ บริการและการซื ้อสินค้ า ดังแสดงในภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 การเกิดทัศนคติแบบองค์ประกอบเดียว
แหล่ งที่มา: Lutz, 1991, p. 320.
โดยสรุ ป แล้ ว ทัศนคติก็ คือ ความรู้ สึก ที่ ผ้ ูบริ โ ภคมี ต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง ซึ่ง เป็ นการประเมิ น
ความรู้ สึก ต่อ สิ่ง เหล่า นัน้ จากความรู้ สึก ที่ มี กับ ประสบการณ์ ใ นอดี ตและมี ผ ลต่อ แนวโน้ ม การ
แสดงออกซึง่ พฤติกรรมในอนาคตของผู้บริโภค
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวความคิดเรื่ องทัศนคติ (Attitude) มาใช้ ในงานวิจยั
ในส่วนของการศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและ
ซัมซุงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของผู้บริ โภค

2.6 แนวคิดเรื่ องความพึงพอใจและความไม่ พงึ พอใจของผู้บริ โภค (Consumer
Satisfaction)
ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้บริ โภค (Consumer Satisfaction and
Consumer Dissatisfaction) รสชงพร โกมลเสวิน และธีรพล ภูรัต (2536, น. 4-5) สรุ ปว่าโดยปกติ
แล้ วผู้บริ โภคจะทําการตัดสินใจซื ้อสินค้ าใดๆ หลังจากที่ได้ มีการประเมินผลการใช้ งานของสินค้ า
้
งเกี่ ยวกับ
นัน้ (Product Performance) ก่อนที่จะซื ้อสินค้ านัน้ ผู้บริ โภคอาจจะตังความหวั
คุณสมบัติการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ในด้ านใดด้ านหนึ่ง หลังจากได้ ทดลองใช้ สินค้ าแล้ วผู้บริ โภคก็
จะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แท้ จริ งกับคุณสมบัติที่ได้ คาดหวังไว้ แต่แรก ตราสินค้ าที่
คุณ สมบัติที่ แท้ จริ ง ของผลิต ภัณ ฑ์ ส อดคล้ อ งกับหรื อ ดีก ว่า คุณ สมบัติที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ ค าดหวัง ไว้
ผู้บริ โภคก็ จะเกิ ดความพึงพอใจและยังคงใช้ ผลิตภัณฑ์ นัน้ ต่อไป ในทางตรงกันข้ ามถ้ าหากว่า
ผลิตภัณฑ์นนไม่
ั ้ สามารถที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้บริ โภคได้ ผู้บริ โภคก็จะเกิดความ
ไม่พึงพอใจขึ ้น ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งนันเกิ
้ ดจากการที่ผ้ บู ริ โภคได้ ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ นัน้ จากตัวเลือกหลายๆ ตัวมาใช้ แล้ วพบว่าคุณสมบัติของ
้
าผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้บริ โภค และความพึงพอใจนันจะนํ
กลับไปซื ้อผลิตภัณฑ์นนมาใช้
ั้
ซํ ้าอีก (Repurchase) จนเป็ นพฤติกรรมการซื ้อเป็ นนิสยั ในทาง
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กลับกันความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้บริ โภคได้ และเมื่อความไม่พงึ พอใจเกิดขึ ้น ผู้บริ โภคจะหันกลับไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื ้อ
อีกครัง้ เพื่อดําเนินการหาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าใหม่ต่อไป และอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง โดย
ถ่ายทอดข่าวสารความไม่ดีของผลิตภัณฑ์ไปยังที่ตา่ ง ๆ
การตอบโต้ ของผู้บริ โภคมีหลายวิธีด้วยกัน คือ
1) เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น หรื อเปลี่ยนไปซื ้อสินค้ านันจากร้
้
านค้ าอื่น
2) ร้ องทุกข์ไปยังผู้ขายหรื อบุคคลที่สาม
3) บอกเล่าให้ ผ้ อู ื่นฟั งเกี่ยวกับสินค้ าหรื อร้ านค้ าปลีกที่ก่อให้ เกิดความไม่พงึ พอใจ
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวความคิดเรื่ องความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ
ของผู้บริ โภค มาใช้ ในงานวิจยั ในส่วนของการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงที่มีต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าหรื อตัดสินใจซื ้อซํ ้า
ของผู้บริโภค

2.7 แนวคิดเรื่องตราสินค้ าสากล (Global Brand)
ตราสิน ค้ า สากลนัน้ มี คุณลักษณะเด่น ที่ แตกต่างจากตราสิน ค้ า ท้ อ งถิ่ น อยู่ 4 ประการ
(สรรค์ชยั เตียวประเสริ ฐกุล, 2547)
1) สิ น ค้ า ที่ มี ต ราสิ น ค้ า สากลส่ว นใหญ่ มี คุณ ภาพดี ก ว่ า สิ น ค้ า จากตราสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น
เนื่ อ งจาก ความสามารถในการออกแบบสิน ค้ า และการควบคุม คุณ ภาพที่ ดี ก ว่ า ซึ่ง เกิ ด จาก
ความสามารถของสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ นําเข้ ามาใช้ ก่อน
รายอื่นทําให้ ความสามารถในการออกสินค้ าใหม่ได้ รวดเร็วขึ ้น
2) สินค้ าที่มีตราสินค้ าสากล ถือเป็ นสินค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์ของมาตรฐานที่เป็ นสิ่งที่ยอมรับ
ทัว่ โลก เห็นได้ จากตราสินค้ าหลายๆ ประเภทที่เรารู้ จกั กันดี เช่น โค้ ก โตโยต้ า ฮอนด้ า อีเบย์ ฯลฯ
เหล่านี ้มีกลุ่มผู้บริ โภคของตนเองที่ตดั สินใจซื ้อสินค้ าได้ โดยไม่มีข้อกังวลใดๆ เพราะ ตราสินค้ า
เป็ นที่ยอมรับจากความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคเอง
3) สินค้ าที่มีตราสินค้ าสากล หมายถึง เป็ นสินค้ าที่ผ้ ูผลิตจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สูงกว่าบริ ษัทขนาดเล็ก เพราะผู้ผลิตที่อยูใ่ นระดับสากลย่อมได้ รับความสนใจจากหน่วยงาน
ราชการและสังคมมากกว่าบริ ษัทท้ องถิ่ น มีประเด็นปั ญหาอะไรก็มักจะเป็ นที่รับรู้ กันไปทั่ว จึง
สามารถการันตีความรับผิดชอบจากกลุม่ บริษัทเหล่านี ้ได้ มากกว่า
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4) ตราสิน ค้ าสากลเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตก ทัง้ นี เ้ นื่ องจากกว่า 70% ของ
สินค้ าที่ มีตราสินค้ าสากลล้ วนเป็ นสินค้ าจากประเทศแถบตะวันตก จึงเกิดอารมณ์ การต่อต้ าน
สินค้ าเหล่านี ้ขึ ้นเป็ นครัง้ คราว เช่น ประชาชนบางกลุม่ ต่อต้ านที่จะไม่บริ โภคเครื่ องดื่มบางประเภท
ด้ วยสาเหตุที่เป็ นสินค้ ามาจากประเทศที่คุกคามประเทศของตน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณี ปกติ
ทัว่ ไปไม่ถือว่าลูกค้ าให้ ความสําคัญต่อเหตุผลประการนี ้มากนัก เช่น กลุม่ ประชาชนเหล่านันก็
้ ยงั คง
บริโภคเครื่ องใช้ บางอย่าง เช่น ยาสระผม แป้ง และอื่นๆ ที่มีตราสินค้ าจากประเทศเดียวกัน
จากลักษณะของสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลข้ างต้ นนี ้ สามารถนํามาพิจารณากลุม่ ลูกค้ า ได้
เป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ (สรรค์ชยั เตียวประเสริฐกุล, 2547)
1) กลุม่ ลูกค้ าที่มีความเป็ นสากลแล้ ว (Globalized) มีจํานวนประมาณ 55%โดยเป็ นกลุม่
ที่มีการยอมรับในตัวสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลและมองว่าสินค้ าเหล่านันเป็
้ นเครื่ องหมายการันตี
คุณภาพ นวัตกรรม แต่ก็มีความสงสัยในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และอื่นๆ ของ
บริ ษัทเหล่านัน้
2) กลุ่มลูกค้ าที่เชื่อมัน่ สูงสุดในสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากล มีจํานวนประมาณ 23% โดย
เป็ น กลุ่มที่มีความเชื่อมัน่ ในสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลในระดับสูงสุดและอาจจะไม่มีความสงสัย
หรื อสนใจในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแต่อย่างใด
3) กลุ่มลูกค้ าที่ไม่ยอมรับและต่อต้ านสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากล มีจํานวนประมาณ 13%
โดยเป็ นกลุ่มที่ไม่เชื่อว่าสินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลจะมีคณ
ุ ภาพดีกว่าสินค้ าท้ องถิ่น ไม่ยอมรับใน
ค่านิยมตะวันตก และไม่เชื่อในความรับผิดชอบของบริ ษัทข้ ามชาติ จะพบค่อนข้ างมากในจีนและ
ญี่ปนุ่
4) กลุ่ ม ลู ก ค้ าที่ ม องไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ น ค้ าท้ องถิ่ น และสิ น ค้ าที่ มี
ตราสินค้ าสากล มีจํานวนประมาณ 8% โดยเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่วนการซื ้อสินค้ า ลูกค้ ากลุ่มนี ้จะใช้
เกณฑ์ พิจารณาสินค้ าทุกชินในตลาดโดยเท่าเทียมกันและไม่มีแต้ มต่อให้ กบั สินค้ าที่มีตราสินค้ า
สากลแต่อย่างใด
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวความคิดในเรื่ องตราสินค้ าสากลมาใช้ ในงานวิจยั ใน
ส่วนของการศึกษาว่า การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนใช้ กลยุทธ์ ตราสินค้ าสากลนันมี
้ ผล
ต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ของผู้บริโภคหรื อไม่
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2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กรุ งเทพธุรกิจและบริ ษัท ฟาร์ อีส ดีดีบี จํากัด มหาชน (2550) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ไม่ได้
แฝง...แต่จงใจ (โฆษณา)” ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมแล้ วผู้ให้ สมั ภาษณ์มีทศั นคติตอ่ โฆษณาแฝง
(Product Placement) ไปในทางบวก โดยส่วนใหญ่มองว่าผลิตภัณฑ์หรื อตราสินค้ าที่ประกอบอยู่
ในละครทีวีหรื อภาพยนตร์ นนดู
ั ้ กลมกลืนกับเนื ้อเรื่ องของการแสดงได้ ดีในระดับหนึ่ง มีเพียง 15%
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ที่คดิ ว่าโฆษณาแฝงนันดู
้ เป็ นการยัดเยียดขายสินค้ าและน่ารํ าคาญ งานวิจยั ชิ ้นนี ้
้ าให้ ร้ ู จกั
ได้ ค้นพบข้ อมูลที่น่าสนใจเรื่ องหนึ่งว่า 79% ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ยอมรับว่าโฆษราแฝงนันทํ
และจดจํ า ตราสินค้ าได้ ดีขึน้ และส่วนใหญ่ ยังเห็นด้ วยว่าโฆษณาแฝงนัน้ เหมาะกับการแนะนํ า
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าใหม่ๆ อีกด้ วย นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ให้ สมั ภาษณ์ร้ ูสกึ ว่า
ผลิตภัณฑ์ หรื อตราสินค้ าที่ อยู่ในละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ นัน้ เป็ นสินค้ าที่ มีภาพพจน์ ที่ดี มี
ความน่าเชื่อถือและบ่งบอกถึงความเป็ นที่นิยมของตัวสินค้ านอกเหนือจากการช่วยตอกยํ ้าการรับรู้
ของตราสิน ค้ า และสร้ างภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ าแล้ ว โฆษณาแฝงยัง สามารถช่ว ยก่อให้ เ กิ ด
ความต้ อ งการทดลองใช้ สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย เพราะกว่า 50% ของผู้ใ ห้ สัม ภาษณ์
ยอมรับว่าพวกเขามีความรู้ สึกต้ องการจะทดลองใช้ สินค้ าหลังจากที่ได้ ดลู ะครโทรทัศน์ และไม่ใช่
เฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเท่านันที
้ ่ร้ ู สกึ เช่นนัน้ แต่ข้อมูลตัวเลขที่ได้ จากการสํารวจในครัง้ นี ้ก็ชี ้ให้ เห็นได้
อีกว่า 50% ของกลุม่ เพศชายที่ให้ สมั ภาษณ์ก็ได้ รับอิทธิพลจากโฆษณาแฝงเช่นเดียวกัน
ประสงค์ วงษา (2553) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริ โภคในการซื ้อสมาร์ ตโฟนอําเภอเมืองเชียงใหม่” ผลการวิจยั พบว่า ทุกปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดมีผลในระดับมากต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภคในการซือ้ สมาร์ ตโฟนโดยเรี ยง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยรวม ได้ แก่ ปั จจัยด้ านการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
และปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด โดยปั จจัยย่อยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 8 อันดับแรกซึง่ มีผลในระดับ
มากที่สดุ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย ได้ แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและมีพนักงานขายที่สามารถแนะนํา
้
ญหาเกี่ยวกับการซื ้อผลิตภัณฑ์ได้ รองลงมาคือ มีการรับประกันสินค้ า มี
ให้ ความรู้ พร้ อมทังตอบปั
การส่งเสริ มการขาย เช่น การลดราคา การแถมอุปกรณ์เสริ ม คีย์บอร์ ดภาษาไทยหรื อการแจกของ
พรี เมียม เป็ นต้ น ร้ านค้ าจัดจําหน่ายมีมาตรฐานเชื่อถือได้ รูปแบบ รูปทรงของเครื่ องที่ทนั สมัยและมี
บริ การหลังการขายที่ดีมีศนู ย์บริ การโดยเฉพาะในการให้ บริ การ ที่ตงของร้
ั้
านค้ ามีความสะดวกใน
การเดินทางและตัวเครื่ องพร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์เสริมมีคณ
ุ ภาพดีและมีความทนทาน
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ศิริทิพย์ พงษ์ พันธ์ (2544) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาผลการส่งเสริ มการขายมุ่งสู่
ผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ การเลื อ กซื อ้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร” โดย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ บริ โภคที่ ใ ช้ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นผู้มีอายุระหว่าง 17-40 ปี นิยมใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกียมาก
ที่ สุด สถานที่ ซื อ้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ คื อ จากร้ านจํ า หน่ า ยโทรศัพ ท์ แ ละอุป กรณ์ ป ระกอบซึ่ง เปิ ด
เคาน์เตอร์ ในห้ างสรรพสินค้ าและร้ านเทเลวิช ก่อนตัดสินใจซื ้อปรึกษาจากบุคคลใกล้ ชิดและพบว่ามี
พฤติกรรมการเปลี่ยนเครื่ องซึง่ ให้ เหตุผลว่าเนื่องจากเครื่ องใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าและต้ องการใช้
ประโยชน์ จากการจัดการส่งเสริ มการขาย ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่ คือ
ประสิทธิภาพการใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื อข่ายกว้ างไกล ค่าใช้ บริ การรายเดือน รูปลักษณ์
โทรศัพท์ และการจัดการส่งเสริ มการขาย ส่วนการส่งเสริ มการขายมุ่งสู่ผ้ ูบริ โภคที่ถูกระบุว่ามีผล
อย่างมากต่อการตัดสินใจซื ้อคือ วิธีการชําระค่ารายเดือนและค่าใช้ บริ การแบบเลือกโปรแกรมได้
ตามความต้ องการของผู้ใช้ การรับประกันสินค้ า การนําสินค้ าเก่ามาแลกซื ้อสินค้ าใหม่ การไม่คิด
ค่าบริ การเสริ มหรื อคิดบางส่วนและการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การส่งเสริ มการขายมุ่งสู่ผ้ บู ริ โภค
โดยวิธีเงื่อนไขการรับชําระเงินค่าเครื่ อง การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การส่งพนักงานขายไปประจํา
ตามร้ านเพื่อแนะนําสินค้ า บริ การหลังการขาย/ศูนย์ดแู ลลูกค้ า การปรับราคาเครื่ องบางช่วงเวลา
การทดลองใช้ สิ น ค้ า การจั ด แสดงสิ น ค้ า ณ จุ ด ซื อ้ การลดค่ า ใช้ บริ ก ารในบางช่ ว งเวลามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปลี่ยนเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภัสราพร รัตนชาติ (2557) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและกลยุทธ์ การค้ าปลีกที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่ องสําอางบนห้ างสรรพสินค้ าของ
ผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยกลยุทธ์ การค้ าปลีก ด้ าน
ความหลากหลายของของประเภทสินค้ า ด้ านนโยบายราคา และด้ านส่วนประสมทางการสื่อสาร
การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่ องสําอางบนห้ างสรรพสินค้ าของผู้หญิ งวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยด้ านความหลากหลายของประเภทสินค้ าส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อในทางบวก
มากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านนโยบายราคาและด้ านส่วนประสมการสื่อสารการตลาดตามลําดับ
ปั จ จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ด้ า นความดึ ง ดูด ใจและความ
คล้ ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่ องสําอาง โดยด้ านความคล้ ายคลึงกับ
กลุม่ เป้าหมายส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อในทางบวกมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ านความดึงดูดใจ
การศึกษาเรื่ อง “Factors Influencing Brand Switching in Telecommunication
Industry of United Kingdom” พบว่า ราคาเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
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ในธุรกิจโทรคมนาคมและปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลนอกเหนือจากราคา กล่าวคือ ปั จจัยด้ านคุณภาพ
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ปั จจัยด้ านบริ เวณที่ครอบคลุมของการบริ การ และปั จจัยด้ าน
ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อผู้ให้ บริ การ ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจะลดอัตราการ
เปลี่ยนตราสินค้ าของผู้บริโภคได้ ในทางกลับกันหากค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนตราสินค้ ามีอตั ราสูงจะ
ทําให้ มีการเปลี่ยนตราสินค้ าลดลง (Academic Writing Services, 2013)
Sarwat Afzal และคณะ (2013) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “Factors Behind Brand Switching
in Cellular Networks” โดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคซึง่
สําคัญอย่างยิ่งที่จะทราบถึงเหตุผลและความจริ งที่มีอิทธิพลอยู่ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ า
เครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภค ผู้บริ โภคจะพึงพอใจเมื่อตราสินค้ าสามารถตอบสนอง
ความต้ องการ ความปรารถนา และความจําเป็ นของพวกเขาได้ จากการใช้ ตราสินค้ านันๆ
้ ในการ
พิจารณาตราสินค้ าของเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่แตกต่างกัน ผู้บริ โภคจะคํานึงถึงปั จจัยอัน
ได้ แก่ ราคา คุณภาพของการบริ การ ความไว้ วางใจในตราสินค้ า ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนมีบทบาท
สําคัญต่อความพึงพอใจและการเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าของผู้บริโภค
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2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ความผูกพันของลูกค้ า
การเปลี่ยนตรา
สินค้ า
ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
-

ราคาและค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยน

-

ผลิตภัณฑ์

-

ภาพลักษณ์ตราสินค้ า

-

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

-

อิทธิพลด้ านสังคม

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่” ครั ง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของตราสินค้ า
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนและซัม ซุ ง รวมไปถึ ง ระดับ ความผู ก พั น ของลู ก ค้ า และปั จจั ย ใน
การตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคกลุม่ เป้าหมาย โดยผู้วิจยั ได้ นําแนวคิด
และทฤษฎีที่กล่าวไว้ ในบทที่ 2 มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการดําเนินการศึกษา โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั คือ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในส่วนแรก ผู้วิจยั ใช้ การศึกษาและวิเคราะห์
ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของ
ตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถ
สื บ ค้ น ได้ จ ากอิ น เทอร์ เ น็ ต เท่ า นัน้ ในช่ ว งเวลาตัง้ แต่ เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อนํามาวิเคราะห์ในรู ปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive
Statistics) ซึง่ ถือเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และ
นํ า มาใช้ ต อบปั ญ หานํ า วิ จัย ให้ ชัด เจนมากยิ่ ง ขึน้ และส่ว นที่ ส องในรู ป แบบของการวิ จัย แบบ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึง่ ถือเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อศึกษาถึง
ความผูกพันของลูกค้ า และปั จจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน
และซัมซุง

3.1 แหล่ งข้ อมูล
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลสําหรับการวิจัยเอกสาร
เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งข้ อมูลประเภทเอกสารต่างๆ ที่เผยแพร่ผา่ นสื่อต่างๆ ซึง่
สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้ ในช่วงเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง
ได้ แก่ บทความ เว็บไซต์ วิดที ศั น์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์
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3.1.2 แหล่ งข้ อมูลสําหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก
3.1.2.1 ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตรา
สินค้ าซัมซุง
1) คุณ บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและ ไอทีบริษัท
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
2) ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า
การคัด เลื อ กแหล่ง ข้ อ มูล จะคัด เลื อ กเฉพาะผู้ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่
เปลี่ยนตราสินค้ าภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 8 คน รวมเป็ น 24
คน โดยใช้ ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เป็ นผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งแบ่งตามระดับความ
ผูกพันได้ 4 ระดับตามคําถามวัดระดับความผูกพันของ Gallup (2006) คือ
1) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
2) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง (Engaged Customers)
3) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)
4) ลูกค้ าที่ไม่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า (Actively Disengaged)
แต่การสํารวจเบื ้องต้ นพบว่า ไม่พบกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ไม่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า ผู้วิจยั
จึงทําการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 24 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน
ดังต่อไปนี ้
1) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
2) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง (Engaged Customers)
3) ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่งข้ อมูล ดังนี ้
3.2.1 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น
3.2.1.1 แหล่งข้ อมูลประเภทบุคคล
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1) การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ที่ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่ง
สามารถให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดยเป็ นผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ าภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน โดยการสํารวจ
เบื ้องต้ นพบว่า ไม่พบกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลในกลุ่มลูกค้ าที่ไม่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า ผู้วิจยั จึงทําการ
สัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล 3 กลุม่ กลุม่ ละ 8 คน ดังต่อไปนี ้
(1) กลุม่ ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
(2) กลุ่ ม ลู ก ค้ าที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
(3) ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า
(Disengaged)
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง คือ คุณบุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายสื่อสาร
การตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิ คส์ จํ ากัด ในส่วนของการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ า
ไอโฟน ทางผู้วิจัย ได้ ติดต่อและทํ าหนังสือขอทํ าการสัมภาษณ์ กับผู้ที่มีหน้ า ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนแล้ ว แต่ได้ รับการปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลจาก
ทางบริ ษัทแอปเปิ ล้ เซ้ าท์ เอเชีย (ประเทศไทย) เนื่องจากทางบริ ษัทแอปเปิ ล้ เซ้ าท์ เอเชีย (สิงคโปร์ )
สํานักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่อนุญาตให้ ทางบริ ษัทแอปเปิ ล้ เซ้ าท์ เอเชีย
(ประเทศไทย) เปิ ดเผยข้ อมูล
3.2.2 แหล่ งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ทางเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสื่ อ สารการตลาดของ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงที่เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆในช่วงเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ.
2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่ สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้ ดังต่อไปนี ้
3.2.2.1 บทความและข่าวสารจากสื่ออินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจยั นี ้ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา โดยสามารถแบ่งตาม 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1
ศึกษาการใช้ กลยุทธ์ และเครื่ องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง โดย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการศึก ษา คือ แนวคํา ถามในการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (Interview Guide) ที่ ใ ช้
สัมภาษณ์กับผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง
และส่วนที่ 2 เป็ นการศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้บริ โภค
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ คําถามคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
(Screening Questions) เพื่อที่จะคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลที่มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับการวิจยั ในครัง้ นี ้
มากที่ สุด และแนวคํ า ถามในการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (Interview
Guide) ซึ่ง ใช้ แนวคิดเรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงตราสินค้ าและการสื่อสารการตลาด มาเป็ นกรอบอ้ างอิงในการกําหนดประเด็น
คําถาม โดยมีแนวคําถาม ดังต่อไปนี ้
3.3.1 เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาในส่ วนของการศึ ก ษาการใช้ กลยุ ท ธ์ และ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซัมซุง
3.3.1.1 แนวคํ า ถามในการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กับ ผู้ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง (Interview Guide)
1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริ ษัท ไทยซัมซุง
อิเลคโทรนิกส์ จํากัด เป็ นอย่างไร ตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
2) บริ ษั ท ไทยซัม ซุ ง อิ เ ลคโทรนิ ก ส์ จํ า กัด เลื อ กใช้ สื่ อ ใดบ้ า งในการ
สื่อสารการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตงแต่
ั ้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
3) สื่อใดที่ บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัด ให้ ความสําคัญใน
การทําการสื่อสารการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ เพราะเหตุใด และสื่อใดที่ท่านคิดว่า บริ ษัท
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัด ใช้ แล้ วมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ในอนาคต บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัดจะมีการสื่อสาร
การตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปทางทิศทางใด
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3.3.2 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการศึกษาในส่ วนของการศึกษาปั จ จัยในการตัดสินใจ
เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากผู้บริโภค
3.3.2.1 คํา ถามคัด เลื อ กกลุ่ม ผู้ให้ ข้อ มูล ในการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (Screening
Questions)
1) ส่วนที่ 1 แนวคําถามทัว่ ไป
(1) อายุ อาชีพ
(2) คุณเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่จากตราสินค้ าใดมาเป็ นตราสินค้ าใด
2) ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความผูกพัน โดยการวัดค่าคะแนน (Rating
Scale) เป็ นแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบสอบถามลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประเมินคําตอบ (Likert Scale) ตามคําถามวัดระดับความผูกพันของ Gallup (2006) ซึง่ มีทงหมด
ั้
11 ข้ อ แบ่งเป็ นการวัดความผูกพันด้ านเหตุผล การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ในระดับความ
เชื่อมัน่ ในตราสินค้ า การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ในระดับความซื่อสัตย์ในตราสินค้ า การวัด
ความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความภูมิใจในตราสินค้ าและระดับความผูกพันสูงสุด คือ การวัด
ความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า โดยมีคําถามดังต่อไปนี ้
การวัดความผูกพันด้ านเหตุผล
1) ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั มากน้ อย
เพียงใด
2) ท่านมีความต้ องการที่จะเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด
3) ท่านมีความต้ องการที่จะแนะนําในตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ให้
เพื่อนหรื อคนที่เกี่ยวข้ องมากน้ อยเพียงใด
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
1) ท่านคิดว่า ท่านสามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั นี ้ได้
มากน้ อยเพียงใด
2) ท่านคิดว่า ท่านได้ รับทุกอย่างที่ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั นี ้บอก
ไว้ มากน้ อยเพียงใด
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
1) ท่านรู้ สึกว่าได้ รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด
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2) ถ้ า เกิ ด ปั ญ หากับ ตราสิ น ค้ า โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ใ ช้ อ ยู่ใ นปั จ จุบัน ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า น
สามารถได้ รับการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่น่าพอใจมากน้ อยเพียงใด
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
1) ท่านรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้มากน้ อยเพียงใด
2) ท่านรู้สกึ ว่า ท่านได้ รับการให้ เกียรติจากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
หรื อไม่
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ในระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
1) ท่านคิดว่าตราสินค้ านีเ้ ป็ นตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เหมาะสม
สําหรับท่านมากน้ อยเพียงใด
2) หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั นี ้ ท่านจะรู้ จกั อึดอัดใจ ลําบาก
ใจ มากน้ อยเพียงใด
จากคําถามเกี่ยวกับความผูกพัน ข้ อที่ 1-11 นันจะมี
้
เกณฑ์ ให้ คะแนนโดยจะใช้ มาตรวัด
แบบ 5-Pointed, Likert Scales ดังนี ้
มากที่สดุ
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้ อย
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
1 คะแนน
โดยจากผลคะแนนรวมทังหมดสามารถแบ่
้
งประเภทของผู้บริ โภคตามระดับ ความผูกพัน
ออกเป็ น 4 กลุม่ ตามการคิดคํานวณช่วงคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ
1) คะแนน 4.01- 5.00 คือ ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
2) คะแนน 3.01-4.00 คือ ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged customers)
3) คะแนน 2.01-3.00 คือ ลูกค้ าที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)
4) คะแนน 1.01-2.00 คือ ลูกค้ าที่ไม่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า (Actively Disengaged)

80
3.3.2.2 แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Guide)
1) ส่วนที่ 1 แนวคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตรา
สินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
(1) ปั จจัยทางด้ านราคา (Price) และค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยน (Switching
Cost)
(ก) ท่านคิดว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อไม่ อย่างไร
(ข) ท่านคิดว่าการที่ท่านต้ องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับ ตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมดมี
ั้
สว่ นทําให้ ท่านตัดสินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ าหรื อไม่
เพราะเหตุใด
(ค) ท่ า น คิ ด ว่ า การที่ ท่ า น ต้ องใช้ เวลาใน การเลื อ ก ซื อ้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตราสินค้ าใหม่มีสว่ นทําให้ ท่านไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อไม่ อย่างไร
(ง) ท่านคิดว่าการที่ท่านต้ องเสียสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้ รับจาก
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีส่วนทําให้ ท่านไม่
ต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อไม่ อย่างไร
(2) ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
(ก) ท่านคิดว่าคุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยน
ตราสินค้ าหรื อไม่ อย่างไร
(ข) ท่ า นคิ ด ว่ า ตราสิน ค้ า ของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี สิ น ค้ า ให้
เลือกหลากหลายรุ่นมีสว่ นกระตุ้นให้ ท่านต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อไม่ อย่างไร
(ค) ท่านคิดว่าการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยี
้ นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ ท่านตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ทนั สมัยมากขึ ้นนันเป็
หรื อไม่ อย่างไร
(3) ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand Image)
(ก) ท่านคิดว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่า
คูแ่ ข่ง มีสว่ นทําให้ ท่านตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าหรื อไม่
(ข) ท่านคิดว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมี
ความน่าเชื่อถือ มีสว่ นทําให้ ท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
้ หรื อไม่
(ค) ท่านคิดว่าภาพลักษณ์ ของตราสินค้ ามีผลให้ ท่านตัดสินใจ
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เลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั หรื อไม่ เพราะเหตุใด
(ง) ท่านคิดว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่
ยอมรับของสังคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
ของท่านหรื อไม่ อย่างไร
(4) ปั จจัยด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated
Marketing Communication : IMC)
(ก) การส่งเสริมการขาย มีผลมากน้ อยเพียงใดต่อการเปลี่ยนมา
ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั ของท่าน
(ข) การโฆษณาโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ ท่าน
เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั หรื อไม่ อย่างไร
(ค) การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดมี ส่ ว นทํ า ให้ ท่ า น
เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั หรื อไม่อย่างไร
(ง) ท่านคิดว่าการแนะนําของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจ
เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั หรื อไม่ อย่างไร
(จ) การทําโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ท่านใช้ อยู่
มีสว่ นทําให้ ท่านยังคงใช้ ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่นหรื อไม่ อย่างไร
(5) ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากสังคม ( Social Recommendation)
(ก) ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าใน
เว็บไซต์ตา่ งๆมีผลทําให้ ท่านเปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ หรื อไม่ เพราะเหตุใด
(ข) ท่านคิดว่าการแนะนํ าจากผู้อื่นเกี่ ยวกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่
้ มีสว่ นทําให้ ท่านตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อไม่ อย่างไร
ตราสินค้ านันๆ
(ค) การที่ ผ้ ูมีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตรา
สินค้ านันๆ
้ มีสว่ นกระตุ้นความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรื อไม่
(ง) เพื่อน คนรู้ จกั หรื อคนในครอบครัวของท่านมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั ของท่านหรื อไม่ อย่างไร
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นํารายละเอียดข้ อมูลทังจากข้
้
อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิ
มาใช้ โดยผู้วิจัยจะนําข้ อมูลรายละเอียดทัง้ หมดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและจากเอกสาร
ต่างๆมาประมวลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย 1) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ที่เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ในช่วงเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ซึง่ สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้ เพื่อนํามาวิเคราะห์ถึงการสื่อสารการตลาดของ
ทัง้ สองตราสินค้ า 2) วิเคราะห์ ถึงการสื่อสารการตลาดจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ที่มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงและ 3) วิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ า ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยแยก
ประเด็นวิเคราะห์ เป็ นด้ านความผูกพันของลูกค้ ากับตราสินค้ า รวมถึงปั จจัยอื่นๆที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า โดยใช้ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ในบทที่ 2 มาเป็ นกรอบ
ในการวิเคราะห์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารการตลาด ความผูกพันและปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่” ครัง้ นี ้ แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาที่ได้ จาก
การวิจัยเอกสาร (Document Research) ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ต ในช่วงเวลา
ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ ส่วนที่ 2 ผลการศึกษา
จากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่และส่วนที่ 3
ผลการศึกษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ทําการสัมภาษณ์ กับผู้ที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง เพื่อศึกษาถึง
การใช้ กลยุทธ์ และเครื่ องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงในประเทศไทย
และทําการสัมภาษณ์ กับผู้ที่เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง ระดับ ความผูก พัน ของลูก ค้ า และปั จจัยในการตัด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า ของผู้ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง ซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษาดังกล่าวได้ ดงั นี ้

4.1 ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดของตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย
การศึกษาในส่วนนีเ้ ป็ นการวิจัยเอกสาร โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลเอกสารจากเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่
สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากอิ น เทอร์ เ น็ ต ในช่ ว งเวลาตัง้ แต่เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ เพื่อศึกษาการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตราสินค้ าไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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4.1.1 โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล ด้ านเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสื่ อ สารการตลาดของ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ซัม ซุ ง ในประเทศไทย ประกอบกับ บทสัม ภาษณ์ ข องผู้ที่ มี ห น้ า ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานด้ านการสื่อสารการตลาด โดยทางผู้วิจยั เน้ นวิเคราะห์ศกึ ษาการสื่อสาร
การตลาดเฉพาะรุ่ นที่โดดเด่นที่สดุ ของซัมซุงเพียง 2 รุ่ นเท่านัน้ กล่าวคือ รุ่ นกาแล็คซี่ เอส และ
กาแล็คซี่ โน้ ต ซึ่งทังสองรุ
้
่ นเป็ นรุ่ นที่ซมั ซุงให้ ความสําคัญและทําการสื่อสารการตลาดอย่างครบ
วงจร และอี ก ทัง้ ในระดับ ราคาของทัง้ สองรุ่ น มี ระดับ ใกล้ เ คีย งกับ ราคาของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ตราสิ น ค้ าไอโฟนที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ทํ า การศึ ก ษาการใช้ การสื่ อ สารการตลาดเช่ น กั น ซึ่ ง จะทํ า ให้
การวิเคราะห์ ไปในทิศทางเดียวกันและเห็นถึงแนวทางการทําการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน ซึ่ง
สามารถรายงานผลการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1.1.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงในประเทศไทย
หากจะกล่าวถึงวิวัฒนาการและการสื่อสารการตลาดด้ านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ใน
ประเทศไทยนันอาจต้
้
องย้ อนไปเมื่อประมาณ 10 กว่าปี ที่ผ่านมา เป็ นที่ทราบกันเป็ นอย่างดีว่า ตรา
สิ น ค้ าที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ บริ โ ภคและมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดสู ง ที่ สุ ด ในยุ ค สมั ย นั น้ ก็ คื อ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าโนเกี ย (Nokia) ยุคนัน้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ถือว่ายังไม่จัดว่าเป็ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ทนั สมัย (Smartphone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ใช้ งานเพียงแค่โทรเข้ า รับสาย
และฟั งก์ชนั่ อื่นๆ เพียงเล็กน้ อย โดยในขณะนันมี
้ เพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียที่ทําการ
สื่อสารการตลาด ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงนันยั
้ งไม่เป็ นที่ร้ ู จกั แพร่ หลายมากนักเมื่อ
เทียบกับตราสินค้ า โนเกีย จนเมื่อ พ.ศ. 2553 ซัมซุงเริ่ มที่จะนําเอาระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
(Android) เข้ ามาใช้ กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเป็ นครัง้ แรก ซึง่ แอนดรอยด์เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่
ผู้ใ ช้ ส ามารถพัฒ นาแอปพลิ เ คชั่น (Application) สามารถเพิ่ ม ความสามารถต่า งๆ ให้ กับ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ใช้ ร ะบบปฏิ บัติก ารนี ไ้ ด้ นอกจากนี ร้ ะบบปฏิบัติก ารแอนดรอยด์ ยัง เป็ นที่
แพร่ ห ลายและโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ห ลากลายตราสิ น ค้ า ต่ า งก็ เ ลื อ กใช้ ระบบปฏิ บัติ ก ารนี ก้ ั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน โดยซัมซุงเริ่ มจากรุ่นกาแล็คซี่ ไอ 7500 (Galaxy i7500) และต่อมาคือรุ่น
กาแล็คซี่ สปิ กา (Galaxy Spica i5700) จนนํามาซึง่ การทําสื่อสารการตลาดของซัมซุงอย่างจริ งจัง
โดยในช่วงแรกนันระบบปฏิ
้
บตั ิการแอนดรอยด์ยงั ไม่พฒ
ั นามากนัก จนมาถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั
ซุ ง รุ่ น กาแล็ ค ซี่ เอส (Galaxy S) ซึ่ง ถื อ เป็ นรุ่ น ที่ ถื อ ได้ ว่ า ซัม ซุ ง เริ่ ม ทํ า การตลาดในธุ ร กิ จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างจริ งจังในประเทศไทย
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โดยการเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ (Galaxy) ซึง่ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกา
แล็คซี่รุ่นแรกที่เริ่ มจําหน่ายในไทย ก็คือ รุ่นกาแล็คซี่เอส (Galaxy S) ซึง่ เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ รุ่นแรก ภายใต้ แนวคิด “Smartphone for Smart Life”
(โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อชีวติ ที่ชาญฉลาด) ที่สร้ างความน่าสนใจจากผู้บริโภคด้ วยหน้ าจอขนาด 4 นิ ้ว
โดยใช้ เทคโนโลยีความคมชัดของจอแบบ Super AMOLED พร้ อมกับหน่วยประมวลผล (CPU) ที่
เร็ วที่สดุ ในยุคนัน้ จึงทําให้ โทรศัพท์รุ่นนี ้ได้ รับความสนใจ ตามที่คณ
ุ วิชยั พรพระตัง้ ผู้อํานวยการ
ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม บริ ษั ท ไทยซั ม ซุ ง อิ เ ลคโทรนิ ค ส์ จํ า กั ด ได้ ให้ สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ ว่า
“จากความทุ่มเทและเดินหน้ ารุ กตลาดสมาร์ ทโฟนอย่างต่อเนื่ อง ทํ าให้ ซัมซุง
ทะยานสู่ค วามสํ า เร็ จ สูง สุด จากการเปิ ดตัว โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ตระกูล กาแล็ ค ซี่
(Samsung Galaxy Family) ซึง่ เป็ นสมาร์ ทโฟนระบบปฏิบตั ิการ แอนดรอยด์
(Android) ที่มีแพลตฟอร์ มแบบ “เปิ ด” เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการใช้ งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต บนมื อถื อที่ ไ ม่มี ข้อจํ า กัดในการพัฒ นาแอปพลิเคชั่น ใหม่ๆ โดยมี
้ งมีศกั ยภาพการ
แอปพลิเคชัน่ ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถดาวโหลดได้ กว่าสี่แสนแอพ อีกทังยั
ใช้ งานที่สงู และคล่องตัวมากไม่ว่าจะเป็ นในด้ านความรวดเร็ ว ความสะดวกและ
ใช้ งานง่ า ยของระบบแอนดรอยด์ โดยซัม ซุ ง ได้ นํ า เสนอสมาร์ ท โฟนตระกู ล
กาแล็คซี่หลากหลายรุ่นเพื่อขยายประสบการณ์สมาร์ ทโฟนแอนดรอยด์พร้ อมตอบ
รั บ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคทุ ก กลุ่ม ไม่ ว่ า จะเป็ น ซัม ซุ ง กาแล็ ค ซี่ คูเ ปอร์
(Samsung Galaxy Cooper) ซัมซุง กาแล็คซี่ ฟิ ต (Samsung Galaxy Fit) ซัมซุง
กาแล็คซี่ มินิ (Samsung Galaxy Mini) และสมาร์ ทโฟนหัวหอกอย่างซัมซุง
กาแล็คซี่ เอส (Samsung Galaxy S) และซัมซุง กาแล็คซี่ เอส ทู (Samsung
Galaxy S II) ที่ได้ รับกระแสตอบรับอย่างล้ นหลามจากผู้บริ โภคทัว่ ทุกมุมโลก ไม่
ว่าจะเป็ น เอเชีย ยุโรป และอเมริ กาโดยล่าสุดทัง้ สองรุ่ นนีส้ ามารถทําลายสถิ ติ
ยอดขายสูงสุดถึง 30 ล้ านเครื่ องทัว่ โลกหลังจากเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ ซัมซุงตอกยํ ้าความเป็ นผู้นําตลาดสมาร์ ทโฟน ด้ วยการนําเสนอ
นวัตกรรมสมาร์ ทโฟนที่มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับทุกการใช้
ชีวิตของผู้บริ โภคภายใต้ กลยุทธ์ “A Mobile For Every Lifestyle” พร้ อมทัง้
เดินหน้ าเสริ มความแข็งแกร่ งของธุรกิจโทรคมนาคมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ น
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ด้ านการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และตกแต่งจุดขายหน้ าร้ านกว่า 400 ร้ านค้ าทัว่
ประเทศให้ มีความสวยงามทันสมัยพร้ อมเพิ่มจํานวนเครื่ องจริ ง (Real Set)
สํ า หรั บ การสาธิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ แก่ ผ้ ู บริ โ ภคมากยิ่ ง ขึ น้ กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม
การตลาดและการขายที่ซมั ซุงร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ 3 รายใหญ่ ทําให้ สามารถ
เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคในประเทศไทยได้ อย่างครอบคลุม พร้ อมทังโปรโมชั
้
น่ พิเศษสุด
จากโอเปอเรเตอร์ แต่ละค่าย กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดครบวงจร 360 องศา ที่
ครอบคลุมทังอะโบฟเดอะไลน์
้
และบีโลว์เดอะไลน์ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจใน
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้ างกระแสความแรงของซัมซุงสมาร์ ทโฟนในกลุ่มผู้นํา
ความคิดในสังคมและสังคมออนไลน์ ในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี นี ้ ซัมซุงได้
จัดเตรี ยมกิจกรรมทางการตลาดไว้ อย่างเต็มกํ าลังสําหรั บโมเดลรุ่ นใหม่ล่าสุด
“ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส ทู ไวท์ ” ตลอดจน “ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ 8.9” และ
“ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต” ที่กําลังจะเปิ ดตัวในเมืองไทยเร็ วๆ นี ้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
รุ่ นเหล่านี ้ถื อเป็ นผลิตภัณฑ์ หัวหอกหลักของซัมซุงในไตรมาสสุดท้ ายของปี ที่จะ
ช่วยผลักดันธุรกิ จโทรคมนาคมของซัมซุงให้ เติบโตไปถึงเป้าหมาย ทัง้ นี ซ้ ัมซุง
มัน่ ใจว่าด้ วยความโดดเด่นด้ านนวัตกรรมและการออกแบบอย่างเหนือชัน้ ของ
สมาร์ ท โฟน “ซัมซุง กาแล็คซี่ แฟมิลี่”
พร้ อมกิ จกรรมการสื่อสารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมการตลาดอย่างเต็มรู ปแบบ จะช่วยผลัก ดันธุรกิ จ
โทรคมนาคมของซัมซุงในช่วงโค้ งสุดท้ าย ให้ เป็ นผู้นําตลาดสมาร์ ทโฟนในประเทศ
ไทยด้ วยอัตราการเติบโตที่ 50% ภายในสิ ้นปี อย่างแน่นอน” (Flashfly, 2011a)
4.1.1.2 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง ในปี
พ.ศ. 2553 โฆษณาซัมซุง กาแล็คซี่ เอสทางโทรทัศน์
จากบทสัมภาษณ์ของคุณวิชยั พรพระตังจะเห็
้
นได้ ชดั เจนว่า ซัมซุงต้ องการที่จะ
เพิ่ม การตระหนักรู้ของผู้บริ โภคในโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงมากขึ ้น รวมถึงคุณภาพและ
นวัตกรรมต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของซัมซุงผ่านการทําการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร
โดยในช่วงเริ่ มแรกของการสร้ างตราสินค้ าซัมซุงให้ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างแพร่ หลายและรวดเร็ ว ซัมซุง
เลือกใช้ การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เป็ นบันไดก้ าวแรก โดยเริ่ มที่การทําภาพยนตร์ โฆษณาซัมซุง กา
แล็คซี่ เอส (Samsung Galaxy S) ดังภาพที่ 4.1 โดยที่ซมั ซุงเลือกใช้ นกั แสดงและผู้มีชื่อเสียงมา
ถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านโฆษณา คือ ณัฐติมา อินทรปาณ ผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่สะท้ อนบุคลิกภาพ
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ของผู้หญิงยุคใหม่ที่เลือกใช้ เทคโนโลยี อีกทังใช้
้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
และณเดชณ์ คูกิมิยะ ซึง่ เป็ นนักแสดงที่ได้ รับความนิยมในขณะนัน้ ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการ
สื่อสารการตลาดของซัมซุงที่ทําให้ ซมั ซุงเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น

ภาพที่ 4.1 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ เอสทางโทรทัศน์
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2553.
ซึง่ นอกจากรุ่ นกาแล็คซี่ เอส แล้ วณเดชณ์ยงั เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ให้ กบั ซัมซุงรุ่ นอื่นๆ
ด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นซัมซุงมอนเต้ (Samsung Monte) ซึง่ ถือว่ากลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้ นกั แสดงที่มี
ชื่อเสียงทําให้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ซมั ซุงเป็ นที่ร้ ู จักมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และส่งผลไปถึงยอดขายที่
เพิ่มขึ ้นนอกจากภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์แล้ ว ซัมซุงยังใช้ การส่งเสริ มการขายซึง่ ในขณะนัน้
การส่งเสริ มการขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมสําหรับการทําการตลาด ซัมซุงใช้ กลยุทธ์
ในการแจกของแถมเพื่อส่งเสริ มไปกับการขาย เมื่อลูกค้ าซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่กาแล็คซี่ เอส จะ
ได้ รับของแถมเป็ นที่เพิ่มหน่วยความจําโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SD Card) และ บลูทูธ (Bluetooth)
ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 การส่งเสริ มการขายของซัมซุงรุ่นกาแล็คซี่เอส
แหล่ งที่มา: Sylenth, 2011.
แต่ทว่าในประเทศไทยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ เอสรุ่ นแรกนันกลั
้ บยังไม่เป็ น
ที่ร้ ู จกั และยอมรับจากผู้บริ โภคมากนัก ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงได้ วาง
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ เอส สอง (Galaxy S II) ซึง่ ซัมซุงได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ขึ ้นโดย
มีหน้ าจอที่ใหญ่ขึ ้นเป็ น 4.3 นิ ้ว ใช้ เทคโนโลยีหน้ าจอที่ดีขึ ้นและคมชัดมากขึ ้น คือ เทคโนโลยี
Super AMOLED Plus ใช้ หน่วยประมวลผลแบบคู่ (Dual-core Processor) ความเร็ ว 1.2 GHz
และตัวเครื่ องที่มีความบางลงจากรุ่ นแรกคือบางเพียง 8.7 มิลลิเมตร ภายใต้ แนวคิด “Vivid-FastSlim” (ชัดเจน-รวดเร็ ว-บาง) ซึง่ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ เอส สองนี ้เป็ นรุ่ นที่ผ้ บู ริ โภคชาวไทย
เริ่ มรู้จกั มากขึ ้น หลังจากการที่ซมั ซุงได้ เผยแพร่โฆษณาซัมซุง กาแล็คซี่ เอสออกไป ก็ทําให้ ผ้ บู ริโภค
รู้จกั โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงในตระกูลกาแล็คซี่มากขึ ้น
4.1.1.3 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง ในปี
พ.ศ. 2554 ซัมซุงเน้ นการส่งเสริ มการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของรุ่ นกาแล็คซี่
เอส สอง
สําหรั บกาแล็คซี่ เอส สอง (Galaxy S2) นัน้ ผู้บริ โภคให้ ความสนใจใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตราสินค้ าซัมซุงมากขึ ้น ซัมซุงจึงเน้ นใช้ การส่งเสริ มการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้
มากขึ ้น โดยเน้ นไปที่การเข้ าร่วมงานไทยแลนด์ โมบายล์ เอ็กซ์โป (Thailand Mobile Expo) ในการ
สร้ างความน่าสนใจในการเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกของกาแล็คซี่ เอส สองภายในงาน ซึง่ ภายในงานก็มี
การส่งเสริ มการขายหลายรายการที่ดงึ ดูดใจให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อสินค้ ามากขึ ้น โดยการเปิ ดตัวครัง้
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นี ้ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้บริโภค โดยผู้ที่ต้องการซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ต้ องต่อแถวซื ้อ
นับเป็ นปรากฏการณ์ครัง้ แรกของซัมซุงที่สามารถสร้ างความตื่นตาตื่นใจและทําให้ ลกู ค้ าเกิดความ
สนใจได้ มากขนาดนี ้ นอกจากนันการส่
้
งเสริ มการขายด้ วยการผ่อนชําระร่ วมกับบัตรเครดิตต่างๆ
โดยสามารถผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 10 เดือน หรื อที่เรี ยกว่า 0% 10 เดือน ซึง่ ถือว่า
เป็ นการส่งเสริ มการขายที่ดงึ ดูดใจและทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็ นจํานวนมากในการซื ้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะนัน้ การส่งเสริ มการขายลักษณะนี ้มีสว่ นกระตุ้นยอดขายให้ กบั ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงในขณะนันเป็
้ นอย่างมาก
นอกจากรุ่ นนีแ้ ล้ ว ซัมซุงยังเปิ ดตัวโทรศัพท์ เคลื่อนที่แนวใหม่ที่เรี ยกว่า Phablet
โดยเป็ นการทํ า ให้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ครื่ อ งหนึ่ ง กลายเป็ นทั ง้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ทั น สมั ย
(Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) ในเครื่ องเดียวกัน ด้ วยขนาดหน้ าจอ 5.3 นิ ้ว ที่มาพร้ อม
ปากกาที่เรี ยกว่า S pen กับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และระบบประมวลผลแบบคู่ (Exynos
Dual core) ความเร็ ว 1.4GHz, มีกล้ องหน้ าและหลังครบ หน่วยความจําภายใน 16GB, RAM
1GB และรองรับสําหรับการเล่นวิดีโอ ความคมชัดสูงแบบ Full HD โดยทางซัมซุงได้ ออกทําการ
สํารวจตลาดก่อนที่จะผลิตเครื่ องรุ่ นนี ้ออกมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ซึ่งพบว่า
ลูกค้ าส่วนใหญ่ใน 9 ประเทศนัน้ ใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับการเล่นอินเทอร์ เน็ต 89% และ
อีเมลล์ (e-mail) 85% เล่นเกมส์ 79% ซึง่ คนส่วนใหญ่ยงั ต้ องการเครื่ องที่มีหน้ าจอขนาดใหญ่ แต่
ยังสามารถพกพาได้ สะดวก จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการคิดค้ นและวางจําหน่ายซัมซุงรุ่นกาแล็คซี่ โน้ ต
(Galaxy Note) (Smartmobile, 2011)
1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต
การเปิ ดตัวของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่ นกาแล็คซี่ โน้ ต ทางซัมซุงร่ วมมือ
กับ ทางผู้ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นการเปิ ดตัว ในการขายครั ง้ แรกกับ เครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส (AIS) โดยทําโฆษณาเปิ ดตัวซึง่ ทําให้ เป็ นที่สนใจแก่ลกู ค้ าเป็ นอย่างมาก
ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 โฆษณาซัมซุซงกาแล็คซี่ โโน้ ตที่ทําโดยผู้ให้ บริ การเคครื อข่ายโทรศัศัพท์เคลื่อนทีที่เอไอเอส
ทางโทรทัศน์น
แหล่ งที่มา: บริษัท แอดววานซ์ อินโฟร์ร์ เซอร์ วิส จํากักด, 2554ก.
นออกจากนี ้ยังมี โฆษณาที่ซมซุ
มั งทําขึ ้นเพือใช้
่อ โฆษณาทัทัว่ โลก โดยในนประเทศ
ไทยใส่เพียงคําบรรยายภภาษาไทยกํากกับไว้ ออกอาากาศทางโทรรทัศน์ด้วยกัน 2 ชุด โดยเเนื ้อหาใน
อ
ใ้ ห้ ผู้ บริ โภคเห็ นนถึ ง จุ ด เด่ นและฟั
น
งก์ ชั่น การใช้ งาานที่ แ ปลกใใหม่ ข อง
โฆษณาต้ องการชี
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็ล็คซี่ โน้ ต ซึง่ รุ่นนี ้ถือว่าเป็ นรุ
น ่นที่มีราคาสูงที่สดุ ของซัซัมซุงที่มีเทคโโนโลยีที่ดี
ห กับการใช้ ปากกาและจจุดเด่นที่ หลาากหลาย
ที่สุดของซัมซุงเลยก็ ว่าได้ เนื่องจากเเทคโนโลยีใหม่
เกี่ยวกับการใใช้ งานปากกาาที่ทําให้ เป็ นทีที่สนใจอย่างมมากกับผู้บริโภค ดังภาพทีที่ 4.4 และภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.4 โฆษณาซัมซุซงกาแล็คซี่ โนน้ ต ทางโทรทัทัศน์ชดุ “Galaaxy Note Coommercial 1 (Sub
TH)”
ด 2554ก.
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัซัมซุง อิเลคทรรอนิคส์ จํากัด,
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ภาพที่ 4.5 โฆษณาซัมซุซงกาแล็คซี่ โโน้ ต ทางโทรรทัศน์ชุด “Gaalaxy Notee Commercial 2
(Sub TH)”
ด 2554ข.
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัซัมซุง อิเลคทรรอนิคส์ จํากัด,
2)) การส่งเสริริมการขายขอองซัมซุงกาแล็ล็คซี่ โน้ ต
โดดยนอกจากจะะมีการโฆษณ
ณาทางโทรทัศน์
ศ แล้ ว การจัดั การส่งเสริมการขาย
ม
อ อ หนึ่ ง ที่ ซัซมั ซุ ง ยัง คงใใช้ อ ยู่ อี ก ทัง้ ยัย ง มี ก ารร่ วมมื
ม อ กับ ทางผูผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
ยัง เป็ นเครื่ องมื
โทรศัพท์ เคลืลื่อนที่อย่างเออไอเอส ที่สาามารถผ่อนชําระโดยไม่
า
เสียดอกเบี ้ยเป็ป็ นระยะเวลาานาน 10
เดือนที่เอไอเอส ชอป (AISS Shop) เทเลลวิช (Telewizz) และเซเรเนนด คลับ (Serrenade Clubb) รวมถึง
ก
่ยวกกับการใช้ บริ กการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
่ ่ ที่มาคูก่ กัันอีกด้ วย
การส่งเสริมการขายเกี
4.1.1.4 การทําการสืสื่อสารการตลาดของโทรศศัพท์เคลื่อนทีที่ตราสินค้ าซัมซุ
ม ง ในปี
พ.ศ. 2555 การประชาสั
ก
มพั
ม นธ์ด้วยกาารจัดงานเปิ ดตั
ด วอันยิ่งใหญ
ญ่ของซัมซุงกกาแล็คซี่ เอส สามและ
กาแล็คซี่ โน้ ต สอง
ต่อมาในนปี พ.ศ. 25555 ทางซัมซุงได้
ไ เริ่ มวางจําหน่
ห ายโทรศัพ ท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็
น
คซี่
เอส สาม (Galaxy S III) ซึง่ เป็ นรุ่นที่ ทางซัมซุงให้ คุณสมบัติทพัี่พฒนาขึ ้นจากกรุ่นก่อนค่อนข้
น างมาก
ภายใต้ แนวคิคิด “Design for Humanns ให้ มือถือเป็ นหนึ่งเดียวกั
ว บคุณ” ซึง่ รรุ่นนี ้เองที่ทางงซัมซุงได้
เริ่มทําการสือสารการตลา
อ่
าดในประเทศศไทยอย่างกว้ว้ างขวางผ่านสื่อต่างๆ และะเริ่ มใช้ ทตู ตรราสินค้ าที่
เป็ นนักแสดงงที่มีชื่อเสียงออย่าง ชมพู่ ออารยา เอ ฮาร์ เกต ทําให้ ยอดขายในรุ
ย
่ นนนี ้สูงขึ ้นกว่ารุ
า ่ นก่อนๆ
และมีผ้ ูบริ โภคชาวไทยรู
ภ
้ จัจกมากขึ ้น โดดยครัง้ นี ้ซัมซุงได้ จดั งานเปิ ดตัวอย่างเเป็ นทางการใในวันที่ 7
มิถนุ ายน 2555 ที่มีชื่องานว่า “Blue GGalaxy Night” ซึง่ มีรูปแบบบของงานเป็ปนสีฟ้า มีนกั แสดงและ
แ
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ผู้มีชื่อเสียงในสังคมมาร่ วมงานกันเป็ นจํานวนมาก โดยงานจัดขึ ้นที่รอยัล พารากอนฮอลล์ (Royal
Paragon Hall) อย่างหรูหรา นอกจากนันในงานยั
้
งมีการนําเสนอฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ของกาแล็คซี่ เอส
สามภายในงานอีกด้ วย (Naseler, 2012) ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 บรรยากาศงาน “Samsung Blue Galaxy Night”
แหล่ งที่มา: Naseler, 2012.
นอกจากนี ้ซัมซุงยังได้ จดั งานเปิ ดตัวสังคมออนไลน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกา
แล็คซี่เอส สาม ภายใต้ ชื่อ “Samsung Galaxy S3 Society” โดยภายในงานซัมซุงได้ เปิ ดตัวสังคม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ออนไลน์ คือ “ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส ทรี โซไซตี ้” (Samsung Galaxy S III Society)
ซึ่งเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด ข้ อมูลข่าวสาร รสนิยมและรู ปแบบการดําเนินชี วิต
(Lifestyle) ของผู้ใช้ ซมั ซุง กาแล็คซี่ เอส สาม พร้ อมกับใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์
ได้ แก่ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์ เก็ต ก้ อง กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี และแดน เหตระกูล ซึ่งทัง้ 3 คนเป็ น
ตัวแทนของคนรุ่ นใหม่ที่ชื่นชอบการออกแบบตลอดจนฟั งก์ชนั่ การทํางานของซัมซุงกาแล็คซี่ เอส
สาม ก่อให้ เกิดการบอกต่อแพร่หลายในสังคมออนไลน์ โดยล่าสุดได้ เกิดกระแสการถ่ายภาพด้ วย
การโพสต์หน้ า “เซย์ ชูท” (Say Shoot) และแชร์ ผ่านสังคมออนไลน์ในวงกว้ าง ซึง่ คําว่า “ชูท” มา
จากคําสัง่ ยอดนิยมที่ผ้ ใู ช้ ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สาม ชอบใช้ การสัง่ งานด้ วยเสียงในกล้ องถ่ายรูปของ
มือถือซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สามนัน่ เอง พร้ อมกันนี ้ซัมซุงยังเตรี ยมเชิญชวนผู้บริ โภคที่ชื่นชอบและ
ติดตามซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สาม มาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ใน ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส ทรี โซไซตี ้ ที่จะพบกับ
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กิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะสมาชิกในระดับพิเศษนี ้เท่านัน้ (จารย์บอย, 2555) ซึง่ ในงานเปิ ดตัวซัมซุง
กาแล็คซี่ เอส ทรี โซไซตี ้นี ้ นายวิชยั พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริ ษัท ไทยซัมซุง
อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่
“หลังจากเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการไม่ถึง 4 เดือน ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3
(Samsung Galaxy S III) ได้ รับกระแสชื่นชมจากผู้บริ โภคทัว่ โลก ส่งให้ ยอดขาย
กาแล็คซี่ เอส 3 ทัว่ โลกทะยานไปกว่า 10 ล้ านเครื่ อง ในเวลาเพียง 2 เดือน ส่งผล
ให้ ซมั ซุงครองบัลลังก์อนั ดับหนึ่งในตลาดมือถือระดับโลกหลังจบไตรมาส 2 อย่าง
สวยงาม สําหรับในเมืองไทย มีกระแสการพูดถึงและเฝ้าคอยจากผู้บริ โภคกลุ่มที่
หลงใหลในเรื่ องเทคโนโลยีเป็ นจํานวนมาก และหลังจากเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
ครัง้ แรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน ซัมซุง บลู กาแล็คซี่ ไนท์ เมื่อต้ น
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ยิ่งส่งให้ กระแสดังกระหึ่มขึ ้นมากกว่าเดิม เกิดการบอก
ต่อ และการทดลองใช้ ใ นคนกลุ่ม ต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ นดารา เซเลบริ ตี ้ นัก ธุ ร กิ จ
คนทํางานรุ่ นใหม่ และผู้นําความคิดในโลกออนไลน์ โดย ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3
ตอบโจทย์ทงในการทํ
ั้
างานและไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวของคนกลุ่มนี ้ ทําให้ ซมั ซุง
กาแล็คซี่ เอส 3 ในเมืองไทยได้ รับการตอบรับล้ นหลามไม่แพ้ ต่างประเทศ ด้ วย
กระแสความร้ อนแรงของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ในประเทศไทย ทําให้ คนหันมาให้
ความสนใจและทดลองใช้ ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส 3 มากขึ ้น จึงเกิดเป็ นคอมมูนิตี ้ของ
กลุ่มคนใช้ ซมั ซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ขึ ้น รวมทังบรรดาดาราเซเลบริ
้
ตี ้แถวหน้ าของ
เมืองไทยก็หนั มาใช้ ซมั ซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ด้ วยเช่นกัน ด้ วยฟั งก์ชนั การทํางาน
ฉลาดลํ ้าที่ทําให้ ทกุ ชีวิตสะดวกสบายคล่องตัวมากขึ ้น บวกกับดีไซน์ที่สวยงาม ทํา
ให้ คนกลุม่ นี ้ตกหลุมรัก ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3 จนประกาศตัวเป็ นสาวกได้ อย่างไม่
ยากเย็น”
“ปั จ จัย ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้ อ งใช้ แล้ ว ดี จ ริ ง ทํ า ให้ ชี วิ ต ดี ขึ น้
สะดวกสบายขึ ้นจริ ง คนกลุม่ ที่เป็ นผู้นําความคิด (Opinion Leader) จึงช่วยบอก
ต่ อ ผ่ า นช่ อ งทางสัง คมออนไลน์ แ ละบอกต่อ แบบปากต่ อ ปากในกลุ่ม คนรู้ จัก
(Word-of-Mouth) ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3 ถึง
ความเป็ นสมาร์ ทโฟนที่มาแรงที่สดุ ในขณะนี ้ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ทําให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ภูมิใจ
ที่ได้ เป็ นเจ้ าของ ส่วนคนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ก็อยากทดลองใช้ เพื่อให้ แคมเปญนี ้ประสบ
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ผลสําเร็ จ ซัมซุงยังได้ วางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาดครบวงจรแบบ 360
องศา ครอบคลุมทังสื
้ ่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ สื่อในร้ านค้ า สื่อนอก
บ้ าน ขนส่งมวลชน เพื่อบอมบาร์ ดให้ แคมเปญนี ้เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายทัว่ ประเทศ
ไทย ซึง่ ซัมซุงได้ ทําภาพยนตร์ โฆษณาถึง 3 เวอร์ ชนั่ ด้ วยกันนําโดยพรี เซ็นเตอร์ ทงั ้
3 คน ซึง่ จะออกอากาศ ทัว่ ประเทศในวันที่ 7 กันยายนนี ้ โดยซัมซุงตังเป
้ ้ าว่า
การเปิ ดตัว ซัมซุงกาแล็คซี่ เอส 3 โซไซตี ้ ในครัง้ นี ้จะได้ รับการตอบรับอย่างรวดเร็ ว
กลายเป็ นคอมมูนิตี ้ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งภายในเวลาอันใกล้ และต่อยอดให้
กระแสความแรงของผลิตภัณฑ์พงุ่ ทะยานอย่างไม่หยุดยัง”้ (จารย์บอย, 2555)

ภาพที่ 4.7 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สาม ชุด “Welcome to Samsung Galaxy S3 Society”
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2555ก.
ในปี นีน้ อกจากกาแล็คซี่ เอส สามที่เป็ นรุ่ นที่ซมั ซุงทําการสื่อสารการตลาดเป็ น
อย่างมากแล้ ว อีกรุ่นหนึง่ ที่ซมั ซุงเปิ ดตัวในปี นี ้ก็คือ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สองที่ซมั ซุงเปิ ดตัวโดยการ
จัดงาน Samsung Mobile Unpacked Bangkok 2012 เพื่อเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ โดยมี
นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างเจนี่ เทียนโพธิ์สวุ รรณ ร่วมงานในวันนี ้ด้ วย ดังภาพที่ 4.8 นอกจากนี ้ยังมี
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นักแสดงและผู้มี ชื่อเสียงในสังคมมากมายเข้ าร่ วมงาน โดยในงานมี การกล่าวถึงเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมากขึ ้นของกาแล็คซี่ โน้ ต สอง ไม่ว่าจะเป็ นปากกา S pen ที่มีฟังก์ชนั่ การทํางานที่มากขึ ้น
การแบ่งการทํางานเป็ นสองหน้ าต่างและจุดเด่นอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

ภาพที่ 4.8 บรรยากาศงาน Samsung Mobile Unpacked Bangkok 2012 เพื่อเปิ ดตัวซัมซุง
กาแล็คซี่ โน้ ต สอง
แหล่ งที่มา: SamsungParty, 2012.
1) การโฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สอง
การโฆษณาทางโทรทัศน์ ของกาแล็คซี่ โน้ ต สอง (Galaxy
Note 2)
นอกจากจะใช้ โฆษณาที่ใช้ ชดุ เดียวทัว่ โลก (Global Advertising) มาใส่คําบรรยายภาษาไทยกํากับ
เหมือนที่เคยเผยแพร่ ทางโทรทัศน์เหมือนกับรุ่ นที่แล้ ว คือ ซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต ดังภาพที่ 4.9 แล้ ว
ในรุ่ นนี ้ซัมซุงยังมีโฆษณาทางโทรทัศน์อีกหนึ่งชุด ชื่อชุดว่า “โน้ ส อุดม เลิกเดี่ยว” โดยเลือกใช้ พรี
เซ็นเตอร์ เป็ น โน้ ส อุดม แต้ พานิช ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเดียวกันกับชื่อรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้
ทําให้ โฆษณานี ้เป็ นที่น่าสนใจ ผู้บริ โภคจดจําได้ ง่ายและบอกต่อกันในวงกว้ าง ซึ่งในโฆษณาได้
แสดงถึงการใช้ งานและเทคโนโลยีปากกา S pen ที่พฒ
ั นามากขึ ้น รวมถึงจุดเด่นต่างๆที่ซมั ซุง
ปรับปรุงขึ ้นเพื่อผู้บริโภค ดังภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.9 โฆษณาทางโทรทัศน์ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ส สอง ชุด “คิดอะไร ทําได้ เลย”
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2555ข.

ภาพที่ 4.10 โฆษณาทางโทรทัศน์ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สอง ชุด “โน้ ต อุดม เลิกเดี่ยว”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556ก.
2) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของซัมซุง
รุ่นกาแล็คซี่ เอส สามและรุ่นกาแล็คซี่ โน้ ต สอง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทงสองรุ
ั้
่ นนี ้ได้ เข้ าร่ วมงาน Mobile Expo Showcase
2012 โดยมีผ้ บู ริ โภคจํานวนมากให้ ความสนใจ โดยซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สองยังคงใช้ การส่งเสริ ม
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การขายแบบให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบี ้ย หรื อที่ผ้ บู ริ โภคคุ้นเคยกันดี คือผ่อน
ชําระดอกเบี ้ย 0% 10 เดือนรวมถึงการแจกของแถมต่างๆ อีกด้ วย ดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 การส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่นกาแล็คซี่ เอส สาม และกาแล็คซี่ โน้ ต
สอง ในงาน Mobile Expo Showcase 2012
แหล่ งที่มา: Picha Roma, 2013.
นอกจากงาน Mobile Expo Showcase แล้ วซัมซุงยังเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าเทคโนโลยี
อย่างงาน Commart Comtech 2012 ซึง่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่ดงึ ดูดใจผู้บริ โภคอย่าง
การแจกของแถมต่างๆ ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ นําไปใช้ กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น S Pebble เครื่ องเล่น
เพลง MP3 และเคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผ้ บู ริโภคสามารถออกแบบได้ เอง ดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.12 การส่ง เสริ ม การขายของโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ซัม ซุง รุ่ น กาแล็คซี่ เอส สาม ในงาน
Commart Comtech
แหล่ งที่มา: Painaidii.com, 2012.
3) การประชาสั ม พั น ธ์ โดยการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility) ของซัมซุง ในปี พ.ศ. 2555
จะเห็นได้ ว่าในปี พ.ศ. 2555 นี ้ นอกจากซัมซุงจะทําการสื่อสารการตลาด
โดยใช้ หลากหลายเครื่ องมือ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ การประชาสัมพันธ์
โดยการจัดงานเปิ ดตัว (Event Marketing) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การโฆษณาและ
การส่งเสริ มการขายแล้ ว ในช่วงเดือนมิถนุ ายนของ ปี พ.ศ. 2555 ทางซัมซุงได้ ทําการประชาสัมพันธ์
เพื่ อสร้ างภาพลัก ษณ์ โดยการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อสัง คม โดยเปิ ดตัว โครงการเพื่ อสัง คม
“Samsung Hope for Children” (ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้ น – ซัมซุงสร้ างนักคิด) กระตุ้นให้ เด็กไทย
คิดนอกกรอบ ใช้ จินตนาการสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยร่ วมมือกับอาจารย์ รัศมี
ธันยาธร วิทยากรและผู้เชี่ ยวชาญด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ระดับแถวหน้ าของเมืองไทย คิดค้ น
หลักสูตรใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดนอกกรอบอย่างมีระบบขึ ้นเป็ นครัง้ แรก โดยทีมชนะเลิศ
จะได้ รับโอกาสไปทัศนศึกษาอาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่ซมั ซุง ประเทศเกาหลี (ประภาวรรณ ทอง
แท่ง, 2555) โดยภายในงานเปิ ดตัวโครงการนี ้ นางจันทร์ วิภา พิพัฒนกุล ผู้อํานวยการฝ่ าย
การตลาดองค์ ก ร บริ ษั ท ไทยซัม ซุ ง อิ เ ลคโทรนิ ค ส์ จํ า กัด ได้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ โครงการ
“Samsung Hope for Children” ว่า

99
“ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ ซัมซุงมุ่งมั่นสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ ้นให้ แก่ผ้ คู นทัว่ โลก รวมถึงการมุ่งเน้ นพัฒนาในเรื่ องของเด็ก
และการศึกษาเป็ นสําคัญ จนเกิดเป็ นโครงการเพื่อสังคมภายใต้ ชื่อ “Samsung
Hope for Children (ซัมซุง โฮป ฟอร์ ชิลเดร้ น)” ขึ ้นทัว่ โลก ที่ผ่านมาซัมซุง
ประเทศไทยได้ ร่วมมื อกับองค์ กรการกุศลเพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ การ
เรี ยนรู้ รวมไปถึงที่อยู่อาศัย และความรักความอบอุ่นให้ แก่เด็กและเยาวชน ใน
ประเทศไทย อาทิ Samsung Hope for Home โครงการให้ ที่พกั พิงและความรัก
ความอบอุ่น แก่ เ ด็ ก กํ า พร้ า ร่ ว มกับ โสสะมูล นิ ธิ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ Samsung
Hope for Harmony โครงการสร้ างผู้นําเยาวชนให้ แก่สงั คมร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ Samsung Hope for Future โครงการมอบ
โอกาสอนาคตทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีอนั ทันสมัยของซัมซุง”
“ซัม ซุง เชื่ อ มั่น ว่ า โครงการนี ้ จะเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการกระตุ้น ให้ สัง คมไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กและเยาวชนไทยพร้ อม
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้ างจิตสํานึกที่ดีและช่วยพัฒนาให้ เด็กและเยาวชนอันเป็ น
อนาคตของชาติให้ เติบโตขึ ้นเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ
้
ที่
เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ มีความก้ าวหน้ าต่อไปในอนาคต อีกทังอาจารย์
ได้ เข้ าร่ วมโครงการยังสามารถนําความรู้ จากหลักสูตร ของโครงการ Samsung
Hope for Children – ซัมซุงสร้ างนักคิด ไปพัฒนากาเรี ยนการสอนเพื่อต่อยอด
ความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กๆ รวมถึงตัวเด็กที่เข้ าร่ วมโครงการเองก็สามารถนํา
ความรู้ไปพัฒนาตัวเอง เพื่อใช้ ในชีวิตประจําวันต่อไป ซึง่ ซัมซุงได้ เลือก แพนเค้ ก –
เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่ วมเป็ นทูตโครงการ เพื่อร่ วมประชาสัมพันธ์ โครงการและ
ร่ วมเป็ นกําลังใจให้ แก่เยาวชน ที่เข้ าร่ วมโครงการ อีกทังยั
้ งร่ วมทํากิจกรรมกับผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเข้ าแคมป์กับซัมซุงอีกด้ วย” (ประภาวรรณ ทองแท่ง, 2555)
4.1.1.5 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง ในปี
พ.ศ. 2556
1) การโฆษณาของซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สี่
จากความสําเร็ จของซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สาม ทําให้ ในปี ต่อมา คือปี
พ.ศ. 2556 ทางซัมซุงได้ วางจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่เอส สี่ (Galaxy S IV) ภายใต้
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แนวคิด “Life Companion ให้ มือถือเป็ นทุกอย่างให้ คณ
ุ ” ที่มีการพัฒนาคุณสมบัติที่พฒ
ั นาขึ ้นมา
จากรุ่ นก่ อน อี กทัง้ ยัง มี การใช้ การสื่อสารการตลาดที่ ดึงดูดใจผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งทํ าให้
ยอดขายของรุ่ นนี ้สูงขึ ้นและรับความนิยมจากผู้บริ โภคชาวไทยมากขึ ้น โดยซัมซุงยังคงใช้ โฆษณา
ทางโทรทัศน์โดยยังคงใช้ พรี เซ็นเตอร์ คนเดิม คือ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์ เก็ต ที่เป็ นตัวแทนของผู้หญิง
ยุคใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในโฆษณาชุดนีเ้ หมือนเป็ นการส่งข้ อความจากซัมซุง
ั้
บและใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั
โดยตอบคําถามที่ว่านักแสดงที่มีชื่อเสียงที่เป็ นพรี เซ็นเตอร์ นนยอมรั
ซุงจริ งหรื อ ซึง่ โฆษณาชุดนี ้ก็สร้ างกระแสอย่างมากจนถึงกับมีกลุม่ คนต่างๆนําไปทําคลิปล้ อเลียน
คําพูดข้ อชมพูท่ ี่วา่ “ยอมรับค่ะ ว่าซัมซุงเครื่ องแรกได้ มาเพราะเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ให้ เค้ า” นอกจากนัน้
โฆษณาชุดนี ้ยังสื่อให้ เห็นถึงรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบเข้ าสังคม
และนิยมการถ่ายภาพและส่งต่อในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เหมาะสมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกา
แล็คซี่ เอส สี่ ในโฆษณาชุด “เพราะอะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ Samsung Galaxy” ดังภาพที่ 4.13
โดยซัมซุงหวังว่าโฆษณาชุดนี ้จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคยอมรับตราสินค้ าซัมซุงและมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยน
มาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงมากขึ ้น

ภาพที่ 4.13 โฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สี่ ชุด “เพราะอะไร "ชมพู่" ถึงยอมรับ
Samsung Galaxy”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556ข.
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นอกจากโฆษณาชุ ด “เพราะอะไร "ชมพู่ " ถึ ง ยอมรั บ Samsung
Galaxy” แล้ ว ซัมซุงยังได้ เผยแพร่ โฆษณาอีกชุดหนึ่งที่นําเสนอเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มขึ ้นมา
และทําให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของซัมซุงนัน่ ก็คือฟั งก์ ชั่นการแปลภาษา S –
Translator ที่เปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ เป็ นเครื่ องแปลภาษาให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ดังภาพที่ 4.14 ซึง่ โฆษณา
ชุดนีเ้ ป็ นโฆษณาที่ ใช้ โฆษณาทั่วโลก แต่เมื่อนํ ามาโฆษณาทางโทรทัศน์ ในประเทศไทยจึงมีคํา
บรรยายไทยและเสียงพากษ์ ภาษาไทยกํากับด้ วย

ภาพที่ 4.14 โฆษณาทางโทรทัศน์ของซัมซุง กาแล็คซี่ เอส สี่ ชุด “S-Translator ต่างภาษาก็
เข้ าใจกัน”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556ค.
และในปี พ.ศ. 2556 อีกรุ่นหนึ่งที่ซมั ซุงนํามาจําหน่าย ก็คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่
โน้ ต สาม (Galaxy Note 3) ซึง่ รุ่นนี ้เป็ นรุ่นที่มีผ้ บู ริโภครอคอยและติดตามอยู่เป็ นจํานวนมากอีกรุ่น
หนึง่ ทีเดียว
2) การโฆษณาของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สาม
ซั ม ซุ ง ก า แ ล็ ค ซี่ โ น้ ต ส า ม เ ปิ ด ตั ว ค รั ้ง แ ร ก ใ น ง า น ม ห ก ร ร ม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Thailand Mobile Expo 2013 โดยซัมซุงได้ เปิ ดให้ ผ้ สู นใจได้ เข้ ามาสัมผัสเครื่ อง
จริ งและสามารถซื ้อได้ งานนี ้อีกด้ วย นอกจากนี ้สําหรับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ซัมซุงก็ยงั คง
ใช้ พรี เซ็นเตอร์ คนเดิมก็คือ โน้ ส อุดม แต้ พานิช ที่มาบอกเล่าถึงการใช้ งานและจุดเด่นของปากกา
S Pen ที่มีคณ
ุ สมบัติที่พฒ
ั นาขึ ้นจากรุ่ นก่อน ทําให้ ผ้ ใู ช้ สะดวกสบายมากขึ ้นและเป็ นได้ มากกว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทังภายในโฆษณาชุ
้
ด “โน้ ส อุดม อวดโฉม Galaxy Note 3 ใหม่” นี ้ โน้ ส อุดม
ยังได้ แสดงออกถึงความประทับใจที่ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ด้ วย โดยภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ไม่
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เพียงออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ เท่านัน้ ยังถูกใช้ โฆษณาในโทรทัศน์ ที่เปิ ดในรถไฟฟ้าบีทีเอส
(BTS) อีกด้ วย ดังภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 โฆษณาซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สาม ชุด “โน้ ส อุดม อวดโฉม Galaxy Note 3 ใหม่”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556ง.
อีกทังทางซั
้
มซุงยังได้ เผยแพร่ โฆษณาที่ได้ ใช้ โฆษณาทัว่ โลก แต่นํามา
โฆษณาในประเทศไทยแล้ วใส่คําบรรยายและเสียงพากษ์ ภาษาไทยกํากับ ในชื่อชุดว่า “Sweet
Dream” (ฝั นหวาน) ซึง่ นําเสนอถึงคุณสมบัติที่พิเศษขึ ้นของปากกา S pen ที่นําเสนอว่าปากกา S
pen สามารถเปลี่ยนทุกลายเส้ นให้ กลายเป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ และทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น
ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สาม ชุด “Sweet Dream”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2556จ.
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อีกทัง้ ซัมซุงยังใช้ การโฆษณาผ่านการที่ให้ นักแสดงใช้ ในรายการหรื อ
ละครต่างๆ ที่เรี ยกว่า Product Placement ที่ทําให้ ผ้ ชู มละครได้ มีโอกาสได้ เห็นการใช้ งาน
คุณสมบัติพิเศษและรู ปทรงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สาม ซึง่ นอกจากจะเป็ นวิธี
หนึ่งที่ใช้ ดึงดูดใจผู้ที่ชมรายการหรื อละครแล้ ว ยังเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี โดยการให้
นักแสดงที่มีชื่อเสียงใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง เป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจของผู้ที่จะเปลี่ยนมา
ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซัมซุงอีกทางหนึง่ ด้ วย
นอกจากการโฆษณาของซัมซุงทางโทรทัศน์ หรื อการโฆษณาผ่านการ
ใช้ ในรายการหรื อละครต่างๆ (Product Placement) แล้ ว ในปี พ.ศ. 2556 นี ้ทางซัมซุงยังเล็งเห็น
ว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ มีการเปิ ดรับสื่ออินเทอร์ เน็ตมากขึ ้นกว่าสื่อ
ดัง้ เดิ ม อย่ า งสื่ อ โทรทัศ น์ ทางซัม ซุ ง จึ ง ได้ ใ ช้ ผ ลวิ จัย เชิ ง ลึก ของกูเ กิ ล (Google) ที่ ไ ด้ ศึก ษาถึ ง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่พบว่าปั จจุบนั หน้ าจอโทรทัศน์เป็ นอุปกรณ์ที่ธรรมดามากที่สดุ ที่ผ้ บู ริ โภค
ใช้ ในเวลาเดียวกับที่ใช้ หน้ าจออื่นๆ ดังนันแผนโฆษณาทางโทรทั
้
ศน์ในปั จจุบนั จําเป็ นต้ องผสานไป
กับกลยุทธ์ ดิจิทลั เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างตราสินค้ ากับผู้บริ โภคอย่างแท้ จริ ง ซัมซุงจึง
เลือกใช้ งบประมาณในการซื ้อโฆษณาบนสื่อดิจิทลั (Digital) เพิ่มขึ ้นจากเดิม 2 เท่า (ASTV
ผู้จดั การออนไลน์, 2556ข) ซึง่ นายสิทธิโชค นพชินบุตร ผู้อํานวยการธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทย
ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไว้ วา่
“ซัมซุงได้ วางแผนที่จะทําการซื ้อสื่อโฆษณาผ่านสื่อดิจิทลั เพิ่มขึ ้น 2 เท่า
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา โดยซัมซุงมองว่าสื่อใหม่ดงั กล่าวนี ้จะสามารถเข้ าไปตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้ เป็ นอย่างดี แต่ทงนี
ั ้ ้จะยังไม่ทิ ้งสื่อหลักอย่างสื่อ
สิ่งพิมพ์และทีวี เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยทางด้ านการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ได้ เป็ นจํานวนมาก ส่วนสื่อทีวีนนจะสามารถสื
ั้
่อถึงการรับรู้ ได้ ดีในวง
กว้ าง”
“การใช้ สื่อดิจิทัลจะไม่ใช่เพียงการลงโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่จะมี
้
จารณาว่าเมื่อลงไป
กิจกรรมอื่นๆ เสริ มเข้ าไปด้ วย การเลือกลงในสื่อใดนันจะพิ
แล้ วคุ้มกับยอดขายที่ได้ รับหรื อไม่ โดยปั จจุบนั พบว่าคนไทยใช้ เวลาอยู่บนหน้ าจอ
ไม่วา่ จะเป็ นสมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต พีซี และโทรทัศน์ ประมาณ 82% หรื อประมาณ
9.8 ชั่ว โมงต่อ วัน เมื่ อ เที ย บกับ เวลาที่ ไ ม่ อ ยู่บ นหน้ า จอมี เ พี ย ง 18% เท่ า นัน้ ”
(ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ข)
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จากบทสัม ภาษณ์ ข องนายสิท ธิ โ ชค นพชิ น บุต ร ผู้อํ า นวยการธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ของนายวิชัย
พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ที่ได้ ให้ สมั ภาษณ์
เกี่ยวกับการเน้ นการทําการสื่อสารการตลาดด้ านดิจิทลั ของซัมซุงกาแล็คซี่ เอส สี่ ที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
มากในปี พ.ศ.2556 และเป้าหมายในการวางจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ โดย นายวิชยั พรพระ
ตัง้ ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่
"ในปี นี ซ้ ั ม ซุ ง เน้ นการทํ า ตลาดด้ านดิ จิ ทั ล เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ที่ ผ่ า นมา
หลายเท่าตัว ซึง่ จะรวมเข้ าไปกับการทําตลาดแบบ 360 องศา ซึง่ จะเน้ นเพิ่มเติม
ในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสและทดลองใช้ งานจริ งก่อนตัดสินใจ
ซื ้อ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าซื ้อ Galaxy S4 ไปแล้ วจะพอใจกับประสิทธิ ภาพและการ
ทํางานของผลิตภัณฑ์"
“ในส่วนของเป้าหมายในการวางจําหน่าย Galaxy S4 ทางซัมซุงเชื่อมัน่
ว่าจะสามารถนําเข้ าสินค้ าเข้ ามาเพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ า เพียงแต่ไม่
สามารถให้ ปริ มาณของที่จะเข้ ามาทําตลาดในช่วงแรกได้ ทําให้ ต้องจับตาดูกัน
ต่อไปว่าเมื่อผ่านพ้ น 1-2 เดือนจะมีปริมาณสินค้ าที่วางจําหน่ายไปเพียงใด”
“ขณะเดียวกันยังเตรี ยมความพร้ อมในการขยายศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ
จากปั จจุบนั อยู่ที่ 20 แห่ง เพิ่มเป็ น 45 แห่งภายในสิ ้นปี นี ้ รองรับการขยายตลาด
ไปยังต่างจังหวัด ตอบรับกับการเปิ ดให้ บริ การเครื อข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1
GHz ที่ คาดว่าจะส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภคมีการเปลี่ยนจากฟี เจอร์ โฟนมาใช้ งาน
สมาร์ ทโฟนเพิ่มมากขึ ้น”
“ซึง่ หลังจากการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในประเทศไทยวันนี ้ (3 พ.ค.) ก็
จะทยอยปล่อยโฆษณาตามโทรทัศน์ และป้ายสื่อโฆษณากลางแจ้ ง ทังนี
้ ้ ในช่วง
วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2556 ทางซัมซุงจะมีการจัดงานบริ เวณลานพาร์ ค
พารากอน เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ สัมผัส และทดลองใช้ งานเครื่ องภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว” (ASTV ผู้จดั การออนไลน์, 2556ข)
3) การส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคา แจกของแถม และผ่อนชําระ
ผ่านบัตรเครดิตโดยไม่เสียดอกเบี ้ยของซัมซุงกาแล็คซี่เอส สี่และซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สาม
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นอกจากโฆฆษณาแล้ วซัมซุ
ม งก็ยงั ทํากาารสื่อสารการรตลาด ด้ วยการใช้ การ
ส่งเสริ มการขขายต่างๆไม่ว่วาจะเป็ นการรส่งเสริ มการขขายในงาน Thailand Moobile Expo 2013 ที่
ดึงดูดใจผู้บรโภคด้
ริ
วยของแถมมากมายย รวมถึงการรผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตตโดยไม่เสียดออกเบี ้ย ก็
บู โภคได้ เลือกเพื
ก ่อซื ้อโทรศัศัพท์เคลื่อนที่ ดังภาพที่ 4.17
ยังคงมีให้ ผ้ บริ

ภาพที่ 4.17 การส่งเสริรมการขายขอองโทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ซมั ซุงกาแล็
ง
คซี่ เออส สี่ในงาน Thailand
T
Mobile Exxpo 2013
แหล่ งที่มา: Samsung Party,
P 2013.
นอกจากนี ้ซ้ซัมซุงได้ ใช้ การส่
า งเสริ มการขายตามช่ววงเทศกาลต่างๆ
า ไม่ว่า
จะเป็ นช่วงเททศกาลตรุษจีน รับเครดิตเงิงินคืนพร้ อมรัรับสิทธิ์ผ่อนชําระดอกเบี ้ย 0 % นาน 6 เดือน ดัง
ภาพที่ 4.18 และการส่งเสสริ มการขายชช่วงฤดูร้อน โดยการลดรา
โ
คาเครื่ องลง 1,500 บาทจจากราคา
ปกติ ดังภาพพที่ 4.19

ภาพที่ 4.18 การส่งเสริมการขายโทรรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็ล็คซี่ เอส สี่ ในนช่วงเทศกาลลตรุษจีน
แหล่ งที่มา: Thaimobileecenter, 2014.
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ภาพที่ 4.19 การส่งเสริ มการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส สี่และกาแล็คซี่ โน้ ต สาม
ในช่วงฤดูร้อน ปี 2014
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2557ก.
4) การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility) ของซัมซุง ในปี พ.ศ. 2556
จะเห็นได้ ว่าในปี พ.ศ.2556 นอกจากซัมซุงจะทําการสื่อสารการตลาด
โดยใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ น การจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายแล้ ว ในปี
พ.ศ. 2556 นี ้ทาง ซัมซุงได้ ทํากิจกรรมหรื อโครงการเพื่อสังคมด้ วยกันหลายกิจกรรมในปี นี ้ โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี คือ เดือนมกราคม ทางซัมซุงได้ เปิ ดตัวโครงการ “Samsung Galaxy Gift for Life”
(“ซัมซุง กาแล็คซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์” ช่วยเหลือเด็กไทยให้ มีสขุ ภาพดี) เชิญชวนคนไทยร่วมกันทําสิ่ง
ดีๆ กับกิจกรรม “1 คลิกพลิกชีวิตน้ อง” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้ แก่สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ผ่าน “แอปพลิเคชัน่ กา
แล็คซี่ กิฟท์และเฟซบุ๊ค" เพื่อสร้ างอนาคตของชาติ สร้ างสุขภาพเด็กไทยให้ แข็งแรง โดยการมอบ
สุขภาพที่ดีและคืนความสมบูรณ์ แข็งแรงให้ เด็กไทย พร้ อมร่ วมกันแบ่งปั นความรักให้ กบั เด็กไทย
ด้ วยการร่ วมกันเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ เด็กไทยทัว่ ประเทศเติบโตขึ ้น อย่างสมบูรณ์แข็งแรง
ทังทางร่
้
ายกายและจิตใจ (AdminTabletD, 2556) ซึง่ ภายในงานเปิ ดตัวโครงการนี ้ นายวิชยั พร
พระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ ให้ สมั ภาษณ์
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เกี่ยวกับโครงการนี ้ว่า
“เมื่ อปี ที่ ผ่านมาสมาร์ ทโฟน แท็บและโน้ ตจากตระกูลซัม ซุง กาแล็คซี่
ได้ รับการตอบรั บที่ดีอย่างล้ นหลาม จากผู้บริ โภคทั่วประเทศ เพื่อเป็ นการตอบ
แทนกลับ คื น สู่สัง คม ซัม ซุง จึง ได้ ส ร้ างสรรค์ แ คมเปญเพื่ อ สัง คมล่า สุด “ซัม ซุง
กาแล็คซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์” – Samsung Galaxy “Gift for Life” เพื่อมอบเงิน
สําหรับจัดซื ้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ที่จําเป็ นสําหรับช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ไทยผู้เข้ ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
ซึ่งมี จํานวนมากประมาณปี ละกว่า 350,000 ราย ให้ กลับมามี สุขภาพที่ ดีและ
สมบูรณ์แข็งแรง ซึง่ เป็ นไปตามเจตนารมย์ของซัมซุงทัว่ โลกในการสร้ างสรรค์และ
พัฒนาโครงการที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ กบั เด็กและเยาวชนทัว่ โลก”
(AdminTabletD, 2556)
ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซัมซุงได้ ทํากิ จกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยรวมพลังทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรี ยนห้ วยใหญ่ จ.ชลบุรี นําโดย นาย
วิชยั พรพระตัง้ รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้ เดินทาง
ไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรี ยนห้ วยใหญ่ ตําบลห้ วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เพื่อเป็ นการตอกยํ ้านโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุง เนื่องจากซัมซุงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดหาทรัพยากรที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในประเทศไทย
สําหรับกิจกรรมครัง้ นี ้ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนได้ ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรี ยน ไม่ว่า
จะเป็ นการร่ วมด้ วยช่วยกันปรับปรุ งซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ทรุ ดโทรมให้ กลับมาสดใสอีกครัง้
มอบอุปกรณ์ กีฬาและชุดกีฬาให้ แก่เด็กนักเรี ยน และร่ วมกันสร้ างโรงเพาะเห็ดเพื่อการแจกจ่าย
และบริ โภคในโรงเรี ยน นอกจากนี ้ซัมซุงยังได้ ร่วมกันเลี ้ยงอาหารว่าง และจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อให้ น้องๆ นักเรี ยนได้ ร่วมสนุกกันอีกด้ วย การทํากิจกรรมเพื่อสังคมครัง้ นี ้ช่วยสร้ างรอยยิ ้มให้ กบั
เด็กนักเรี ยน คุณครู และสร้ างความอิ่มใจให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนซัมซุงเป็ นอย่างมาก
(Nueng, 2013)
ในเดือนตุลาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซัมซุงยังคงทํากิจกรรมเพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมก่อนๆ โดยซัมซุงได้ เปิ ดตัวโครงการเพื่อสังคม “Read for the Blind” ใน
วันไม้ เท้ าขาวโลก ชวนคนไทยอ่านหนังสือให้ คนตาบอดผ่านแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
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ครัง้ แรก โดยร่ วมมือกับองค์กรชันนํ
้ าอื่นๆ อาทิเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial
Bank) เอไอเอส (AIS) และกูเกิล (Google) (ฐิ ตารี ย์ ธนิกสุนนั นิธิมา, 2556)
นอกจากนี ้ในเดือนธันวาคม ของปี พ.ศ. 2556 ซัมซุงยังคงทํากิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ เปิ ดตัวโครงการ “ซัมซุง สร้ างพลังการเรี ยนรู้สอู่ นาคต” (Samsung
Smart Learning Center) โดยโครงการนี ้มุ่งส่งเสริ มการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้ นการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน ( Problem Based Learning) ซึง่ แนวคิดนี ้ครูไม่ใช่ผ้ จู ดั การทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ผู้เรี ยนต้ องได้ ลงมือปฏิบตั ิเอง สร้ างความรู้ ที่เกิดจากความเข้ าใจของตนเอง และมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนมากขึน้ หลังจากทราบถึงปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ จึงนํามาวิเคราะห์ และพัฒนาแนว
ทางแก้ ไขด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนัน้ ซัม ซุงจึงได้ สร้ างนวัตกรรมศูนย์ การเรี ยนรู้ แห่ ง
อนาคต Samsung Smart Learning Center ซึง่ เป็ นแนวคิดห้ องเรี ยนแห่งอนาคต ที่ม่งุ นํา
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้ อมด้ วยการสนับสนุนองค์ ความรู้ ให้ ผ้ ูบริ หาร ครู
สามารถก้ าวข้ ามข้ อจํากัด ปรั บเปลี่ยนวิธีการสอนสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ กับ
ผู้เรี ยนได้ อย่างมี ประสิทธิ ผล ทัง้ ยังเป็ นแหล่งกระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิ ดความต้ องการที่ จะศึกษา
ค้ นคว้ าหาความรู้ จากฐานข้ อมูลที่หลากหลาย ทํางานร่ วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาเพื่อค้ นหา
คําตอบ รวมถึงสร้ างสื่อเพื่อแบ่งปั นการค้ นพบและสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้อื่น โดยในปี พ.ศ.
2556 นี ้ ซัมซุงได้ ดําเนินโครงการนําร่องในการสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart
Learning Center ในโรงเรี ยนต้ นแบบจํานวน 10 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านเข็กน้ อย จ.เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนบ้ านหมี่วิทยา จ.ลพบุรี โรงเรี ยนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์ จ.
เพชรบุรี โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านโนนชัย จ.ขอนแก่น โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านบางละมุง จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนวัดทุ่งหลวง จ.สุราษฎร์ ธานีโรงเรี ยนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรี ยนขลุงรัชดาภิเษก จ.
จันทบุรี และโรงเรี ยนคลองบ้ านพร้ าว จ.ปทุมธานี และจะขยายผลสูโ่ รงเรี ยนทัว่ ประเทศต่อไป
ต่อมาในเดือนมีนาคมของปี พ.ศ. 2557 ทางซัมซุงได้ วางจําหน่ายซัม
ซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า (Galaxy S V) และในเดือนตุลาคมซัมซุงได้ วางจําหน่ายซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต 4
(Galaxy Note 4) ซึง่ ซัมซุงก็ได้ ใช้ การสื่อสารการตลาดผ่านเครื่ องมือต่างๆ ดังต่อไปนี ้
4.1.1.6 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง ในปี
พ.ศ. 2557-2558 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดในงานเปิ ดตัวโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซมั ซุง
กาแล็คซี่ เอส ห้ า
งานเปิ ดตัวอันยิ่งใหญ่ที่ซมั ซุงร่ วมมือกับผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอ
ไอเอส (AIS) ที่มีนกั แสดงและผู้มีชื่อเสียงในสังคมให้ เกียรติมาเปิ ดงานอย่างคับคัง่ โดยเฉพาะ
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นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างพลอย เฌอมาลย์ ได้ เข้ าร่ วมสัมผัสกับซัมซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ าเป็ นครัง้
แรกในประเทศไทย ดังภาพที่ 4.20

ภาพที่ 4.20 บรรยากาศงานเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า
แหล่ งที่มา: Octopatr, 2014.
1) การโฆษณาของซัมซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า
สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า ที่นําเสนอคุณสมบัติ
ใหม่อย่า งกัน นํ า้ กัน ฝุ่ น และคุณสมบัติเ ด่น ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใหม่ล่า สุด คือ คุณสมบัติป ระหยัด
พลังงานสูงสุดที่สามารถทําให้ ใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ตอ่ เนื่องอีก 1 วันแม้ ว่าจะเหลือแบตเตอรี่
เพียง 10% ซึ่งรุ่ นนี ้ซัมซุงใช้ โฆษณาที่ใช้ ทวั่ โลก โดยใช้ บทบรรยายเป็ นภาษาไทยและเสียงพากษ์
ภาษาไทยกํากับ ซึง่ เผยแพร่ ทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อที่จะให้ ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ว่าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าระดับ
โลก ที่น่าสังเกตคือโฆษณาของกาแล็คซี่ เอส ห้ าในครัง้ นี ้ไม่ได้ ใช้ พรี เซ็นเตอร์ เป็ นนักแสดงไทยที่มี
ชื่อเสียงเหมือนรุ่ นก่อนๆ อย่างรุ่ นกาแล็คซี่เอสสามและรุ่ นกาแล็คซี่เอสสี่ที่ใช้ พรี เซ็นเตอร์ เป็ นชมพู่
อารยา เอ ฮาร์ เก็ต และรุ่นกาแล็คซี่โน้ ตสองและกาแล็คซี่โน้ ตสามใช้ พรี เซ็นเตอร์ เป็ น โน้ ส อุดม แต้
พานิช แต่ใช้ เป็ นโฆษณาที่ทางซัมซุงใช้ เผยแพร่ ทวั่ โลก แต่ใส่บทบรรยายและใช้ เสียงพากษ์ เป็ น
ภาษาไทยกํากับแทน ดังภาพที่ 4.21
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ภาพที่ 4.21 โฆษณาทางโทรทัศน์ ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซมั ซุงรุ่ นกาแล็คซี่ เอส ห้ า ชุด “Ultra
Power Saving Mode”
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2557ข.
ต่ อ ม า ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ข อ ง ปี พ . ศ . 2557 ซั ม ซุ ง ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว
โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกรุ่นที่ถือว่าเป็ นที่น่าสนใจมากรุ่นหนึ่ง คือ ซัมซุงรุ่ น กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ที่มาพร้ อม
กับคุณสมบัตใิ หม่ที่น่าสนใจและปากกา S pen ที่พฒ
ั นาให้ สมจริ งเหมือนปากกาจริงๆ มากยิ่งขึ ้น
2) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดและการส่งเสริ มการขายใน
งานเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่
การเปิ ดตัวของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ครัง้ แรกนัน้ ซัมซุงจัดงานเปิ ด
ตัวอย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้ พร้ อมเชิญนักแสดงที่มีชื่อเสียงและนักวาดภาพการ์ ตนู ชื่อดังแห่งยุค ครู
ปาน โอ๋ ฟูตอง หทัยรัตน์ เจริ ญชัยชนะ และซันเต๋อ ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกลุ มาร่ วมวาดลวดลาย
ตามความถนัดพร้ อมทังเล่
้ าเรื่ องราวสุดประทับใจกับการใช้ ปากกา S Pen ภายในงาน (T-tech,
2014) นอกจากนี ้ทางซัมซุงยังได้ ทําการเปิ ดตัวซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่อย่างยิ่งใหญ่อีกครัง้ ภายใน
งาน Thailand Mobile Expo 2014 ในวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ที่ศนู ย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
โดยภายในงานมีนกั แสดงที่มีชื่อเสียงอย่างเจนี่ เทียนโพธิ์สวุ รรณ มาแนะนําฟั งก์ชนั่ ถ่ายรู ปเซลฟี่
(Selfie) โดยปุ่ ม ชัตเตอร์ หลังเครื่ อง (Welovechannel, 2014) ดังภาพที่ 4.22
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ภาพที่ 4.22 บรรยากาศการเปิ ดตัวซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ภายในงาน Thailand Mobile Expo
2014 โดยมีเจนี่ เทียนโพธิ์สวุ รรณเข้ าร่วมเปิ ดตัวด้ วย
แหล่ งที่มา: Welovechannel, 2014.
ซึ่งภายในงานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่สนใจเข้ ามาสัมผัสและซื ้อเครื่ อง ด้ วย
กระแสความนิยมของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ทําให้ มีผ้ ลู งชื่อจองชื่อเครื่ องภายในงานเป็ นจํานวน
มาก โดยทางซัมซุงได้ จัดการส่งเสริ มการขายโดยใช้ วิธีลดราคาค่าเครื่ องให้ กับผู้ที่จองหรื อซือ้
ภายในงานสามารถซื ้อเครื่ องในราคา 24,900 บาท จากราคาปกติ 25,900 บาท อีกทังยั
้ งจัดการ
ส่งเสริ มที่น่าสนใจคือ ถ้ าลูกค้ าซื ้อหรื อจองเครื่ องภายในงานเป็ นคนที่ 1-100 ของแต่ละวันจะได้ รับ
ของแถมมูลค่ากว่า 8,000 บาท แต่ถ้าลูกค้ าซื ้อหรื อจองเครื่ องภายในงานเป็ นคนที่ 101-200 ของ
แต่ละวันจะได้ รับของแถมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและถ้ าลูกค้ าซื ้อหรื อจองเครื่ องภายในงานไม่ทนั
200 คนแรกของแต่ละวันก็ยงั ได้ รับของแถมมูลค่ากว่า 5,000 บาท (Benbenz99, 2014) ซึง่ นับว่า
เป็ นการส่งเสริมการขายที่ดงึ ดูดใจผู้บริ โภคที่ชื่นชอบและรอคอยโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นกาแล็คซี่ โน้ ต
สี่เป็ นอย่างมาก จากงานเปิ ดตัวครัง้ นี ้ทําให้ ยอดขายทําให้ ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่าง
มาก
3) การโฆษณาของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่
สํ า หรั บ การโฆษณาของซัม ซุ ง กาแล็ ค ซี่ โน้ ต สี่ นัน้ ซัม ซุ ง ได้ ใ ช้ เ ป็ น
โฆษณาที่ใช้ เผยแพร่ ทวั่ โลกและใช้ บทบรรยายเป็ นภาษาไทยและเสียงพากษ์ เป็ นภาษาไทยกํากับ
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เพื่อคงภาพลักษณ์ความเป็ นตราสินค้ าระดับโลก โดยได้ เผยแพร่ จํานวนหลายชุดด้ วยกัน โดยชุด
แรกเริ่ มเผยแพร่ ครัง้ แรกทางสื่อโทรทัศน์ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของปี 2014 คือชุด “เขียนให้ ชีวิต
เป็ นได้ มากกว่าที่คิด” ที่ม่งุ นําเสนอคุณสมบัติที่มีการพัฒนาให้ สงู ขึ ้นของปากกา S Pen ที่ทําให้
เห็นถึงความสามารถของปากกากับฟั งก์ชนั่ การจดบันทึก S Note ที่มีการพัฒนาสูงขึ ้นจนให้
ความรู้สกึ เหมือนกับใช้ ปากกาจริ งๆและสามารถปรับแก้ จากภาพถ่ายได้ ง่ายและสะดวก ดังภาพที่
4.23

ภาพที่ 4.23 โฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “เขียนให้ ชีวิต เป็ นได้ มากกว่า
ที่คดิ ”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2557ค.
โฆษณาชุดที่สองเผยแพร่ตามมาในช่วงเดือน ธันวาคมของปี 2014 นัน้
คือชุด “สมาร์ ทโฟนที่สื่อทัว่ โลกให้ การยอมรับ” ที่นําเสนอให้ เห็นการออกแบบและรูปทรงที่สวยงาม
ของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ในระยะใกล้ รวมถึงนําเสนอคํากล่าวของผู้ที่มีชื่อเสียงในแต่ละวงการ ผู้มี
ชื่อเสียงที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละเว็บไซต์ ที่มาบอกเล่าถึง
ความรู้สกึ ที่ดีที่มีตอ่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ เป็ นประโยคสันๆ
้ ดังภาพที่ 4.24
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ภาพที่ 4.24 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “สมาร์ ทโฟนที่สื่อทัว่ โลกให้ การยอมรับ”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2557ง.
ต่อมาในช่วงเดือนมกราคม ของปี 2015 ซัมซุงได้ เผยแพร่ โฆษณาชุดที่
สาม ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ในชื่อชุด “Galaxy Note 4 ให้ ทกุ ภาพชีวิต เป็ นได้ มากกว่าที่คิด” ดังภาพ
ที่ 4.25 ชี ้ให้ เห็นถึงจุดเด่นของกล้ องของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ ไม่ว่าจะเป็ น การถ่ายภาพตนเองที่
สามารถเก็บภาพได้ ในมุมกว้ างหรื อที่ซมั ซุงเรี ยกฟั งก์ชนั่ นี ้ว่า “Wide Selfie” ที่ตอบโจทย์พฤติกรรม
ของคนในสมัยนี ้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเซลฟี่ (Selfie) เป็ นชีวิตจิตใจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ทางด้ าน
กล้ องที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ทําให้ คณ
ุ สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้ อยให้ ออกมาสวย และการปรับ
ความชัดของภาพได้ ตามใจ ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นคุณสมบัตขิ องกล้ องที่โดดเด่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้
ทังสิ
้ ้น ดังภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.25 โฆษณาซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชุด “Galaxy Note 4 ให้ ทกุ ภาพชีวิต เป็ นได้ มากกว่า
ที่คดิ ”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2558ก.
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4) การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่
ซัมซุงได้ สร้ างสรรค์แคมเปญ “4 Notes with Note 4” โดยการบอกเล่า
ถึงแรงบันดาลใจผ่านซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่จากผู้นําทางความคิดทัง้ 4 คนที่มีชื่อเสียง ได้ แก่ คุณ
นิ ้วกลม นักเขียน โต้ ง บรรจง ผู้กํากับภาพยนตร์ และพิธีกร คุณสู่ขวัญ บูลกุล และคุณยิปโซ อริ ย์
กันตา นักแสดง เป็ นคลิปวีดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต โดยทัง้ 4 คนเป็ นกลุม่ คนไทยกลุม่ แรกที่
ได้ เข้ าร่ วมงานเปิ ดตัวครัง้ แรกของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ที่งาน Samsung Unpacked 2014 ณ
กรุงเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี ซึง่ ทัง้ 4 คนจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ ไปพบมาให้ กบั คนไทยได้
รับรู้ ถึงความสามารถเด่นๆ และสิ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี ้ ที่ช่วยสรรสร้ างแรง
บันดาลใจอันไร้ ขีดจํากัด เพื่อต่อยอดอีกหลายชีวิต อีกหลายแรงบันดาลใจ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ
ติดตามเรื่ องราวสุดประทับใจของพวกเขาทัง้ 4 คนได้ แล้ วบนเว็บไซต์ www.youtube.com
(ไทยรัฐออนไลน์, 2557)

ภาพที่ 4.26 ภาพจากแคมเปญ “4 Notes with Note 4” ที่กรุงเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี
แหล่ งที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 2557.
นอกเหนือจากไวรัลคลิปชุด “4 Notes with Note 4” แล้ ว ซัมซุงยัง
สร้ างไวรัลคลิปที่เผยแพร่ ผ่านอินเทอร์ เน็ตอีกหนึ่งชุดที่สร้ างความสนใจเป็ นอย่างมากจนได้ รับการ
ส่งต่อกัน ทําให้ มียอดผู้ชมมากกว่า 1 ล้ าน ภายในระยะเวลา 3 วัน คือชุด “หนึง่ กําลังใจดีๆ สําหรับ
คนที่กําลังท้ อ” (A Story of Friendship and Hope) ซึง่ มีแนวคิดหลักๆ ที่เข้ ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่ นกาแล็คซี่ โน้ ตสี่ คือ “แค่ไม่ท้อ ชีวิตก็เขียนต่อได้ ” และอีกหลายเรื่ องราวผ่านคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
เรื่ องราวดีๆ จากซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่ (Brandbuffet Team, 2014)
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ภาพที่ 4.27 ไวรัล คลิป ชุด “หนึ่งกําลังใจดีๆ สําหรับคนที่กําลังท้ อ” (A Story of Friendship
and Hope)
แหล่ งที่มา: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2557จ.
5) การส่งเสริมการขายที่หลากหลายขึ ้นของกาแล็คซี่ โน้ ต สี่
ซัมซุงได้ เอาใจผู้บริ โภค โดยจัดการการส่งเสริ มการขายส่งท้ ายปี 2014
โดยการลดราคาเครื่ องในช่วงปี ใหม่ถึง 2,000 บาทจากราคาปกติคือ 25,900 บาท เหลือเพียง
23,900 บาท นอกจากนี ้ยังลดราคารุ่ นอื่นๆ ด้ วยที่น่าสนใจ คือ รุ่ นกาแล็คซี่ เอส ห้ า ที่ลดราคา
เครื่ องสูงถึง 2,500 บาท เพื่อให้ เป็ นของขวัญปี ใหม่กบั ลูกค้ าของซัมซุง (Krapalm, 2014) ดังภาพที่
4.28

ภาพที่ 4.28 การส่งเสริ มการขายส่งท้ ายปี 2014 ของซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่
แหล่ งที่มา: Krapalm Mobiledista, 2014.
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นอกจากนี ้ย้ยังมีการส่งเสสริ มการขายทีที่น่าสนใจ คือ “ซัมซุงใจดีผ่ผอนให้ 1
เดือน” โดยซัซัมซุงร่วมมือกับบัตรเครดิตตชันนํ
้ าทํากาารส่งเสริ มการรขาย โดยลูกกค้ าสามารถผผ่อนชําระ
ค่าเครื่ องโดยยไม่เสียดอกเบบี ้ย เป็ นระย ะเวลา 10 เดืดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมราายการ ลูกค้ าจะได้
า รับ
เครดิตเงินคืน 1 เดือน ดังนั
ง นลู
้ กค้ าจะะผ่อนจ่ายค่าเครื
เ ่ องเพียง 9 เดือนเท่านัน้ เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่ง
ของซัมซุงในนการเพิ่มยอดดขาย ดังภาพพที่ 4.29 ซึ่งนับว่าเป็ นกการส่งเสริ มกการขายที่แปลกใหม่ที่
ออกมาเพื่อกระตุ
ก ้ นยอดขาายของซัมซุงอีกด้ วย

ม
“ซัซัมซุงใจดีผ่อนให้
น 1 เดือน”
น
ภาพที่ 4.29 การส่งเสริ มการขาย
แหล่ งที่มา: Krapalm Mobiledista, 22015.

ของซัซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่

6) การทําากิจกรรมสร้ างความสั
า
มพัพนธ์ กบั ผู้บริ โโภคผ่
ภ านการตตลาดเชิง
ค ่ โน้ ต สี่
กิจกรรมของซซัมซุง กาแล็คซี
ซัมซุงจัดกิจจกรรมสร้ างคความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภค กลุ่มนิสิต นักศึ
ก กษาที่
ใช้ ซมั ซุง กาแแล็คซี่ โน้ ต สีด้่ดวยกิจกรรม “Wide Selffie University Challengee” เปิ ดโอกาสให้ นิสิต
นักศึกษาร่วมประกวดภา
ม
พหมู่จากการรใช้ ฟังก์ชนั่ กาารถ่ายแบบเซซลฟี่ มุมกว้ าง (Wide Selffie) ด้ วย
โทรศัพท์เคลือนที
่ ่ซมั ซุง กาาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชิงทุนการศึศึกษารวมมูลค่ากว่า 150, 000 บาท จาากที่ซมั ซุง
ฆ
่ยวกักับการใช้ งานนฟั งก์ชนั่ ถ่ายภาพแบบเซลลฟี่ ในมุมกว้ าาง รวมถึงกระะแสเซลฟี่
ได้ เผยแพร่ โฆษณาเกี
ที่เป็ นที่นิยมเเป็ นอย่างมากกในกลุม่ นิสติ นักศึกษา ทําให้ เกิดกิจกรรรมที่ให้ ผ้ ใู ช้ ซซััมซุง กาแล็คซี
ค ่ โน้ ต สี่
เข้ ามามีส่วนร่
น วมในการใช้ช้ ฟังก์ชนั่ การถถ่ายภาพแบบบเซลฟี่ ในมุมกว้ างแล้ วมาาอัพโหลดภาพพขึ ้นหน้ า
เว็บไซต์ของซซัมซุง โดยมหหาวิทยาลัยที่ สามารถจับภาพคนได้
ภ
มากที่สดุ ในภาพพนัน้ และภาพที่ได้ รับ
การแชร์ ตอ่ มากที
ม ่สดุ ในเฟฟชบุ๊ค (Facebbook) จะได้ รัรับทุนการศึกษาจากซัมซุงงซึง่ ถือว่าเป็ นกิ
น จกรรม
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ที่ได้ รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาจํานวนมากจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเข้ าร่ วมกิจกรรมนี ้
ดังภาพที่ 4.30

ภาพที่ 4.30 กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2558ข.
7) การประชาสัม พั น ธ์ โ ดยการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibility) ของซัมซุง ในปี พ.ศ. 2557
จะเห็นได้ ว่าในปี พ.ศ. 2557 นอกจากซัมซุงจะทําการสื่อสารการตลาด
โดยใช้ หลากหลายเครื่ องมือ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ น การจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด (Event Marketing) การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย การตลาดแบบไวรัลและ
การตลาดเชิงกิจกรรมโดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภคแล้ ว ในปี พ.ศ. 2557 นี ้ทางซัมซุงได้
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม คือโครงการ “งานบุญ – คิดดี แก้ ไข สุขใจ สาธุ” ซึง่ โครงการนี ้เป็ นครัง้ แรกที่
เชิ ญ ชวนคนไทยทํ า บุญออนไลน์ แบบสร้ างสรรค์ ด้ว ยการเปิ ดโอกาสให้ ค นไทยร่ ว มกัน บริ จาค
ความคิด (Idea) เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบของสังคมไทย โดยหัวข้ อแรกที่ซมั ซุงจะ
ระดมความคิดเพื่อสร้ างความไม่เป็ นระเบียบในสังคมคือ “ทําอย่างไร? ให้ คนไทยยืนชิดขวาบน
บันไดเลื่อน” หนึ่งในปั ญหาที่กลุ่มคนเจเนอเรชัน่ วายอยากให้ รับการแก้ ไขมากที่สดุ เพราะรู้ สึก
หงุดหงิดใจเวลาใช้ บันไดเลื่อนแล้ วมีคนยืนขวางทางทัง้ ด้ านซ้ ายและขวา ทําให้ ไม่ได้ รับความ
สะดวก คนที่ จําเป็ นต้ องเร่ ง รี บอาจจะได้ รับความเดือดร้ อนเพราะไม่สามารถไปถึง ที่ หมายได้
ทันเวลา และถึงแม้ ว่าปั จจุบนั จะมีป้ายเตือนให้ ชิดขวาตามบันเลื่อน ในสถานที่ต่างๆ แต่คนไทย
ส่วนใหญ่ก็ยงั มองข้ ามไป ซัมซุงจึงต้ องการที่จะรวบรวมความคิดที่จะช่วยให้ คนไทยปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม ใส่ใจคนรอบข้ างด้ วยและยืนชิดขวาในที่สดุ โดย 3 ความคิดที่ดีและโดนใจจะถูกนําไป
ทดลองใช้ จริ งที่บนั ไดเลื่อนที่สยาม พารากอน และสยาม เซ็นเตอร์ นอกจากนี ้ทางซัมซุงยังเชิญ
ชวนให้ คนไทยร่ วมบริ จาคความคิดดีๆที่เป็ นประโยชน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน่ “งานบุญ” ซึ่งไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการดาวน์โหลด (Download) อีกด้ วย (ปภัสสร โพธิ์ศรี , 2557)
8) การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของซัมซุง
นอกจากการทํ าการตลาดแบบไวรั ลและการสร้ างกิ จกรรมเพื่อสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ทํ า ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ยู ทู ป (Youtube) และ เฟซบุ๊ ค
(Facebook) แล้ ว ซัมซุงยังทําการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Banner) บนเว็บไซต์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโลโลยีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น
(1) www.thaimobilecenter.com
(2) www.droidsans.com
(3) www.mxphone.com
(4) www.techxcite.com
(5) www.technoblog.com
ซึ่งการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์เหล่านี ้เป็ นช่องทางสําคัญอีกช่องทาง
หนึ่ ง ที่ จ ะเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายที่ มี ค วามสนใจในโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ รุ่ น ใหม่ ๆ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี
ตัวอย่างเช่น การโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงกาแล็คซี่ โน้ ต สี่บนเว็บไซต์ www.mxphone.com
(ข้ อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558) ดังภาพที่ 4.31
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ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างโฆษณาบนเว็บไซต์ mxphone
แหล่ งที่มา: Mxphone, 2015.
นอกจากป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์แล้ ว ซัมซุงยังโฆษณาในเว็บไซต์ยทู ปู (Youtube) โดยใช้
ภาพยนตร์ โฆษณาก่อนที่จะเข้ าไปชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่ผ้ เู ข้ าชมเลือก ดังภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างภาพยนตร์ โฆษณาบนเว็บไซต์ยทู ปู ก่อนที่จะเข้ าไปชมคลิปวีดิโอที่ผ้ เู ข้ าชม
เลือก
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2558ค.
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อี ก สื่ อ หนึ่ง ที่ ซัม ซุง พยายามที่ จ ะทํ าให้ เ ป็ นที่ ร้ ู จักและต้ องการให้ เ ป็ น
ช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริ โภคอีกทางหนึ่งคือเฟชบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของซัม
ซุงที่ชื่อว่า “Samsung Mobile Thailand” ดังภาพที่ 4.33 ที่ปัจจุบนั มีผ้ กู ดถูกใจ (Like) มากกว่า
3 ล้ านคน (ข้ อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557) ซึง่ ช่องทางนี ้ซัมซุงสามารถติดต่อ ให้ คําแนะนํา
และตอบข้ อสงสัยกับผู้บริ โภคของซัมซุงได้ โดยตรง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ซึง่ เป็ น
ที่แน่นอนว่าข้ อมูลข่าวสารเหล่านันจะสามารถเข้
้
าถึงลูกค้ าของซัมซุงได้ อย่างแน่นอน

ภาพที่ 4.33 เฟชบุ๊คแฟนเพจ “Samsung Mobile Thailand”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จํากัด, 2558ง.
4.1.1.7 ภาพรวมของการสื่ อ สารการตลาดของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซัม ซุ ง ใน
ประเทศไทย
กล่าวโดยสรุป ในช่วงแรกนันซั
้ มซุงเน้ นการสื่อสารการตลาดโดยใช้ โฆษณาทางสื่อ
หลักไม่วา่ จะเป็ นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยใช้ พรี เซ็นเตอร์ ที่เป็ นนักแสดงและบุคคลที่
มีชื่อเสียง ซึง่ วิธีนี ้เป็ นวิธีที่สร้ างการตระหนักรู้ เป็ นวงกว้ างและรวดเร็ วที่สดุ ให้ กบั ผู้บริ โภค รวมถึง
การใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงทําให้ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าดีและเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น หลังจาก
สร้ างการตระหนักรู้ ในตราสินค้ าของผู้บริ โภคแล้ ว ซัมซุงจึงเริ่ มทําการสื่อสารการตลาดที่มากและ
หลากหลายขึ ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย ด้ วยการแถมสินค้ าที่ลกู ค้ าสามารถใช้ งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
เช่น ที่เพิ่มหน่วยความจําโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (SD Card) ต่อมาซัมซุงยังร่ วมมือกับผู้ให้ บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อร่ วมกันสร้ างการตระหนักรู้ และร่ วมกันส่งเสริ มการขายของทังสอง
้
ฝ่ าย นอกจากโฆษณาที่ใช้ นักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้ ว ซัมซุงยังเริ่ มที่ใช้ โฆษณาที่ซมั ซุงทําขึ ้นเพื่อ
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โฆษณาทัว่ โลก (Global Advertising) แล้ วใส่คําบรรยายและเสียงพากษ์ ภาษาไทยกํากับ เพื่อให้
เห็นถึงภาพลักษณ์การเป็ นตราสินค้ าระดับโลกของซัมซุง นอกจากการโฆษณาแล้ ว ซัมซุงยังใช้ การ
ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เพื่อที่จะสร้ างความสนใจของผู้บริ โภคให้
มากขึ ้นทัง้ ด้ านตราสินค้ าและด้ านตัวสินค้ าด้ วย โดยเน้ นไปทางการเปิ ดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่รวบรวม
นัก แสดงและผู้มี ชื่ อเสีย งมากมายที่ ทํ า ให้ ง านเปิ ดตัว เป็ นที่ น่ า สนใจ นอกจากการงานเปิ ดตัว
โทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ ว ซัมซุงยังคงเข้ าร่ วมงานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีทกุ ครัง้ มี
การออกบูธกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และรวบรวมการส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจในงานเสมอ รวมถึง
นําโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ สมั ผัสเป็ นครัง้ แรก และด้ วยการส่งเสริ มการขายต่างๆ
ในงานที่จะกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อได้ มากขึ ้นอีกด้ วย สําหรับสื่อภายนอก ซัมซุงเลือกใช้ ป้ายโฆษณา
ที่จะเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคของซัมซุง เช่น โทรทัศน์ในรถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณากลางแจ้ งบนชาน
ชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากนี ้ซัมซุงยังทําการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการสร้ างสรรค์คลิปวีดีโอที่เผยแพร่ ในอินเทอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกว่าการตลาดแบบไวรัล รวมถึง
การตลาดเชิงกิจกรรมที่ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามามีสว่ นร่วมกับซัมซุงผ่านทางออนไลน์ และมีการให้ รางวัล
ต่างๆ นอกจากนี ้ยังปรับปรุ งเว็บไซต์ของตนให้ ง่ายต่อการใช้ งานของผู้บริ โภค สร้ างช่องทางผ่าน
อินเทอร์ เน็ตที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้ อมูลได้
ผ่านทางเฟชบุ๊คของซัมซุง รวมถึง การโฆษณาผ่านแผ่น ป้ายโฆษณาทางเว็ บไซต์ (Banner) ที่
เกี่ยวกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ต่างๆ และเว็บไซต์ที่ผ้ บู ริ โภคซัมซุงจะเข้ าถึงได้ เช่น พันทิป (Pantip)
รวมถึงเว็บไซต์ยทู ปู ที่เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ซมั ซุงใช้ ในการเผยแพร่ โฆษณาอีกด้ วย อีกทังซั
้ มซุงยัง
สร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ าของตนมากขึน้ ผ่านกิ จกรรมสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคที่เปิ ด
โอกาสให้ ลูกค้ าเข้ ามามีส่วนร่ วมกับตราสินค้ าผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทําโฆษณาแฝง
กล่าวคื อการนํ าสิน ค้ า ตราสัญลักษณ์ หรื ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับตัว สิน ค้ า ไปแทรกอยู่ในรายการ
โทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ ได้ อย่างกลมกลืน (Product Placement) ผ่านรายการและละครโทรทัศน์
ต่า งๆ ที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของผู้ช ม นอกจากนี ้ ซัม ซุง ยัง ไม่ลื ม ที่ จ ะตอบแทนสัง คมผ่า นกิ จ กรรมเพื่ อ
ช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ปี โดยมุง่ เน้ นการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและการศึกษา เพราะว่าเด็กนันคื
้ อ
ทรัพยากรบุคคลที่จะโตขึ ้นไปเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต และการศึกษาจะนําพาพวกเขาไปในทางที่
ถูก ต้ อ ง ทัง้ หมดนี เ้ ป็ นการสื่ อ สารการตลาดแบบบูร ณาการที่ ซัม ซุ ง ใช้ ใ นการทํ า ให้ สิน ค้ า และ
ตราสินค้ าเป็ นที่ยอมรับและขึ ้นเป็ นอันดับหนึง่ ได้ อย่างในปั จจุบนั
4.1.2 โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟน
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล ด้ านเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสื่ อ สารการตลาดของ
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โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ตราสินค้ าไอโฟนในประเทศไทย ซึ่งสามารถรายงานผลการศึกษาได้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1.2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนในประเทศไทย
หากจะกล่าวถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สามารถสัง่ งานผ่าน
ระบบสัมผัส (Touch Screen) แบบมัลติทชั (Multitouch) บนระบบปฏิบตั ิการที่เรี ยกว่าไอ โอเอส
(iOS) ที่ มีเอกลักษณ์ อนั โดดเด่น คือ เป็ นโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบไร้ ปุ่ มกดหมายเลขโทรศัพท์ แต่
สามารถสัง่ งานผ่านปุ่ มเดียวที่โดดเด่นที่ผ้ บู ริ โภครู้จกั และคุ้นเคยกันเป็ นอย่างดีคือปุ่ มโฮม (Home)
เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อพลิกโฉมวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่และได้ เป็ นสิ่งประดิษฐ์
ยอดเยี่ ย มประจํ า ปี จากนิ ต ยสารไทม์ (Time) ผู้ บริ โภคหลายๆ คนคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ไอโฟน (iPhone) ได้ กลายเป็ นโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ในฝั นของใครหลายๆ คนใน
ปั จจุบนั (Kapook, 2556)
สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนรุ่นแรก คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน รุ่น 2G (สอง
จี)ได้ เปิ ดตัวในงานแม็คเวิลด์ (Mac World) ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้ที่คิดค้ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน คือ สตีฟ จ๊ อบ (Steve Jobs) ซึ่งไอโฟนรุ่ นแรกนี ้วางจําหน่ายครัง้ แรก
สหรัฐอเมริ กาในวันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนรุ่ นนี ้ได้ รับรางวัล
สิง่ ประดิษฐ์ ยอดเยี่ยมประจําปี จากนิตยสารไทม์ ประจําปี พ.ศ. 2550 อีกด้ วย (Sanook, 2556)
ในปี ต่อมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน ได้ วางจําหน่ายรุ่นใหม่ คือรุ่น 3G (สาม จี) ใน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติคล้ ายคลึงกับรุ่ นก่อน แต่ได้ มีการปรับปรุ งระบบ
สนับสนุน GPS แบบช่วยเหลือ และที่สําคัญไอโฟนสาม จี มาพร้ อมกับแอพสโตร์ (App Store) ที่
สามารถโหลดแอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ได้ (Kapook, 2556) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนรุ่น สาม จี นี ้
เองเป็ นไอโฟนรุ่นแรกที่ได้ จําหน่ายเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 โดย
มีผ้ ใู ห้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มฟู (Truemove) เป็ นผู้ถือลิขสิทธิ์การจําหน่ายเป็ นราย
แรกในประเทศไทย ซึ่ง ทางทรู มูฟ ได้ จัด งานเปิ ดตัว อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 (Sanook, 2556) จากการจําหน่าย
ไอโฟน สาม จี ในไทยซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกของการเริ่ มทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไอโฟนในไทย ซึ่งทํ าโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทรู มูฟไม่ใช่จากบริ ษัทแอปเปิ ้ล
โดยตรงเนื่องจากในขณะนันบริ
้ ษัทแอปเปิ ล้ ยังไม่มีสาขาในไทย การสื่อสารการตลาดจึงมาจากผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ รับลิขสิทธิ์ในการขายไอโฟนเท่านัน้
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4.1.2.2 การทําการสืสื่อสารการตลาดของโทรศศัพท์เคลื่อนทีที่ตราสินค้ าไออโฟน ใน
ปีี พ.ศ. 25522-2553
1) โฆษณ
ณาไอโฟน สาม จี ทางโททรทัศ น์ ที่ โ ฆษษณาโดยผู้ให้ บ ริ ก าร
เครื อข่ายโทรรศัพท์เคลื่อนทีที่ ทรูมฟู

ภาพที่ 4.34 โฆษณาไออโฟน 3G โดยยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมฟู
แหล่ งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชนน), 2552.
ต่อมาในเดืออนมีนาคม พ.ศ.2553
พ
ผู้ให้หบริการเครื ออข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดีแทค (Dtacc) เป็ นรายทีสองที
่ส ่ได้ สทิ ธิ์กการจัดจําหน่ายโทรศั
า
พท์เคลื
ค ่อนที่ไอโฟนนรุ่นสาม จี เออส (3GS)
ในไทยเป็ นครัง้ แรก โดยได้ จดั งานเปิ ดดตัวพร้ อมจําหน่
ห ายไอโฟนวันแรก ในวันนที่ 13 มีนาคม
า พ.ศ.
2553 ณ ลานนพาร์ คพารากกอน สยามพารากอน (Sanook, 2556)) ทังนี
้ ้ผู้ให้ บริ กการเครื อข่ายโทรศั
ย พท์
ที่ดีแทคก็ได้ ทํทาโฆษณาเผยแพร่ทางสื่ออโทรทัศน์ด้วย ดังภาพที่ 4.35
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2) โฆษณ
ณาไอโฟน สาม จี เอส ทางงโทรทัศน์ที่โฆฆษณาโดยผู้ให้
ใ บริ การ
เครื อข่ายโทรรศัพท์เคลื่อนทีที่ดีแทค

นที่ดีแทค
ภาพที่ 4.35 โฆษณาไออโฟน 3GS โดดยผู้ให้ บริการรเครื อข่ายโทรรศัพท์เคลื่อนท
แหล่ งที่มา: บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํจากัด, 2553ก.
พ
ในนประเทศไทยยได้ มีการจัดงานเปิ
ด
ด
ในวัน ที่ 233 กันยายน พ.ศ.2553
ใ และจําหน่
ห ายโทรศัพทท์เคลื่อนที่ไอโฟน สี่ (iPhoone4) เป็ นครัรัง้ แรกโดยผู้ให้
ใ บริ การ
ตัวอย่างยิ่งใหญ่
เครื อข่ายโทรรศัพท์เคลื่อนทีที่ทงั ้ 3 รายใหหญ่ในไทย กลล่าวคือ เอไอเอส (AIS) ทรูรมูฟ (Truemoove) และ
ดีแทค (Dtacc) กล่าวคือผู้ให้ บริ การเค รืื อข่ายโทรศัพั ท์เคลื่อนทีดี่ แทค ได้ จดั ดงานเปิ ดตัวอย่
อ างเป็ น
ทางการในเววลาเที่ยงคืนของวั
ข นที่ 23 กกันยายน พ.ศศ. 2553 พร้ร้ อมกับค่ายอือื่นๆ ณ จามจจุรีสแควร์
สํานักงานใหหญ่ของดีแทคค ส่วนผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช จัดงานนเปิ ดตัวที่
รอยัล พารากกอน ฮอลล์ (RRoyal Paraggon Hall) สยามพารากอนน เวลา 22.000 น. จากงานนีนี ้มีผ้ ทู ี่ชื่น
ชอบไอโฟนไปต่อคิวรอรับเครื
บ ่ องกันเป็ นนจํานวนมากกและผู้ให้ บริการเครื
ก
อข่ายยโทรศัพท์เคลืลื่อนที่ราย
ใหญ่อย่างเออไอเอสที่จดั งานแบบไม่
ง
ธรรรมดาเลือกเเปิ ดตัวไอโฟนน ที่ห้องสกายย ฮอลล์ (Skyy Hall)
เซ็นทรัลลาดดพร้ าว เป็ นเวลาถึง 4 วัน ตตังแต่
้ วนั ที่ 233 ก.ย.-26 ก.ย. นับเป็ นเจ้จ้ าเดียวที่มีการจั
า ดงาน
นานกว่าค่ายอื
ย ่น โดยให้ ผูผ้ ทู ี่มีสิทธิ์จอง เครื่ องเลือกวันั เวลาที่จะรัับเครื่ องได้ ในน 4 วันที่มีการจั
า ดงาน
เพื่อเป็ นการลลดจํานวนผู้ทีท่ีชื่นชอบไอโฟฟนที่มาต่อแถถวรับเครื่ องในนแต่ละวัน (KKapook, 25553) โดย
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ไอโฟนรุ่นนีมี้มีการพัฒนาขึ ้นจากรุ
้
่นก่อน ซึง่ คุณสมบัตั ทิ ี่โดดเด่นแลละน่าสนใจมมากที่สดุ สําหรัรับไอโฟน
สี่ คือ การสนนทนาพร้ อมสส่งภาพจากกลล่องด้ านหน้ าหรื
า อด้ านหลังั กับคู่สนทนนา ที่ทางแอปเปิ ล้ เรี ยก
คุณสมบัตินีว่้วา “เฟชไทม์” (Facetime)) โดยไอโฟนสีสี่นี ้ ก็ยงั เหมือนรุ
อ ่ นก่อนๆทีที่ทางแอปเปิ ลไม่
ล้ ได้ ทํา
การสื่อสารกการตลาดในไไทยเอง แต่ทําาโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศั
ย พท์เคลืลื่อนที่ ที่ได้ ลขสิ
ิ ทธิ์นํา
เครื่ องเข้ ามาาจําหน่าย ซึงโฆษณาส่
่ง
วนนใหญ่จะมีลกษณะที
กั
่เป็ นโโฆษณาที่นํา เสนอการส่งเสริ มการ
ขายโดยการลลดราคาเครื่องหรื
อ อการลดดราคาเครื่ องเเมื่อซื ้อพร้ อมแพ็กเกจ (Pa ckage) ควบบคูไ่ ปด้ วย
ดังภาพที่ 4.336 และภาพทีที่ 4.37
ณาไอโฟนสี่ ทางโทรทั
ท
ศน์ โฆษณาโดยยผู้ให้ บริ การเเครื อข่าย
3) โฆษณ
โทรศัพท์เคลือนที
่ ่ ทรูมฟู เอช
เ

ภาพที่ 4.36 โฆษณาไออโฟน 4 โดยผูผู้ ให้ บริการเครืรื อข่ายโทรศัพท์
พ เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช
แหล่ งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชนน), 2553ก.
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พ เคลื่อนที่ดแี แทค
ภาพที่ 4.37 โฆษณาไออโฟน 4 โดยผูผู้ ให้ บริการเครืรื อข่ายโทรศัพท์
แหล่ งที่มา: บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํจากัด, 2553ขข.
4) การส่ งเสริ ม การขขายของไอโฟฟน สี่ โดยผูผู้ ให้ บริ ก ารเคครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตา่ งๆ
ค ่อนที่ไอโฟ น สี่นัน้ ดังที่ได้ กล่าว
การส่งเสริ มมการขายขอองโทรศัพท์ เคลื
า
ป้ล้ โดยตรง แแต่ทํ า โดยผู้ให้ บ ริ ก าร
มาแล้ ว ว่ า กาารสื่ อ สารกาารตลาดของ รุ่ น นี ไ้ ม่ ไ ด้ ทําโดยแอปเปิ
เครื อข่ายโทรรศัพท์เคลื่อนที
น ่ ซึ่งลักษณ
ณะของการส่งเสริ มการขายยจึงมีลกั ษณ
ณะเป็ นการลดดราคาค่า
เครื่ องเมื่อซือพร้
้อ อมกับแพ็พ็กเกจ รวมถึงงการส่งเสริมการขายแบบ
ม
บผ่อนชําระโดดยไม่เสียดอกกเบี ้ยเป็ น
ระยะเวลา 100 เดือน ดังภาพที
ภ ่ 4.38 แและ 4.39
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ภาพที่ 4.38 การส่ง เสริริ ม การขายแแบบลดราคาาค่า เครื่ อ งเมืมื่ อ สมัค รแพ็ กกเกจของผู้ให้ บ ริ ก าร
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่อนที่ดีแทค
แหล่ งที่มา: บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํจากัด, 2553ค.

ภาพที่ 4.39 การส่ง เสริริ ม การขายแแบบลดราคาาค่า เครื่ อ งเมืมื่ อ สมัค รแพ็ กกเกจของผู้ให้ บ ริ ก าร
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่อนที่ทรูมฟู เอช
แหล่ งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชนน), 2553ข.
4.1.2.3 การทําการสืสื่อสารการตลาดของโทรศศัพท์เคลื่อนทีที่ตราสินค้ าไออโฟน ใน
ปีี พ.ศ. 25544
ในเดือนธธันวาคม พ.ศศ. 2554 โทรรศัพท์เคลื่อนที
น ่ไอโฟนได้ ววางจําหน่ายรุรนใหม่
่
ใน
ไทย คือ iPhoone 4S (ไอโโฟน สี่ เอส) ที่มีลกั ษณะภภายนอกไม่แตกต่
ต างจากเดิดิม แต่มีการพั
พัฒนาขึ ้น
จากรุ่ นก่อนมมาก โดยฟั งก์กชนั่ ที่เพิ่มเข้ าามาดึงดูดใจผู้บริ โภคเป็ นอย่
น างมาก ก็ คือ ระบบกาารสัง่ งาน
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ด้ วยเสียงที่ผ้ บู ริ โภครู้จกั กันดีในชื่อว่า “ศิริ” (Siri) ที่เปรี ยบได้ กบั ผู้ช่วยที่ทําหน้ าที่ในการค้ นหาและ
ให้ ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ (Kapook, 2556) นอกจากนี ้ไอโฟนรุ่ นนี ้ยังได้ มีการแก้ ไขปั ญหาสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขาดหายที่เกิดกับไอโฟนสี่ โดยการทําการสื่อสารการตลาดในไทยยังคงทําโดยผู้
ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ ชัน้ นํ า เหมือนดังเช่นรุ่ น ก่อนๆ ซึ่งมีการทํ าโฆษณาโดยใช้
โฆษณาที่ ใ ช้ โฆษณาทั่ ว โลกมาใส่ เ สี ย งพากษ์ ภ าษาไทยกํ า กั บ พร้ อมกั บ ใส่ โ ลโก้ (Logo)
เครื่ องหมายการค้ าของผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี ้ยังมีการทํากิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาดโดยการจัดงานเปิ ดตัวและจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน สี่ เอส โดยผู้ให้ บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จดั งานเปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่มีด้วยกัน 2 รายคือ เอไอเอสและทรู มฟู
เอช ดังภาพประกอบที่ 4.40 และ 4.41

ภาพที่ 4.40 ภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัวไอโฟน สี่ เอสโดยทรู มูฟ เอช ที่ มี ชื่องานว่า “Grand
Opening iPhone 4S by TrueMove H 3G+”
แหล่ งที่มา: Flashfly, 2011b.
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ภาพที่ 4.41 ภาพบรรยากาศงานเปิ ดตัวไอโฟน สี่ เอสโดยเอไอเอส ที่มีชื่องานว่า “The First
Experience with iPhone 4S by AIS”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด, 2554ข.
ส่วนการส่งเสริ มการขายของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ไอโฟน สี่ เอสนัน้ ก็ ยังคงเหมือนกับรุ่ นที่
ผ่านๆมา กล่าวคือ ไม่ได้ ทําโดยแอปเปิ ล้ โดยตรง แต่ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึ่ง ลัก ษณะของการส่ง เสริ ม การขายจึ ง มี ลัก ษณะเป็ นการลดราคาค่า เครื่ อ งเมื่ อ ซื อ้ พร้ อมกับ
แพ็กเกจ รวมถึงการส่งเสริมการขายแบบผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลา 10 เดือน
4.1.2.4 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟน ในปี
พ.ศ. 2555
ปี ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
อย่าง เอไอเอสและทรู มูฟ เอช ได้ ทํากิ จกรรมพิเศษทางการตลาดโดยการจัดงานเปิ ดตัวและ
จําหน่ายไอโฟนรุ่นใหม่ คือ iPhone 5 (ไอโฟน ห้ า) ในไทยเป็ นครัง้ แรกอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับรุ่น
ก่อนๆ โดยไอโฟนห้ านี ้การออกแบบยังคงมีเอกลักษณ์ คล้ ายกับไอโฟนสี่และไอโฟนสี่ เอส มีการ
เปลี่ ย นวัส ดุใ หม่ ม าใช้ อ ลูมิ เ นี ย มและกระจก ทํ า ให้ ไ อโฟนห้ า นัน้ บางลงและมี นํ า้ หนัก เบาลง
นอกจากนี ้ยังเปลี่ยนมาใช้ ซิมการ์ ดแบบนาโน (Nana-SIM) (Kapook, 2556) สําหรับการสื่อสาร
การตลาดที่น่าสนใจของไอโฟน ห้ า ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส โดยทํา
เป็ นการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ที่เป็ นคลิปเผยแพร่ ผ่านทางสื่ออินเทอร์ เน็ต โดยมี
นักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างกระแต ศุภกั ษรและเจมส์ แม็กกี ้ มาปฏิบตั ิภารกิจท้ าความสูงกับไอโฟน
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ห้ าผ่านสัญญาณเครื อข่ายเอไอเอส สามจี (AIS 3G) ที่ถ่ายภาพมุมสูงเส้ นขอบฟ้าประเทศไทยที่
ความสูง 12,000 ฟุต ดังภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.42 การตลาดแบบไวรัล ชุด “ภารกิจสุดระทึก iPhone 5 กับ AIS 3G”
แหล่ งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด, 2555.
สําหรับการส่งเสริ มการขายของไอโฟนห้ านันยั
้ งคงเป็ นการส่งเสริ มการขายที่ทํา
โดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มกั เป็ นการลดราคาค่าเครื่ องเมื่อเปิ ดใช้ กับแพ็กเกจ
ของแต่ละเครื อข่าย การส่งเสริ มการขายโดยผ่อนชําระค่าเครื่ องกับบัตรเครดิตของธนาคารชันนํ
้ า
โดยไม่เสียดอกเบี ้ยเป็ นระยะเวลา 10 เดือน แต่มีการส่งเสริ มการขายที่แปลกใหม่และดึงดูดใจ
ผู้บริ โภคได้ ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ทรู มูฟ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ลูกค้ า ที่
ต้ องการซื ้อไอโฟน ห้ า สามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่ องเก่าไม่ว่าจะเป็ นไอโฟน สี่ ไอโฟน สี่ เอส
และ แบล็คเบอรี่ (Blackberry) นํ ามาแลกรั บส่วนลดในการซือ้ ไอโฟน ห้ า โดยสามารถรั บ
ส่วนลดได้ สงู สุดถึง 14,000 บาท ดังภาพที่ 4.43
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ภาพที่ 4.43 การส่งเสริ มการขายของไอโฟน ห้ า ที่ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทรูมฟู โดยการนําโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่ องเก่ามาแลกรับส่วนลดในการซื ้อไอโฟน ห้ า
แหล่ งที่มา: บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), 2555.
ส่วนการโฆษณาของโอโฟน ห้ าทางโทรทัศน์ก็ยงั คงทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ได้ รับสิทธิ์ ให้ จําหน่ายในไทย ซึ่งโฆษณาส่วนใหญ่ ก็ จะมี เนื อ้ หาที่ โฆษณา
ไอโฟน ห้ า ควบคูไ่ ปกับแพ็คเกจเช่นเดียวกันกับรุ่นก่อนๆ
4.1.2.5 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟน ใน
ปี พ.ศ. 2556-2557
ในปี ถัดมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน ได้ เปิ ดตัวไอโฟนรุ่ นใหม่ที่มีฟังก์ชนั่ การใช้ งาน
ที่พฒ
ั นาสูงขึ ้นกว่ารุ่ นที่ผ่านๆมา กล่าวคือ ไอโฟน ห้ า เอส (iPhone 5s) ซึง่ ใช้ ชิปแอปเปิ ล้ เอ เจ็ด
(Apple A7) ที่เป็ นระบบ 64-bit ตัวแรกของโลกที่มีความเร็ วกว่าโอโฟนทุกรุ่นถึง 40 เท่า ซึง่ จุดเด่น
ที่สดุ ของไอโฟน ห้ า เอส ก็คือ ระบบสแกนลายนิ ้วมือที่แอปเปิ ล้ เรี ยกว่า “Touch ID Sensor” และ
ไอโฟน ห้ า เอสนี ้ได้ เพิ่มสีใหม่เข้ ามา คือ สีขาวทองด้ วย ซึง่ ในปี นี ้นอกจากไอโฟนจะเปิ ดตัวไอโฟน
ห้ า เอส แล้ วยังได้ เปิ ดตัวโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนอีกรุ่ นหนึ่งซึ่งมีราคาที่ถูกลง คือ ไอโฟน ห้ า ซี
(iPhone 5c) โดยตัวเครื่ องของไอโฟนห้ า ซี ใช้ วสั ดุเป็ นพลาสติกโพลีคาร์ บอเนตแบบไร้ รอยต่อ
เคลือบหนาทังชิ
้ ้น ซึง่ มี 5 สีให้ เลือก ได้ แก่ สีขาว สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีเหลือง (Kapook, 2556)
โดยไอโฟนทังสองรุ
้
่ นได้ วางจําหน่ายพร้ อมกันในไทยเป็ นครัง้ แรกในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
โดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในไทย ซึ่งทางผู้ให้ บริ การเครื อข่าย
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โทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็ได้ จัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยจัดงานเปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้ อมกับ
จําหน่ายเครื่ องเหมือนกับไอโฟนรุ่นก่อนๆ นอกจากนี ้การสื่อสารการตลาดอื่นๆ ของไอโฟน ห้ า เอส
และไอโฟน ห้ า ซีนัน้ ก็ ยังคงทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่นเดียวกับรุ่ นก่อนๆ
ไม่ได้ ทําจากแอปเปิ ล้ โดยตรง การโฆษณาทางสื่อต่างๆ จึงมีลกั ษณะที่เป็ นการโฆษณาไอโฟน ห้ า
เอสและไอโฟน ห้ า ซีควบคูไ่ ปกับการโฆษณาผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ดังภาพที่
4.44

ภาพที่ 4.44 โฆษณาไอโฟนห้ า เอสและไอโฟน ห้ า ซี ชุด “เป็ นเจ้ าของ iPhone 5s และ iPhone
5c จาก AIS ได้ แล้ วทัว่ ประเทศ”
แหล่ งที่มา: บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด, 2556.
ส่วนการส่งเสริ มการขายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน ห้ า เอสและไอโฟน ห้ าซี ก็
ยังคงเหมือนกับรุ่นก่อนๆที่ทําโดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มกั จะจัดการส่งเสริ มการ
ขายโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ ไอโฟนไปพร้ อมๆ กับการใช้ บริ ก ารแพ็กเกจ หรื อการย้ ายค่ายเครื อข่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ ผู้บริ โภคสามารถซื ้อไอโฟนห้ าเอสหรื อไอโฟน ห้ า ซีได้ ในราคาพิเศษ ดังภาพที่
4.45
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ภาพที่ 4.45 การส่งเสริ มการขายไอโฟน ห้ า เอสและไอโฟน ห้ า ซีที่ทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส โดยลดราคาค่าเครื่ องเมื่อลูกค้ าเปลี่ยนเครื อข่ายมาใช้
แหล่ งที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด, 2557ก.
4.1.2.6 การทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟน ใน
ปี พ.ศ. 2557
ปี ต่อมาในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนได้ วางจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนรุ่นใหม่ คือ ไอโฟน หก (iPhone 6) และไอโฟน หก พลัส (iPhone 6 Plus)
ซึง่ ไอโฟนทัง้ 2 รุ่นนี ้มีขนาดจอที่ใหญ่ขึ ้นถึง 4.7 นิ ้วในไอโฟน หกและ 5.5 นิ ้วในไอโฟน 6 พลัส ซึง่
ไอโฟนทัง้ สองรุ่ นมาพร้ อมกับการออกแบบตัวเครื่ องใหม่ที่มีความโค้ งมนและบางกว่าไอโฟนรุ่ น
ก่อนๆ เป็ นอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทําให้ ไอโฟนหกและไอโฟน หก พลัสมี
ความเร็ วมากกว่าไอโฟนรุ่ นก่อนๆ ถึง 50 เท่า (Kapook, 2556) โดยการทําการสื่อสารการตลาด
ของไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสนี เ้ ป็ นครัง้ แรกที่ ทางบริ ษัทแอปเปิ ้ลได้ เข้ ามาทําการสื่อสาร
การตลาดเองในประเทศไทย โดยทําการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่อโทรทัศน์ สื่อป้าย
โฆษณากลางแจ้ งตามสถานที่ ต่างๆ ซึ่งจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ เหล่านี แ้ ตกต่างจากการทํ า
้
มีโลโก้
โฆษณาโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตรงที่ โฆษณาที่ทําโดยแอปเปิ ล้ นันจะไม่
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หรื อสัญลักษณ์
ษ ของผู้ให้ บริ
บ ิการเครื อข่าายโทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่กํากับอยู
บ ่เหมือนรุ่ นนก่อนๆ โดยโโฆษณาที่
ทางแอปเปิ ลใช้
ล้ เผยแพร่ในไทยนั
น
น้ จะอออกอากาศมากที่สดุ ในช่วงละครหลั
ว
งขข่าวช่อง 3 และช่อง 7
(Khajochi, 2014) ซึง่ ถือว่
อ าเป็ นช่วงเววลาที่มีค่าโฆฆษณาที่แพงทีที่สดุ เพราะเป็ป็ นช่วงที่มีผ้ ชมเปิ
ชู ดรับ
โ โฆษณาาทังหมด
้
4 ชุด ซึง่ ชุดแรกทีที่เผยแพร่โดยยแอปเปิ ล้ เป็ นครั
น ง้ แรก
มากที่สดุ (Prrime Time) โดยมี
ในไทยนัน้ คือโฆษณาชุด “iPhone 6--Duo” ซึง่ ได้ ออกอากาศม
อ
าก่อนในสหรัรัฐอเมริ กา โดดยเมื่อมา
ออกอากาศใในประเทศไทยก็ได้ มีการปรับภาษาและะหน้ าจอใหม่ให้
ใ เป็ นภาษาาไทยด้ วย ไม่ว่วาจะเป็ น
หน้ าจอที่แสดงวันที่เป็ นภภาษาไทยชัดดเจน อีกทัง้ ช่วงท้ ายที่เป็ นสโลแกน
น
“ม ากกว่า แค่ใหญ่
ห กว่า”
า อนตักอักษรสี
ษ เทาที่ระบบุว่า “แอปพลิลิเคชัน่ มีอยู่ใน App Storee ฟั งก์ชนั่ การแสดง 3
ด้ านล่างมีคําเตื
มิติ ยังไม่สามมารถใช้ งานได้ ในไทย” (Khhajochi, 20114) ดังภาพที่ 4.46 4.47 แและ 4.48

ภาพที่ 4.46 โฆษณาชุด “iPhone 6--Duo” ที่หน้ าจอแสดงวันที่เป็ นภาษาไททยชัดเจน
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ก.
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น
ภาพที่ 4.47 โฆษณาชุด “iPhone 66-Duo” แสดงงหน้ าจอผู้ทติี่ตดิ ต่อบ่อย ที่มมีการเปลี่ยนภาพจาก
ต้ นฉบับแลละใช้ ชื่อคนไททยและแอปพพลิเคชัน่ อากาาศใช้ กรุ งเทพพฯขึ ้นมาอยู่อนั ดับแรก
ในขณะทีโฆษณาต้
่โ
นฉบบับจะเป็ นเมือง
อ Cupertinoo
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ก.

ด้ านล่างมีคําเตือนตักั อักษรสีเทาาที่ระบุว่า
ภาพที่ 4.48 โฆษณาชุด “iPhone 6-Duo”
“แอปพลิเคชั
ค น่ มีอยู่ใน AApp Store ฟัฟงก์ชนั่ การแสดง 3 มิติ ยังไม่สามารถใช้ งานได้
ในไทย”
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ก.
นอกจากกโฆษณาชุด ““iPhone 6-DDuo” ที่ออกออากาศทางโททรทัศน์เป็ นชุดแรกแล้
ด
ว
ทาง แอปเปิ ลยั
ล้ งได้ เผยแพพร่ โฆษณาอีกกด้ วยกัน 3 ชุด คือชุด Health
H
(สุขภภาพ) ชุด Cameras
C
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(กล้ อง) และชชุด Huge (ใหหญ่) ดังภาพ ที่ 4.49 4.500 และ 4.51 ซึง่ โฆษณาทังั ้ 3 ชุด นอกกจากจะมี
การปรับหน้ าจอของไอโฟ
า
ฟน หกและไอโโฟน หก พลัสให้
ส แสดงผลเป็ นภาษาไททยแล้ ว ยังมีการพากษ์
เสียงเป็ นภาษาไทยกํากับด้
บ วย (Flashhlfy, 20144) โดยผู้พากกษ์ เสียงภาษษาไทยในโฆษษณาก็คือ
ง นดา เอเววอร์ ริ่งแฮม พาากษ์ เสียงภาษ
ษาไทยให้ กบั ไไอโฟน หก แลละมาริโอ้
นักแสดงที่มีชืช่ือเสียงอย่างอนั
เมาเร่อพากษษ์ เสียงภาษาไไทยให้ กบั โฆษษณาไอโฟน หก
ห พลัส (PolluxCaster, 22014)

ษาไทย เผยแแพร่ โดยแอปปเปิ ้ล ทาง
ภาพที่ 4.49 โฆษณาชุด “Health” ทที่ มีการแสดงงผลเป็ นภาษ
โทรทัศน์
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ข.

ภาพที่ 4.50 โฆษณาชุด “Camerass” ที่มีการแสสดงผลเป็ นภาษาไทย เผยยแพร่ โดยแอปปเปิ ล้ ทาง
โทรทัศน์
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปปเปิ ล้ เซาท์ เออเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ค.
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ภาพที่ 4.51 โฆษณาชุด “Huge” ที่มมีีการแสดงผลลเป็ นภาษาไททยเผยแพร่โดดยแอปเปิ ล้ ทาาง
โทรทัศน์
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557ง.
นอกจากกโฆษณาทางงโทรทัศน์ทงั ้ 4 ชุดที่จดั ทําและเผยแพร่โโดยแอปเปิ ล้ แล้ ว แอป
เปิ ล้ ยังได้ ปรัับแอปเปิ ล้ สโโตร์ ออนไลน์น์ (Apple Store
S
Onlinne) เป็ นภาษษาไทย ใส่คาบรรยาย
ํา
ภาษาไทยเพิพิ่มในคลิปวีดิดโิ อต่างๆบนเเว็บไซต์และไได้ ทําป้ายโฆษณาขนาดใใหญ่ (Billboaard) ตาม
ทางด่วน ถนนต่างๆ และไได้ ทําป้ายโฆษษณาเพื่อโฆษษณาไอโฟน หก
ห และไอโฟนน หก พลัส ตามสถานี
ต
ส รถไฟฟ้าาใต้ ดินเอ็มอาาร์ ที (MRT) ทีท่มีกลุม่ เป้าหหมายเดินทางงผ่านเป็ น
รถไฟฟ้า บีทีเอส (BTS) สถานี
ก วย (Khajoochi, 2014) ดัดงภาพที่ 4.52
จํานวนมากใในแต่ละวันอีกด้

ณาไอโฟน หกกและไอโฟน หก
ห พลัสที่สถานีรถไฟฟ้าใตต้ ดนิ สถานีพหลโยธิ
พ
น
ภาพที่ 4.52 ป้ายโฆษณ
โดยแอปเปิปิ ล้
แหล่ งที่มา: บริษัท แอปเเปิ ล้ เซาท์ เอเเชีย (ประเทศศไทย) จํากัด, 2557จ.
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นอกจากแอปเปิ ล้ จะทําการสื่อสารการตลาดโดยการโฆษณาในไทยผ่านทางสื่อ
โทรทัศน์และป้ายโฆษณาตามสถานที่ตา่ งๆแล้ ว ผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงั ้ 3 รายใน
ไทย กล่าวคือ เอไอเอส (AIS) ดีแทค (Dtac) และทรู มฟู เอช (Truemove H) ที่ได้ รับสิทธิ์ในการ
จําหน่ายไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสในไทยก็ได้ ทําการสื่อสารการตลาดให้ กบั ไอโฟน หกและ
ไอโฟน หก พลัสด้ วย โดยทรู มฟู เอชได้ จดั กิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้ วยการจัดงานเปิ ดตัวและ
ส่งมอบไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสให้ กับลูกค้ าสัมผัสประสบการณ์ สดุ พลังบนเครื อข่าย 4G
LTE ในงาน “Best for the Best” จาก ทรูมฟู เอช ณ โซนฟอรั่ม ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นเวลา
3 วัน ตังแต่
้ เวลา 0.01 น. วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยได้ รับความไว้ วางใจ
จากลูกค้ าเป็ นอย่างมาก หลังเปิ ดให้ มีการสัง่ จองล่วงหน้ า ตังแต่
้ เวลา 0.01 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม
(บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), 2557) ดังภาพที่ 4.53

ภาพที่ 4.53 ภาพบรรยากาศงาน “Best for the Best” เพื่อเปิ ดตัวและส่งมอบไอโฟน หกและ
ไอโฟน หก พลัสที่จดั โดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู เอช
แหล่ งที่มา: บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน), 2557.
นอกจากนี ้ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างก็ทําการส่งเสริ มการขายกับ
ไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสเหมือนกับไอโฟนรุ่ นก่อนหน้ านี ้ กล่าวคือ การผ่อนชําระโดยไม่เสีย
ดอกเบี ้ยผ่านบัตรเครดิตธนาคารชันนํ
้ าต่างๆ ทําการลดราคาเครื่ องเมื่อซื ้อเครื่ องพร้ อมกับเปิ ดใช้
แพ็กเกจ ดังภาพที่ 4.54
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ภาพที่ 4.54 การส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคาเครื่ องไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสที่ทําโดย
ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส เมื่อซื ้อพร้ อมสมัครแพ็กเกจหรื อเซ็น
สัญญา
แหล่ งที่มา: บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด, 2557ข.
4.1.2.7 ภาพรวมของการสื่ อ สารการตลาดของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนใน
ประเทศไทย
กล่าวโดยสรุปการทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนในประเทศ
ไทยนัน้ ตังแต่
้ รุ่นแรกที่วางจําหน่ายในประเทศไทย คือไอโฟน สาม จี (iPhone 3G) เมื่อปี พ.ศ.
2552 จนถึงไอโฟนห้ า เอส (iPhone 5s) และไอโฟน ห้ า ซี (iPhone 5c) เมื่อปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา
้
แอปเปิ ล้ ไม่ได้ ทําการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยแต่อย่างใด แต่การสื่อสารการตลาด
นันทาง
ของไอโฟนรุ่นดังกล่าวทําโดยผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ ลขิ สิทธิ์จากบริ ษัทแอปเปิ ล้
ให้ จําหน่าย ซึง่ ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส (AIS) ดีแทค (Dtac) และท
รู มูฟ เอช (Truemove H) ซึ่งการทํ าการสื่อสารตลาดของทัง้ สามเครื อข่ายนีจ้ ะมีลกั ษณะที่
คล้ ายคลึงกันกล่าวคือ จะทําการโฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ โฆษณาที่แอปเปิ ล้ ใช้ โฆษณาทัว่ โลก
มาใส่เสียงพากษ์ ภาษาไทยแล้ วใส่โลโก้ (Logo) สัญลักษณ์ ของตนในตอนท้ าย หรื อทําโฆษณา
ขึ ้นมาใหม่ที่มีเนื ้อหาเป็ นการโฆษณาถึงคุณภาพของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนควบคูไ่ ปกับ
การโฆษณาโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ อโฟนในรุ่ น ต่ า งๆ นอกจากนี ใ้ นบางช่ ว งยัง ทํ า การโฆษณา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนที่มีเนื ้อหาแจ้ งให้ ผ้ บู ริ โภคทราบถึงการส่งเสริ มการขายไม่ว่าจะเป็ นการลด
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ราคาเครื่ องหรื อการผ่อนชําระโดยไม่เสียดอกเบี ้ยเมื่อซื ้อเครื่ องพร้ อมกับเปิ ดใช้ แพ็กเกจเครื อข่าย
ของตน ส่วนการส่งเสริ มการขายนันทางผู
้
้ ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการทําการส่งเสริ ม
การขายที่คล้ ายคลึงกันกล่าวคือ มีการลดราคาเครื่ องเมื่อลูกค้ าซื ้อเครื่ องพร้ อมกับเปิ ดใช้ แพ็กเกจ
เครื อข่ายของตน การที่ลกู ค้ าสามารถผ่อนชําระค่าเครื่ องได้ โดยไม่เสียดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 10 เดือน
ผ่ า นบัต รเครดิ ต ธนาคารชั น้ นํ า ด้ า นกิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดนัน้ ผู้ ให้ บริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างก็จดั ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ จะจัดงานเปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้ อมกับ
จําหน่ายเครื่ อง ซึง่ สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี จนกระทัง่ บริ ษัทแอปเปิ ล้ ได้
เปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นไอโฟน หกและไอโฟน หก พลัสในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 นัน้ นับเป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่ทางแอปเปิ ล้ เริ่ มเข้ ามาทําการสื่อสารการตลาดเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยการ
เผยแพร่ โฆษณาทัง้ 4 ชุด ที่มีการทําโฆษณาใหม่ให้ เข้ ากับประเทศไทย มีการปรับภาพหรื อการ
แสดงผลในภาพยนตร์ โฆษณาแต่ละชุดให้ เป็ นภาษาไทย พร้ อมกับให้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงของไทย
พากษ์ เสียงภาษาไทยกํากับในโฆษณาแต่ละชุด โดยทางแอปเปิ ล้ ได้ ท่มุ งบโฆษณาโดยจะเห็นได้ ชดั
จากการโฆษณาในช่วงละครหลังข่าวออกอากาศ ซึ่งถื อว่าเป็ นช่วงเวลาที่มีค่าโฆษณาแพงที่สุด
(Prime Time) นอกจากนีย้ งั ทําการโฆษณาโดยใช้ ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ที่ผ้ ูบริ โภค
กลุ่มเป้าหมายจะเดินทางผ่านและเห็นป้ายโฆษณาได้ บ่อยครัง้ เช่น ติดป้ายโฆษณาตามสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสหรื อสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน ป้ายบิลบอร์ ดขนาดใหญ่ (Billboard) ตามทางด่วนหรื อ
ตามถนนต่างๆ รวมถึงการปรับแอปเปิ ล้ สโตร์ ออนไลน์ (Apple Store Online) เป็ นภาษาไทย ใส่
คําบรรยายภาษาไทยเพิ่มในคลิปวีดิโอต่างๆ บนเว็บไซต์ จากจุดนี จ้ ะเห็นได้ ว่าทางแอปเปิ ้ลได้
เริ่ มทําการสื่อสารการตลาดในไทยอย่างจริ งจังและพยายามที่จะเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าชาวไทยมาก
ยิ่ ง ขึน้ อย่ า งไรก็ ต ามการสื่ อ สารการตลาดที่ แ อปเปิ ้ล ใช้ ยัง จํ า กัด เพี ย งแค่ก ารโฆษณาทางสื่ อ
โทรทัศน์และป้ายโฆษณาตามสถานที่ตา่ งๆ เท่านัน้ การทําการสื่อสารการตลาดด้ วยเครื่ องมืออื่นๆ
ที่ น อกเหนื อจากการโฆษณาไม่ว่าจะเป็ นการส่งเสริ มการขายด้ วยการลดราคาเครื่ อง การจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้ วยการจัดงานเปิ ดตัวและจําหน่ายเครื่ องอย่างยิ่งใหญ่ก็ยงั คงทําโดย
ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ ที่ ได้ รับสิทธิ์ ในการจํ าหน่ายในประเทศไทยเช่นเดิม ใน
อนาคตจึงเป็ นที่น่าจับตามองเป็ นอย่างยิ่งว่าทางแอปเปิ ล้ จะทําการสื่อสารการตลาดในไทยอย่าง
ครบวงจรมากขึ ้น โดยใช้ หลากหลายเครื่ องมือหรื อไม่
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4.2 ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่ อตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่
โดยการวัดค่าคะแนน (Rating Scale) เป็ นแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) คําถามคัด
กรองมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินคําตอบ (Likert Scale) ตามคําถามวัดระดับความ
ผูกพันของ Gallup (2006)
จากคําถามเกี่ยวกับความผูกพัน ข้ อที่ 1-11 นันจะมี
้
เกณฑ์ให้ คะแนนโดยจะใช้ มาตรวัดแบบ
5-Pointed, Likert Scales ดังนี ้
มากที่สดุ
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
น้ อย
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ 1 คะแนน
โดยผู้วิจัยจะสรุ ปผลการศึก ษาตามกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลที่ มีการแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ ระดับ
ความผูกพันสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ดังนี ้ จํานวนทังสิ
้ ้น 24 คน ดังต่อไปนี ้
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
จํานวน 8 คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 4.01-5.00 ดังต่อไปนี ้
(1) คุณอนิรุทธ์ จารึกธรรม
(2) คุณปริณวุฒิ สนธิรักษ์
(3) คุณณัฐนันท์ เตชะรัตนะรุ่งเรื อง
(4) คุณพรรณวดี จันทร์ แย้ ม
(5) คุณวนิดา จิรโพธิ์ทอง
(6) คุณนัฐตา รักษาวัย
(7) คุณกุลธิดา สุขเกษม
(8) คุณอนุสรา นารัตน์
2) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง (Engaged
Customers) จํานวน 8 คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 3.01-4.00 ดังต่อไปนี ้
(1) คุณสุธิดา ถาวรสุทธิ์
(2) คุณประภัสสร สิเนหะวัฒนะ
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(3) คุณณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา
(4) คุณณิธิดา สุขสุทธิ
(5) คุณปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช
(6) คุณพิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์
(7) คุณพีรนุช จําเนียรพรม
(8) คุณนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
3) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged) จํานวน 8
คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 2.01-3.00 ดังต่อไปนี ้
(1) คุณพงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล
(2) คุณรักพงศ์ โสมา
(3) คุณสุวะ ปุญสิริ
(4) คุณนคริ นทร์ พลายพูล
(5) คุณทิชานันท์ ยสสมบัติ
(6) คุณรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์
(7) คุณณัฐวุฒิ พุม่ สงวน
(8) คุณศาสตรา ศรี วะรมย์
โดยสามารถสรุ ปผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังต่อไปนี ้
4.2.1 ความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน
4.2.1.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม
ในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 4 คน ตอบในระดับมาก
และจํานวน 4 คน ตอบในระดับมากที่สดุ
4.2.1.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
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ระดับมาก และตอบระดับปานกลาง จํานวน 1 คนและอีก 1 คนตอบในระดับมากที่สดุ
4.2.1.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่ามีความพึงพอใจโดยรวม
มากต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน ตอบใน
ระดับ ปานกลาง และผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 3 คน ตอบในระดับน้ อย และผู้มีให้ ข้อมูลจํานวน 1 คน
ตอบในระดับน้ อยที่สดุ
4.2.1.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและปานกลางมีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก ซึง่ แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับปานกลาง
4.2.2 ความต้ องการที่จะเลือกใช้ หรื อซือ้ ซํา้ ในตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้
อยู่ในปั จจุบัน
4.2.2.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่ มี ความต้ องการที่ จะ
เลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ โดยจํานวน 5
คน ตอบในระดับมากที่สดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดับมากและผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่านเดียวที่ตอบใน
ระดับปานกลาง
4.2.2.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางมีความต้ องการที่
จะเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 5
คน ตอบในระดับมาก และตอบระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
4.2.2.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่ามีมีความต้ องการที่จะ
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เลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับน้ อย จํานวน 4 คน
ตอบในระดับน้ อย และผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 2 คน ตอบในระดับปานกลาง และผู้มีให้ ข้อมูลจํานวน 2
คนตอบในระดับน้ อยที่สดุ
4.2.2.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและปานกลางมีความต้ องการที่ จะเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ า
โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ที่ ใช้ อยู่ใ นปั จจุบัน ระดับ มาก ซึ่ง แตกต่า งจากผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ
ตราสินค้ าในระดับตํ่ามีความต้ องการที่จะเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั ในระดับน้ อย
4.2.3 ความต้ องการที่จะแนะนํ าตราสิ น ค้ าโทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ ที่ใ ช้ อยู่ปัจ จุ บัน
ให้ กับเพื่อนหรื อคนรู้จัก
4.2.3.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่ มี ความต้ องการที่ จะ
แนะนําตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดับ
มาก จํานวน 2 คน ตอบในระดับมากที่สดุ
4.2.3.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางมีความต้ องการที่
จะแนะนําตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบใน
ระดับมาก และตอบในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
4.2.3.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับตํ่ า มี ความต้ อ งการที่ จ ะ
แนะนําตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับน้ อย โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 4 คน
ตอบในระดับน้ อย จํานวน 2 คน ตอบในระดับปานกลาง จํานวน 1 คนตอบในระดับน้ อยที่สดุ และ
จํานวน 1 คนตอบในระดับมาก
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4.2.3.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันสูงมีความต้ องการที่จะแนะนําตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับ
มาก ซึ่งแตกต่า งจากผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ความผูก พัน ต่อตราสิน ค้ า ในระดับตํ่ า มี ค วามต้ อ งการที่ จะ
แนะนําตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับน้ อย
4.2.4 ความเชื่อมั่นในตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ ในปั จจุบันกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มีความผูกพันต่ อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่คดิ ว่าสามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ โดยจํานวน 4 คน ตอบในระดับมากที่สดุ
จํานวน 3 คน ตอบในระดับมากและผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่านเดียวที่ตอบในระดับปานกลาง
4.2.4.1 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่คิดว่า
สามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 7 คน
ตอบในระดับมาก และอีก 1 คนตอบในระดับมากที่สดุ
4.2.4.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าคิดว่าสามารถเชื่อมัน่ ใน
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับน้ อย โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 4 คน ตอบใน
ระดับน้ อย ตอบในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน และตอบในระดับมาก จํานวน 1 คน
4.2.4.3 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและปานกลางคิดว่าสามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมากถึงมากที่สดุ ซึง่ แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ า
ในระดับตํ่าคิดว่าสามารถเชื่อมัน่ ในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับน้ อย
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4.2.5 การได้ รับทุกอย่ างตามที่ตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ตามที่ตรา
สินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่บอกไว้
4.2.5.1 ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า สูง (Fully
Engaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ค วามผูก พัน ต่อตราสิน ค้ า สูง ส่ว นใหญ่ คิดว่าได้ รับทุกอย่า ง
ตามที่ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั บอกไว้ ในระดับมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
ระดับมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดับมากที่สดุ และผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่านเดียวที่ตอบในระดับปาน
กลาง
4.2.5.2 ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง (Engaged
Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่ได้ รับทุก
อย่างตามที่ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บอกไว้ ในระดับมาก โดยจํานวน 4 คน
ตอบในระดับมากและตอบระดับปานกลาง จํานวน 4 คน
4.2.5.3 ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า (Disengaged
Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าคิดว่าได้ รับทุกอย่างตามที่
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บอกไว้ ในระดับปานกลาง โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 5
คน ตอบในระดับปานกลาง ตอบในระดับน้ อย จํานวน 2 คน และตอบในระดับน้ อยที่สดุ จํานวน 1
คน
4.2.5.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและปานกลางคิดว่าได้ รับทุกอย่างตามที่ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
ใช้ อยู่ในปั จจุบนั บอกไว้ ในปั จจุบนั ในระดับมาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตรา
สินค้ าในระดับตํ่าคิดว่าได้ รับทุกอย่างตามที่ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั บอกไว้ ใน
ปั จจุบนั ในระดับปานกลาง
4.2.6 การได้ รับการดูแลอย่ างยุติธรรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบัน
Engaged
4.2.6.1 ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า สูง (Fully
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Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า สูง ส่ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การดูแ ลอย่า ง
ยุตธิ รรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 6 คน ตอบใน
ระดับมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดับมากที่สดุ และผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่านเดียวที่ตอบในระดับปาน
กลาง
4.2.6.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่ได้ รับการ
ดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 6
คน ตอบในระดับมาก และตอบระดับปานกลาง จํานวน 2 คน
4.2.6.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ตํ่ า ได้ รั บ การดูแ ลอย่ า ง
ยุติธรรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลางถึงน้ อย โดยผู้ให้
ข้ อมูลจํานวน 3 คน ตอบในระดับปานกลาง และจํานวน 3 คน ตอบในระดับน้ อย และตอบใน
ระดับน้ อยที่สดุ จํานวน 2 คน
4.2.6.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าสู ง และปานกลางได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งยุ ติ ธ รรมจากตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมาก ซึง่ แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตรา
สินค้ าในระดับตํ่าที่ได้ รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
ในระดับปานกลางถึงน้ อย
4.2.7 การได้ รั บการแก้ ปั ญหาอย่ างเป็ นที่ น่ าพอใจ ถ้ าเกิ ด ปั ญหากั บ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่
4.2.7.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า สูง ส่ว นใหญ่ คิด ว่า การได้ รั บ การ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่พอใจ ถ้ าเกิดปั ญหากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดย
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จํานวน 6 คน ตอบในระดับมาก จํานวน 1 คน ตอบในระดับมากที่สดุ และผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่าน
เดียวที่ตอบในระดับปานกลาง
4.2.7.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่ คิดว่า
การได้ รับการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่พอใจ ถ้ าเกิดปั ญหากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ใน
ระดับปานกลาง โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดับปานกลาง และตอบระดับมาก จํานวน 2 คน
4.2.7.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า คิ ด ว่ า การได้ รั บ การ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่พอใจ ถ้ าเกิ ดปั ญหากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปาน
กลาง โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 3 คน ตอบในระดับปานกลาง และ ตอบในระดับน้ อย จํานวน 2 คน
และ ตอบในระดับน้ อยที่สดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดับมาก จํานวน 1 คน
4.2.7.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าปานกลางและตํ่าคิดว่าการได้ รับการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่พอใจ ถ้ าเกิด
ปั ญหากับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับสูงคิดว่าการได้ รับการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นที่พอใจ ถ้ าเกิดปั ญหา
กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมาก
4.2.8 ความรู้สึกภูมิใจที่ได้ ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านี ้
4.2.8.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่มีความรู้ สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ โดยจํานวน 6 คน ตอบในระดับ
มากที่สดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดับมาก
4.2.8.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางส่ ว นใหญ่ มี
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ความรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับปานกลาง โดยจํานวน
5 คน ตอบในระดับปานกลาง และตอบระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
4.2.8.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่ามีความรู้ สึกภูมิใจที่ได้ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับน้ อย โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 5 คน ตอบใน
ระดับน้ อย และ ตอบในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
4.2.8.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
้
่มความ
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ทังสามกลุ
ผูกพันมีความคิดเห็นในหัวข้ อนีท้ ี่ แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตรา
สินค้ าสูงมีความรู้ สึกภูมิใจที่ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ
ซึง่ แตกต่างจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าระดับปานกลางที่มีความรู้ สกึ ภูมิใจที่
ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลาง และแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่ามีความรู้ สึกภูมิใจที่ได้ ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับน้ อย
4.2.9 การได้ รับเกียรติจากการใช้ โทรศัพท์ มือถือตราสินค้ านี ้
4,2.9.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่คิดว่าได้ รับเกียรติจาก
การใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบในระดับ
มาก จํานวน 3 คน ตอบในระดับปานกลาง
4.2.9.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่ คิดว่า
ได้ รับเกี ยรติจากการใช้ โ ทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ ตราสิน ค้ า ที่ ใช้ อยู่ใ นปั จจุบันในระดับปานกลาง โดย
จํานวน 4 คน ตอบในระดับปานกลาง และตอบระดับมาก จํานวน 3 คนและอีก 1 คนตอบใน
ระดับน้ อย
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4.2.9.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged
Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าคิดว่าได้ รับเกียรติจากการ
ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับปานกลางถึงน้ อย โดยผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 4
คน ตอบในระดับปานกลาง และ ตอบในระดับน้ อย จํานวน 4 คน
4.2.9.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าปานกลางและตํ่าคิดว่าได้ รับเกี ยรติจากการใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตรา
สินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลางถึงน้ อย ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าในระดับสูงที่คิดว่าได้ รับเกียรติจากการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
ในระดับมาก
4.2.10 โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านี ้ เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมกับตนเอง
4.2.10.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ าสู ง ส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมในระดับมากที่สดุ โดยจํานวน 6 คน
ตอบในระดับมากที่สดุ จํานวน 2 คน ตอบในระดับมาก
4.2.10.2 กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางคิดว่าตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมในระดับมาก โดยจํานวน 5 คน ตอบ
ในระดับมาก และตอบระดับปานกลาง จํานวน 3 คน
4.2.10.3 ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า คิ ด ว่ า ตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมในระดับปานกลาง โดยผู้ให้ ข้อมูล
จํานวน 4 คน ตอบในระดับปานกลาง และ ตอบในระดับน้ อย จํานวน 2 คน และ ตอบในระดับ
น้ อยที่สดุ จํานวน 2 คน
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4.2.10.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและปานกลางคิดว่าตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ น
ตราสินค้ าที่เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สดุ ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตรา
สินค้ าในระดับตํ่าคิดว่าตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นตราสินค้ าที่เหมาะสมใน
ระดับ ปานกลาง
4.2.11 ความรู้สึกอึดอัดใจ ลําบากใจ หากไม่ มีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านี ้
4.2.11.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลที่ มี ความผูก พันต่อตราสิน ค้ าสูงส่วนใหญ่ มีความรู้ สึก อึดอัดใจ
ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ โดยจํานวน 4
คน ตอบในระดับมากที่สดุ จํานวน 3 คน ตอบในระดับปานกลางและผู้ให้ ข้อมูลเพียงท่านเดียวที่
ตอบในระดับมาก
4.2.11.2 กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางส่ ว นใหญ่ มี
ความรู้สกึ อึดอัดใจ ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปาน
กลางและน้ อยที่สดุ โดยจํานวน 3 คน ตอบในระดับปานกลาง และตอบระดับน้ อยที่สดุ จํานวน 3
คนและอีก 2 คนตอบในระดับมาก
4.2.11.3 ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
กลุ่ม ผู้ให้ ข้อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อตราสิ น ค้ า ในระดับตํ่ า มี ค วามรู้ สึก อึด อัด ใจ
ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับน้ อยที่สดุ โดยผู้ให้ ข้อมูล
จํานวน 6 คน ตอบในระดับน้ อยที่สดุ และตอบในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน และตอบในระดับ
น้ อยจํานวน 1 คน
4.2.11.4 ผลจากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านความผูกพันต่อ
ตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปานกลาง และตํ่า
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เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าปานกลางและตํ่ามีความรู้ สึกอึดอัดใจ ลําบากใจ หากไม่มีตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลางถึงน้ อยที่สดุ ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า มี ค วามรู้ สึ ก อึ ด อัด ใจ ลํ า บากใจ หากไม่ มี ต ราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ในระดับมากที่สดุ
จากคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสามารถสรุ ปภาพรวมได้ ดงั นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่
ให้ คะแนนระดับปานกลางถึงสูงในทุกข้ อ ซึง่ การให้ คะแนนของแต่ละกลุม่ ความผูกพันจะให้ คะแนน
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุม่ ที่มีระดับความผูกพันสูงก็ให้ คะแนนในระดับสูง กลุม่ ที่มีระดับ
ความผูกพันในระดับปานกลางก็ให้ คะแนนในระดับปานกลาง กลุ่มที่มีระดับความผูกพันในระดับ
ตํ่าก็ให้ คะแนนในระดับตํ่า ซึง่ จากคําถามที่ว่า การเลือกใช้ หรื อซื ้อซํ ้าตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่นนมี
ั้
ความสอดคล้ องกันกับระดับความผูกพันของผู้ให้ ข้อมูล กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพัน
สูงก็จะมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่เปลี่ยนตราสินค้ าและเลือกที่จะซื ้อซํ ้า
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันระดับปานกลางก็จะมีความจงรักภักดีในระดับปานกลางจึงทําให้
อาจจะเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอาจจะไม่เลือกที่จะซื ้อซํ ้า ผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความ
ผูกพันระดับตํ่าก็จะมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตํ่าถึงไม่มีเลยจึงทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ง่ายและเลือกที่จะไม่ซื ้อซํ ้า กับกลุ่มที่มีระดับความผูกพันใน
ระดับตํ่าก็ให้ คะแนนในระดับตํ่า โดยคําถามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ คะแนนในระดับปานกลางถึง
ตํ่ามีเพียงข้ อเดียวคือ ความรู้ สึกอึดอัดใจ หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มี
ระดับความผูกพันสูงเป็ นกลุม่ ที่คิดว่ารู้สกึ อึดอัดใจ หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปั จจุบนั
ในระดับมากและปานกลาง ในขณะที่กลุม่ ความผูกพันอื่นให้ คะแนนข้ อนี ้ในระดับปานกลางถึงตํ่า

4.3 ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ซึ่งได้ แก่
4.3.1 ส่วนที่ 1 การเก็บข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และการทําการสื่อสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงในประเทศไทยที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง คือ คุณบุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี ผู้จดั การ
อาวุโสฝ่ ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้
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ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์และการทําการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง
ในประเทศไทยไว้ ดังนี ้
“จริ งๆ ที่ซมั ซุงใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียง (Celebrity) สมัยนี ้ไม่ได้ มีผล เพราะว่าพฤติกรรม
ผู้บริ โภคเริ่ มเปลี่ยน โดยคนกลุม่ ใหญ่ที่ใช้ สมาร์ ทโฟนตามหลักประชากรศาสตร์ ถ้ าแบ่งง่ายๆ จะ
แบ่งออกเป็ นสามกลุม่ กลุม่ ชนชันสู
้ งหรื อกลุม่ บน (Top Tier) กลุม่ ชนชันกลางและกลุ
้
ม่ ชนชันล่
้ าง
ปั จจุบนั นี ้สมาร์ ทโฟนกินไปตังแต่
้ กลุ่มเกือบจะล่างจนขึ ้นไปถึงกลุ่มข้ างบนแล้ ว แต่ประชากรไทย
้ างก็ยงั มีจํานวนมากอยู่ในประชากรไทย อย่างประชากรไทย 70 ล้ านคน ชน
ส่วนใหญ่จริ งๆชนชันล่
ชันล่
้ างมีจํานวนเกินครึ่ง ดังนันก็
้ คือ 50% ขึ ้นไป ที่เรากําลังคุยกันอยู่คือ คนกลุ่มนี ้ ในปั จจุบนั
กรรมเปลี่ยน ดังนันพวกเขาไม่
้
เชื่ออะไรง่ายๆแล้ ว ดังนันนั
้ กแสดงที่มี
การศึกษามีมากขึ ้น ดังนันพฤติ
้
ชื่อเสียงจะมีผลกับสินค้ าที่เป็ น Functional คือ สินค้ าที่เป็ นสินค้ าเทคโนโลยี สินค้ ารถยนต์สินค้ าที่
มีเรื่ องเทคโนโลยีเข้ ามาเกี่ยวข้ อง มีเรื่ องของ Functional Buy เข้ ามา สิ่งเหล่านี ้ เขาต้ องเชื่อก่อนว่า
สิ่งที่เขาจะซื ้อเป็ นของที่ดี เป็ นของที่มีเทคโนโลยีที่ลํ ้าหน้ า การที่นกั แสดงที่มีชื่อเสียงมาพูดจะทํา
หน้ าที่ได้ แค่ทําให้ เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ดังนันการตั
้
ดสินใจซื ้อไม่ใช่แค่มีการตระหนักรู้
แล้ วก็ซื ้อเลยไม่ได้ เป็ นไอศกรี ม แชมพู สบูท่ ี่เราสามารถซื ้อมาลองก็ได้ 20บาท นี่โทรศัพท์เครื่ องหนึง่
ตํ่าๆก็ต้องมีเงิน 5 พัน 6 พันบาทไปจนถึง 2 หมื่นถึง 3 หมื่นบาทดังนันจะซื
้
้อมาลองไม่ได้ ดังนันการ
้
้ ได้ ทําได้ แค่สร้ างการตระหนักรู้ ยงั ไม่ทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ
ตัดสินใจซื ้อแค่ดารามาบอกนันไม่
(Decision) แต่ทําให้ มีความตังใจซื
้ ้อ (Intent) บ้ างนิดหนึง่ ดังนัน้ เขาก็ต้องหาข้ อมูลเพิ่มเติม ดังนัน้
ถึงได้ บอกว่าปั จจุบนั คนไปสนใจเรื่ องดิจิทลั มากขึ ้น พอเขาเห็น เขาก็จะเสิร์ซ (Search) หาข้ อมูล
การหาข้ อมูลก็จะได้ ทงั ้ สองสามแบบ หาข้ อมูลในดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็ นเว็บไซต์พนั ทิป(Pantip)
เฟสบุ๊ค อื่นๆ ก็เช็คข้ อมูลไป ดูรีวิว ดูเว็บไซต์ที่เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับโทรศัพท์ บางคนดูรีวิวของเมือง
นอกด้ วยบางคนฟั งภาษาอังกฤษเก่ง บางคนถามเพื่อน ถามคนที่เรามัน่ ใจว่าน่าจะเป็ นคนที่เก่งใน
เรื่ องของเทคโนโลยีและเป็ นผู้นําทางความคิดเรา เราก็จะสนใจคนแบบนี ้ก็ถามและอันสุดท้ ายก็คือ
้ กแสดงที่มีชื่อเสียงมีผลใน
จะไปที่หน้ าร้ านไปถามพนักงานขาย แล้ วค่อยตัดสินใจซื ้ออีกที ดังนันนั
การตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ ไม่มี 100% แต่ทําให้ เกิดการตระหนักรู้ และแรงกระตุ้นบางอย่างและ
นัก แสดงที่ มีชื่ อเสี ย งมี ส่ว นช่ ว ยในเรื่ องภาพลัก ษณ์ ด้วยทํ า ให้ น่าเชื่ อถื อ ทํ า ให้ แบรนด์ นี น้ ่า ใช้ ”
(บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“สําหรับนักแสดงที่มีชื่อเสียง อย่างที่บอกว่าประชากรศาสตร์ ที่บอกว่าทําไมเปลี่ยนแปลง
มาก ถ้ าเป็ นคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงถึงกลาง (Upper-Middle) คือคนในระดับเอ
ถึงเอลบ (Status A A-) ลงมา แทบจะเป็ นซัมซุงเยอะมากและคนเหล่านี ้เรื่ องของการใช้ นกั แสดงที่
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มีชื่อเสียงทําให้ เกิดการตระหนักรู้แล้ วมีผลมาก แต่คนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงถึงสูง
มาก (Status Super A A+) นักแสดงที่มีชื่อเสียงจะไม่มีผลมาก แต่จําเป็ นต้ องเป็ นคนที่มีความคิด
และมีอิทธิพลทางความคิดกับคนกลุ่มบนจะมีผล ดังนันเราถึ
้
งเลือกคุณโอปอล โอปอลเป็ นคนที่
อาจจะเรี ยกว่าเป็ นผู้นําทางความคิด (Thought Leader) เลยก็ได้ โอปอลเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดกับเรา เขาไม่ได้ เป็ นคนสวย ไม่ได้ เป็ นดาราที่ดงั มากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาทํา ทําให้ เราคิดว่า
้
่เป็ นกลุม่ คนรุ่ นใหม่หรื อเป็ น
คนนี ้มีความคิด มีทศั นคติ แล้ วเราก็จะมีความเชื่อมากขึ ้น ดังนันคนที
คนกลุ่มบนๆ จะเชื่อคนแบบนี ้มากกว่า จะเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนจากนักแสดง คุณชมพู่ก็ยงั น่ารัก
เหมือนเดิม แต่เราเปลี่ยนในเรื่ องของความคิดขึ ้นมา สําหรับคุณชมพู่เราก็ยงั รับรู้ ว่าเธอเป็ นผู้นํา
แฟชั่น (Fashionista) แต่ คุณ โอปอลเป็ นผู้นํ า ทางความคิด เพราะว่ า เขาเป็ นคนที่ มี ค วามคิ ด ”
(บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“สิ่งที่ ซัมซุงทํ าจะเห็ นว่าแบรนด์ เราจะแตกต่างจากอีกค่ายหนึ่งมากขึน้ เรื่ อยๆ คนที่ ซือ้
แบรนด์อีกค่ายหนึ่ง อาจจะเป็ นแค่ผ้ ตู าม (follow) มาจากเมืองนอก แบรนด์อาจจะดูเก๋ดทู นั สมัย
แต่ไม่มีความคิด ไม่มีทศั นคติอะไร เขาไม่ได้ สื่อสารโดยตรงกับคนไทย แต่ซมั ซุงมุ่งสื่อสารโดยตรง
กับคนไทย เวลาเราจะชอบใคร ต้ องหน้ าตาดี บุคลิกภาพดี แต่ต้องมีความคิดด้ วย ยกตัวอย่าง จะ
ชอบผู้ชายสักคน เขาต้ องเป็ นคนที่มีบคุ ลิก หน้ าตารวมถึงความสามารถในแง่ของความคิด เราก็จะ
รู้ สึ ก ว่ า ผู้ ชายคนนี เ้ ป็ นผู้ ชายที่ น่ า คบและนั่ น คื อ ทั ง้ หมดที่ เ ราทํ า ของซั ม ซุ ง ในปั จจุ บั น ”
(บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั กลยุทธ์ ที่เราใช้ แรกๆ เราต้ องทําให้ คน
“สําหรับกลยุทธ์ ที่ซมั ซุงใช้ ตงแต่
รู้สกึ ว่าสินค้ าเราเป็ นสินค้ าเทคโนโลยีที่ลํ ้าหน้ าที่สดุ เอาสมองซีกขวาให้ เขารู้ สกึ ว่า เทคโนโลยีของ
ุ สมบัติที่ตอบรับความต้ องการ ดังนันช่
้ วงเวลาที่ผ่านมาจะให้ ร้ ู
เรามันลํ ้าที่สดุ มีเทคโนโลยีที่ดี มีคณ
เลยว่า ซัมซุงมีลกู เล่นใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ มาเสมอ จนกระทัง่ เวลาเราทําวิจยั คนที่เป็ นสาวกอีก
ค่ายหนึ่ง เขาก็ยอมรับว่า ก็โอเคนะก็ไม่ได้ ว่าอะไร ก็เก่ง ก็ร้ ู แต่ก็ยงั ไม่ใช้ แต่บางคนที่ยอมรับและก็
เปลี่ยนมาใช้ แล้ วก็เยอะเหมือนกัน เพราะสิ่งที่ผมว่าทุกคนไม่อยากเป็ นคนที่ล้าหลัง เราอยากเป็ น
คนที่มีความสามารถ เราอยากได้ รับการยอมรับแบบนัน้ ดังนันอะไรก็
้
ตามที่ถกู รับรู้ ว่าดี เก่ง ก็ควร
จะอยู่กบั เรา ดังนันคนก็
้
จะเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงมากขึ ้นแต่ถ้าคนบางคนที่คิดว่าฉันไม่ใช่อย่างนัน้ ยัง
อยากเก๋ ไก๋ อาจจะยังไม่สนใจก็ ได้ ดังนัน้ เรายัง ไม่ได้ ทิง้ เรื่ องนัน้ เราก็ ทําในเรื่ องของบุคลิกของ
แบรนด์อย่างที่ทําแคมเปญ (Campaign) เรื่ องของการใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียง เราก็ร้ ูสกึ ว่าสามารถ
ยกภาพลักษณ์ ของเราขึ ้นมา ความสามารถ ความเก่งก็ออกมาเรื่ อยๆ” (บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี ,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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“กลยุทธ์ การตลาดของซัมซุง มีหลักง่ายๆ อยู่ 3 คํา คือ Who What และ How Who คือ
ก่อนอื่นเราต้ องกําหนดกลุม่ เป้าหมายก่อนว่า เราจะสื่อสารกับใคร เราจะขายสินค้ าของเราให้ ใคร
เราต้ องดูว่า ใครคนนันในแง่
้
ของมีจํานวนมากพอหรื อใหญ่พอที่จะทําธุรกิจด้ วย ขายของให้ ด้วย
หรื อเปล่า พอเราได้ จํานวนคนๆ นี ้เราก็ต้องให้ คําจํากัดความ เขาออกมาว่าเขาเป็ นคนแบบไหน
เป็ นใคร เข้ าใจความต้ องการของเขา เข้ าใจความต้ องการลึกๆ (Insight) ของเขา พอเราเข้ าใจตรงนี ้
แล้ ว พอเราเข้ าใจเสร็ จ เราถึงได้ พฒ
ั นามาเป็ น What ก็คือ พอเรารู้ว่าเขาชอบอะไร เขาไม่ชอบอะไร
เขาขาดอะไรอยู่ เขามีวิถีชีวิตหรื อการใช้ ชีวิตแบบไหน สิ่งที่เราจะเป็ น What ก็คือเราจะเอาอะไรไป
ตอบสนองความต้ องการของเขาตรงนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าก็ดี การสื่อสารที่จะสื่อถึงเขาก็ดี ดังนัน้
What ของเราก็คือข้ อความ (Message) ที่เราจะคุยกับเขา การสื่อสารอย่างเช่น โอปอลล่าสุด ซึง่ มี
การพูดเรื่ องการเปลี่ยนแบรนด์ช่วงนีเ้ ป็ นช่วงที่จะเปลี่ยนละนะแล้ วคุณจะดีใจที่คุณยอมเปลี่ยน
ข้ อความนี ้ไปกระทุ้งกระแทกใจของผู้ใช้ เพราะว่าตอนนี ้ทุกคนอยูใ่ นช่วงสัน่ ไปหมด ต้ องลองละมังนี
้ ่
ถึงเวลาแล้ วล่ะ นี่ละ่ คือ What หรื อข้ อความที่เราสื่อสารออกไป สุดท้ ายคือ How ก็คือเรื่ องสื่ออย่าง
ที่เคยบอก พอเรารู้ ว่า Who คือใคร เรารู้ แล้ วว่าเราจะสื่ออะไรแล้ วเราอยากพูดอะไร เราจะเข้ าถึง
(Reach) เขาได้ อย่างไร ก็คือที่ชดั เจนคือสื่อโทรทัศน์กบั ทีวีดจิ ิทลั หลักๆ เลย อย่างอื่นนี่แทบจะไม่ใช้
เลย น้ อยมาก แต่ก็ ยัง ใช้ อยู่น ะไม่ได้ ไม่ใช้ แต่ก็ น้ อย ก็ แบ่ง เป็ นส่ว นๆ” (บุญสื บ จันทร์ แจ่ มศรี ,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“สําหรับทีวี สมัยนี ้มีทีวีดิจิทลั ด้ วย เราก็ยงั ยึดที่เรตติ ้ง (Rating) เป็ นหลัก เดี่ยวนี ้ไม่มีแล้ ว
ฟรี ทีวีกับดิจิทลั ทีวี เรตติ ้งใครดีกว่ากันก็ซื ้ออันนัน้ ซื ้อช่วงเวลาที่มีผ้ ชู มรับชมมากที่สดุ (Prime
Time) แล้ วสื่อออนไลน์จะใช้ เฟซบุ๊คในการเข้ าถึง เพราะเฟซบุ๊คก็เกือบ 20-30 ล้ านคน คนไทยที่ใช้
เฟซบุ๊ค เราก็ใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสื่อโซเชียลหลักในการเข้ าถึง โดยเราก็จะเลือกจากอายุ สถานภาพ เพศ
(by Age Range by Status by Sex) เลือกได้ หมด ส่วนเว็บไซต์มีการทํารี วิวเพื่อโพสต์ตลอดเวลา
พูดคุยกับพวกทําคอน
เรามีการซื ้อพวกคําค้ นในกูเกิ ้ล (Google Search Ad Network) ทังหลาย
้
เท้ นท์ (Content) เพื่อจะมาออนแอร์ ในยูทปู ในขณะเดียวกันก็จะเอาไปตามเว็บพอร์ ทลั (Web
Portal) ต่างๆ หรื อกระทัง้ เว็บไซต์ ที่เป็ นเว็บไซต์ โทรศัพท์
ก็ ทํา ให้ เรามั่น ใจได้ ว่า เราต้ องมี
กลุม่ เป้าหมายเห็น มีการตระหนักรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) คือที่เราทําส่วนใหญ่ก็จะดูรีวิว
ดูคอนเท้ นท์ วิดีโอ พวกสอนวิธีใช้ ต่างๆ อ่านเปรี ยบเทียบ มีไวรัลคลิปเป็ นวิดีโอคลิป มียทู ปู เป็ น
ของเราเองคือ Samsung Mobile Thailand มีเฟซบุ๊คที่เป็ น Official ก็คือ Samsung Mobile
Thailand ฐานสมาชิกเราในเฟซบุ๊คก็ 3 ล้ านกว่าคน ในยูทปู ก็ 3 ล้ านกว่าคน สําหรับ subscriber
นะ” (บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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“สําหรับสื่อที่ใช้ ช่วงแรกมาจนถึงปั จจุบนั เดี๋ยวนี ้เปลี่ยนไปเยอะนะการใช้ สื่อ เมื่อก่อน เรา
แบ่งงบประมาณออกมา TVC จะ Dominate Campaign นันประมาณ
้
15% ของงบประมาณที่มี
เช่นมีงบ 100 บาท ก็ใช้ 15 แล้ ว เมื่อก่อนเราใช้ 35 บาทก็จะเป็ นบิลบอร์ ดบ้ าง หนังสือพิมพ์บ้าง
วิทยุบ้าง แต่วนั นี ้ไม่ใช่แล้ วกลายเป็ น 50% ยังเป็ นโทรทัศน์แต่เกือบ 40% จะเป็ นดิจิทลั โซเชียล
มีเดีย (Social Media) เว็บพอร์ ทอล (Web Portal) Search Trend ในเรื่ องของคําค้ นในเว็บไซต์กู
เกิ ้ล (Google Keyword) เปลี่ยนไปแล้ ว การเลือกใช้ สื่อเปลี่ยนไป คือยังคงใช้ ทกุ สื่อแต่น้อยลงเลย
60:40 ที่เหลือ 10 ก็ใช้ กบั สื่ออื่นๆ หนังสือพิมพ์ก็อยู่ใน 10% นัน้ คือใช้ น้อยมากพฤติกรรมผู้บริ โภค
เปลี่ยนไปส่วนในอนาคตอันใกล้ เราคงทําไปทิศทางใกล้ เคียงเดิม ยังคงสร้ างแบรนด์ ซัมซุง เท่ คูล
และมีความคิดที่ดี ตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีความเจ๋ง มีเทคโนโลยีที่รองรับ มีฟังก์ชนั ที่รองรับการใช้ ชีวิต
ของเราในปั จจุบนั ทําให้ เราเก่งขึ ้นกว่าเดิม ถ้ าคุณยิ่งใช้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนแล้ วทําให้ คณ
ุ ประสบ
ความสําเร็ จได้ โทรศัพท์ช่วยได้ จริ งๆ วันนี ้หากคุณหลงทาง คุณทําอย่างไร ใช้ Google Maps เป็ น
ไหม ถ้ าคุณใช้ เป็ น คุณก็เหนือกว่าใครๆ อีกหลายคน ข้ อมูลต่างๆ ความรู้ขา่ วสารต่างๆอยูใ่ นมือคุณ
หมดแล้ วดังนันต้
้ องใช้ สมาร์ ทโฟนให้ ค้ มุ อย่าซื ้อสมาร์ ทโฟนมาแค่ความสวยงามและก็วางบนโต๊ ะ
เท่ๆ นี่ก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่ซมั ซุงพยายามสร้ าง ฟี เจอร์ (Feature) ที่มากกว่าคนอื่น จุดแนวคิดนี ้มันเป็ น
แนวคิดหลักของ Global Brand Idea มาจากคําว่า Accelerate Discover และ Possibility เรา
้
เชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะหาเจอหรื อเปล่า ดังนันเวลาเรา
จะผลิตผลิตภัณฑ์หรื อคิดอะไรออกมาต้ อง Accelerate คือช่วยให้ คนใช้ ค้นพบความสามารถ หรื อ
Possibility ในตัวให้ เร็ วขึ ้นกว่าเดิม ดังนันทุ
้ กวันนี ้ถ้ าคุณชอบอะไรแล้ วเป็ นความชอบของคุณจริ งๆ
ุ ชอบ ผลักดันตัวเองไปให้ สดุ แล้ วโทรศัพท์ของเรา Samsung
คุณต้ องผลักดัน ไปให้ สดุ ในสิ่งที่คณ
Galaxy จะช่วยให้ คุณไปตรงนัน้ ให้ พบ จะเห็นได้ ว่ามีอาชีพเกิดใหม่เยอะสําหรับคนเจนวาย
(Generation Y) เพราะคนเหล่านัน้ เขาพบความสามารถของเขาเรื่ องนันๆ
้ ถ้ าไม่ใช่ความสามารถ
ของเขาจริ งๆ อีกสักพักเขาก็จะไม่ประสบความสําเร็ จ แต่ถ้าเป็ นความสามารถของเขาจริ งๆ เขาก็
จะประสบความสําเร็ จ สมาร์ ทโฟนเป็ นส่วนที่จะช่วยเขาแน่นอน มีแม่ค้าออนไลน์หลายคน เขาก็ตดิ
กาแล็คซี่ โน้ ตแล้ วเหมือนกัน เพราะว่ามีปากกา เขาก็เขียนราคา รู ปนี ้เสื ้อตัวนี ้ ราคา 4,500 เขา
เขียนลงไปเลยแล้ วก็สง่ ให้ ลกู ค้ า ไม่ต้องมานัง่ รอ โดยเฉพาะฟั งก์ชนั ที่แชร์ รูปแบบที่เราสามารถลาก
รูปลงไลน์ (Line) ได้ เลยที่จะเป็ น Killer Feature ที่กําลังมา ใครได้ ก่อนรู้ก่อนก็ประสบความสําเร็ จ
ก่อน ใครรู้ ที หลังยังสวยงามอยู่ ใช้ โทรศัพท์ เพื่อความสวยงามลูกเดียวก็จะเสียดายในอนาคต”
(บุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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เนื่องจากทางบริ ษัทแอปเปิ ล้ เซ้ าธ์ เอเชีย (ประเทศไทย) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์
และการทําการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟน ทางผู้วิจยั
จึงได้ ทําการนําบทสัมภาษณ์ของ อลิสนั จอห์นสัน (Allison Johnson) อดีตรองประธานฝ่ าย
้ ปี 2005 ถึงปี 2011 โดยเป็ นส่วน
การตลาดของบริ ษัทแอปเปิ ล้ ที่ได้ ทํางานกับแอปเปิ ล้ มาตังแต่
สําคัญในการออกสินค้ า 2 ชิ ้นสําคัญของแอปเปิ ล้ คือ ไอโฟน และไอแพด (iPad) ที่ได้ ให้ สมั ภาษณ์
เกี่ยวกับสตีฟ จ๊ อบส์ (Steve Jobs) อดีตประธานบริ หารบริ ษัทแอปเปิ ล้ และการทําการตลาดของ
้ นเหมือนเครื่ องมือ
ตราสินค้ าแอปเปิ ล้ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึง่ สามารถสรุปได้ วา่ สตีฟ จ๊ อบส์ นันเป็
ในการออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอปเปิ ล้ และส่วนสําคัญของความสําเร็ จของแอปเปิ ล้ คือ กลยุทธ์
การให้ ข้อมูล แอปเปิ ล้ ไม่ใช่แค่ขายของ การไม่เอาการขายเป็ นที่ตงั ้ แต่ใช้ การให้ ความรู้ ให้ ข้อมูล
กับผู้บริ โภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แทน โดยให้ ข้อมูลว่า ทําไมต้ องมีอุปกรณ์ นี ้ อุปกรณ์ นี ้จะช่วย
พัฒนาชีวิตอย่างไร โดยแอปเปิ ล้ จะพยายามที่จะทําให้ แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการขายของ
กับการให้ ข้อมูล โดยพยายามสื่อว่า การตลาดไม่เหมือนกับการขาย ซึง่ ความคิดที่จะให้ ข้อมูล กับ
ผู้บริ โภคดีกว่าการพยายามขายซึง่ ก็ตรงกับแนวคิดของแอปเปิ ล้ ที่ว่า มุ่งเน้ นที่จะผลิต สินค้ าที่ดี
ที่สดุ และให้ ผลิตภัณฑ์ขายตัวเอง และประกอบกับความพยายามเข้ าถึงผู้บริ โภค ซึง่ ดีกว่าการทํา
การตลาดทัว่ ไป ดังนัน้ สตีฟ จ๊ อบส์ จึงเน้ นที่ตวั สินค้ า และจะเก็บความลับของผลิตภัณฑ์ที่จะออก
ใหม่ โดยจะไม่เปิ ดเผยจนกว่าผลิตภัณฑ์จะพร้ อมจริ งๆสําหรับผู้บริ โภค ดังนันการประกาศเปิ
้
ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่สําคัญและเป็ นสิ่งที่สตีฟ จ็อบส์ ให้ ความสําคัญและ
กระตือรื อร้ นมากและสร้ างความโดดเด่นให้ กบั สินค้ าของแอปเปิ ล้ (Campbel, 2014)
4.3.2 ส่วนที่ 2 การเก็บข้ อมูลเชิงลึกที่ได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนตราสินค้ าภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวนทังสิ
้ ้น 24 คน ดังต่อไปนี ้
4.3.2.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers) จํานวน 8 คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 4.01-5.00 ดังต่อไปนี ้
1) คุณอนิรุทธ์ จารึกธรรม
อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
2) คุณปริณวุฒิ สนธิรักษ์
อาชีพ นักศึกษา อายุ 24 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าไอโฟน
3) คุณณัฐนันท์ เตชะรัตนะรุ่งเรื อง
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อาชีพ รับจ้ าง อายุ 30 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
4) คุณพรรณวดี จันทร์ แย้ ม
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 28 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าไอโฟน
5) คุณวนิดา จิรโพธิ์ทอง
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 40 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
6) คุณนัฐตา รักษาวัย
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 30 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าแบล็คเบอรี่ เป็ นตราสินค้ า
ไอโฟน
7) คุณกุลธิดา สุขเกษม
อาชีพ นักศึกษา อายุ 18 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าไอโฟน
8) คุณอนุสรา นารัตน์
อาชีพ นักศึกษา อายุ 26 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
4.3.2.2 กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ปานกลาง
(Engaged Customers) จํานวน 8 คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 3.01-4.00
ดังต่อไปนี ้
1) คุณสุธิดา ถาวรสุทธิ์
อาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน อายุ 25 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าไอโฟน
2) คุณประภัสสร สิเนหะวัฒนะ
อาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน อายุ 27 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโซนี่เป็ นตราสินค้ าไอโฟน
3) คุณณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 31 ปี
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เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
4) คุณณิธิดา สุขสุทธิ
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 26 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
5) คุณปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 32 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
6) คุณพิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 30 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ า
ไอโฟน
7) คุณพีรนุช จําเนียรพรม
อาชีพ รับราชการ อายุ 30 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
8) คุณนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
อาชีพ นักศึกษา อายุ 25 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าเอช ที ซี (HTC) เป็ นตรา
สินค้ าไอโฟน
4.3.2.4 กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า (Disengaged)
จํานวน 8 คน ซึง่ จากคําถามคัดกรองมีช่วงคะแนนระหว่าง 2.01-3.00 ดังต่อไปนี ้
1) คุณพงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 35 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าโนเกีย
2) คุณรักพงศ์ โสมา
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 29 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าออปโป้
(Oppo)
3) คุณสุวะ ปุญสิริ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 25 ปี
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เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นตราสินค้ าอัลคา
เทล (Alcatel)
4) คุณนครินทร์ พลายพูล
อาชีพ นักศึกษา อายุ 21 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าโซนี่
5) คุณทิชานันท์ ยสสมบัติ
อาชีพ พนักงานราชการ อายุ 35 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโมโตโรล่า (Motorola) เป็ น
ตราสินค้ า ซัมซุง
6) คุณรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์
อาชีพ รับราชการ อายุ 31 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าโนเกียเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
7) คุณณัฐวุฒิ พุม่ สงวน
อาชีพ วิศวกร อายุ 32 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
8) คุณศาสตรา ศรี วะรมย์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อายุ 25 ปี
เปลี่ยนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนเป็ นตราสินค้ าซัมซุง
โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ตามคําถามในการสัมภาษณ์ได้ ดังต่อไปนี ้
4.3.3 ปั จจัยทางด้ านราคา (Price) และค่ าใช้ จ่ายในการเปลี่ยน (Switching Cost)
4.3.3.1 ปั จจัยด้ านราคาต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงทัง้ 7 คน เห็นสอดคล้ อง
กันว่าปั จจัยด้ าน ราคามีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งราคาของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้ องสอดคล้ องและเหมาะสมกับคุณภาพหรื อคุณสมบัติที่ได้ โดยสามารถสรุ ป
ได้ ดังต่อไปนี ้
“มีผล เพราะว่าราคาถ้ าราคาอยู่ในระดับสูง คุณภาพ แอปพลิเคชัน่ เครื่ อง
น่าจะดีกว่าราคาถูก ถ้ าราคาถูกเกินไป ราคาประมาณ 3-4 พันบาท คือยังไม่ตอบโจทย์ ถ้ าราคา
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แพงเกินไปก็เกินกําลังที่จะซื ้อ ตัดสินใจซื ้อที่ราคากลางๆ คือ ราคาสูงกว่า 5 พันบาทแต่ไม่เกิน 1
หมื่นบาท” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“มีผล เพราะว่าราคาสูงบ่งบอกถึงคุณภาพ แบรนด์ที่เป็ น hi-end ถ้ า
ราคาถูก ทําให้ คดิ ว่าคุณภาพอาจจะตํ่า ทําให้ ตอบสนองความต้ องการได้ ไม่ครบ ยอมที่จะจ่ายแพง
กว่า” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ราคามีส่วนนะ เพราะเวลาที่จะซื ้อ ปั จจัยแรกๆ ที่คิดถึงก็คือ ราคา ซึ่ง
ต้ องประกอบกับคุณภาพ และคุณสมบัติด้วย ถ้ าราคาไม่แพงมาก ก็ต้องดูว่าราคาเหมาะสมกับ
คุณสมบัติตรงกับที่ต้องการหรื อไม่ แต่ถ้าราคาสูงหน่อย แต่คณ
ุ สมบัติตรงกับที่ต้องการ และไม่ได้
สูงเกินไปที่จะจ่ายได้ ก็จะซื ้อ คิดว่าซัมซุงจะมีผลิตภัณฑ์ที่คอ่ นข้ างหลากหลายรุ่น หลากหลายราคา
ส่วนตัวคิดว่า ราคาค่อนข้ างสมเหตุสมผลกับแต่ละรุ่น” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง, สัมภาษณ์, 11
กุมภาพันธ์ 2558)
“มีส่วน ถ้ าราคาแพงกว่าเดิม แต่เรามีกําลังซื ้อมากขึ ้น ราคาสูงฟั งก์ชนั
มากขึ ้น ก็ค้ มุ ค่าที่ยอมจ่าย ถ้ าราคาถูกเกินไป ก็จะเปรี ยบเทียบกัน ฟั งก์ชนั จะน้ อยกว่า ถ้ าราคาถูก
ไป จะไม่มนั่ ใจในคุณภาพ คิดว่าไม่น่าเชื่อถือ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์
2558)
“มีผล เพราะคิดว่าซัมซุงราคาถูกกว่า วิธีการใช้ งานก็ง่ายกว่า อีกทัง้ ใช้
งานสะดวกกว่ า ไอโฟนที่ เ คยใช้ ราคาทํ า ให้ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย น เพราะซื อ้ ในราคาที่ ถูก กว่ า และ
ตอบสนองการใช้ งานได้ ดีกว่าด้ วย” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มี ผล ราคาต้ องอยู่ใ นระดับที่ สามารถซือ้ ได้ ถ้ า ราคาถูกมากๆแล้ วได้
ฟั งก์ชนั ที่ต้องการด้ วย ก็เปลี่ยน อาจกลัวว่าคุณภาพไม่ดี แต่ก็จะลองใช้ ก่อน ถ้ าราคาสูงเกินไป จะ
คิดว่าดีจริ งหรื อ จะได้ ใช้ ค้ มุ กับราคาที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน
2558)
“มีผลมาก เพราะว่า ฟั งก์ชนั บางตัวจะคล้ ายกัน ใช้ แทนกันได้ ราคาก็เลย
มีผล รู้สกึ ว่าราคาถูกอาจลดฟั งก์ชนั อื่นๆลง ทําให้ ราคาถูกลงเลยแตกต่างกันมาก มุมมองของเรา
คือ ที่ราคาสูง อาจจะเป็ นเพราะเพิม่ ฟั งก์ชนั มาให้ ซึง่ บางครัง้ ก็ไม่ได้ ใช้ เลยทําให้ ราคาเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่
ส่วนใหญ่จะใช้ งานไม่ครบเลยเปลี่ยนมาใช้ รุ่นที่ราคาตํ่ากว่า” (อนุสรา นารัตน์ , สัมภาษณ์ , 8
พฤษภาคม 2558)
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กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงเพียงหนึ่งคนเท่านันที
้ ่เห็น
ว่าปั จจัยด้ าน ราคามีไม่ผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะเชื่อมัน่
และมัน่ ใจใน ตราสินค้ า ปั จจัยด้ านราคาจึงไม่ได้ มีสว่ นสําคัญ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ราคาไม่มีผลค่ะ ปกติจะดูว่าคุณสมบัติ คุณภาพมากกว่า เพราะเชื่อมัน่
ว่าคุณภาพของไอโฟนดี จึงได้ ตดั สินใจเปลี่ยน ไม่ได้ สนใจที่ราคาเป็ นหลัก ถ้ าชอบแบรนด์ไหน คิด
ว่าดีก็เปลี่ยน” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง 7 คน มี
ความเห็ น สอดคล้ องกั น ว่ า ปั จจั ย ด้ านราคามี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้ องสอดคล้ องและเหมาะสมกับคุณภาพหรื อ
คุณสมบัตทิ ี่ได้ อีกทังราคาต้
้
องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เกินกําลังซื ้อ
“มีผลด้ วยอย่างหนึง่ เพราะปกติถ้าใช้ แบรนด์เดิมแล้ วอยากจะเปลี่ยนใหม่
ก็ ต้ อ งไม่ แ พงจากเดิ ม มากไป แล้ ว ก็ ต้ อ งผ่ อ นได้ ผ่ อ นไหว คื อ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ในการเลื อ กซื อ้
เหมือนกัน ถ้ าราคาสูงเกินไปก็ ต้องพิจารณาด้ วยว่าคุณสมบัติของโทรศัพท์ สอดคล้ องกับราคา
หรื อไม่ ถ้ าราคาสูงมาก แต่แค่แบรนด์ก็ไม่ได้ จงู ใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์,
1 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะว่าถ้ าราคาสูงมากอาจจะจ่ายไม่ไหว อย่างกรณีที่บางแบรนด์
ตังราคาสู
้
งเกินไป ก็ต้องมาพิจารณาลงลึกลงไปว่า คุณสมบัติทําอะไรได้ บ้างสมราคาหรื อไม่ ถูก
เกิ น ไปก็ ต้องดูว่าเราใช้ งานขนาดไหน เพราะว่าราคาตํ่า คุณสมบัติก็จะน้ อยกว่า” (ประภัสสร
สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลค่อนข้ างมาก ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ ไอโฟน 6 ไอโฟน6 พลัส แต่
คิดว่าราคาสูงเกิ นไปเมื่ อเที ยบกับคุณสมบัติที่ให้ มา ราคาไม่สมเหตุสมผล เพิ่มจากรุ่ น เก่า มา
เล็กน้ อย คิดว่าราคาซัมซุงถือว่าค่อนข้ างสูง แต่เทียบกับคุณสมบัติที่ใหม่ๆ เพิ่มเข้ ามาเยอะ ทํางาน
ได้ หลากหลายกว่า ก็คดิ ว่าคุ้มค่า” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ตอนเปลี่ ย นก็ ไ ม่ ไ ด้ ดู เ รื่ อ งราคา ถ้ าจ่ า ยไหวก็ ซื อ้ ปกติ ดูคุ ณ สมบัติ
มากกว่า แต่ถ้าราคาแพงเกินไปก็คงไม่ซื ้อ ถ้ าราคาแพงเกินไปเมื่อไปเทียบกับแบรนด์อื่นที่ได้
คุณสมบัตเิ ท่ากัน ก็ถือว่าแพงเกินไป (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
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“มีผล เลือกที่ราคาไม่แพงมากเกินไป ถ้ าราคาตํ่าเกินไปแบบราคาไม่ถึง
หมื่น รู้ สึกใช้ ไปแล้ วมันจะค้ าง พังง่ายกว่า ใช้ งานได้ ไม่นาน ถ้ าใช้ ได้ ก็อาจจะไม่ดี ก็จะดูราคาสูง
ขึ ้นมาหน่อย ถ้ าแพงไป รู้ สกึ ว่าไม่ค้ มุ ค่า แค่เพิ่มหน่วยความจําขึ ้นมาแล้ วราคาสูงขึ ้นเป็ นสามหมื่น
ก็ไม่ซื ้อ” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล แต่ไม่ได้ มากที่สดุ จะเอามาจัดลําดับดู โดยจะดูคณ
ุ สมบัติก่อนสัก
3รุ่ น แล้ วก็มาเทียบราคาทีหลัง ราคาสูงเกินไป ส่วนตัวจะมองว่าแพงไป แต่ถ้าตํ่ามากก็ต้องดูว่า
ทําไมราคาถูก อาจจะศูนย์บริ การไม่มีหรื อเปล่า หรื ออาจจะเกี่ยวกับส่วนต่างเวลาขายเครื่ องจะได้
น้ อยหรื อเปล่า” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วนสําคัญ ถ้ าได้ คณ
ุ ภาพที่เท่ากันแต่ราคาถูกกว่า ก็เป็ นเหตุผลที่
เปลี่ยนมาใช้ ซัมซุง คิดว่าระบบแอปพลิเคชันก็สมเหตุสมผล แต่ถ้าพิจารณาจากวัสดุคิดว่าราคา
แพงไป เมื่อเปรี ยบเทียบกับไอโฟนวัสดุจะดีกว่า” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม
2558)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าระดับปานกลางเพียงหนึ่งคน
เท่านัน้ ที่เห็นว่าปั จจัยด้ านราคามีไม่ผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่
เพราะสนใจเรื่ องคุณภาพของสินค้ ามากกว่า ถ้ าคุณภาพดีก็ราคาเท่าใดก็ พร้ อมที่ จะจ่าย โดย
สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่ได้ ถือเป็ นสาระสําคัญ เพราะปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์ ราคาพอๆกัน คิดว่า
ราคา ไม่ได้ สําคัญมาก ส่วนตัวจะวัดราคากับคุณภาพของสินค้ ามากกว่า ถ้ าเกิ ดราคาแพงแต่
สมเหตุสมผลก็จะซื ้อ” (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าทัง้ 8 คนมี
ความเห็นว่าปั จจัยด้ านราคามีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ ราคา
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้ องสอดคล้ องและเหมาะสมกับคุณภาพหรื อคุณสมบัติที่ได้ รวมถึงราคา
ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เกินกําลังซื ้อ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“มีสว่ น ปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์ออกมาคุณสมบัตใิ กล้ เคียงกัน ก็ต้องมาวัดกันที่
ราคา แบรนด์ไหนราคาถูกที่สดุ ก็ตดั สินใจเลือกเอารุ่ นนันและดู
้
ประกอบกับฟั งก์ชนั ของโทรศัพท์
ควบคู่กัน ไป ถ้ าราคาตํ่ า ไป ก็ จ ะมากับ คุณ สมบัติ กับ วัส ดุที่ ล ดลง” (พงษ์ พ ฤทธ์ หนูต ระกูล ,
สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
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“มี ส่ ว น บางแบรนด์ ร าคาสู ง เกิ น ไปกั บ อี ก ยี่ ห้ อที่ ใ กล้ เคี ย งกั น ใช้ ได้
เหมือนกัน แต่ว่าราคาจะสูงกว่า ก็เป็ นทางเลือกที่ไม่น่าจะซื ้อ อย่างแบรนด์ไอโฟนติดตลาดก็จะ
แพงกว่า แต่ก็ไม่ร้ ูวา่ คุณสมบัตจิ ะดีกว่าหรื อเปล่า” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะปกติจะใช้ โทรศัพท์ ราคาไม่เกินหมื่นบาท ก็แล้ วแต่แบรนด์
ถ้ า เป็ นแบรนด์ ต ลาด อย่า งไอโฟน โซนี่ พวกนี ร้ าคาจะสูง ถ้ า เที ยบตามราคาเครื่ อ งจะสูง กว่า
คุณสมบัตทิ ี่ได้ เพราะจะมีคา่ แบรนด์ด้วย” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลมาก เพราะว่าอยากได้ โทรศัพท์ราคาถูก ไอโฟนราคาแพงเกินไป
ราคาสูงไปก็ซื ้อยาก ราคาถูกเกินไปก็คิดว่าคุณภาพไม่ดี” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์ , 15
กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล คือจะดูราคาเป็ นหลัก คือราคาจะเลือกที่ไม่สูงมาก จะดูฟังก์ ชัน
ของโทรศัพท์พอใช้ ได้ และเหมาะสมกับราคา ถ้ าราคาสูงเกินไป รู้ สกึ ว่าฟั งก์ชนั คุณภาพอาจจะสูง
โดยเราอาจจะไม่จําเป็ นต้ องใช้ ขนาดนัน้ ส่วนราคาที่ตํ่าเกินไป คิดว่าคุณภาพอาจจะไม่ดี ใช้ งานไป
อาจจะพังได้ ง่าย” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ค่อนข้ างมีผลมาก ถ้ าราคาสมกับคุณภาพ ก็พอใจที่จะลงทุนเปลี่ยนตรา
สินค้ าใหม่ ส่วนตัวคํานึงถึงฟั งก์ชนั ก่อน ก่อนจะดูราคา ถ้ าถูกเกินไป ของถูกและดีไม่มี ถ้ าโทรศัพท์
ราคาตํ่าไปแต่ฟังก์ชนั ครบด้ วย ก็ต้องมองว่าตราสินค้ าแข็งแรงหรื อไม่ วัสดุทําจากอะไร ใช้ งานแล้ ว
เสถียรหรื อไม่” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีสว่ น ถ้ าราคาไม่ตา่ งกันมากระหว่างแบรนด์ ก็ดทู ี่ฟังก์ชนั การใช้ งาน ถ้ า
ราคาไม่แพงมากก็ตดั สินใจง่าย แต่ถ้าแพงมากก็ต้องดูเรื่ องฟั งก์ชนั ว่าคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนหรื อไม่ ถ้ า
ถูกไป ราคาสะท้ อนว่าโทรศัพท์มีในคุณภาพระดับไหน อย่างเครื่ องถูกก็จะไม่มีบางฟั งก์ชนั ” (ณัฐ
วุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“มีผลนะ ซัมซุงราคาก็สงู นะ แต่เมื่อเทียบกับฟั งก์ชนั และการใช้ งานที่ง่าย
ก็สมเหตุสมผล” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ กล่าวคือ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลมีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าปั จจัยด้ านรา
คามีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่

165
4.3.3.2 การที่ต้องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ตราสินค้ าและวิธีใช้
สินค้ าใหม่ทงหมดมี
ั้
สว่ นทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า สูง นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ทัง้ 6 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การที่ต้องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ า
ใหม่ทงหมด
ั้
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่าการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมดนั
ั้
น้ เป็ นสิ่งที่จําเป็ นต้ องศึกษาหา
ข้ อมูลอยู่แล้ ว อีกทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่นนั ้ ในปั จจุบนั สามารถค้ นหาได้
ง่าย ไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ของใหม่ต้องเรี ยนรู้ เป็ นธรรมดา ต้ องเรี ยนรู้ ศึกษาให้ เข้ าใจ” (อนิรุทธ์
จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ปั จจุบนั เรี ยนรู้ ง่าย ตามอินเทอร์ เน็ตสามารถดูได้ ว่าคุณสมบัติต่างๆ ทํา
อะไรได้ บ้าง ทําอย่างไร” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“เวลาหาข้ อมูล คิดว่าไม่เสียเวลา ถ้ าต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ าใหม่ ก็ต้อง
หาข้ อมูลใหม่” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิดว่าไม่ลําบาก ไม่เสียเวลา ปั จจุบนั หาข้ อมูลได้ ง่ายจากอินเทอร์ เน็ต”
(พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“ส่วนตัวคิดว่าเป็ นเรื่ องที่จะต้ องเรี ยนรู้ อยู่แล้ ว ไม่ว่นุ วาย คิดว่าเราก็ได้ มี
โอกาสเรี ยนรู้ เพิ่มไปด้ วย ยิ่งถ้ าเป็ นสิ่งที่ดีกว่าเดิม การเรี ยนรู้ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องทําอยู่
แล้ ว” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“ทุกอย่างก้ อต้ องเรี ยนรู้ ใหม่ ถ้ าเราเริ่ มที่จะศึกษา คิดว่าก็ไม่มีผล เปลี่ยน
มาใช้ ซัมซุงคิดว่าใช้ งานง่ายกว่าไอโฟน เพราะส่วนตัวใช้ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ที่เป็ นระบบแอน
ดรอยด์อยู่แล้ ว ถ้ าใช้ ไอโฟนอาจเชื่อมต่อกับเครื่ องที่ใช้ งานไม่ได้ คือต้ องเรี ยนรู้ อยู่แล้ วและซัมซุงก็
ใช้ งานง่ายกว่าด้ วย” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
้ ่เห็นว่าการ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง 2 คนเท่านันที
ที่ต้องเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมด
ั้
มีผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนตราสินค้ า แต่จะมีผลในช่วงแรก โดยหากสินค้ าใหม่มีเทคโนโลยีใหม่หรื อสิ่ง
ที่ดงึ ดูดใจจึงจะทําให้ เปลี่ยนตราสินค้ าในที่สดุ โดยมีความเห็นว่าโดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“มีสว่ นตอนแรก เพราะซัมซุงออกรุ่นที่มีหน้ าจอใหญ่ ด้ วยอายุที่มากขึ ้นทํา
ให้ คิดมากขึ ้น เพราะไอโฟนจอเล็ก จริ งๆ แล้ วไอโฟนใช้ งานยากกว่า ก่อนจะเปลี่ยนเคยลองใช้ ของ
น้ องชายมาก่อนแล้ วไม่ได้ ใช้ ยาก พอจะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์ ,
20 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ นเล็กน้ อย แต่เห็นว่าไอโฟนกําลังเป็ นที่นิยมและมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่
กําลังมา เราน่าจะต้ องลองใช้ ถ้ าอยากใช้ สินค้ าใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ต้องเรี ยนรู้ จึงทําให้
ตัดสินใจเปลี่ยน” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
2) กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้ ข้อมูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าการที่ต้องเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้
สินค้ าใหม่ทงหมดมี
ั้
ส่วนทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากการใช้ งานที่ไม่ค้ นุ เคยและ
ซับซ้ อน
“โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงตอนที่ใช้ ดาวน์โหลด รับและส่งไฟล์ (File) ง่าย
ทําให้ คิดว่าตอนที่เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนว่าจะใช้ งานยากหรื อไม่ คิดนานเหมือนกันกว่าจะเปลี่ยน แต่
ก็ตดั สินใจเปลี่ยน เพราะเคยใช้ ไอพอด (iPod) ของแอปเปิ ล้ อยู่แล้ ว อาจไม่ต้องเรี ยนรู้ มาก แค่
เรี ยนรู้เพิ่มเติม” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ตอนแรกมีผล ลองเล่นแล้ วไอโฟนไม่คอ่ ยคุ้น เพราะเคยใช้ แต่แอนดรอยด์
แต่ ก็ ไ ม่ เ ป็ นไร คิ ด ว่ า จะจะเปลี่ ย นก็ ต้ อ งเรี ย นรู้ ใหม่ ” (ประภัส สร สิ เ นหะวัฒ นะ,สัม ภาษณ์ ,7
กุมภาพันธ์ 2558)
“เป็ นสาวกไอโฟน ใช้ ไอโฟนมาตลอดจะคุ้นเคยกับไอโอเอส (iOS) เพราะ
ใช้ มานาน พอเปลี่ยนเป็ นซัมซุงที่เป็ นแอนดรอยด์ต้องเรี ยนรู้ ใหม่หมด ตัดสินใจเปลี่ยนแล้ วก็ต้อง
เรี ยนรู้ใหม่” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีส่วน ถ้ าเป็ นแบรนด์ที่ไม่เคยใช้ งานเลย ก็จะกังวลบ้ าง แต่ถ้าสินค้ าดี
จริ งๆก็ยอม ตอนเปลี่ยนมาก็คิดว่าไม่ได้ แตกต่างกันมาก อาจะมีในรู ปแบบหน้ าตาที่เปลี่ยนไปนิด
หน่อย” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 4 คนที่ มี ความเห็ นว่า การเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับรายละเอีย ด
ต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมดไม่
ั้
มีส่วนทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า
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เพราะว่าการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่นนเป็
ั ้ นสิ่งที่
จําเป็ นต้ องศึกษาหาข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ถ้ า เปลี่ ยนแล้ ว ก็ สามารถเรี ย นรู้ เรื่ องการใช้ ง านได้ ไม่ว่าจะรุ่ น ไหน ไม่
เสียเวลา” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา,สัมภาษณ์,9 กุมภาพันธ์ 2558)
“ตอนแรกก็ ก ลัว ไม่คิด ว่า จะเปลี่ย นมาใช้ ไ อโฟนหรอก แต่ก็ ร้ ู สึก ว่า ไม่
เสียเวลา เพราะถ้ าตัดสินใจเปลี่ยนแล้ วดีกว่า มีลกู เล่นใหม่มากขึ ้น ก็น่าลองเปลี่ยน” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีส่วน เพราะหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต รู้ สึกว่าซัมซุงใช้ ง่ายกว่าไอโฟ
นอยู่แล้ วและมองว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องทําอยู่แล้ วเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าใหม่” (พีรนุช จําเนียร
พรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
“จริ งๆ ก่อนจะซื ้อโทรศัพท์ ก็ต้องสํารวจข้ อมูลในเบื ้องต้ นว่า แบรนด์ใด
ตอบโจทย์กบั สิง่ ที่เราใช้ งานหรื อไม่ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ ในปั จจุบนั ทําได้ สะดวก” (พิชญ์สินี นิ่ม
วิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน
6 คน มีความเห็นว่าการที่ต้องเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ า
ใหม่ทงหมดไม่
ั้
มีสว่ นทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากมองว่าการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ เป็ น
การเสียเวลาและใช้ เวลานาน โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ถื อว่า เป็ นเรื่ อ งปกติธรรมดา ต้ องเรี ย นรู้ อยู่แล้ ว เมื่ อตัดสินใจเปลี่ย น”
(พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“โทรศัพท์ใช้ แอนดรอยด์มาตลอด ตังแต่
้ แรกถึงแม้ จะพัฒนาดีขึ ้น ระบบ
แค่พฒ
ั นาขึ ้น แต่คล้ ายเดิมอยูแ่ ล้ ว” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เพราะคิดว่าซัมซุงกําลังเป็ นที่นิยม คิดว่าน่าจะดี หาข้ อมูล
เกี่ยวกับวิธีใช้ ได้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล เพราะว่าถ้ าจะเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ ก็ต้องศึกษาตัวฟั งก์ชนั ของแบ
รนด์นนก่
ั ้ อน แล้ วดูว่ามันเหมาะสมกับการใช้ งานของเราปั จจุบนั มากกว่าแบรนด์เดิมที่ใช้ อยู่ ปกติ
หาข้ อมูลจาก ยูทปู และเข้ าไปที่ Brand Shop ของสินค้ าเพื่อลองใช้ เลย” (ศาสตรา ศรี วะรมย์,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
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“ไม่มีผล หลักการก็คล้ ายๆ กัน ไม่แตกต่างกันมาก” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล การเรี ยนรู้วิธีใช้ ใหม่ทําได้ ง่าย ไม่ได้ ยงุ่ ยาก” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ
, สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมดมี
ั้
ส่วนทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า เพราะว่า
ั ้ นสิ่งที่จําเป็ นต้ อง
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สนิ ค้ าใหม่นนเป็
ศึกษาหาข้ อมูลอยูแ่ ล้ ว
“มีสว่ นบ้ างเพราะต้ องเริ่ มเรี ยนรู้ใหม่ เสียเวลาพอสมควร” (รักพงศ์ โสมา,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“เรี ยนรู้ นานเหมือนกัน จากไอโอเอสเป็ นแอนดรอยด์ แต่ที่เปลี่ยนเพราะ
คุณสมบัตกิ ล้ องที่ดีขึ ้น” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
4) ผลการสัม ภาษณ์ ข องผู้ใ ห้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อตราสิน ค้ า สูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงและ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันในระดับตํ่าส่วนใหญ่คิดว่าการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สินค้ าใหม่ทงหมดไม่
ั้
มีส่วนทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่ง
แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง ที่มีทงที
ั ้ ่คิดว่าการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สนิ ค้ าใหม่ทงหมดมี
ั้
สว่ นและไม่มีสว่ น ทําให้
ตัดสินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ าเท่าๆ กัน
4.3.3.3 การใช้ เวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่มีสว่ นทําให้ ไม่
ต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า สูง นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ทัง้ 5 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การที่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีสว่ นทํา
ให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่า เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าแล้ วก็ต้องใช้
เวลาหาข้ อมูลเพื่อเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่และเห็นว่าปั จจุบนั ไม่เสียเวลาในการหา
ข้ อมูล เพราะสามารถหาข้ อมูลได้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“ถ้ าจะซื ้อเครื่ องใหม่ก็ต้องศึกษาข้ อมูลก่อนว่าเราต้ องการใช้ อะไรบ้ าง นํา
ข้ อมูลนี ้ไปประกอบการตัดสินใจในการซื ้อโทรศัพท์ได้ คิดว่าไม่เสียเวลา ทําให้ ร้ ูมากขึ ้น” (อนิรุทธ์
จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“อินเทอร์ เน็ตมีริวิว (Review) พอมีรุ่นใหม่ รี วิวจะออกมาทันที ทําให้ ร้ ู ว่า
รุ่นนี ้น่าสนใจ” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“เวลาจะซื ้อ การหาข้ อมูลเป็ นสิง่ ที่จําเป็ น การหาข้ อมูลปั จจุบนั นี ้ไม่ยาก ก็
เลยไม่ร้ ูสกึ ว่าเสียเวลาหรื อใช้ เวลามากในการหาข้ อมูล” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11
กุมภาพันธ์ 2558)
“ยินดีที่จะหาข้ อมูล คือดูในอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์แอปเปิ ล้ แล้ วก็จะไปดูที่
ร้ าน” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิดว่าไม่เสียเวลา เพราะว่าต้ องหาข้ อมูลอยู่แล้ ว ข้ อมูลสมัยนี ้ก็ไม่ได้ หา
ยาก แค่เปิ ดเว็บไซต์ในโทรศัพท์ ก็สามารถหาข้ อมูลได้ ง่าย” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์ , 20
พฤษภาคม 2558)
้ ่เห็นว่าการ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง 3 คนเท่านันที
ที่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีส่วนทําให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยน
ั้
่ค่อนข้ างซับซ้ อนแต่หากสนใจในตัว
ตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่า ทําให้ เสียเวลาและมีขนตอนที
สินค้ าหรื อมีผ้ ทู ี่สามารถแนะนําได้ ก็พร้ อมที่จะเปลี่ยน โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
”มีผล ตอนแรกคิดว่าวุ่นวาย แต่ตอนที่เปลี่ยนไอโฟนออกรุ่นใหม่ลา่ สุดมา
เลยสนใจอยากลองใช้ แต่ถ้าในอนาคตก็คงไม่เปลี่ยนไปใช้ แบรนด์อื่น เพราะไม่อยากวุ่นวายหา
ข้ อมูลอีก” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ก็ มี ผ ลนะ แต่ว่า เราเปรี ย บเที ย บดูแ ล้ ว ถ้ า เราถูก ใจในตัว สิน ค้ า ก็ จ ะ
เปลี่ยน คิดว่าไม่เสียเวลามาก” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
“ก็มีส่วน แต่น้องเป็ นวิศวะคอมพิวเตอร์ แนะนําให้ ใช้ เราก็ลองเปลี่ยนมา
ใช้ ตาม คือเราได้ ข้อมูลจากน้ อง น้ องก็ใช้ ซมั ซุง การจะเปลี่ยนโปรแกรมก็ให้ น้องสอนได้ ” (วนิดา จิร
โพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
2) ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้ ข้อมูล
ทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกันว่า การที่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่
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ไม่มีส่วนทําให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่า เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
แล้ ว ก็ ต้ อ งใช้ เ วลาหาข้ อ มูล เพื่ อ เลื อ กซื อ้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ใหม่ ซึ่ง สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“เวลาจะซื ้อก็ต้องดูคุณสมบัติ แต่ปัจจุบนั คนใช้ โทรศัพท์ รุ่นที่ใช้ อยู่เป็ น
จํานวนมาก ก็ไม่ได้ หาข้ อมูลเท่าไร ส่วนมากถามคนอื่นมากกว่า” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์ , สัมภาษณ์ ,
1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ต้ องหาข้ อมูลอยู่แล้ ว ปั จจุบนั ข้ อมูลหาง่ายตามอินเทอร์ เน็ต” (ประภัสสร
สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าจะตัดสินใจเปลี่ยน แบรนด์เดิมไม่ตอบสนองความต้ องการ ราคาสูง
เกินไป เวลาจะเปลี่ยนก็ต้องหาข้ อมูล ซึง่ การหาข้ อมูลไม่ย่งุ ยาก เพราะใช้ งานอินเทอร์ เน็ตและจะ
หาข้ อมูลเฉพาะแบรนด์หรื อรุ่นที่คดิ ไว้ ในใจ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าตัดสินใจจะเปลี่ยน ก็ต้องใช้ เวลาในการศึกษารายละเอียดสินค้ าใหม่
ที่จะซื ้อก่อน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เป็ นเรื่ องที่ต้องทําอยู่แล้ ว ปกติก้อจะหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
ก่อน แล้ วก็ถามเพื่อนที่ใช้ ” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีส่วน อยากลองเปลี่ยนไปหลายๆแบรนด์ ลองดูว่าแบรนด์ไหนดีกว่า
กัน เพราะเราต้ องเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเรื่ อยๆอยูแ่ ล้ ว ปกติหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก” (พีรนุช
จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
“ถ้ าจะเปลี่ยนการหาข้ อมูลมันเป็ นสิ่งจําเป็ น คิดว่าไม่เสียเวลา ไม่ย่งุ ยาก
ปกติก็ถามคนที่เคยใช้ อ่านในเว็บไซต์ แต่ไม่ค่อยดูหลายๆรุ่ นจนเกินไป จะดูเว็บไซต์ที่มีให้ เทียบรุ่ น
โทรศัพท์ที่เราอยากได้ ” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้ ข้อมูล
ทัง้ 1 คน มีความเห็นว่า การที่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีส่วน
ทําให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าเพราะว่าทําให้ ร้ ู สกึ ยุ่งยากจนอาจทําให้ ร้ ู สกึ ไม่ต้องการที่จะ
เปลี่ยน โดยมีความเห็นว่า ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“มีส่วน ถ้ ายุ่งยากมากก็ทําให้ ไม่อยากเปลี่ยน แต่ตอนนันได้
้ เครื่ องเร็ ว
ไม่ได้ รอหรื อ ใช้ เวลานานในการเลือกซื ้อ เลยทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตอนนัน”
้ (พิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์,
สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
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3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8
คน มีความเห็นตรงกันว่า การที่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มี
ส่วนทําให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่า เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าแล้ วก็
ต้ องใช้ เวลาหาข้ อมูลเพื่อเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่และเห็นว่าปั จจุบนั ไม่เสียเวลาใน
การหาข้ อมูลเพื่อเลือกซื ้อเพราะสามารถหาข้ อมูลได้ ง่าย ไม่ย่งุ ยากแต่อย่างใด ซึง่ สามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
“ถ้ าเรามีความตังใจจะเปลี
้
่ยนอยู่แล้ ว ส่วนใหญ่จะซื ้อตามห้ าง ร้ านของ
ยี่ห้อนันๆ
้ เลย” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“หาข้ อมูลได้ สะดวกทางเว็บไซต์ ไม่ได้ ไปที่ร้านเท่าไหร่ คิดว่าไม่เสียเวลา”
(รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปกติจะหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ดูราคาที่เหมาะสม ตกลงจะซื ้อก็ไปที่
ร้ าน” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิ ด ว่ า ไม่ เ สี ย เวลา เพราะชอบหาข้ อมู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต อยู่ แ ล้ ว”
(นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มี ผล ปกติหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เ น็ตว่า ฟั ง ก์ ชันของโทรศัพท์ แต่ละ
เครื่ องเป็ นอย่างไร แล้ วเราก็จะเข้ าไปที่ร้าน เพื่อไปพูดคุยกับพนักงานขายอีกทีหนึ่ง” (รัตนาภรณ์
ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล ไม่เคยคิดว่าจะใช้ ตราสินค้ านันไปตลอด
้
ลองใช้ มาเกือบทุกแบ
รนด์ เราก็ ต้องดูว่าปั จจุบันเราใช้ งานแบบไหน บางตราสิน ค้ าอาจจะเหมาะกับเราในช่วงหนึ่ง
เท่านัน”
้ (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่ มี ผ ล มี อ ะไรใหม่ ๆ มาเรื่ อยๆ ให้ เรี ยนรู้ ปกติ ก็ ห าข้ อมู ล ทาง
อินเทอร์ เน็ต ถามเพื่อนที่ใช้ บ้าง แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นทาวอินเทอร์ เน็ต ยูทปู ที่มีคนมารี วิว” (ณัฐวุฒิ
พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล ใช้ เวลาไม่นาน ตัดสินใจเร็ วมาก ปกติหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต
เปรี ยบเทียบในพันทิปและถามจากคนอื่นดูและเราก็เลือกแล้ วว่าจะเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุง” (ทิชานันท์
ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
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4) ผลการสัม ภาษณ์ ข องผู้ใ ห้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อตราสิน ค้ า สูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และผู้ให้
ข้ อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าการที่ต้องใช้ เวลาใน
การเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีสว่ นทําให้ ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ า
4.3.3.4 การที่ต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่
มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีสว่ นทําให้ ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การที่ตนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มี
มากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีผลทําให้ ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็น
ว่า โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า เดิ ม ไม่ มี สิท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ ให้ อ ยู่แ ล้ ว และถึ ง แม้ ว่ า จะมี สิ ท ธิ
ั ้ รวมถึงไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิประโยชน์เป็ นสําคัญ
ประโยชน์ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ ใช้ สิทธิประโยชน์นนๆ
แต่พิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ มากกว่า ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“จะเปลี่ยนก็เปลี่ยน เรื่ องสิทธิประโยชน์ไม่ได้ สนใจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยส่วนตัวไม่ได้ ใช้ ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ซัมซุงที่เคยใช้ มีซมั ซุงกิฟท์ ก็ไม่เคยใช้ เลย ไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิประโยชน์
อยูแ่ ล้ ว” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“สิทธิประโยชน์ไม่ค่อยมีชดั เจน โนเกียไม่ได้ ให้ อะไรที่โดดเด่น พอซัมซุงก็
ไม่ได้ ให้ อะไรโดดเด่นเหมือนกัน เพราะเหตุนี ้เลยไม่มีข้อมาเปรี ยบเทียบว่าต้ องสูญเสียประโยชน์
จากอีกแบรนด์หนึง่ ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“Brand Loyalty ไปทางไอโฟนแล้ ว ไม่มีสิทธิประโยชน์ก็เปลี่ยน” (พรรณ
วดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“แบรนด์เดิมไม่มีสิทธิ ประโยชน์ อะไรให้ สิทธิ ประโยชน์ ไม่เกี่ยว ชอบแบ
รนด์ใดก็เปลี่ยนเลย” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล เพราะส่วนใหญ่โทรศัพท์ ก็ไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้ ” (กุลธิดา
สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
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“ไม่มีผล เพราะไอโฟน ไม่ได้ ให้ สิทธิ ประโยชน์ อะไร” (อนุสรา นารัตน์ ,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
“ไอโฟนมีเกม โปรแกรมบางอย่างที่แอนดรอยด์ไม่มี แต่ก็ไม่ร้ ูสกึ เสียดาย
เพราะแอนดรอยด์ก็มีสทิ ธิประโยชน์ให้ ที่สามารถทดแทนได้ ” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20
มิถนุ ายน 2558)
2) กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้ ข้อมูล
จํานวน 6 คนมีความเห็นว่า การที่ตนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
เดิมที่มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีผลทําให้ ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมี
ความเห็นว่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้ อยู่แล้ ว และถึงแม้ ว่าจะมี
สิทธิ ประโยชน์ ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ประโยชน์ นนั ้ ๆ รวมถึงไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิ ประโยชน์ เป็ น
สําคัญ แต่พิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ มากกว่า
“คิดว่าสิทธิประโยชน์เป็ นสิ่งที่ดีที่ให้ กบั ลูกค้ า ซัมซุงให้ ในเรื่ องของสินค้ า
บริ การต่างๆ ซึง่ เหมือนเป็ นองค์ประกอบเพิ่มเติมมา แต่พอเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนไม่มีสิทธิประโยชน์
ให้ ก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้ มีผลอะไร” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไอโฟนไม่ได้ มีสิทธิ ประโยชน์ ให้ อยู่แล้ ว ปกติไม่ค่อยสนใจที่ จะใช้ สิทธิ
ประโยชน์” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ค่อยมีผล เพราะไม่ได้ ให้ สิทธิประโยชน์มากอยู่แล้ ว ตอนนันไอโฟนก็
้
ไม่ได้ มีสทิ ธิประโยชน์อะไรให้ ” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีสว่ น อย่างตอนนี ้ใช้ ซมั ซุงจะมีแลกสิทธิกบั Galaxy Gift ไปแลกของ
อะไรได้ ถ้ าจะต้ องเปลี่ยนอีก ก็คิดว่าไม่มีผลอะไร ส่วนไอโฟนที่เคยใช้ ก็ไม่ได้ สิทธิประโยชน์กบั เรา”
(พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีส่วนค่ะ ไม่ได้ สนใจหรื อเคยใช้ สิทธิประโยชน์เลย” (พิชญ์ สินี นิ่มวิ
ศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“โซนี่ไม่ได้ มีสิทธิประโยชน์อะไรให้ ลกู ค้ า ไม่สนใจเรื่ องสิทธิประโยชน์อยู่
แล้ ว” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการที่ตนต้ องเสียสิทธิ ประโยชน์ ที่
ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีผลทําให้ ไม่
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ต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ า เพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้ จากตราสินค้ าเดิมนันดี
้ และมีประโยชน์ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ถ้ าเปลี่ยนเป็ นอีกแบรนด์หนึ่งแล้ วไม่มีสิทธิประโยชน์ที่ต้องการใช้ เหมือน
ที่ แบรนด์เดิมมีให้ ก็อาจจะยังไม่เปลี่ยน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์
2558)
“มี ผล อย่างไอโฟนที่ เปลี่ยนมาใช้ มี สิทธิ ประโยชน์ การเคลมเครื่ อง ถ้ า
เครื่ องเสีย แล้ วมีเครื่ องก็เปลี่ยนได้ เลย จะซื ้อเครื่ องใหม่ก็เคลมเครื่ องลดราคาได้ ” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน
5 คนมีความเห็นว่า การที่ตนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มี
มากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีผลทําให้ ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็น
ั ้ รวมถึงไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิ
ว่าถึงแม้ ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ให้ แต่ตนก็ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ประโยชน์นนๆ
ประโยชน์เป็ นสําคัญ แต่พิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆมากกว่า ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่เคยใช้ และไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิประโยชน์ที่ให้ อยู่แล้ ว” (สุวะ ปุญสิริ,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไอโฟนไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้ อยู่แล้ ว ไม่ได้ สนใจเรื่ องสิทธิประโยชน์
เลย” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ส่วนตัวไม่ค่อยได้ ใช้ สิทธิประโยชน์ อยู่แล้ ว” (รักพงศ์ โสมา,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่นะคะ โนเกี ยไม่ได้ สิทธิ ประโยชน์ อะไรเลย” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์,
สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ ปกติก็ไม่ได้ ใช้ สิทธิประโยชน์นะ เพราะ
เจาะจงเวลามากเกิ น ไปเลยไม่ ค่ อ ยได้ แ ลก แต่ ก็ ใ ช้ บ้ า งเป็ นบางครั ง้ ” (ทิ ช านัน ท์ ยสสมบัติ ,
สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 3 คนที่มีความเห็นว่าการที่ตนต้ องเสียสิทธิ ประโยชน์ ที่
ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ มีผลทําให้ ไม่
ต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ า เพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้ จากตราสินค้ าเดิมนันดี
้ และมีประโยชน์
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“มีสว่ นเหมือนกัน แบบสิทธิประโยชน์ของแบรนด์เก่าอย่างซัมซุงก็ดีอยู่”
(พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล คือเพื่อนที่ใช้ ซมั ซุงก็จะบอกว่าซัมซุงจะให้ สิทธิประโยชน์ที่ร่วมกับ
สินค้ าอื่นๆในทุกๆเดือน ก็ทําให้ เราสนใจ และเห็นว่าคุ้มถ้ าใช้ ซมั ซุงต่อไป” (ศาสตรา ศรี วะรมย์ ,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีสว่ น แต่พิจารณาบวกลบแล้ ว สิทธิประโยชน์สามารถทดแทนกันได้ ก็
เปลี่ยน” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงคิดว่า
การที่ ต นต้ องเสี ย สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ าเดิ ม ที่ มี ม ากกว่ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีผลทําให้ ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า ซึง่ สอดคล้ องกันกับผู้ให้
ข้ อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า ที่มีความเห็นว่าการที่ตนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ ที่
ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มีมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ไม่มีผลทําให้
ไม่ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า ซึง่ แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปาน
กลาง ที่มีทงที
ั ้ ่คิดว่าการที่ตนต้ องเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่มี
มากกว่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่มีส่วนและไม่มีส่วน ทําให้ ตดั สินใจไม่เปลี่ยนตราสินค้ า
เท่าๆ กัน
4.3.4 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.3.4.1 คุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกันว่าคุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า โดยมีความเห็นว่า
คุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ จําเป็ นต้ องพัฒนาดีขึ ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
“เปลี่ยนเป็ นซัมซุง เพราะว่าซัมซุงเป็ นแบรนด์ที่กําลังมาแรงและราคาก็
ไม่สงู เกินไป คุณภาพดีในระดับหนึ่ง คุณภาพจึงมีความสําคัญ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์,
30 มกราคม 2558)
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“ไอโฟนเป็ นโทรศัพ ท์ อัน ดับ หนึ่ ง ของโลก ได้ รั บ ความนิ ย มมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง มัน่ ใจว่าแอปเปิ ล้ จะผลิตโทรศัพท์ที่มีคณ
ุ ภาพในทุกๆรุ่น มัน่ ใจในคุณภาพของไอโฟน แต่
ซัมซุงดีในตอนแรก ราคาถูกกว่า ฟั งก์ชนั ดีกว่า แต่พอใช้ ไปเรื่ อยๆ มันจะค้ างบ่อย ไอโฟนดูเหมือน
เสถียรกว่า” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“เวลาจะเปลี่ยนโทรศัพท์ หวังว่าคุณภาพจะดีกว่าเดิม ถ้ าเปลี่ยนมาแล้ ว
คุณภาพไม่ดีกว่าเดิม ก็ ต้องเปลี่ยนอีก จะดูคุณภาพเป็ นหลัก ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับราคาด้ วย”
(ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“จําเป็ นต้ องคุณภาพดีกว่า ถ้ าคุณภาพดีแล้ วราคาถูกกว่า ก็เป็ นตัวเลือก
อีกตัวเลือกหนึง่ ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ุ ภาพดี จะมีหน้ าจอภาพและวิวฒ
ั นาการ เช่นถ่ายรู ป
“มีผล ซัมซุงมีคณ
คมชัดกว่า การโหลดหรื อทําอะไรก็ง่ายกว่า” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มี ผ ล ชอบใช้ สิ น ค้ า ที่ มี คุณ ภาพดี และไอโฟนก็ เ ป็ นตราสิ น ค้ า ที่ มี
คุณภาพเราจึงเลือกไอโฟน” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“มี ผ ล คุณ ภาพของไอโฟนดี คิด ว่า ไอโฟนคุณ ภาพดี ก ว่า แบรนด์ อื่ น
เพราะคุณภาพของไอโฟนที่เป็ นเหตุผลที่ทําให้ เลือกไอโฟน” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20
มิถนุ ายน 2558)
“มีผล คือซัมซุงเรื่ องคุณภาพก็ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่เคยใช้ ไอโฟน และ
ที่สําคัญ ใช้ งานง่ายกว่าด้ วย” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกันว่า คุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
โดยมีความเห็นว่า คุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ จําเป็ นต้ องพัฒนาดีขึ ้นกว่าเดิม
และเป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“คุณภาพมีผลมาก ปั จจุบันนี โ้ ทรศัพท์ ราคาสูง ถ้ าคุณภาพไม่ดี ก็ ไม่
สมเหตุส มผลที่ จ ะซื อ้ ระบบที่ พัฒ นาขึ น้ มาคิ ด ว่ า เป็ นส่ ว นหลัก ที่ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย นต้ อ งเลื อ ก
คุณสมบัตทิ ี่สําคัญ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
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“เดิมใช้ โซนี่เวลาถ่ายรู ปตอนกลางคืนก็ถ่ายไม่ได้ แต่กล้ องตัวใหม่ของ
ไอโฟนมีคณ
ุ ภาพดีกว่า คุณภาพที่ดีขึ ้นจึงเป็ นเหตุผลหลักที่ตดั สินใจเปลี่ยน” (ประภัสสร สิเนหะ
วัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
ุ ภาพดีกว่าไอโฟนในเรื่ องของแบตเตอรี่ ทําให้ ชีวิตง่าย
“คิดว่าซัมซุงมีคณ
ขึ ้น คุณภาพที่ตอบสนองความต้ องการในเรื่ องแบตเตอรี่ ที่ดีกว่าไอโฟน คุณภาพจึงเป็ นเหตุผลหลัก
ที่เปลี่ยนมาใช้ ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
ุ สมบัตทิ ี่ดีกว่า ก็อาจจะ
“ถ้ าใช้ แบรนด์หนึง่ อยู่ ถ้ ามีอีกแบรนด์หนึง่ ที่มีคณ
เปลี่ยน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“คุณภาพมีผล เทียบกับ HTC ที่เคยใช้ มาก่อนหน้ านี ้หล่นบ่อยก็ค้าง
ไอโฟนหล่นก็ไม่ค้าง แต่แบตเตอรี่ หมดเร็ ว” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน
2558)
“มีผล ตอนที่เปลี่ยนเครื่ องเก่า คุณภาพยังไม่ดีเท่ารุ่ นใหม่ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากขึ ้น แบรนด์ที่เปลี่ยนมาใช้ ใหม่มีให้ เยอะกว่า มีคณ
ุ ภาพดีกว่า” (พิชญ์ สินี นิ่มวิ
ศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มีผลมาก ต้ องดูว่าราคากับคุณภาพเป็ นอย่างไร ความคงทน การใช้
งาน ตอนที่เปลี่ยนเห็นว่าฟั งก์ชนั การใช้ งานของซัมซุงตอบโจทย์มากกว่า เช่น แบตเตอรี่ ทนกว่า ใช้
งานง่ายกว่า” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล คุณภาพสําคัญมาก เพราะถ้ าใช้ งานเสถียรดี มีศนู ย์บริ การดี ซึง่
คุณภาพก็เป็ นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินใจ คิดว่าทังสองแบรนด์
้
ซมั ซุงและไอโฟนตอบสนอง
ความต้ องการได้ ดีมากทังคู
้ ่ เพราะไม่ได้ ใช้ งานอะไรมาก แต่ถ้าความเสถียร เครื่ องไม่ค้าง ไอโฟนจะ
ดีกว่าซัมซุง ค่อนข้ างพอใจกับคุณภาพซัมซุง ใช้ ได้ ดี ตอบสนองความต้ องการได้ ดี” (พีรนุช จําเนียร
พรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8
คน มี ค วามเห็ นตรงกัน ว่า คุณภาพของโทรศัพท์ เคลื่อ นที่ มี ผลต่อ การเปลี่ย นตราสิน ค้ า โดยมี
ความเห็นว่า คุณภาพของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ จําเป็ นต้ องพัฒนาดีขึน้ กว่าเดิมและ
เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“การใช้ งานโทรศัพท์ต้องการคุณภาพที่ดีขึ ้น กล้ องความคมชัดมากกว่า
อีก แบรนด์หนึ่งในราคาเท่ากัน แต่กล้ องหลังคมชัดมากกว่า ก็ตดั สินใจเปลี่ยน” (พงษ์ พฤทธ์ หนู
ตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าตัดสินใจจะเปลี่ยน ต้ องเลือกคุณภาพตามที่ต้องการและต้ องดีขึ ้น
กว่าเดิม” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าเราใช้ แบรนด์ใดแล้ วเรารู้สกึ ว่าคุณภาพไม่ดี เวลาเปลีย่ นก็จะไม่
เลือกแบรนด์เดิมอีก” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ต้ องการคุณภาพที่ดีขึ ้นกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน คิดว่าคุณภาพโซ
นี่อยูร่ ะดับกลางๆ” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล พอมาใช้ คุณภาพก็ยงั ไม่โอเค ข้ อเสียจะเป็ นระบบฟั งก์ ชนั ที่ใช้
อยู่ คือช้ า ค้ าง แต่ก็ยงั คุณภาพดีขึ ้นกว่าเครื่ องเก่า” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน
2558)
“มีผล เพราะว่าเคยใช้ แอปเปิ ้ลจะรู้ เลยว่า ความเสถี ยร วัสดุ นํา้ หนัก
การออกแบบก็ยงั เป็ นความต้ องการแรกๆ ส่วนซัมซุงก็มีคณ
ุ ภาพดี จะใช้ ง่ายกว่าแอปเปิ ล้ แต่ตอ่ มา
จะช้ าบ้ าง” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล ถ้ าใช้ แล้ วมีปัญหา แล้ วแบรนด์อื่นออกมาแก้ ไขปั ญหา มีการใส่ใจ
ผู้บริ โภค สินค้ ามีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัย ให้ ตอบสนองผู้บริ โภค คิดว่าไอโฟนใช้ มาสักพักก็เปลี่ยน
มาซัมซุง ลองเปรี ยบเทียบกัน ซัมซุงจะมีปัญหาด้ านการใช้ งาน บางอย่างฟั งก์ ชนั ในไอโฟนทําได้
แต่ในซัมซุงทําไม่ได้ การถ่ายรู ปไอโฟนก็ดีกว่า ไอโฟนคุณภาพน่าจะดีกว่าพอเปรี ยบเทียบก็อยาก
กลับไปใช้ แบรนด์เดิม” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“มี ผ ล แม้ ว่า ซัม ซุง คุณ ภาพไม่ไ ด้ ดี เ ท่ า ไอโฟน แต่ช อบที่ รู ป ทรง ส่ว น
คุณภาพก็พอใช้ มีข้อเสียแต่ก็รับได้ ” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และผู้ให้
ข้ อมูล ที่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า มี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั น ว่ า คุ ณ ภาพของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
4.3.4.2 ตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นมีส่วน
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กระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลมีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 5 คนที่มี
ความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นไม่มีส่วนกระตุ้นให้
ต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ า เพราะว่าไม่ได้ สนใจความหลากหลายของรุ่ น เพราะมีรุ่นที่ตดั สินใจซื ้อ
อยู่แล้ ว อีกทังความหลากหลายทํ
้
าให้ ไม่มนั่ ใจในคุณภาพและการบริ การที่ทวั่ ถึง และกลัวการ
ตัดสินใจผิดเพราะมีให้ เลือกมากจนเกินไป โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ดูแค่สองแบรนด์ คือ ซัมซุง ไอโฟนเท่านันที
้ ่สนใจ รุ่นที่หลากหลายไม่ได้ ทํา
ให้ สนใจ” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ถ้ าความหลากหลายไม่ มี คุณ ภาพ ก็ จ ะไม่ ส นใจ ถ้ าไม่ ใ ช่ คุณ ภาพที่
ต้ องการ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เราจะตัง้ ไว้ เลยว่า ต้ องการแบบไหน แบบไหนที่ เราชอบ หรื อที่
อยากได้ ไว้ อยูแ่ ล้ ว คุณสมบัตทิ ี่เราคิดไว้ ต้องจอใหญ่และใส่กระเป๋ าสตางค์ได้ เท่านัน้ ถ้ าไม่ตามนี ้ถึง
จะมีให้ เลือกหลายรุ่นก็ไม่เปลี่ยน” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล เราชอบอันไหนก็ชอบเลย ไม่จําเป็ นต้ องหลากหลาย ขอที่มีที่เรา
ชอบก็พอ ถ้ ามีมาให้ เลือกเยอะ แต่เราไม่ชอบสักอันเราก็ไม่เปลี่ยน” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์,
20 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล คิดว่ามันยุง่ ยาก ทําให้ เราไม่ร้ ูจะเลือกรุ่นไหนดี ไม่ร้ ูว่ารุ่ นไหนดี
ไม่ดี ราคาก็แตกต่างกันไม่มาก คุณภาพก็ไม่แตกต่างกันมาก กลัวตัดสินใจผิด” (กุลธิดา สุขเกษม,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 3 คน มี
ความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นมีส่วนกระตุ้นให้
ท่านต้ องการเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากคิดว่าเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค โดยสามารถ
สรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“แต่ละรุ่ นมีข้อดี ซึง่ ผู้บริ โภคมีสิทธิเลือก ความหลากหลายของรุ่ นเหมือน
เป็ น การเพิ่มตัวเลือกทางหนึ่งให้ กบั ผู้บริ โภค” (อนิรุทธ์ จารึ กธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม
2558)
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“มีทางเลือกให้ มากกว่า ถ้ าแบรนด์ที่มีหลากหลายรุ่ น ต้ องมีสกั รุ่นที่ตรงใจ”
(ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล บางฟั งก์ชนั ใหม่ รุ่ นใหม่ๆ เราก็สนใจอยากใช้ มากขึ ้น ก็เปรี ยบเทียบ
กัน เป็ นการเพิ่มตัวเลือกให้ เรา” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูล 5 คนที่มีความเห็นตรงกันว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี
สินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นไม่มีส่วนกระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า เพราะว่าไม่ได้ สนใจ
ความหลากหลายของรุ่นเพราะมีรุ่นที่ตดั สินใจซื ้ออยูแ่ ล้ ว ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“จะเลือกรุ่นที่มีราคาสูงอยูแ่ ล้ ว ความหลากหลายของรุ่นจึงไม่มีผล เพราะก็
จะดูแค่บางรุ่นที่ราคาสูงๆอยูแ่ ล้ ว” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่คอ่ ยมีผล เพราะไม่คอ่ ยใช้ อะไรแปลกใหม่ ปกติเวลาเลือกก็ดรู าคาก่อน
แล้ ว ก็ ดูว่ า อัน ไหนที่ ช อบ การออกแบบสวย แต่ถ้ า มี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ก็ ดี ก ว่า เหมื อ นเพิ่ ม
ทางเลือกให้ เราแต่ว่ามันก็ทําให้ สบั สนเยอะเหมือนกันนะ ถ้ ามีให้ เลือกเยอะๆแล้ วมันดีเหมือนกัน
หมด ก็ทําให้ เราสับสน ว่าเราจะเลือกรุ่ นไหน แล้ วทําไมถึงออกมาเหมือนกันอีก ต่างกันตรงไหน”
(นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีค่ะ ตอนเปลี่ยนมาเป็ นไอโฟน ไอโฟนก็ไม่ได้ มีรุ่นเยอะ ยิ่งมีหลายรุ่ น
ยิ่งทําให้ ตดั สินใจยาก ไม่ร้ ู ว่าจะเลือกรุ่ นไหน อย่างไอโฟนปี หนึ่งก้ อจะออกมารุ่ นเดียวหรื อสองรุ่ น
บางแบรนด์เพิ่งซื ้อมา พอออกรุ่ นใหม่สกั พักก็เหมือนตกรุ่ นแล้ ว” (พิชญ์ สินี นิ่มวิศิษย์, สัมภาษณ์,
15 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล ขึ ้นอยู่กบั ว่ารุ่ นที่มีตรงกับที่เราอยากได้ ตรงกับความต้ องการเรา
มากกว่า คือถ้ ามีแค่รุ่นเดียวแต่ตอบสนองความต้ องการเรา เราก็เปลี่ยน” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ความหลากหลายไม่ได้ มีผลต่อการเปลี่ยน แต่ร้ ู สึกว่าเป็ นสิ่งที่ดี ถ้ าเรามี
กําลังซื ้อในแต่รุ่น ไม่เท่ากัน เงินน้ อยก็ซื ้อรุ่ นที่ตํ่าลงไป โทรศัพท์ก็ใช้ ได้ ครอบคลุมเหมือนกัน” (พีร
นุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้
ข้ อมูลจํานวน 3 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย
รุ่นมีสว่ นกระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากคิดว่าเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค
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“จะเลือกแบรนด์ที่มีสินค้ าหลากหลายมากกว่า ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆพัฒนาไป
เรื่ อยๆ แต่ถ้าแบรนด์หนึ่งไม่พฒ
ั นา มีแค่สองรุ่ นให้ เลือก ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งมีห้ารุ่ น ก็จะเป็ น
ทางเลือกได้ มากกว่า” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“การมีหลากหลายรุ่ นทําให้ สามารถเปรี ยบเทียบได้ ว่ามีรุ่นใดบ้ าง เป็ นการ
เพิ่มทางเลือกทางหนึง่ ” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“อย่างถ้ าแบรนด์หนึ่งมีรุ่นให้ เลือกน้ อยแล้ วยังไม่ตรงใจ เป็ นตัวเลือกให้ เรา
ได้ น้อยก็จะยังไม่เลือก เราก็จะไปเลือกแบรนด์ที่มีรุ่นให้ เลือกหลากหลายมากกว่า เลือกจนกว่าจะ
ได้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่พอใจ” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
3) ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูล 6 คนที่มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ า
ให้ เ ลื อ กหลากหลายรุ่ น ไม่ มี ส่ ว นกระตุ้น ให้ ต้ อ งการเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า เพราะว่ า การมี สิ น ค้ า
หลากหลายรุ่ นอาจทําให้ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถดูแลสินค้ าได้ ครบทุกรุ่ นและไม่ได้
สนใจความหลากหลายของรุ่นเพราะมีรุ่นที่ตดั สินใจซื ้ออยูแ่ ล้ ว โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“จะดูฟังก์ชนั ที่ใช้ งานมากกว่า เน้ นที่การใช้ งานสูงสุด ความหลากหลาย
ของรุ่นไม่มีผล” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“จะไม่เลือกแบรนด์ที่มีหลากหลายรุ่ น เพราะยิ่งมีหลายรุ่นบริ ษัทจะดูแล
เรื่ องคุณภาพและการบริ การได้ ไม่ทวั่ ถึง” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล คิดว่าการมีหลากหลายรุ่น แต่ละรุ่นฟั งก์ชนั ก็เหมือนกัน แต่อาจจะ
ต่างกันเล็กน้ อย ที่ทําให้ ราคามันต่างกัน” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล แต่ถ้าตราสินค้ าที่มีรุ่นออกมาหลายรุ่น จะทําให้ ร้ ูสกึ ว่า เราตามไม่
ทัน แบบมีออกมาอีกเรื่ อยๆ เหมือนว่าเปลี่ยนมาใช้ รุ่นที่ดีแต่ก็มีรุ่นที่ดีกว่าของเรา กระตุ้นให้ คน
อยากเปลี่ยนมากขึน้ แล้ วเรายังใช้ ไม่ค้ ุมเลย คือควรจะให้ คนใช้ แบรนด์ ไปสักพักนึง แล้ ว ค่อย
กระตุ้นให้ เปลี่ยนรุ่นจะดีกว่า” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล อย่างตอนเปลี่ยนมาซัมซุงก็มีให้ เลือกหลายรุ่ น แต่ว่าพอเราซื ้อ
แล้ วซัมซุงก็ออกมาอีก เพิ่มฟั งก์ชนั นิดหน่อยก็ออกรุ่ นใหม่แล้ ว เหมือนพัฒนาไม่เต็มที่แล้ วออกมา
ุ ค่ากว่า
ก่อน ใช้ ไปได้ สามเดือนราคาลดแล้ ว อย่างไอโฟนออกมาทีเดียวก็อพั เดทเรื่ อยๆ ของดูมีคณ
ของซัมซุงที่มีออกมาเรื่ อยๆ” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
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“ไม่มีผล ตอนนันจะเปลี
้
่ยนมาใช้ รุ่นนี ้ก็รุ่นนี ้เลย ไม่ได้ ดรู ุ่นอื่น ออกมาหลาย
รุ่นก็ไม่ได้ กระตุ้นความต้ องการที่จะเปลี่ยน” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แต่มี ผ้ ูให้ ข้อ มูลที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับตํ่ า นัน้ ผู้ให้ ข้ อมูล
จํานวน 2 คน มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นมี
ส่วนกระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากคิดว่าเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภค
“มีผล การมีหลากหลายรุ่น ก็เหมือนมีตวั เลือกให้ เลือกเพิ่ม” (รักพงศ์ โสมา,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ทําให้ มีทางเลือกมากขึ ้น จะเลือกแบรนด์ที่มีรุ่นให้ เลือกหลากหลาย”
(นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปาน
กลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความ
ผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และผู้ให้ ข้อมูลที่
มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า ส่ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกัน ว่ า ตราสิ น ค้ า ของ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่ นไม่มีส่วนกระตุ้นให้ ท่านต้ องการเปลี่ยนตรา
สินค้ า
4.3.4.3 การที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ ้นนัน้ เป็ น
เหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ ้นนัน้ เป็ น
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ าของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ ้นเพื่อตอบสนองการใช้ งานและเทคโนโลยีนนต้
ั ้ องสามารถ
แก้ ไขปั ญหาที่ผ้ บู ริโภคประสบอยูไ่ ด้ ดังต่อไปนี ้
“เทคโนโลยี ที่ ส นใจและใช้ ง านเป็ นประจํ า คื อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ซึ่ง รุ่ น เก่ า
ตอบสนองความต้ องการไม่ได้ เลยตัดสินใจเปลี่ยน” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม
2558)
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“ไอโฟน มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ คือ Touch Id ทําให้ สนใจเปลี่ยนมาใช้ ”
(ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ต้ องการเปลี่ยนไปใช้ แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีดีกว่า เทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่ต้อง
พิจารณาเป็ นหลัก อย่างซัมซุงมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและตอบสนองการใช้ งานได้ เป็ นอย่างดีเลย
เปลี่ยนมาใช้ ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ไอโฟนที่ใช้ มนั ก็มีปัญหา ถ้ าปั ญหาตรงนี ้บริ ษัทซัมซุงแก้ ไขได้ เทคโนโลยีที่
แก้ ไขปั ญหาได้ ก็จะเปลี่ยน” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เวลาเราใช้ แบรนด์เดิมอย่างไอโฟน มีอพั เดทมากๆก็ทําให้ อยากลอง
เปลี่ยนเครื่ องใหม่ แต่ก็คิดว่าคงยังเป็ นซัมซุง เพราะเราพอใจในซัมซุงแล้ ว” (วนิดา จิรโพธิ์ ทอง,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล ที่เปลี่ยนมาไอโฟน เพราะมีเทคโนโลยีใหม่ในเรื่ องของระบบสัมผัสที่
ดีกว่า กล้ องที่ชดั มากกว่า” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“มีผล ไอโฟนมีเทคโนโลยีในเรื่ องของการใช่อินเทอร์ เน็ตที่ทําให้ เปลี่ยนมา
ใช้ คิดว่าการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตของไอโฟนเสถียรและรวดเร็ วกว่า” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์,
20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก ระบบสแกนลายนิ ้วมือทําให้ ใช้ งานง่ายขึ ้น โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ
ต้ องทําให้ ใช้ งานได้ ดีขึ ้นและง่ายขึ ้นด้ วย จึงทําให้ ร้ ู สึกว่าซัมซุงใช้ งานได้ ดีกว่า” (อนุสรา นารัตน์ ,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้
7 คน มีความเห็นตรงกันว่า การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ ้นนัน้
เป็ นเหตุผ ลหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า ของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยมี ค วามเห็ น ว่ า
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นมาใช้ ต้ อ งมี ก ารพัฒ นาที่ ดี ขึน้ เพื่ อ ตอบสนองการใช้ ง าน
ดังต่อไปนี ้
“ถ้ าอีกตราสินค้ าหนึง่ ออกเทคโนโลยีใหม่ๆมา คิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนไป
ใช้ ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ที่ เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน เพราะเทคโนโลยีกล้ องที่ ดีขึน้ ” (ประภัสสร
สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)

184
“ปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งขันกันด้ วยเทคโนโลยีใหม่ ส่วนตัวมีผลจาก
โฆษณาของซัมซุงที่นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆตลอด ทําให้ สนใจลองเปลี่ยนมาใช้ ” (ณิธิดา สุขสุทธิ,
สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าเครื่ องที่ใช้ อยู่คณ
ุ สมบัตใิ ช้ ได้ ประมานหนึ่ง อีกแบรนด์หนึ่งมีเทคโนโลยี
ที่ใหม่กว่าทําได้ เยอะกว่า ก็น่าสนใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ ” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9
กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เทคโนโลยีใหม่ๆทําให้ เราสนใจไอโฟนมากกว่าแบรนด์อื่นๆ” (นิฤมล
หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ น เครื่ องรุ่นใหม่ที่ออกมามีฟังก์ชนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆมา ก็ทําให้ อยาก
เปลี่ยน ตอนนันที
้ ่เปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงก็เพราะเทคโนโลยีปากกาที่เขียนบนหน้ าจอได้ คิดว่ามันตอบ
โจทย์การใช้ งานได้ ดี” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน ตอนใช้ ไอโฟน ใช้ ได้ แค่แอปพลิเคชันบางตัวเท่านัน้ ทําให้ ใช้ ได้ ไม่
คุ้มกับราคา แต่ซมั ซุงทํ าการโฆษณา ทําให้ เห็นว่าซัมซุงทําอะไรได้ หลายอย่าง ก็เลยอยากลอง
ั้
าง เช่นเราเล่นเฟสบุ๊คอยู่ด้วยแล้ วเราอาจจะ
เปลี่ยนดู ตอนนันคื
้ อการทํางานพร้ อมกันได้ ทงสองอย่
อ่านเว็บกระปุกไปด้ วยได้ ทํ างานได้ สองหน้ าจอ ใช้ นิว้ เขี ยนโน้ ตได้ เลย” (พี รนุช จํ าเนี ยรพรม,
สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่ผ้ ูให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางเพียงท่าน
เดียวที่มีความเห็นว่า การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ ้นนันไม่
้ ได้
เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่โดยมีความเห็นว่า ไม่ได้
สนใจหรื อติดตามเทคโนโลยีมากนักเพียงเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาที่สมควรเท่านัน้
“ไม่มีผล เพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ เปลี่ยนโทรศัพท์ บ่อย ใช้ รุ่นหนึ่งก็นานเลย
คือไม่ได้ สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆขนาดนัน้ ถ้ ามีรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ออกมาๆ แต่โดยส่วนตัวไม่ได้
ติดตามหรื อสนใจเทคโนโลยีใหม่ ถ้ าจะเปลี่ยนก็เพราะเครื่ องเก่าเริ่ มใช้ งานไม่ได้ ” (พิชญ์ สินี นิ่มวิ
ศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
3) ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูล 7 คน มี
ความเห็ น ตรงกัน ว่าการที่ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ มี รุ่น ใหม่ๆ ที่ มี เทคโนโลยี ที่ ทันสมัยมากขึน้ นัน้ เป็ น
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ าของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยมี ค วามเห็ น ว่ า

185
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ต้องมีการพัฒนาที่ดีขึน้ เพื่อตอบสนองการใช้ งาน และสนใจในเทคโนโลยีที่มี
ชื่อเสียงของตราสินค้ านันๆ
้ ดังต่อไปนี ้
“เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งใช้ งานง่ายมากขึ ้น เรื่ องฟั งก์ชนั การใช้
งานที่รวดเร็ วมากขึ ้น เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์,
2 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เทคโนโลยีใหม่ ถ้ าเหมาะสมกับการใช้ งานในชีวิตประจําวัน ก็จะ
ตัดสินใจเปลี่ยน” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่ องกล้ องของโซนี่มีชื่อเสียงกว่าเลยเปลี่ยน
มาใช้ ” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะซัมซุงผลิตและคิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ทําให้ ร้ ู สึกว่า
เทคโนโลยี สูง ขึน้ กว่า แบรนด์ อื่น ๆ ก็ เ ลยเลื อ กที่ จ ะเปลี่ ย นมาใช้ ซัม ซุง ” (รั ตนาภรณ์ ลอสวัส ดิ์,
สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลค่อนข้ างมาก ตอนนี ้กําลังคิดว่าจะกลับไปใช้ แอปเปิ ล้ เพราะด้ วยเรื่ อง
ตัวซอฟแวร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้ กับแอปเปิ ล้ คิดว่าค่อนข้ างเสถียรกว่าซัมซุง” (ศาสตรา ศรี วะรมย์,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผลบ้ าง ฟั งก์ชนั การใช้ ปากกาซึง่ แตกต่างจากไอโฟน บางครัง้ การใช้ งาน
ก็ต้องใช้ ปากกา อย่างการวาดรู ปที่ใช้ ปากกา ซัมซุงกาแล็คซี่โน้ ตสามารถทําได้ เลย” (ณัฐวุฒิ พุ่ม
สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน ถ้ ามีเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ก็น่าสนใจที่ทําให้ ต้องการเปลี่ยนมาใช้
แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ ใช้ งานทุกฟั งก์ ชนั จะมีบางฟั งก์ชนั ที่ใช้ บ่อยๆ” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, สัมภาษณ์,
15 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูลเพี ยง 1 คนที่ มีความเห็ นว่าการที่ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ มี รุ่น
ใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ ้นนัน้ ไม่ได้ เป็ นเหตุผลที่ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะคิดว่าตนไม่ได้ ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นัน้
“ไม่มีผล เทคโนโลยีใหม่ที่ทนั สมัยนันไม่
้ คอ่ ยได้ ใช้ และไม่ได้ สนใจเทคโนโลยี
มากเท่าไร” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ปาน
กลาง และตํ่า
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เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความ
ผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และผู้ให้ ข้อมูลที่
มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า มีความเห็นสอดคล้ องกันว่าการที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีรุ่น
ใหม่ๆที่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึน้ นัน้ เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเพียงผู้ให้ ข้อมูลเพียง 2 คนที่เห็นว่าการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆที่มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ ้นนันไม่
้ ได้ เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
4.3.5 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image)
4.3.5.1 ตราสิ น ค้ า ของโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี จุด เด่ น กว่ า คู่แ ข่ ง มี ส่ ว นทํ า ให้
ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
1) ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 7 คนมี
ความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยน
ตราสินค้ า ซึง่ จุดเด่นนันจํ
้ าเป็ นต้ องตรงกับการใช้ งานและต้ องเป็ นจุดเด่นที่น่าสนใจและดีกว่าคูแ่ ข่ง
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“การออกแบบ ระบบปฏิบตั ิการของไอโฟนที่ดูดีและเสถียรกว่า ถือว่า
เป็ นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่ง ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์ , 30
มกราคม 2558)
“เลือกซัมซุงเพราะมีจดุ เด่นที่มากกว่าคูแ่ ข่ง คิดอะไรใหม่ๆอยูเ่ สมอ ตอบ
โจทย์การใช้ งานดีมาก” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไอโฟนมีจุดเด่นคือ มีระบบสแกนลายนิ ้วมือ โทรศัพท์หายก็หาเจอได้
คิดว่าจุดเด่นเหล่านี ้ดีกว่าคูแ่ ข่งเลยทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์,
12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีสว่ นมาก โดยเฉพาะจุดเด่นด้ านการใช้ งานในการถ่ายรูป การจดโน๊ ต
สันๆ
้ มีปากกาไม่ต้องใช้ นิ ้วสัมผัสเท่านัน้ บางครัง้ เราใช้ นิ ้วไม่ถนัด เราก็สามารถใช้ ปากกาแทนได้
เป็ นฟั งก์ชนั ที่ทําให้ เปลี่ยนมาเลยก็วา่ ได้ ” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล ชอบการออกแบบที่ดทู นั สมัยและการใช้ วสั ดุที่ดีกว่า กล้ องที่ชดั
กว่าและแอปพลิเคชันที่ดีกว่า น่าสนใจมากกว่าเลยทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน” (นัฐตา
รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
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“มี ผล คือเราต้ องดูว่าเทคโนโลยีนัน้ ๆคุณสมบัติตรงกับที่ เราต้ องการ
หรื อไม่ ถ้ ามีคณ
ุ สมบัติมากมายแต่เราไม่ได้ ใช้ ไม่ได้ ตอบสนองการใช้ ของเราก็ไม่ได้ มีประโยชน์ แต่
ถ้ ามีเราก็จะเปลี่ยน แต่ก็ต้องดูราคาประกอบไปด้ วย” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน
2558)
“มีผลนะ ส่วนตัวชอบความบาง รูปทรงสี่เหลี่ยม ซัมซุงจะตอบโจทย์และ
เหนื อ กว่ า คู่แ ข่ ง ในด้ า นความหลากหลาย อย่ า งไอโฟนถึ ง จะเพิ่ ม รุ่ น พลัส เข้ า มา แต่ฟั ง ก์ ชัน ก็
เหมือนเดิม ซึ่งซัมซุงแต่ละรุ่ นก็จะมีจุดเด่นที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่ น” (อนุสรา
นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงจํานวน 1 คนที่มีความเห็น
ว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่งไม่มีส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
เพราะว่าไม่ได้ ใช้ งานจุดเด่นนัน้
“จุดเด่นบางอย่างไม่ได้ ใช้ จุดเด่นบางอย่างอาจไม่จําเป็ นสําหรับการใช้
งานที่ต้องการ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลทัง้ 8 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้
ตัด สิน ใจเปลี่ ย น ตราสิ น ค้ า ซึ่ง จุด เด่น นัน้ จํ า เป็ นต้ อ งตรงกับ การใช้ ง านและต้ อ งเป็ นจุด เด่น ที่
น่าสนใจและดีกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ถ้ ามีโทรศัพท์ที่ให้ จุดเด่น ฟั งก์ชนั มากกว่า ทําให้ สนใจ เพราะสินค้ า
ใหม่ต้องแตกต่างจากเดิมและต้ องพัฒนาในสิ่งที่เป็ นปั ญหา” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์ , 1
กุมภาพันธ์ 2558)
“จุดเด่นเรื่ องกล้ องที่ดีขึ ้นและระบบปฏิบตั ิการที่เสถี ยรกว่าเดิม ทําให้
ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ เพราะซัมซุงมีจุดเด่นที่ค่อนข้ างเหนือกว่าคู่แข่ง
อยู่หลายจุด คิดว่าซัมซุงค่อนข้ างมีจุดเด่นที่โดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่นๆ จุดเด่นหลักที่เปลี่ยน คือ
แบตเตอรี่ กบั กล้ องที่ดีขึ ้น” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าจุดเด่นนัน้ เป็ นสิ่งที่ต้องการใช้ อยู่แล้ วหรื อช่วยให้ งานดีขึน้ ก็สนใจ
เปลี่ยน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
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“มีส่วน เพราะว่า เหมือนเราได้ เล่นอะไรใหม่กว่าที่เราเคยใช้ แต่จุดเด่น
หรื อคุณสมบัตินนั ้ ต้ องเป็ นคุณสมบัติที่เราสนใจด้ วย ถ้ าไม่เกี่ ยวกับที่เราใช้ งาน เราก็ไม่สนใจ”
(นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มี ส่ว น จุด เด่น ของซัม ซุ ง คื อ หน้ า จอใหญ่ ก ว่ า แบตเตอรี่ ที่ มี ค วามจุ
มากกว่า มีฟังก์ชนั การจดโน๊ ตได้ ทนั ที” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน อย่างแรก ไอโฟนมีจุดเด่นคือ แอปพลิเคชันมี ให้ เลือกใช้ มาก
เทคโนโลยีที่ให้ มาค่อนข้ างเสถียร ไม่คอ่ ยค้ าง” (พิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม
2558)
“รู้ สึ ก ว่ า ซัม ซุ ง พัฒ นาเรื่ อ งของการออกแบบขึ น้ มาให้ เที ย บเท่ า กั บ
ไอโฟนมากขึ ้น จุดเด่นคือราคาที่ถกู กว่านิดหน่อยที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ จุดเด่นที่โดดเด่นกว่าไอโฟ
นเรื่ องการทํางานของ ซัมซุงที่มีลกู เล่นมากกว่า มีแอปพลิเคชันที่แอนดรอยด์โหลดได้ เยอะกว่าไอโอ
เอส” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8
คนมี ความเห็ นว่า ตราสิน ค้ าของโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ ที่ มี จุดเด่นกว่าคู่แข่ง มี ส่วนทํ าให้ ตัดสินใจ
เปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่งจุดเด่นนันจํ
้ าเป็ นต้ องตรงกับการใช้ งานและต้ องเป็ นจุดเด่นที่น่าสนใจและ
ดี ก ว่ า คู่แ ข่ ง อี ก ทัง้ จุ ด เด่ น นัน้ ต้ อ งแปลกและแตกต่ า งจากตราสิ น ค้ า อื่ น ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“โนเกียที่เปลี่ยนมาใช้ เพราะรูปแบบหน้ าจอดูแปลกตา ไม่เหมือนคูแ่ ข่ง”
(พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“เปลี่ยนมาใช้ ออปโป้ เพราะมีจดุ เด่น คือ หน้ าจอกว้ างและถ่ายรู ปสวย
กว่ายี่ห้ออื่นๆ ในราคาที่ไม่สงู จนเกินไป” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“เปลี่ยนมาใช้ อลั คาเทล เพราะจุดเด่นเรื่ องความจุของแบตเตอรี่ ที่อยู่ได้
ทังวั
้ น 3,000 มิลลิ-แอมป์ขึ ้นไป ต่างจากแบรนด์อื่นๆ ไม่คอ่ ยมีแบรนด์ใดที่ให้ ความจุแบตเตอรี่ สงู ๆ
เท่าที่ควร” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“เปลี่ยนมาใช้ โซนี่ เพราะจุดเด่นคือรูปแบบสวย ราคาคุ้มค่า จุดเด่นที่
น่าสนใจอีก คือกันนํ ้าได้ ” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
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“มีผล ลักษณะเด่นของซัมซุงคือรู ปทรงสวยและทันสมัย จุดนี ้เลยที่ทํา
ให้ เปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุง” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“มีส่วน จุดเด่นของซัมซุงก็คิดว่าแอปพลิเคชันที่ดีลกับตราสินค้ า การใช้
งานที่โหลดลงเครื่ องได้ เลย คือไม่ต้องจํากัดขนาด ใช้ งานง่ายในชีวิตประจําวัน” (ศาสตรา ศรี วะ
รมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน แต่ซมั ซุงก็ไม่มีจุดเด่นที่เด่นมาก ที่เปลี่ยนมาใช้ คือจุดเด่นด้ าน
ปากกา เหมือนแต่ก่อนใช้ pda พอมาใช้ แบบสัมผัสด้ วยมืออย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนมาใช้ แบบที่มี
ปากกาดีกว่า” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“มี ผล เพราะว่า ซัม ซุง ออกมารู ป ทรงสวย กล้ องชัด กว่า สํา หรั บรุ่ น ที่
ออกมาในช่วงเดียวกัน ก็เลยทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ รุ่นนี ้ แบรนด์นี ้” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ,
สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางและผู้ให้
ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกัน ว่ า ตราสิ น ค้ า ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจดุ เด่นกว่าคู่แข่ง มีส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ า มีเพียงผู้ให้ ข้อมูล
เพียง 1 คนในกลุม่ ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงที่เห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจดุ เด่น
กว่าคูแ่ ข่งไม่มีสว่ นทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
4.3.5.2 ตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่ อถื อ มี
ส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
้
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 8 คน
มีความเห็นตรงกันว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มีส่วนทํา
ให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านัน้ ๆ โดยคิดว่าทําให้ ร้ ู สึกภูมิใจ มัน่ ใจเมื่อใช้ งาน มัน่ ใจถึง
คุณภาพและการให้ บริ การหลังการขาย รวมถึงมัน่ ใจในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ามากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังต่อไปนี ้
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“แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ ถ้ าซื ้อมาใช้ ก็จะเกิดความมัน่ ใจให้ กบั
คนใช้ วา่ มีคณ
ุ ภาพการบริ การหลังการขายที่ดีสามารถส่งซ่อมได้ มีศนู ย์บริ การรับซ่อม คิดว่าซัมซุงมี
ชื่อเสียงและน่าเชื่อถือในระดับหนึง่ เป็ นแบรนด์ของเอเชีย จึงลองเปลี่ยนมาใช้ ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม
, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไอโฟนมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือตังแต่
้ รุ่นแรกจนถึงปั จจุบนั
เป็ นแบรนด์ระดับโลก รู้ สกึ มัน่ ใจและภูมิใจว่าเราใช้ ไอโฟน มีความน่าเชื่อถือมาก ข้ อด้ อยน้ อยกว่า
ซัมซุงจากบทความต่างๆ” (ปริณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ส่วนใหญ่ เวลาเลื อกโทรศัพท์ จะเลือกแบรนด์ ที่ร้ ู จัก เพราะเป็ น
สินค้ าที่มีราคาสูง และเชื่ อมั่นว่าตราสินค้ าที่ มีชื่อเสียงจะผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพ คิดว่าซัมซุงมี
ความน่าเชื่อถือในไทยค่อนข้ างสูง โฆษณามีมากขึ ้น คนใช้ ซมั ซุงมากขึ ้นและคนส่วนใหญ่ยอมรับ
ซัมซุงแล้ ว ก็ยอมรับ ซัมซุงเหมือนกัน” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์
2558)
“ตอนที่เปลี่ยนก็มีแบรนด์ในใจ คือ ไอโฟนกับซัมซุง เพราะมี
ชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนเพราะไอโฟนมีชื่อเสียงทั่วโลกและมีความ
น่าเชื่อถือมีตวั แทนจําหน่ายในไทยที่เชื่อถือได้ ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์
2558)
“มีผล เราจะเลือกแต่ตราสินค้ าที่ มีชื่อเสียง เพราะว่าจะมี ระบบ
ที่มารองรับด้ วยกันง่าย ถ้ าหากต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริ มต่างๆ ก็สามารถเลือกซื ้อได้ ง่าย สะดวกกว่า ใช้
งานด้ วยกันได้ ” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
้ ดถึงแต่
“มีผล ตอนจะเปลี่ยนก็จะดูแบรนด์ที่มีชื่อเสียง แต่ตอนนันคิ
ไอโฟนอย่างเดียว เพราะมีชื่อเสียงมากและเพื่อนๆก็ใช้ กนั ทุกคน จึงทําให้ เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน” (นัฐ
ตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“มีผล ตอนที่จะเปลี่ยนก็เลือกแค่ไอโฟนกับซัมซุง คือเลือกเฉพาะ
แบรนด์ ที่มีชื่อเสียงเท่านัน้ เพราะว่าเราต้ องดูไปถึงบริ การหลังการขายด้ วย และบางครัง้ จะใช้
อุปกรณ์ เสริ ม ที่ ใช้ ง านกับ โทรศัพ ท์ ถ้ า แบรนด์ ที่ไม่มี ชื่อเสียงก็ จะไม่มี การพัฒ นามาใช้ ด้วยได้ ”
(กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีส่วน แต่ก็ต้องประกอบกับการใช้ งาน ราคา คุณภาพด้ วย ซัมซุง
มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในระดับมาก” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
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2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลทัง้ 8 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มี
ส่วนทําให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
้ โดยคิดว่าทําให้ ร้ ู สกึ ภูมิใจและมัน่ ใจเมื่อใช้ งาน
และมัน่ ใจถึงคุณภาพและการให้ บริ การ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ถ้ า คนในสัง คมใช้ กัน เป็ นจํ า นวนมาก ก็ มี ส่ว นแล้ ว ว่ า อยากจะลอง
เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนบ้ าง คิดว่าไอโฟนมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ ทําการตลาดดี เรื่ องความมี
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของไอโฟนมีสงู จริ งๆ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์
2558)
“ไอโฟนมีคนใช้ เป็ นจํานวนมาก เรื่ องความมีชื่อเสียงของไอโฟนอยู่ใน
ระดับสูงทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ คิดว่าไอโฟนมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง” (ประภัสสร สิเนหะ
วัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิดว่าซัมซุงค่อนข้ างมีชื่อเสียงมากขึ ้นในไทย น่าเชื่อถือขึ ้น ศูนย์บริ การ
ก็มีทั่วไปตามห้ างสรรพสินค้ าชัน้ นําเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ หลักๆเวลาจะเปลี่ยนโทรศัพท์ จะ
เลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเท่านัน”
้ (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปั จจุบนั มีคนใช้ ซมั ซุงมากขึ ้น ทําให้ มนั่ ใจว่าซัมซุงมีชื่อเสียงและมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถสะท้ อนถึงคุณภาพที่ดีขึ ้นและการบริ การหลังการขายที่ดีขึ ้นด้ วย” (ณัฏฐ์ หทัย
กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีสว่ น จะเลือกเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ถ้ าแบรนด์ไหนคนนิยมและมี
ความน่าเชื่อถื อมากกว่า ก็ จะเปลี่ยนไปใช้ แบรนด์นัน้ เพราะเหมือนเป็ นการการั นตีว่า สินค้ ามี
มาตรฐาน คิดว่าไอโฟนมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน
2558)
“มีส่วน ไอโฟนเป็ นแบรนด์ที่สามารถเชื่อถื อได้ ในตราสินค้ า ถึงแม้ ว่า
ไอโฟนจะเป็ นแบรนด์ ที่ ไ ม่ได้ มี ลูก เล่น อะไรมาก แต่ก็ เ ชื่ อถื อ ในแบรนด์ ว่า มี ม าตรฐาน มี ค วาม
น่าเชื่อถือสูงกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตลาด (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มี ผล ซัม ซุง หลัง ๆ ก็ เ ป็ นผู้นํ า ในตลาด ราคาก็ ไ ม่ตกง่า ย แบรนด์ ก็ มี
ชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือมากขึ ้นดูจากการตังกระทู
้
้ ของคนใช้ ในพันทิป โฆษณาของซัมซุง การจัด
แต่งบูธ ที่ทนั สมัยขึ ้น พนักงานบริ การดี” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
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“มีผล ซัมซุงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึง่ อย่างน้ อยก็มีศนู ย์บริ การ ถ้ า
เครื่ องเป็ นอะไรก็ง่ายกว่าที่จะเป็ นของแอปเปิ ล้ คิดว่าในช่วง 3-4 ปี มีการพัฒนาขึ ้นมาก มีคนใช้
สินค้ ามากขึ ้น คนก็ให้ ความเชื่อถือกับสินค้ าของซัมซุง ไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่เครื่ องใช้ ไฟฟ้าแบรนด์
ซัมซุงก็ดดู ีไปด้ วย” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มี
ส่วนทําให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านัน้ ๆ โดยคิดว่าความมีชื่อเสียงทํ าให้ สนใจในตรา
สินค้ านันๆจนเป็
้
นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจและมัน่ ใจถึงคุณภาพและการให้ บริ การ ซึง่ สามารถ
สรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ตอนจะเปลี่ยนก็คิดถึงแบรนด์โซนี่กบั ซัมซุง เพราะมีชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือประมาณหนึ่ง โซนี่ถือว่ามีชื่อเสียงปานกลาง จะเลือกจากแบรนด์ที่ร้ ู จกั ก่อนเพราะมี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะซัมซุงมีชื่อเสียงมานานแล้ ว ทําโทรศัพท์ออกมาเรื่ อยๆ ก็
น่าเชื่อถือ มีผ้ นู ิยมใช้ เป็ นจํานวนมาก ลองใช้ แล้ วก็ดีไม่ได้ มีปัญหามากเท่าไร” (รัตนาภรณ์ ลอ
สวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล ปั จจุบนั ซัมซุงมีความน่าเชื่ อถื อมากขึน้ แต่ก่อนไอโฟนน่าจะมี
ั นาเรื่ อง
มากกว่า แต่พอเปลี่ยนมาใช้ จะเห็นคุณภาพไม่ได้ หนีกันมากหรอก บางอย่างซัมซุงก็พฒ
กล้ องมากกว่าแอปเปิ ล้ แต่เรื่ องซอฟแวร์ อาจจะไม่ดีเท่าแอปเปิ ล้ ” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์,
14 พฤษภาคม 2558)
“มี ส่วน เพราะว่าซัมซุงก็ เป็ นที่ นิยม มีศูนย์ บริ การมาก คิดว่ามีความ
น่าเชื่อถือมากอันดับต้ นๆก็มีแบรนด์ซมั ซุงกับไอโฟน ส่วนแบรนด์อื่นๆ ก็ตามกันมา” (ทิชานันท์ ยส
สมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
และมีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 4 คนที่มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
้ โดยคิดว่า
ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มีส่วนทําให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไม่มีส่วนทําให้ สนใจในตราสินค้ านันๆ
้ เพราะว่าให้ ความสนใจ
กับปั จจัยอื่นมากกว่า
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“ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไม่ค่อยมีผล ส่วนตัวเลือกที่ถูกใจ
และฟั งก์ชนั ที่ใช้ งานง่ายเป็ นหลัก เพราะว่าปั จจุบนั มีความใกล้ เคียงกันในเรื่ องคุณภาพของทุกแบ
รนด์” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“จะเลือกจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงก่อน อย่างออป
โป้ที่เปลี่ยนมาใช้ ถือว่ามีชื่อเสียงประมาณหนึ่ง มีโฆษณาทางโทรทัศน์ทําให้ น่าเชื่อถือ” (รักพงศ์ โส
มา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ส่วนตัวไม่ติดแบรนด์ว่าต้ องมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถื อ จะดูฟังก์ ชัน
มากกว่า ดูว่าฟั งก์ ชนั ที่ได้ เหมาะสมกับราคาหรื อไม่” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์ , 11 กุมภาพันธ์
2558)
“ไม่ มี ผ ล ซัม ซุง ก็ เ ป็ นแบรนด์ โ ทรศัพ ท์ แ บรนด์ ห นึ่ ง ซัม ซุง เริ่ ม มาจาก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ส่วนโทรศัพท์ก็ยงั ติดความเป็ นอุปกรณ์ในบ้ านอยู่ แต่ของไอโฟน ความชัดเจนคือ
โทรศัพท์ ถ้ าเป็ นด้ านโทรศัพท์ ไอโฟนจะน่าเชื่อถื อกว่า” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, สัมภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
3) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า สูง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง มี
ความเห็นสอดคล้ องกันว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มีสว่ น
ทําให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
้ ซึง่ แตกต่างผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าใน
ั ้ ่คิดว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ มีส่วน
ระดับตํ่า ที่มีทงที
และไม่มีสว่ นทําให้ จะตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ านันๆ
้ เท่าๆ กัน
4.3.5.3 ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ ามีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ตราสินค้ าปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 7 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้ ามีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
ปั จจุบนั โดยคิดว่าทําให้ ตนดูดีขึ ้นและมัน่ ใจมากขึ ้นเมื่อใช้ งาน และมีภาพลักษณ์ดีเหมือนนักแสดง
ที่มีชื่อเสียง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“ซัมซุงใช้ ชมพู่ ใช้ ณเดชน์เป็ นพรี เซ็นเตอร์ มีผลทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมา
ใช้ เพราะอยากใช้ แล้ วดูดี ภาพลักษณ์ ดีเหมือนณเดชน์ ” (อนิรุทธ์ จารึ กธรรม, สัมภาษณ์ , 30
มกราคม 2558)
“ภาพลักษณ์ ไอโฟนหรู ดูดี ทันสมัย ถึงแม้ ว่าผลิตในจีน แต่แนวคิดมา
จากอเมริ กา เวลาใช้ ภาพลักษณ์จะดูดีกว่าซัมซุงซึง่ เป็ นของเอเชีย อย่างไรตะวันตกก็ดีกว่า” (ปริ ณ
วุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“รู้สกึ มัน่ ใจเวลาใช้ ซมั ซุง เพราะปั จจุบนั คนใช้ ซมั ซุงมากขึ ้น ทุกคนรู้จกั
ทํ า ให้ ร้ ู สึก ว่า เป็ นคนที่ มี ภ าพลัก ษณ์ ทัน สมัย เวลาใช้ สิน ค้ า ซัม ซุง ” (ณัฐนัน ท์ เตชะรั ต นรุ่ ง เรื อง,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ใช้ ไ อโฟนแล้ ว รู้ สึก ภูมิ ใ จที่ ไ ด้ ห ยิ บ ขึน้ มาใช้ เพราะภาพลัก ษณ์ ดี ดู
หรูหรา” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีส่วน ใช้ ซมั ซุงถ้ าเปรี ยบเทียบกับไอโฟนภาพลักษณ์ ไอโฟนจะดีกว่า
แต่ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ซัมซุงจะดีกว่า ภาพลักษณ์ของซัมซุงเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น จะสังเกตได้
ว่าคนใช้ ซัมซุงมากขึน้ ภาพลักษณ์ ก็ดีขึน้ ส่วนตัวยอมรับภาพลักษณ์ ได้ ” (วนิดา จิรโพธิ์ ทอง,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก ภาพลักษณ์ของไอโฟนดูสวย ดูทนั สมัยมาก และดูหรูหรา ใช้
ไอโฟนเหมือนอยูโ่ ลกอนาคต” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน คนใกล้ ชิดส่วนใหญ่จะใช้ ซมั ซุงกันหลายคน ปั จจุบนั คนก็ใช้ ซมั
ซุงมากขึ ้น โฆษณาต่างๆ ก็ทําให้ ภาพลักษณ์ดดู ีเทียบเท่าแบรนด์จากตะวันตก ใช้ แล้ วดูดีไม่ได้ ตา่ ง
จากไอโฟนเลย” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลเพียง 1 คน ที่มี
ความเห็นว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าไม่มีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
ปั จจุบนั โดยคิดว่าปั จจุบนั ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ มีความแตกต่างกัน
มากนัก ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีผล คิดว่าแต่ก่อน คนใช้ ไอโฟนดูดีกว่า แต่ปัจจุบนั นี ้คนนิยมใช้ กนั
มากขึ ้นรู้สกึ เฉยๆ ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่ามันแตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ คนก็นิยมใช้ เหมือนกัน
ไม่แตกต่างกันแล้ ว” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
3) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
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ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนัน้ ผู้ให้
ข้ อมูลทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกันว่า ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ ามีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าทําให้ ตนดูดีขึน้ และมั่นใจมากขึน้ เมื่อใช้ งาน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ภาพลักษณ์ของคนใช้ ไอโฟนดูดี ไอโฟนเป็ นเหมือนเครื่ องประดับอย่าง
หนึง่ เป็ นมากกว่าโทรศัพท์ คนใช้ ไอโฟนเหมือนเป็ นอีกระดับหนึ่ง ภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ทํา
ให้ ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“เวลาเห็นคนใช้ ไอโฟนแล้ วรู้ สึกว่าดูดี ถ้ าเทียบกับซัมซุงแล้ วคิดว่าใช้
ไอโฟนภาพลักษณ์ดีกว่า” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ซัมซุงในปั จจุบนั มีภาพลักษณ์สะท้ อนความเป็ นสมัยใหม่ ทันสมัยและ
เป็ นผู้นําเรื่ องเทคโนโลยีเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์
2558)
“ภาพลักษณ์ ซมั ซุงดูดีขึ ้นในปั จจุบนั คนนิยมก็ใช้ มากขึ ้นเลยตัดสินใจ
เปลี่ยนมาใช้ ” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีสว่ น ปั จจุบนั คนนิยมใช้ ไอโฟนกันเยอะ ก็อยากลองใช้ บ้าง ใช้ แล้ วไม่
มีใครถามว่าทําไมถึงใช้ เพราะความเป็ นแบรนด์มาตรฐาน แต่ถ้าเราใช้ แบรนด์อื่นคนอื่นก็จะถาม
ว่าทําไมถึงเลือกใช้ อนั นี ้ ดีตรงไหน แต่ใช้ ไอโฟนทุกคนก็ยอมรับ ไม่ต้องถามเลย” (พิชญ์ สินี นิ่มวิ
ศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน เมื่อก่อนอาจจะเห็นว่าซัมซุงเป็ นแบรนด์เกาหลีชอบเลียนแบบ
หลังๆ ซัมซุงพยายามปฏิวัติตวั เองว่าเป็ นแบรนด์ ที่มีเทคโนโลยีใหม่นําหน้ าคู่แข่ง มีการพัฒนา
ต่อเนื่อง พัฒนาทุกด้ าน หน้ าร้ านก็น่าเข้ ามากขึ ้น ซัมซุงเป็ นมิตรและเข้ าถึงง่ายกว่า อย่างไอโฟนดูดี
จริงแต่บางอย่างดูเข้ าถึงยาก” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“หลังจากที่ซมั ซุงพัฒนาเป็ นรุ่นที่ทดั เทียมไอโฟน ได้ ยินเพื่อนบอกว่าใช้ ดี
ก็เลยเชื่อถือตาม ภาพลักษณ์ดีขึ ้นกว่าแต่ก่อนมาก แต่ก็ยงั ติดภาพเหมือนกันว่าคนที่ใช้ ไอโฟนจะมี
สถานภาพทางสังคมที่ดีกว่าคนที่ใช้ ซมั ซุง อันนี ้ก็เป็ นสิ่งที่ติดอยู่ แบรนด์ของแอปเปิ ล้ ก็ยงั เป็ นแบ
รนด์ที่คนให้ ความชื่นชมหรื อชอบมากกว่าซัมซุง” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม
2558)
้ ยง
แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนันเพี
หนึ่ ง คนที่ มี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้ า ไม่ มี ผ ลให้ ตัด สิน ใจเลื อ กซื อ้
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่า ภาพลักษณ์ไม่ได้ มีความแตกต่างและไม่ได้ สนใจใน
เรื่ องของภาพลักษณ์เป็ นสําคัญ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีผล ตอนใช้ เอช ที ซีกบั ไอโฟนก็ไม่ได้ ร้ ู สกึ ว่าแตกต่างกันมาก ไม่ได้
รู้สกึ ว่าใช้ ไอโฟนแล้ วดูดีกว่า อยู่ที่ความพึงพอใจ อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน” (นิฤมล หิรัญวิจิตร
ภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
4) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํ า นวน 5 คนมี ค วามเห็ น ว่ า ภาพลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ ามี ไ ม่ มี ผ ลให้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อ้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าไม่สนใจและไม่ยดึ ติดกับตราสินค้ า โดยสามารถสรุ ป
ได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่ได้ ยึดติดว่าต้ องเป็ นแบรนด์นี ้เท่านัน้ คิดว่าภาพลักษณ์ ของแบรนด์
ไม่สําคัญเท่ากับฟั งก์ชนั การใช้ งานหรื อคุณสมบัติ ส่วนตัวใช้ แบรนด์อะไรก็ได้ เอาที่ตอบโจทย์ดีกว่า”
(พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิดว่าภาพลักษณ์ ไม่มีผล เพราะไม่ได้ สนใจ ใช้ แบรนด์อะไรก็ได้ ”
(รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ ของแบรนด์ เพราะอย่างอัลคาเทลไม่ได้ มีการ
สร้ างภาพลักษณ์ แต่อย่างใด โฆษณาก็ไม่ได้ ทํา เน้ นเรื่ องการใช้ งานมากกว่า” (สุวะ ปุญสิริ,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เพราะไม่ได้ ดทู ี่ตราสินค้ าเลยว่าเป็ นอย่างไร ภาพลักษณ์ ของ
้ าเช่น ไอโฟน ได้ แล้ ว” (รัตนาภรณ์
ซัมซุง จากรุ่ นปั จจุบนั ภาพลักษณ์ก็สามารถสู้กบั ตราสินค้ าชันนํ
ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล คิดว่าไอโฟนอาจจะดูสมาร์ ทกว่า ดูดีกว่า ซัมซุงจะเป็ นแบบ
เล่นๆ ใช้ เล่นๆเพราะรุ่ นที่ออกออกมาบ่อยเมื่อเทียบกับไอโฟนที่ออกมาปี ละครัง้ แต่การที่ออกมา
หลายหลายรุ่ นของซัมซุงก็ไม่ได้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเท่าไร” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลเพียง 3 คน มีความเห็นว่าภาพลักษณ์ ของตราสินค้ ามี
ผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าทําให้ ตนดูดีขึ ้นและมัน่ ใจมาก
ขึ ้นเมื่อใช้ งาน
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“รู้ สึ ก ว่ า โซนี่ ทํ า ให้ ภาพลัก ษณ์ ดี เ วลาหยิ บ มาใช้ มั่น ใจมากกว่ า ใช้
โทรศัพท์จากจีน คุณภาพก็ดีกว่า” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ก็ มีผล ซัมซุงทํ าการตลาดค่อนข้ างเยอะ ภาพลักษณ์ ก็ดีขึ ้นโทรศัพท์
ออกใหม่คอ่ นข้ างเยอะมาก บวกกับศูนย์ โปรโมชัน่ ราคา ที่ค่อนข้ างดึงดูดใจที่ให้ มาใช้ ราคาไม่ได้
สูงมากและค่อนข้ างครบเลย” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีสว่ น ใช้ แล้ วก็เหมือนกับคนอื่น ก็ทําให้ เราเข้ ากับคนอื่นได้ คนที่ใช้ ซมั
ซุงจะเป็ นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน
2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วนใหญ่ มี
ความเห็นสอดคล้ องกันว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้ ามีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตรา
สิ น ค้ าปั จจุ บัน ซึ่ ง ตรงกั น ข้ ามกั บ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ที่ คิ ด ว่ า
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าไม่มีผลให้ ตดั สินใจเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
4.3.5.4 ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคม และ
โดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึง่ ในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 7 คนมี
ความเห็นตรงกันว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคม และโดด
เด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากมีความสนใจใน
การพัฒนาใหม่ที่ดีขึ ้นและทําให้ เกิดความมัน่ ใจในการพัฒนาต่อไปของตราสินค้ าและต้ องการที่จะ
ได้ รับการยอมรับ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ซัมซุงโดดเด่นกว่าคู่แข่ง มีการพัฒนาขึ ้นมารวดเร็ วเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ให้ กบั ผู้บริ โภค เป็ นผู้นําด้ านนวัตกรรมใหม่และเป็ นที่ยอมรับของสังคมมากขึ ้น เห็นได้ ชดั เจนจาก
คนนิยมใช้ ซมั ซุงมากขึ ้นเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุง” (อนิรุทธ์ จารึ กธรรม, สัมภาษณ์ , 30
มกราคม 2558)
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“ไอโฟนมีภาพลักษณ์ ดีเป็ นผู้นํา ถ้ าเปลี่ยนมาใช้ ก็จะมีภาพลักษณ์ ที่ดี
เหมือนกัน ทําให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมและใช้ แล้ วดูโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่น ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยน
มาใช้ ไอโฟน” (ปริณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ซัมซุงรุ่ นที่เปลี่ยนมาใช้ คิดว่าโดดเด่นที่สดุ มีปากกา ซึง่ คู่แข่งไม่มี ซัม
ซุงมักจะผลิตสินค้ าที่เป็ นผู้นําเรื่ องเทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมถึงในปั จจุบนั ซัมซุงเป็ นที่ยอมรับจาก
สังคมมากขึ ้นเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์
2558)
“ไอโฟนเป็ นผู้นําของโทรศัพท์ระบบสัมผัสรายแรกที่มีความแม่นยําและ
รวดเร็ ว โดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ ด้ วยรูปทรงและวัสดุที่ดหู รูหรา ทําให้ มีคนนิยมใช้ เป็ นจํานวนมาก
ไอโฟนจึงเป็ นที่ยอมรับของสังคม ด้ วยสาเหตุเหล่านี ้จึงทําให้ ต้องการเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน” (พรรณ
วดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล อย่างซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ ต 4 ที่ บางลง จอกว้ างขึน้ ระบบก็ดีขึน้
โดดเด่นกว่าคูแ่ ข่ง ทําให้ ต้องการเปลี่ยนมาใช้ ” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล ในเรื่ องของการเป็ นที่ยอมรับ ในช่วงแรกตอนที่ไอโฟนเปิ ดตัวแต่
ละรุ่ น คือจะดูจากตอนที่ไอโฟนขายในไทยแล้ วค่ายมือถือเปิ ดจองแล้ วเต็มเร็ วมาก ซึง่ ทําให้ เห็นว่า
ไอโฟนเป็ นที่ยอมรับมากจากผู้บริ โภค” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ น ซัมซุงมีความเป็ นผู้นํามากในด้ านเทคโนโลยี และการคิดฟั งก์ชนั
ใหม่ๆที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ งานง่ายขึ ้น ซัมซุงเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้นเพราะสามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภค
ได้ ทวั่ ถึง คิดว่าซัมซุงเด่นตรงที่ตอบโจทย์ตามวิถีชีวิตของผู้บริ โภคได้ ใช้ งานง่ายกว่า” (อนุสรา นา
รัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 1 คน
มีความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคม และโดดเด่นกว่า
ตราสินค้ าอื่นไม่เป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากมีความสนใจในการ
พัฒนาใหม่ที่ดีขึ ้นและทําให้ เกิดความมัน่ ใจในการพัฒนาต่อไปของตราสินค้ าและต้ องการที่จะ
ได้ รับการยอมรับ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่เกี่ยวนะ ไม่ได้ สนใจเรื่ องความเป็ นผู้นํา เราชอบแบรนด์นี ้ ต้ องเป็ น
ไอโฟนเท่านัน้ ส่วนตัวดูตราสินค้ าเป็ นหลัก” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
2) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
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ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 7 คนมีความเห็นว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของ
สังคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากมี
ความสนใจในการพัฒ นาใหม่ ที่ ดี ขึ น้ และต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“คิดว่าไอโฟนมีความเป็ นผู้นําด้ านเทคโนโลยีน้อย เมื่อเทียบกับแบรนด์
อื่น แต่เป็ นคนละระบบปฏิบตั ิการกัน แต่ปัจจุบนั ไอโฟนเป็ นที่ยอมรับสูงมากจากสังคม และดูโดด
เด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ การเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนเพราะว่าไอโฟนดูโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆและใช้ แล้ ว
ทําให้ ร้ ูสกึ ดีและได้ รับการยอมรับจากสังคม” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์
2558)
“ปั จ จุบัน แบรนด์ โ ทรศัพ ท์ แ ข่ ง ขัน กัน สูง มาก แบรนด์ ใ ดมี ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นผู้นําในการหาคุณสมบัติที่ทําให้ ชีวิตง่าย ใช้ งานสะดวกขึ ้น อย่างซัมซุงจุดนี ้
ค่อ นข้ า งเด่น เรี ย กได้ ว่า เป็ นผู้นํ า นวัตกรรม จึง ทํ า ให้ ตัดสิ น ใจเปลี่ ย นมาใช้ ” (ณิ ธิ ด า สุข สุท ธิ ,
สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ซัมซุงเป็ นผู้นําสามารถพัฒนาได้ มากกว่าและเร็ วกว่า ทําให้ ดโู ดดเด่น
กว่าแบรนด์อื่นที่ไม่มีการพัฒนา” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะคนนิยมใช้ ไอโฟนมาก คนยอมรับมาก คนรอบข้ างนิยมใช้
คิดว่าไอโฟนมีความน่าเชื่อถือสูง” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีส่วน ไอโฟนช่วงแรกๆมีความเป็ นผู้นําสูง แต่ปัจจุบนั คิดว่าไม่ได้ ต่างกันมาก ขึ ้นอยู่กับ
ความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่า” (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มีผล ซัมซุงน่าจะเป็ นความโดดเด่น อย่างเรื่ องปากกา ที่ซมั ซุงทําออกมาแล้ วทําได้ ดีกว่า
แบรนด์อื่น ถ้ าเทียบกับไอโฟนการเป็ นที่ยอมรับก็น่าจะเป็ นอันดับสองรองจากไอโฟน” (ปิ ยะฉัตร
วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ใช่ เพราะว่าในปั จจุบนั ก็มีสองแบรนด์ที่ติดตลาดและคนนิยมที่สดุ แล้ ว คิดว่าซัมซุงเป็ น
ผู้นําค่อนข้ างในระดับเอเซีย ได้ รับการยอมรับมากขึ ้น ซัมซุงมีการพัฒนารู ปลักษณ์ให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของคนใช้ งานมากขึน้ ทําให้ ใช้ งานง่ายขึ ้น มีระบบอะไรที่ทันสมัยขึน้ มา” (พีรนุช
จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
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แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 1 คนที่มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เป็ นผู้นํ า เป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม และโดดเด่น กว่ า ตราสิน ค้ า อื่ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเหตุผ ลหนึ่ง ในการ
ตัดสินใจเปลี่ยน ตราสินค้ า เพราะว่าสนใจในปั จจัยอื่นมากกว่า
“คิดว่าปั จจัยด้ านการเป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคมและดูโดดเด่น
ของสัง คมไม่เ กี่ ย วมากเท่ า ไร ส่ว นใหญ่ ม าจากรู ป ทรงมากกว่า ชอบรู ปทรงและการออกแบบ
ตัวเครื่ องของไอโฟนมากกว่า ตอนที่ตดั สินใจเปลี่ยนไม่ได้ คิดถึงปั จจัยเหล่านีเ้ ท่าไรนัก” (สุธิดา
ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคม
และโดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า เนื่องจากมีความ
สนใจในการพัฒนาใหม่ที่ดีขึ ้นและคิดว่าการที่ตราสินค้ าสร้ างคุณสมบัตทิ ี่โดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่น
เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ สนใจ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“แบรนด์ที่เปลี่ยนใช้ ในปั จจุบนั คือ ออปโป้ คิดว่ามีชื่อเสียงในระดับปาน
กลาง มีฟังก์ชนั ถ่ายรูปที่โดดเด่นกว่ายี่ห้ออื่น” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“เปลี่ยนมาเป็ นโซนี่ เพราะมีฟังก์ชนั ที่โดดเด่นกันนํ ้าได้ และเป็ นแบรนด์
หนึง่ ที่สงั คมยอมรับ” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีสว่ นเล็กน้ อย ตอนนันที
้ ่เปลี่ยนคิดว่าเหมาะสมกับราคาที่จะใช้ ซัมซุง
มี ความเป็ นผู้นําสูงสามารถแข่งกับระดับโลกได้ และเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์,
สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล เพราะว่าด้ วยเรื่ องของสินค้ าและบริ ษัทซัมซุง คนยอมรับมากขึ ้น
คนนิยมใช้ มากขึ ้น ทําให้ มนั่ ใจกับตราสินค้ านี ้ มีคนรอบตัวใช้ มีเพื่อนใช้ เราก็ลองใช้ ด”ู (ศาสตรา
ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 4 คนที่มีความเห็นว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
เป็ นผู้นํ า เป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม และโดดเด่น กว่า ตราสิน ค้ า อื่ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเหตุผ ลหนึ่ ง ในการ
ตัดสินใจเปลี่ยน ตราสินค้ า เพราะสนใจในปั จจัยอื่นมากกว่า
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“ไม่ได้ สนใจว่าต้ องเป็ นแบรนด์ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคมและไม่
ต้ องโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ เน้ นที่ฟังก์ชนั การใช้ งานเป็ นหลัก” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์
, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ นที่ยอมรับ แบรนด์อะไรก็
ได้ แต่ต้องมีฟังก์ชนั และราคาที่เหมาะสม” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ณัฐวุฒิ “ไม่มีผล คิดว่าซัมซุงไม่ได้ เป็ นผู้นําของตลาด พยายามตาม
เทคโนโลยีของแบรนด์อื่นมากกว่า ไม่ได้ โดดเด่นมาก”
“ไม่มีผล เพราะปั จจุบนั โทรศัพท์คณ
ุ ภาพพอๆกัน ไม่ได้ โดดเด่นมาก ที่
ใช้ ซมั ซุงเพราะชอบ ไม่ได้ มองว่าซัมซุงเป็ นผู้นํามากกว่า คือทุกแบรนด์ก็เป็ นผู้นําคนละด้ าน ความ
โดดเด่นของซัมซุงมักจะเป็ นด้ านการออกแบบ แล้ วคุณสมบัติใหม่ๆก็จะมาก่อนแบรนด์อื่นๆ อย่าง
กล้ องคุณภาพสูงจะมาก่อนแบรนด์อื่นๆ โฆษณาที่มีมากกว่า การตลาดซัมซุงดีกว่า” (ทิชานันท์ ยส
สมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า สูง ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลาง มี
ความเห็นสอดคล้ องกันว่าตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นผู้นํา เป็ นที่ยอมรับของสังคม และ
โดดเด่นกว่า ตราสินค้ าอื่นเป็ นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้
ั ้ ่คดิ ว่า ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ น
ข้ อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าที่มีทงที
ผู้นํา เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม และโดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่นเป็ นและไม่เป็ นเหตุผลหนึ่งในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าเท่าๆกัน
4.3.6 ปั จจัยด้ านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication : IMC)
4.3.6.1) การส่งเสริ มการขาย มี ผลต่อการเปลี่ย นมาใช้ โทรศัพ ท์ เ คลื่อนที่ ตรา
สินค้ าปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
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ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 6 คนมี
ความเห็นตรงกันว่า การส่งเสริ มการขายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
ปั จจุบนั เนื่องจากสนใจในปั จจัยอื่นๆ มากกว่าและอยูท่ ี่ความชอบและความสนใจเป็ นหลัก
“ไม่ ไ ด้ ส นใจหรื อ หาข้ อ มูล เรื่ อ งนี เ้ ลย ลดแลกแจกแถมไม่ ไ ด้ ส นใจ”
(อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไอโฟนไม่คอ่ ยมีโปรโมชัน่ เลย ราคาก็สงู แต่เลือกเพราะแบรนด์” (ปริ ณ
วุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
้ วย อย่างไรก็ตาม เวลาซื ้อไม่ได้ เกี่ยวกับ
“ขึ ้นอยู่กบั กําลังซื ้อตอนนันด้
อุปกรณ์เสริ มที่เป็ นของแถมเลย แต่อยู่ที่ระบบตัวเครื่ อง ถ้ ามัน่ ใจว่าใช้ ไอโฟนแล้ วเครื่ องไม่รวน ถึง
ไม่มีของแถมก็ซื ้อไอโฟน” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ปกติซื ้อด้ วยเงินสด ไม่ค่อยสนใจเรื่ องโปรโมชั่นลดราคาหรื อ
ของแถมไม่ได้ สนใจ ถ้ าจะสนใจ ก็เป็ นในเรื่ องโปรโมชัน่ เครื อข่ายโทรศัพท์ที่มากับเครื่ องมากกว่า”
(วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล ไม่เกี่ยวกับของแถม ถ้ าตัดสินใจเลือกแล้ ว ถึงไม่มีของแถม
อะไร ก็ซื ้อรุ่นนัน”
้ (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่เกี่ยวเลย ปกติก็ซื ้อด้ วยเงินสดตลอด ชอบรุ่ นไหน แบรนด์ไหน ก็ซื ้อ
ไม่สนใจของแถม หรื อโปรโมชัน่ อะไร” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม
แบรนด์นนเลย
ั้
2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการส่งเสริ มการขาย มีผลต่อการ
เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะสนใจในการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการ
ผ่อนชําระแบบไม่เสียดอกเบี ้ย ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“สนใจโปรโมชัน่ ผ่อนชําระ ดอกเบี ้ย 0% กับบัตรเครดิตธนาคารชันนํ
้ า
ต่างๆ ถ้ าไม่มีจะไม่ซื ้อเลย” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลมาก ถ้ าบางรุ่ นสนใจ แต่กําลังซื ้อด้ วยเงินสดไม่พอ ก็สามารถแบ่ง
จ่ายได้ ทํ าให้ เข้ าถึงสินค้ าได้ ง่ายขึน้ ส่วนตัวก็ ใช้ โปรโมชั่นผ่อนดอกเบี ้ย 0%” (อนุสรา นารัตน์ ,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
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ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 6 คนมี
ความเห็นว่า การส่งเสริ มการขาย มีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
เนื่องจากคิดว่าอยูท่ ี่ความชอบและความสนใจเป็ นหลัก ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์ราคาค่อนข้ างสูง ถ้ ามีโปรโมชัน่ จูงใจแบบผ่อน 0% 6
เดือน 10 เดือน มีสว่ นทําให้ เลือกสินค้ านันๆ”
้ (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ที่เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนมีการแถมแพ็กเกจ ผ่อน 0% และมีเครดิตเงินคืน”
(ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ถ้ ามีลดราคา แจกของแถม ก็จะสนใจมากกว่า และจะดูโปรโมชัน่
เครื อข่ายประกอบด้ วย” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มี ส่ว นอย่า งมาก ถ้ า มี โ ปรโมรชั่น ผ่อ นชํ า ระดอกเบี ย้ 0% ทํ า ให้ ก าร
ตัดสินใจง่ายขึ ้น ไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็ นก้ อน” (พิชญ์ สินี นิ่มวิศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม
2558)
“มีผล ตอนนันซั
้ มซุงใช้ พรี เซนเตอร์ เป็ นโน๊ ตอุดม มีรุ่นสีชมพูเป็ น limited
มีแจกของแถมเคสที่ออกแบบโดยโน๊ ส อุดม คุ้มค่ามาก คือต้ องการจะเปลี่ยนอยู่แล้ วความเป็ น
Limited ทําให้ ต้องรี บซื ้อเพราะกลัวจะหมด” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์,14 พฤษภาคม
2558)
“มีผลมาก สมมติว่าซื ้อซัมซุงก็ สามารถผ่อนได้ ทุกร้ าน ถึงผ่อนก็ยังได้
ของแถมเป็ นฟิ ล์ม เป็ นเคสและได้ Memory Card มาด้ วย แต่ถ้าเป็ นไอโฟนเหมือนจํากัดแค่ร้านทรู
เอไอเอส ดีแทค ร้ านทัว่ ไปเหมือนจะไม่ค่อยมีโปรโมชัน่ ให้ ผ่อน” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์ ,
23 พฤษภาคม 2558)
แต่ผ้ ูให้ ข้อมูลอีก 2 คนมีความเห็นว่าการส่งเสริ มการขาย ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ
รนด์ ใดแล้ ว ถึ ง แม้ ว่า จะไม่มี การส่ง เสริ ม การขาย ก็ จ ะซื อ้ แบรนด์ นัน้ ๆอยู่ดี ซึ่ง สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“ของแถมที่ให้ มาส่วนใหญ่ไม่ได้ ใช้ ถ้ าอยากได้ แบรนด์ไหน ถึงแม้ ราคา
สูงไม่มีของแถม ไม่ลดราคา ก็ซื ้อ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
ั ้ งๆ แต่ให้ ของแถมหรื อลดราคา
“ถ้ าไม่ได้ อยากใช้ โทรศัพท์แบรนด์นนจริ
ก็ไม่สนใจซื ้อหรื อเปลี่ยน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
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3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 7 คนมีความเห็นว่า การส่งเสริ มการขายมีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรา
สินค้ าปั จจุบนั เนื่องจากสนใจเกี่ยวกับการลดราคาของผลิตภัณฑ์และสนใจของแถมที่ได้ พร้ อมกับ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“จะถามเรื่ องของแถมก่อนว่ามีของแถมอะไรบ้ าง ซึ่งโนเกียมีให้ ถือว่า
ตอบโจทย์” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปกติจะคอยติดตามดูโปรโมชัน่ ในไลน์ (Line) เวลามีข่าวสารลดราคา”
(รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ถ้ าโปรโมชั่นแบบว่าลดราคาตอนนี ้ มันก็น่าสนใจกว่าอยู่แล้ ว” (สุวะ
ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลมาก ยิ่งลดราคาก็จะดี เพราะปั จจุบนั นี ้โทรศัพท์ค่อนข้ างราคาสูง
มาก” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก ที่สําคัญเลยคือเรื่ องประกัน ศูนย์บริ การของซัมซุงมีมาก แต่
ระยะเวลาที่ซอ่ มค่อนข้ างนาน โดยส่วนตัวไม่ได้ ใช้ บตั รเครดิต ตัวโปรโมชัน่ ในงานก็น่าสนใจ เพราะ
แอปเปิ ล้ ลดราคาน้ อยมาก อย่างซัมซุงจะมีลกู เล่นซื ้อเครื่ องแจกแถมมากกว่า ทําให้ เราสนใจอยาก
ลองเปลี่ยนมาใช้ ” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล อย่างเมื่อก่อนจะซื ้อซัมซุงกาแล็คซี่ เอส ห้ า แถมกาแล็คซี่ แท็บ
เป็ นการกระตุ้นยอดขาย แถมสิ่งที่ สามารถนํามาใช้ งานได้ ราคาก็ ถูกกว่า” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“มีผลมาก คือโปรโมชัน่ ผ่อน 0% 10 เดือน ส่วนใหญ่จะดูโปรโมชัน่ ก่อน
แล้ วค่อยมาเลือกรุ่น เลือกแบรนด์” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 1 คนที่มีความเห็นว่าการส่งเสริ มการขาย ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะคิดว่าอยู่ที่ความชอบและความสนใจ
เป็ นหลัก
“ถ้ าชอบแบรนด์ไหน ถึงแม้ วา่ ไม่มีโปรโมชัน่ ก็จะซื ้อ” (นครินทร์ พลายพูล
, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
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4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง และผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางส่วน
ใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการส่งเสริ มการขาย ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรา
สินค้ าปั จจุบนั ซึง่ ตรงกันข้ ามกับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าที่คิดว่า การ
ส่งเสริ มการขายมีผลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
4.3.6.2 การโฆษณาโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ ปลี่ ย นมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตราสินค้ าปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 7 คน มี
ความเห็ น ตรงกัน ว่า
การโฆษณาโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ เป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ ทํ า ให้ เ ปลี่ ย นมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้ เกิดความสนใจและรู้จกั ผลิตภัณฑ์ อีก
ทังยั
้ งเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความสนใจซื ้อ ดังต่อไปนี ้
“โฆษณาของซัมซุงสามารถจูงใจได้ เห็นบ่อยๆทําให้ เกิดความต้ องการที่
จะซื ้อ” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“โฆษณา ทําให้ ร้ ู ว่าแอปเปิ ้ลมีฟังก์ ชันอะไรมาใหม่ก็รอซื ้อ” (ปริ ณวุฒิ
สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“การโฆษณาของซัมซุงทําให้ สนใจ เพราะจะบอกคุณสมบัติว่าทําอะไร
ได้ บ้าง พอสนใจก็หาข้ อมูลต่อ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาทําให้ สนใจและอยากได้ แต่ก็ยงั ไม่ตดั สินใจซื ้อ” (พรรณวดี
จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีสว่ น เวลาซัมซุงโฆษณาทําให้ เราสนใจ อย่างโฆษณาที่มีบอกจุดเด่น
ต่ า งๆของโทรศัพ ท์ อ ย่ า งใช้ ปากกาได้ ก็ ทํ า ให้ ส นใจและก็ ห าข้ อ มูล ต่ อ ” (วนิ ด า จิ ร โพธิ์ ท อง,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผล ปกติก็เห็นโฆษณาในเว็บไซต์ โฆษณาทําให้ สนใจว่าทําอะไรได้
บ้ าง แล้ วก็จองไปทางอินเทอร์ เน็ต แล้ วก็เลยเปลี่ยน เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน”
(กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
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“มี ผลมาก โฆษณาของซัม ซุง จะเน้ น ให้ ข้อมูลเกี่ ย วกับรุ่ น ต่างๆ ตาม
ร้ านค้ าก็เห็นได้ ง่าย โฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางโทรทัศน์” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์ , 8
พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ จํานวน 1 คนเท่านัน้
ที่ มี ค วามเห็ น ว่า
การโฆษณาโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไม่เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ เ ปลี่ ย นมาใช้
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าปั จจุบัน โดยคิดว่าไม่เห็นโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ดังต่อไปนี ้
“โฆษณาไม่มีผล รู้ จกั ไอโฟนจากเพื่อน เห็นว่าสวยมาก ไอโฟนไม่ค่อย
โฆษณานะ เลยไม่ได้ เปลี่ยนมาเพราะโฆษณา” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 5 คนมีความเห็นว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้ เกิดความสนใจและรู้ จักผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี ้
“โฆษณาไอโฟนบอกว่าเป็ นกล้ องที่ ดีที่สุด ทํ าให้ สนใจและคิดว่าจริ ง
หรื อไม่ เพราะใช้ งานกล้ องบ่อย ทําให้ ตดั สินใจลองเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาของซัมซุงดึงดูดความสนใจ จะโฆษณาเกี่ยวกับฟั งก์ชนั การใช้
งาน โฆษณาแค่ให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น แล้ วไปหาข้ อมูลต่อ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์
2558)
“โฆษณาซัมซุงทําให้ สนใจ ดูแปลกใหม่ดี” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา,
สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล โฆษณาของไอโฟนที่แสดงออกถึงลูกเล่นเกี่ ยวกับกล้ อง การใช้
งาน” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก ซัมซุงทําการโฆษณาให้ เห็นว่าน่าใช้ ดีไซด์สวย เห็นทุกๆวัน
ทําให้ ร้ ูสกึ อยากได้ อยากเปลี่ยนมาใช้ โฆษณาของซัมซุงก็ดี คือดึงจุดเด่นของโทรศัพท์ออกมา บาง
ทีเราไม่ต้องไปอ่านอะไรมาก แค่โฆษณาก็บอกไว้ ค่อนข้ างครบถ้ วนแล้ ว” (พีรนุช จําเนียรพรม,
สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
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แต่มี ผ้ ูให้ ข้อ มูล 3 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การโฆษณาโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่
ไม่ได้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั แต่คิดว่าตราสินค้ า
ต่างทําการโฆษณาที่คล้ ายคลึงกัน ไม่ได้ มีความโดดเด่นจึงไม่ได้ สร้ างความสนใจเท่าที่ควร
“ทุกแบรนด์ทําโฆษณาเท่าๆ กัน คล้ ายๆ กัน โฆษณาไอโฟนไม่ได้ ดงึ ดูด
ความสนใจ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ มี ผ ล แต่ โ ฆษณาของซัม ซุ ง ทํ า ให้ สนใจและหัน มามองมากขึ น้
มากกว่า ตอนนัน้ ก็ดูทางโทรทัศน์และในอินเทอร์ เน็ต” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์ , 14
พฤษภาคม 2558)
“ไม่คะ่ โฆษณาของไอโฟนไม่มีผล ส่วนใหญ่จะสนใจเพราะคนรอบข้ าง
ใช้ มากกว่า” (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 4 คน มีความเห็นว่าการโฆษณาโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้ เกิดความสนใจและรู้จกั ผลิตภัณฑ์ อีก
ทังยั
้ งเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความสนใจซื ้อ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“เห็นโฆษณาโนเกียก็ชอบ ปกติดทู างโทรทัศน์เป็ นหลัก” (พงษ์ พฤทธ์
หนูตระกูล, สัมภาษณ์ ,2 กุมภาพันธ์ 2558)
“เห็ นโฆษณาของออปโป้ก็ มีแรงกระตุ้น ให้ อยากได้ ” (รั กพงศ์ โสมา,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ด้ วยการตลาดในไทย ซัมซุงมีมากกว่าแอปเปิ ล้ พอสมควร เวลา
ออกงาน ซัมซุงมีออกงานมากกว่าแอปเปิ ล้ ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าซัมซุงมีคนที่ใช้ พอๆกันกับแอปเปิ ล้ แล้ ว ทํา
ให้ คดิ ว่าแบรนด์ซมั ซุงดีกว่าเดิม โทรศัพท์ดีกว่าเดิม ปกติก็จะเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ เวลาออกไป
ตามสถานที่ตา่ งๆก็จะเห็นมีตามงานค่อนข้ างมาก แคมเปญจะใหญ่และจะเข้ าร่วมในทุกกิจกรรม”
(ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผลมาก ซัมซุงโฆษณาบ่อยจะรู้ ว่าโทรศัพท์มีลกู เล่นอะไรใหม่ ทําให้
ตัดสินใจง่ายขึ ้น โฆษณาทําให้ เราเข้ าใจง่าย ใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงให้ ร้ ูสกึ ว่าเป็ นเหมือนคนนันคน
้
นี ้ แต่สว่ นตัวดูที่ลกู เล่นการใช้ งานมากกว่า” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
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และมี ผ้ ูใ ห้ ข้อ มูล 4 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่า การโฆษณาโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ไม่ได้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะว่าไม่ได้ สนใจ
โฆษณาแต่ได้ รับข้ อมูลผ่านทางจากสื่ออื่นๆมากกว่า
“เวลาตัดสินใจซื ้อจะหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ไม่เคยเห็นโฆษณาของอัล
คาเทลทางโทรทัศน์” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปกติหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ไม่เคยเห็นโฆษณาของโซนี่” (นคริ นทร์
พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
้ ได้ ดโู ฆษณาอะไรเลย แต่โฆษณาชุดล่าสุดก็
“โฆษณาไม่มีผล ตอนนันไม่
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าโทรศัพท์ซมั ซุงน่าใช้ ” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล ปกติก็เห็นโฆษณาโทรศัพท์ซมั ซุงทางโทรทัศน์ ทางเว็บไซต์ยู
ทูปที่ปล่อยก่อนดูคลิป เห็นแล้ วรู้ สึกเฉยๆ ดูแค่ว่าเราต้ องใช้ ฟังก์ ชันนัน้ หรื อเปล่า ตอบโจทย์ เรา
หรื อไม่” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง มีความเห็นตรงกันว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั โดยคิดว่าโฆษณาทําให้ เกิดความสนใจและ
รู้ จักผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความสนใจซื ้อ สอดคล้ องกับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความ
ผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง มีความเห็นกันว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั ซึง่ ตรงกันข้ ามกับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความ
ผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าที่มีทงที
ั ้ ่คิดว่าการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นและไม่เป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่ทําให้ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
4.3.6.3 การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดมี ส่ ว นทํ า ให้ เปลี่ ย นไปใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 5 คนมี
ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีสว่ นทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตรา
สินค้ าในปั จจุบนั เนื่องจากไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
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“ไม่คอ่ ยได้ ไปงานมหกรรมแสดงโทรศัพท์หรื อเทคโนโลยีเลย ส่วนตัวคิด
ว่าไม่มีผล” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
ิ้
“ไม่ได้ ไปงาน ปกติซือตามศู
นย์บริ การ เพราะสามารถได้ รับโปรโมชั่น
พร้ อมแพ็กเกจ” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไม่มีผล เพราะคิดมาตังแต่
้ ที่บ้านว่าจะซื ้อรุ่นใด แบรนด์ใด” (พรรณวดี
จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่เคยไปงาน ไม่ค่อยสนใจเท่าไร เพราะปกติเวลาจะเปลี่ยนหรื อจะซื ้อ
ก็จะซื ้อที่แบรนด์ชอป” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“ไม่เคยไป คิดว่าไม่มีผล แค่ไปดูเฉยๆ แล้ วก็ต้องคิดไตร่ ตรองอีกอยู่ดี”
(กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
แต่ มี ผ้ ู ให้ ข้ อมู ล 3 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาดมีสว่ นทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เพราะคิดว่าการเข้ าร่ วม
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดกระตุ้นความต้ องการในการเปลี่ยนไปใช้ มากขึ ้น ดังต่อไปนี ้
“เข้ า ร่ ว มงานโมบายล์ เอ็ ก ซ์ โ ปบ่อ ยๆ เวลาไปเดิน ในงานเหมื อ นถูก
กระตุ้นความต้ องการซื ้อ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล แต่ไม่เคยซื ้อโทรศัพท์ในงาน แค่ไปดูเฉยๆ พอไปดูก็จะได้ ทดลอง
เล่นรุ่ นใหม่ๆที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนไปใช้ ได้ สมั ผัสเครื่ องจริ ง และก็ได้ ดโู ทรศัพท์หลากหลายแบ
รนด์ในงานเดียวเลย” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีส่วน เพราะชอบในความคุ้มค่า ในด้ านของราคา มีของสมนาคุณ
ของที่ช่วยในการใช้ งาน พวกพาวเวอร์ แบงค์ (Powerbank) แต่ไปไม่ค่อยบ่อย” (อนุสรา นารัตน์,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 5 คนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีสว่ นทําให้ เปลี่ยนไปใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เนื่องจากไม่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด อีกทัง้
ยังคิดว่าการเข้ าร่วมไม่ได้ ทําให้ ต้องการเปลี่ยน รวมทังยั
้ งคิดว่าของลดราคาอาจมีคณ
ุ ภาพที่ไม่ดี
“คิดว่าไม่มีผล เพราะเข้ าร่ วมเพื่อดูผลิตภัณฑ์เท่านัน้ แต่ไม่ได้ กระตุ้น
ความต้ องการให้ อยากซื ้อหรื อเปลี่ยนโทรศัพท์” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
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“ปกติไม่ค่อยไปงาน จะซื ้อตามศูนย์บริ การเท่านัน”
้ (ประภัสสร สิเนหะ
วัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ค่อยได้ ไปงาน คิดว่าของลดราคาในงานคุณภาพไม่ดี เพราะอาจจะ
เป็ นของที่มีลกู ค้ านํามาเปลี่ยน” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เพราะปกติไม่ได้ ติดตามและไม่ได้ ไปงานพวกนี ้อยู่แล้ ว” (พิชญ์
สินี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล ส่วนใหญ่ไม่ได้ ซื ้อจากงาน ส่วนใหญ่จะซื ้อที่ห้างสรรพสินค้ า
หรื อที่ศนู ย์บริการ” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่ มี ผ้ ู ให้ ข้ อมู ล 3 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาดมีสว่ นทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เพราะคิดว่าการเข้ าร่ วม
กิจกรรมพิเศษทางจะทําให้ ซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ถกู กว่าจึงเป็ นกระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยน ดังต่อไปนี ้
“ถ้ า จะเปลี่ ย นก็ จ ะรอให้ มี ง านแล้ ว ค่อ ยไป ถ้ า ลดราคาพิ เ ศษอาจจะ
เปลี่ยนได้ ง่าย มีของแถมมากกว่าซื ้อที่ร้าน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์
2558)
“มีผลมาก ตรงที่ราคา เพราะเราสนใจรุ่นไหน ก็จะหาข้ อมูลไปก่อน แล้ ว
ไปร้ านหรื อบูธในงาน พนักงานแนะนําดี ราคาที่ลดถูกกว่า ก็ทําให้ มีโอกาสเปลี่ยน” (นิฤมล หิรัญ
วิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ น ส่วนใหญ่ก็ไม่คอ่ ยไปบ่อย แต่ถ้าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ก็จะสนใจว่า
มีงานที่ไหน มีอะไรลดบ้ างและมีของแถมอะไรบ้ าง” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์ , 14
พฤษภาคม 2558)
3) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า
Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 3 คนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีส่วนทํ าให้ เปลี่ยนไปใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เนื่องจากไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ดังต่อไปนี ้
“ไม่ชอบไปงาน ซื ้อที่ร้านหรื อในงานคิดว่าไม่แตกต่างกัน” (พงษ์ พฤทธ์
หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ เ คยไปงาน ปกติ จ ะหาข้ อมูล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต แล้ ว ไปซื อ้ ที่ ร้ าน
มากกว่า” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
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“ไม่ได้ ไปงานเลย ปกติซื ้อที่ศนู ย์บริ การทัว่ ไป การลดราคาภายในงานไม่
มีผลให้ ต้องการซื ้อ” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มี ผล ปกติไ ม่ได้ เ ข้ า ร่ ว มเลย ปกติถ้ า จะเปลี่ย นจะอยู่ที่ ตัว เอง ไม่
ขึ ้นอยูก่ บั การออกบูธหรื องานมหกรรมใดๆ” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่ มี ผ ล ไม่ ค่ อ ยได้ ไ ปเดิ น ไม่ ไ ด้ ส นใจเลย” (ทิ ช านัน ท์ ยสสมบัติ ,
สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
แต่ มี ผ้ ู ให้ ข้ อมู ล 3 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาดมีส่วนทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะคิดว่าการเข้ าร่ วม
กิจกรรมพิเศษทางจะทําให้ ซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ถกู กว่าเป็ นการกระตุ้นให้ ต้องการเปลี่ยน
“มีผล เพราะในงานจะมีโปรโมชัน่ ลดราคาที่น่าสนใจ มีการแจกของ
แถมที่สามารถนํามาใช้ กับโทรศัพท์ ได้ ทําให้ ประหยัดได้ มาก” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์ , 7
กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ตอนเปลี่ยนก็อยู่ในช่วงงานมหกรรมแสดงโทรศัพท์ ตอนนันแอป
้
เปิ ล้ ยังไม่ได้ ออกตัวใหม่มา ก็อยากจะลองเปลี่ยนอยูแ่ ล้ ว เห็นแคมเปญโฆษณาของซัมซุงออกมา ก็
อยากจะเปลี่ยน รู้สกึ ว่าซัมซุงน่าลองใช้ ปกติก้อเข้ าร่วมพวกคอนเสิร์ต โปรโมชัน่ จะติดตามตลอด”
(ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ก็มีผล งานพวกนี ้จะมีการแจกของแถม ลดราคา ซื ้อโทรศัพท์แถมจับ
ฉลาก ปกติก็ไปบ้ าง” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางและผู้ให้
ข้ อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ตํ่ า ส่ว นใหญ่ มี ค วามเห็ นสอดคล้ อ งกัน ว่า การจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดไม่มีสว่ นทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั
4.3.6.4 การแนะนํ า ของพนั ก งานขายมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
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ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 5 คน
มีความเห็นว่า การแนะนําของพนักงานขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตราสินค้ าปั จจุบนั เนื่องจากไม่สนใจข้ อมูลจากพนักงานขาย เพราะจะหาข้ อมูลด้ วยตนเองและ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง
“ก่อนจะซื ้อก็หาข้ อมูล ศึกษาด้ วยตัวเองก่อน พนักงานไม่ค่อยมีผลกับ
การตัดสินใจ” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“เวลาจะซื ้อโทรศัพท์จะคิดไว้ พนักงานขายมีส่วนเพียงช่วยให้ ร้ ู ว่าสิ่งที่
เลือกถูกแล้ ว จะซื ้อรุ่นที่คดิ ไว้ ” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปกติซื ้อที่ศนู ย์บริ การ คําแนะนําของพนักงานขายไม่มีผลนะ ตัดสินใจ
ไว้ ก่อนแล้ วศึกษาข้ อมูลมาแล้ วว่าจะซื ้อรุ่ นนี ้ แบรนด์นี ้ ก็เปลี่ยนเลย ซื ้อเลย” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มี ผล จะหาข้ อมูลไปก่ อนแล้ ว ไปซื อ้ เลย บางที ก็ ซือ้ แบบจองผ่า น
อินเทอร์ เน็ต พนักงานขายก็ไม่ได้ มีผลอะไรเพราะตัดสินใจด้ วยตนเองแล้ ว” (กุลธิ ดา สุขเกษม,
สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล เลือกแบรนด์และรุ่ นแล้ วตังแต่
้ ที่บ้าน ไปที่ร้านก็ซื ้อรุ่ นนัน้ ไม่
เกี่ยวกับพนักงานเลย พนักงานจะพูดแนะนําหรื อไม่ก็จะซื ้ออยู่ดี” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20
พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 3 คนที่มีความเห็นว่าการแนะนําของพนักงานขายมีผล
ต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนัก งานขายจะเป็ นข้ อมูลเชิ ง ลึก เกี่ ย วกับผลิตภัณฑ์ ที่ ก ระตุ้น ให้ เ กิ ด ความสนใจเปลี่ย นมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนันๆได้
้
ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ปกติซื ้อที่ร้าน พนักงานขายจะแนะนํารุ่ นที่น่าสนใจ คุณสมบัติเด่นๆ
พนักงานขายมีผลในการเลือกซือ้ มากในระดับหนึ่งและน่าจะรู้ เรื่ องเกี่ ยวกับรุ่ นต่างๆมากกว่า”
(อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ถ้ ายังไม่ได้ ตดั สินใจ แล้ วพนักงานขายแนะนํา ก็อาจจะซื ้อเลย” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม,
สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลมาก ถ้ าพนักงานให้ ข้อมูลไม่เพียงพอ ก็อาจทําให้ ไม่สนใจสินค้ าได้ ส่วนใหญ่จะหา
ข้ อมูลก่อนแล้ วค่อยเข้ าไปที่ร้าน หาข้ อมูลไปด้ วยและก็ฟังพนักงานขายด้ วย” (อนุสรา นารัตน์,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
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2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 5 คน มีความเห็นว่าการแนะนําของพนักงานขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมา
ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าปั จจุบนั เนื่องจากไม่สนใจข้ อมูลจากพนักงานขาย เพราะจะหา
ข้ อมูลด้ วยตนเองและตัดสินใจด้ วยตนเอง โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“พนักงานขายนํ ้าหนักไม่มากพอเท่ากับคนรู้จกั หรื อคนที่ใช้ จริ ง เพราะ
ั้
ถามคนรู้ จกั จะดีกว่า จะได้ รับการแนะนําที่ชดั เจน ได้
พนักงานขายก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นนๆดี
ข้ อเท็จจริงมากกว่า” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“จะหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตก่อนแล้ วค่อยไปที่ร้าน พนักงานขายจะพูด
เกี่ยวกับข้ อมูลที่ร้ ูแล้ ว” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“จะศึกษาข้ อมูลเองก่อนค่อยไปซื ้อ ปกติก็ศกึ ษาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
เว็บไซต์พนั ทิป และเว็บไซต์ของแบรนด์นนๆ”
ั ้ (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์
2558)
“ไม่มีผล เรามีคําตอบในใจอยู่แล้ ว หาข้ อมูลไปในเบื ้องต้ นแล้ ว ก็ไปซื ้อ
เลย ปกติก็เชื่อข้ อมูลของพนักงานขาย แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เปลี่ยน” (พิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์, สัมภาษณ์,
15 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล จะศึกษาไปก่อนด้ วยตนเองทางอินเทอร์ เน็ต ถ้ าศึกษามาอย่าง
ดีแล้ ว ก็ตดั สินใจตามที่ชอบไปเลย” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 3 คนที่มีความเห็นว่าการแนะนําของพนักงานขายมีผล
ต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนักงานขายสามารถจูงใจให้ เกิดความสนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนันๆได้
้
“พอไปที่ ร้าน พนัก งานขายจะแนะนํ า ว่า รุ่ นใดดี
ทํ า ให้ ส นใจใน
ผลิตภัณฑ์นนๆและกระตุ
ั้
้ นให้ ต้องการซื ้อ” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์
2558)
“มีผล ปกติซื ้อตามศูนย์เครื อข่ายโทรศัพท์ แต่พอได้ ข้อมูลจากพนักงาน
ขาย ถ้ าพนักงานขายแนะนําแบรนด์ใดหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่หามา ก็จะหาข้ อมูลจากหลาย
ร้ าน มาเปรี ยบเทียบกัน คือมีผลทําให้ เราลังเลและหาข้ อมูลมากขึ ้น” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ ,
สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
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“มีส่วน แต่อยู่ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายเลย ปกติจะเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์
ก่อน แล้ วก็จะมาหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นการรี วิวจากผู้ใช้ จริ ง พนักงานขายเหมือนเป็ นขัน้
สุดท้ าย คือเราตัดสินใจแล้ ว อาจจะแค่ถามแค่ว่าจริ งหรื อไม่ ดีกว่ารุ่ นอื่นอย่างไร ปกติก็ถามเอา
ข้ อมูลว่าตรงกับที่เราหามาหรื อไม่มากกว่า เพราะพนักงานขายก็ต้องเชียร์ สินค้ าอยู่แล้ ว” (ปิ ยะฉัตร
วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
3) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 6 คน
มีความเห็นว่า การแนะนําของพนักงานขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตราสินค้ าปั จจุบนั เนื่องจากไม่สนใจข้ อมูลจากพนักงานขายเพราะมักจะหาข้ อมูลด้ วยตนเองและ
ตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง อี ก ทัง้ คิ ด ว่ า พนัก งานให้ ข้ อ มูล ไม่ ล ะเอี ย ดมากพอ โดยสามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“ก่อนซื ้อจะศึกษาข้ อมูลก่อนทางอินเทอร์ เน็ต ไปที่ร้านจะไปดูเครื่ องจริ ง
และถามพนัก งานขายเกี่ ย วกับ ของแถมเท่ า นัน้ การแนะนํ า ของพนัก งานขายไม่มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื ้อ” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“พนักงานขายให้ ข้อมูลไม่ละเอียด จะหาข้ อมูลเอง บางครัง้ พนักงาน
ขายให้ คําตอบไม่ตรง” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ชอบหาข้ อมูลเอง จะมีรุ่นในใจที่คาดว่าจะซื ้ออยู่ก่อนแล้ ว ไม่เชื่อ
คําแนะนําของพนักงานขาย จะซื ้อรุ่ นที่ชื่นชอบและหาข้ อมูลมาแล้ วเท่านัน”
้ (นคริ นทร์ พลายพูล,
สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
(ศาสตรา
“ไม่มีผลนะ ถ้ าเราจะใช้ เราต้ องดูก่อน ต้ องศึกษาเอง”
ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล เราตัดสินใจแล้ ว เลือกไปแล้ ว ก็จะหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตไป
ปกติก็จะเทียบดูข้อมูลของเรากับข้ อมูลที่พนักงานขายบอก แต่จะเชื่อข้ อมูลของเรามากกว่า”
(ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“คําแนะนําของพนักงานขาย ไม่มีผล ส่วนใหญ่จะเลือกเอง หาข้ อมูล
เอง คือถ้ าไปที่ร้านก็จะเลือกรุ่นนันเลย
้
พนักงานขายเราก็ฟังเขาแนะนํา แต่เราจะซื ้อหรื อเปลี่ยนมา
เป็ นรุ่นนี ้ ก็ฟังที่พนักงานแนะนําบ้ าง” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
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และมีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการแนะนําของพนักงานขายมีผล
ต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั เพราะว่าคิดว่าการแนะนําจาก
พนักงานขายสามารถจูงใจให้ เกิดความสนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนันๆได้
้
“ตอนจะซื ้อก็มีรุ่นที่ตดั สินใจจะซื ้ออยู่แล้ ว พนักงานขายจะพูดสนับสนุน
จูงใจให้ ซื ้อ เชื่อคําแนะนําของพนักงานขาย” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ก็มีส่วนนะ ถ้ าคนขายแนะนําการใช้ รายละเอียดสินค้ าดี ข้ อดีข้อเสีย
ทําให้ มนั่ ใจว่าเราตัดสินใจไม่ผิด ถ้ าพนักงานขายพูดไม่ตรงกับที่เราศึกษามาเราก็จะศึกษาต่อว่า
จริงหรื อไม่” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง และผู้ให้
ข้ อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการแนะนําของ
พนักงานขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าปั จจุบนั
4.3.6.5 การทําโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ท่านใช้ อยู่ มีสว่ นทําให้
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น
ยังคงใช้ ตราสินค้ านันต่
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 6 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า การทําโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ มีส่วนทําให้ ยงั คงใช้
ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น เนื่องจากการโฆษณาอย่างต่อเนื่องจะทําให้
ได้ รับข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่นใหม่ๆ และทําให้ ยงั คงสนใจที่จะใช้ ตอ่ ไป อีกทัง้
โฆษณายังทํ าให้ มั่นใจว่าตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่นัน้ ยังคงมี อยู่ในตลาด ซึ่ง สรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
“ใช้ ซัม ซุง ต่อ ไปยัง ไม่เ ปลี่ย น โฆษณามี ส่ว นบ้ า งแต่ไม่ม าก ถึง แม้ ว่า
โฆษณาออกรุ่นใหม่มา แต่ก็จะใช้ รุ่นนี ้ โฆษณาทําให้ ทราบว่ามีรุ่นใหม่ๆออกวางจําหน่าย” (อนิรุทธ์
จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไอโฟนโฆษณามาเรื่ อยๆ เพิ่มฟั งก์ ชนั ใหม่ๆ ทําให้ สนใจ คิดว่าไม่
เปลี่ยนแบรนด์แล้ ว” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
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“การโฆษณาของซัมซุงจะบอกจุดเด่น รุ่ นใหม่ๆจะมีจดุ เด่นเพิ่มขึ ้นและ
น่าสนใจมากขึ ้น ในอนาคตซัมซุงก็ยงั ทําโฆษณาที่มีจดุ เด่นที่ดีขึ ้น คิดว่าจะใช้ ซมั ซุงต่อไปไม่เปลี่ยน
แบรนด์” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาของไอโฟนทําให้ มนั่ ใจ เชื่อใจไอโฟนจะยังมีขายต่อไป ส่วนตัว
คิดว่าจะใช้ ไอโฟนต่อไปยังไม่คิดเปลี่ยนแบรนด์” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์
2558)
“มีผล ซัมซุงโฆษณาดึงดูดใจ ทําให้ เราเห็นถึงประโยชน์ ฟั งก์ชนั ก์การใช้
งานของโทรศัพท์ ทําให้ เรารู้ สึกว่าสมควรแล้ วที่เปลี่ยนมา อย่างเราใช้ นิ ้วไม่ถนัดใช้ ปากกาดีกว่า
เหมือนที่โฆษณาทําให้ เห็น” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่เปลี่ยน โฆษณาของซัมซุงน่าสนใจแต่ละชุดก็น่าตื่นเต้ น รู ปลักษณ์ก็
สวย ถ้ าคู่แ ข่ ง ทํ า โฆษณาเหมื อ นกัน ก็ จ ะยัง ไม่ เ ปลี่ ย นเพราะเราหลงรั ก ซัม ซุ ง ไปแล้ ว เพราะ
ตอบสนองใช้ งานได้ ดี ถ้ าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็ นรุ่นใหม่แต่ก็ยงั เป็ นซัมซุงเหมือนเดิม” (อนุสรา นา
รัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
แต่มี ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล 2 คนที่ มี ค วามเห็ น ว่ า การทํ า โฆษณาของตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ ไม่มีสว่ นทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ า
อื่นเพราะว่าคิดว่าคํานึงที่สินค้ าเป็ นหลักว่าสามารถตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจได้
มากน้ อยเพียงใด และคํานึงถึงความคุ้นเคยกับสินค้ ามากกว่า โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่เกี่ยวนะ โฆษณาไอโฟนในเว็บไซต์ก็ไม่ได้ ทําให้ จะใช้ อยู่ตอ่ ไป แต่จะ
ใช้ อยู่เพราะความชอบในตราสินค้ า ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนได้ ถ้ ารู ปแบบไอโฟนไม่สวย ใหญ่
เกินไป ถ้ ามีตราสินค้ าอื่นที่รูปแบบคล้ ายกันหรื อสวยถูกใจกว่า” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20
พฤษภาคม 2558)
“ไม่เกี่ยวกับโฆษณานะ ถ้ าจะไม่เปลี่ยนก็เพราะความคุ้นเคยที่ใช้ มา
นาน และไม่อยากจะยุ่งยากในการเปลี่ยนไปใช้ แบรนด์อื่นและความพึงพอใจของเรามากกว่า”
(กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกันว่า การทําโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ ไม่มี
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ส่วนที่ทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น เนื่องจากสนใจในปั จจัย
อื่นมากกว่าการโฆษณา ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“คิดว่าคุณสมบัติกบั การใช้ งานจริ งมีผลมากกว่าโฆษณา ถ้ าซื ้อมาแล้ ว
้ (สุ
ไม่พอใจ อาจทําให้ เปลี่ยนไปใช้ แบรนด์อื่นได้ โฆษณาทําหน้ าที่แจ้ งให้ ทราบว่ามีรุ่นใหม่เท่านัน”
ธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“บางครัง้ โฆษณาอาจทําให้ เปลี่ยน ถ้ าทดลองใช้ แล้ วไม่เหมือนใน
โฆษณา ถ้ ามีโฆษณาของแบรนด์อื่นที่มีคณ
ุ สมบัติใหม่ที่น่าสนใจ ก็อาจจะเปลี่ยน” (ประภัสสร
สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาทําหน้ าที่ให้ ข้อมูลว่ามีรุ่นใหม่และคุณสมบัตใิ หม่ ถ้ าแบรนด์อื่น
โฆษณาเหมือนกันและน่าสนใจกว่า อาจเปลี่ยนไปใช้ ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์
2558)
“โฆษณาไม่ มี ผ ล อนาคตอาจจะเปลี่ ย นไปใช้ แ บรนด์ อื่ น ถ้ า มี ค วาม
น่าสนใจและตอบโจทย์มากกว่า” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาไม่มีผล แค่ทําให้ ร้ ู ว่ามีรุ่นใหม่ๆออกมา ไม่ได้ ทําให้ เรารู้ สึกว่า
ต้ องใช้ ตอ่ ” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่คอ่ ยเห็นว่าไอโฟนมีโฆษณา ปั จจุบนั เห็นโฆษณาของแบรนด์อื่นและ
น่าสนใจที่น่าจะลอง มีโอกาสที่จะเปลี่ยน” (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“โฆษณาไม่มี ส่ว น คื อ โฆษณาทํ า ให้ เราเห็ น ว่า มี อะไรใหม่ๆ ถ้ าไม่มี
โฆษณาเลยเราอาจจะลืม โฆษณาก็ จะทํ าให้ ได้ รับรู้ ถึงรุ่ นใหม่ๆแต่ก็ต้องดูว่าช่วงนัน้ ๆ ดูความ
ต้ องการของเราว่ามันตรงกับแบรนด์ไหน” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม
2558)
“โฆษณาไม่มีผลทําให้ ใช้ อยู่ต่อไป ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ โฆษณาก็
ไม่ได้ มีผลอะไร” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
3) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 6 คน มีความเห็นว่าการทําโฆษณาของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ ไม่มีสว่ นที่ทํา
ให้ ยัง คงใช้ ต ราสิน ค้ า นัน้ ต่ อ ไปและไม่ เ ปลี่ ย นไปใช้ ต ราสิ น ค้ า อื่ น เนื่ อ งจากสนใจในปั จ จัย อื่ น
มากกว่าการโฆษณา ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“การโฆษณาไม่ มี ผ ล ถ้ า มี รุ่ น ที่ ดี ก ว่ า ก็ จ ะเปลี่ ย น” (พงษ์ พ ฤทธ์ หนู
ตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาของอัล คาเทลไม่ มี เ ลย ในการตัด สิ น ใจจะใช้ แ บรนด์ นี ต้ ่ อ
หรื อไม่ ไม่ได้ เกี่ยวกับโฆษณา แต่จะเป็ นเรื่ องการใช้ ว่ามีปัญหาอะไร ถ้ าปั ญหาในการใช้ งานมาก
เกินไปก็เปลี่ยน” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณาไม่มีผล อนาคตรู้สกึ ว่าอยากเปลี่ยนแล้ ว เพราะจากที่ใช้ มาซัม
ซุงระบบยังไม่เสถียรพอ ราคาก็สูงพอๆกับแบรนด์อื่นที่ระบบเสถียรกว่า” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์,
สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล เพราะคิดว่าซัมซุงโฆษณามากจนเกินไป โทรศัพท์มีออกมา
หลายรุ่ นเกินไปรุ่ น แต่ละรุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียว ส่วนตัวก็คงจะใช้ แค่สองตราสินค้ านี ้”
(ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่ดี เพราะว่าโทรศัพท์ออกรุ่ นใหม่เรื่ อยๆ
จะเปลี่ยนไปใช้ ไอโฟนเหมือนเดิม เพราะเที ยบกันแล้ ว ฟั ง ก์ ชันของไอ โอเอสตอบสนองความ
ต้ องการได้ มากกว่า” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“โฆษณาไม่มีผล ในอนาคตอาจจะเปลี่ยน คงดูหลายๆปั จจัย เพราะ
หลังๆซัมซุงก็มีปัญหาเหมือนกัน เครื่ องค้ างบ่อย เครื่ องร้ อน” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, สัมภาษณ์, 15
มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการทําโฆษณาของตราสินค้ า
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ มีส่วนที่ทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
อื่นเพราะว่าการโฆษณาอย่างต่อเนื่องจะทําให้ ได้ รับข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่ น
ใหม่ๆและทําให้ ยงั คงสนใจที่จะใช้ ตอ่ ไป
“ถ้ าโซนี่ทําโฆษณามากกว่านี ้ ก็จะใช้ โซนี่ต่อ เพราะเราจะได้ เห็นรุ่ น
ใหม่ๆมากขึ ้น” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“โฆษณารุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชนั หรื อการพัฒนาใหม่ๆมากขึ ้น ทําให้ อยากใช้
ออปโป้ต่อไป หลังจากดูโฆษณาคิดว่ายังไม่เปลี่ยน” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์
2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
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เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า สูง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่ า การทํ า โฆษณาของตราสิ น ค้ า
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ มีส่วนที่ทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
อื่น ตรงกันข้ ามกับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางทุกคนและผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการทําโฆษณาของตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ ไม่มีสว่ นที่ทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตรา
สินค้ าอื่น
4.3.7 ปั จจัยด้ านอิทธิพลจากสังคม (Social Recommendation)
4.3.7.1 ข้ อมูลจากการวิจารณ์ ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าใน
เว็บไซต์ตา่ งๆ มีผลทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 6 คน มี
ความเห็นตรงกันว่า ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ตา่ งๆ มีผล
ทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้ ทราบถึงข้ อดีข้อเสีย
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจ อีกทังยั
้ งเป็ นข้ อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ใช้ จริง ดังต่อไปนี ้
“เข้ าไปดูตามเว็บไซต์ที่ขายโทรศัพท์ จะมีการแสดงความคิดเห็น ทังดี
้ ไม่
ดี ซึ่งจะประมวลดูว่าน่าเชื่อถื อมากน้ อยเพียงใด ข้ อมูลเหล่านี ม้ ีส่วนในการตัดสินใจ” (อนิรุทธ์
จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ส่วนใหญ่จะเชื่อรี วิวตามเว็บไซต์ เพราะมีความน่าเชื่อถือสูง เป็ นข้ อมูล
ที่มาจากคนที่ใช้ จริ ง ทุกครัง้ ที่ตดั สินใจเปลี่ยน จะหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ก่อนเสมอ” (ปริ ณวุฒิ สนธิ
รักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“จะเชื่อรี วิวจากผู้ใช้ จริ งตามเว็บไซต์ต่างๆ ถ้ ามีคนบอกว่าใช้ ดี จะมีผล
มากต่อการตัดสินใจ ทําให้ ร้ ูวา่ ดีหรื อไม่ดี ควรจะซื ้อหรื อไม่” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง, สัมภาษณ์
, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมาก ส่วนใหญ่จะดูข้อมูลจากผู้ใช้
จริ งมารี วิวให้ เชื่อที่ริวิว เพราะคิดว่าไม่น่าจะโกหก" (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์ , 12
กุมภาพันธ์ 2558)
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“มี ผ ล จะเชื่ อ ข้ อ มูล ถ้ า รี วิ ว หรื อ ผู้ใ ช้ จ ริ ง บอกว่ า รุ่ น นี ไ้ ม่ดี ก็ ต้ อ งดูว่ า
ข้ อเสียนันกระทบต่
้
อเราหรื อไม่ ถ้ ามีเราก็จะไม่เปลี่ยนไปใช้ ตามเลย” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์,
20 มิถนุ ายน 2558)
ั ้ และไม่ดี
“มีผลค่อนข้ างมากพอสมควร ในเรื่ องของการวิจารณ์ ก็มีทงดี
แต่เราจะตัดสินใจได้ ก็ต้องไปทดลองใช้ เองที่แบรนด์ชอป ปกติก็หาข้ อมูลทางเว็บไซต์พนั ทิปเลย ก็
ไม่เชื่อคอมเม้ น แต่จะฟั งคนที่ตงกระทู
ั้
้ มากกว่า คือไม่ได้ เชื่อหมด ต้ องศึกษาจากคนรอบข้ างด้ วย”
(อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง 2 คน มีความเห็น
ตรงกันว่า ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ตา่ งๆ ไม่มีผลทําให้
เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ โดยคิดว่าอยู่ที่ตนเองเป็ นหลัก ไม่ได้ เชื่อคําวิจารณ์
มากกว่าความคิดของตน ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีผล ตัดสินใจตัวเองเป็ นหลัก ถ้ าชอบแบรนด์นี ้แล้ ว และครอบครัว
หรื อคนรู้ จักบอกว่าดี แล้ วลองใช้ แล้ วว่าดี ถึงวิจารณ์ ว่าไม่ดีก็ไม่เชื่อ เพราะได้ สมั ผัสมาเองแล้ ว”
(วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ปกติก็ดเู ว็บไซต์พนั ทิป แต่ก็ไม่มีผล แล้ วแต่คนชอบ ดูแค่วา่ เขาพูดอะไร
กันบ้ าง ก็ฟังไว้ บางครัง้ เขาพูดว่าไม่ดีแต่พอเรามาใช้ ก็ไม่ได้ เป็ นอย่างนัน้ แล้ วแต่เครื่ องด้ วยว่าจะ
ไปเจอเครื่ องไม่ดีหรื อเปล่า” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลทัง้ 7 คน มีความเห็นตรงกันว่า ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าใน
้ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้
เว็บไซต์ต่างๆ มีผลทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
ทราบถึง ข้ อดี ข้อ เสี ย ซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ ง ในการตัด สิน ใจ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นข้ อ มูล เชิ ง ลึก จากผู้ที่ ใ ช้ จ ริ ง
ดังต่อไปนี ้
“การวิจารณ์จากผู้ใช้ จริ ง เป็ นการใช้ จริ งของคน เป็ นนํ ้าหนักอย่างหนึ่ง
ในการตัดสินใจ สมมติว่าต้ องการจะเปลี่ยนแล้ วมีคนบอกว่าไม่ดี ก็จะคิดเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนดี
หรื อไม่” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“เวลาจะซื ้อจะดูจากคําวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งว่าดีจริ งหรื อไม่ ต้ องดูหลาย
เว็บไซต์หลายแหล่งที่มาของข้ อมูลว่าเหมือนกันหรื อไม่ อย่างเว็บไซต์พนั ทิป หรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ
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โทรศัพท์ที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นในแต่ละรุ่ น” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์ , 7
กุมภาพันธ์ 2558)
“จะหาข้ อมูลจากในอินเทอร์ เน็ต มีทงดี
ั ้ และไม่ดี ส่วนใหญ่รีวิวจะเขียน
แต่สิ่งดีๆ แต่ในเว็บบอร์ ดก็ จะมีทัง้ ดีและไม่ดี ต้ องพิจารณาอี กครัง้ หนึ่งว่าจริ งหรื อไม่ ไม่ได้ เชื่ อ
ทังหมด”
้
(ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“เวลาที่ผ้ ใู ช้ จริ งมารี วิวในเว็บไซต์ เป็ นการรี วิวจากประสบการณ์จริ ง ก็
ั้
(ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
เชื่อบางส่วนแต่ไม่ทงหมด”
“มีสว่ นค่อนข้ างมาก ส่วนใหญ่เข้ าเว็บไซต์พนั ทิปและกูเกิ ้ล (Google) ดู
ว่ามีกระแสตอบรับจากผู้ใช้ อย่างไรบ้ าง เวลาหาข้ อมูลจะหาข้ อมูลโทรศัพท์ที่อยากได้ อยู่แล้ ว เวลา
หาข้ อมูลก็หาข้ อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของเรา คือดูประกอบ ถ้ าไม่ได้ มีแง่ลบขนาดที่เรารับ
ไม่ได้ ก็จะไม่เปลี่ยนใจที่จะไม่ซื ้อ” (พิชญ์สนิ ี นิ่มวิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มีผลมาก เพราะเป็ นการรี วิวจากการใช้ จริ ง เขาไม่ได้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กับแบรนด์ และเขาจะรี วิวละเอียดในแง่มมุ ของคนใช้ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ไม่ได้ บอกแต่ข้อดี หา
จากเว็บไซต์พนั ทิปและเว็บไซต์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ถ้ ามีข้อมูลด้ านลบจากการวิจารณ์ก็จะเอาข้ อมูล
้
่มเติมอีกว่า คนอื่นว่าอย่างไร มีคนคิดอย่างไรบ้ าง เพื่อนที่ใช้ จริ งว่าอย่างไร จริ งหรื อไม่
นันไปหาเพิ
หาข้ อมูลเพิ่ม สุดท้ ายก็จะดูว่าข้ อเสียนันถ้
้ าเทียบกับข้ อดีแล้ วรับได้ หรื อไม่” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน ถ้ าคนพูดว่าซัมซุงดีแล้ วชอบอยู่แล้ วก็มีส่วนให้ ตดั สินใจได้ ง่าย
ขึ ้น แต่ถ้ามีคนบอกว่าไม่ดี ก็จะฟั งไว้ ว่าเขาพูดอย่างไร บางคนอาจไม่ได้ เจอปั ญหานี ้ ไม่ได้ เชื่อ
ทังหมด”
้
(พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางนันเพี
้ ยง
คนเดียวที่คดิ ว่าข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริงหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ตา่ งๆ ไม่มีผลทํา
ให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ โดยคิดว่า อิทธิพลในการเปลี่ยนที่สําคัญมาจาก
คนรอบข้ างคือครอบครัว การวิจารณ์ไม่ได้ มีผลต่อการตัดสินใจ ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีผล ปกติหาข้ อมูลจากกูเกิ ้ลแล้ วก็มีเว็บไซต์ เข้ าไปดูหลายๆเว็บไซต์
เช่น สยามโฟน (Siamphone) และในยูทปู ด้ วย ก็จะเชื่อบางอัน โดยจะเปรี ยบเทียบคําวิจารณ์กบั
ข้ อมูลจากคนใกล้ ตวั ที่เคยใช้ แบรนด์นีม้ าก่อน จะเชื่อคนรอบข้ างมากกว่า” (นิฤมล หิรัญวิจิตร
ภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
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3) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 5 คน มีความเห็นว่าข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์
ต่างๆมีผลทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ โดยคิดว่าการวิจารณ์ทําให้ ทราบถึง
ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ ง ในการตัด สิ น ใจ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นข้ อ มูล เชิ ง ลึก จากผู้ที่ ใ ช้ จ ริ ง สรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
“ส่วนใหญ่จะอ่านรี วิวต่างๆตามเว็บไซต์ บางรี วิวก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน
ทําให้ ได้ ข้อมูลมากขึน้ ปกติก็ดูเว็บไซต์ ดูกระทู้ เชื่อครึ่ งไม่เชื่อครึ่ ง” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล,
สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“จะหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต หาข้ อมูลจากคนที่ใช้ งานจริ งมาก่อน ถ้ า
การใช้ งานโดยรวมดีก็จะตัดสินใจซื ้อ จะดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเป็ นหลัก” (สุวะ ปุญสิริ,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ปกติ จ ะฟั ง คนแนะนํ า ด้ ว ยและดู รี วิ ว จากผู้ ใช้ จริ ง ในเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย
ค่อนข้ างเชื่อที่ผ้ ใู ช้ จริงมาเขียน” (นครินทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผลตอนนัน้ จากรี วิวเห็นว่าซัมซุงทําอะไรได้ มากกว่า คนมารี วิว เรา
รู้ สึกว่ายอมรับได้ แล้ วก็ดีกว่าเครื่ องเก่า ปกติดใู นยูทูปก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ส่วนตัวไม่ค่อย
เชื่อด้ านลบนะ เพราะโทรศัพท์ 100 เครื่ องคงไม่ใช่ทกุ เครื่ องที่มีปัญหา บางคนอาจจะใช้ งานไปแล้ ว
ไม่ชอบบ้ างก็เลยเป็ นอคติตอ่ แบรนด์ไป” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล ส่วนใหญ่ดเู ว็บไซต์พนั ทิป เว็บไซต์สนุก ยูทูป มารี วิว บทความ
ต่างๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ถ้ ามีคนมาวิจารณ์ไม่ดี ก็เอามาพิจารณาดูวา่ ไม่ดีอย่างไร พอไปที่ร้านก็จะ
ถามพนักงานขายว่ามีปัญหานี ้หรื อไม่ การแก้ ไขต้ องทําอย่างไร” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, สัมภาษณ์, 22
พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 3 คนที่มีความเห็นว่าข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ ง
้
หรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ต่างๆ ไม่มีผลทําให้ เปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
เพราะว่าการตัดสินใจนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ตัวเองเป็ นส่วนใหญ่
“เป็ นการตัดสินใจของตนเอง ไม่เชื่ อคนอื่นที่ มารี วิวตามเว็บไซต์หรื อ
กระทู้ตา่ งๆเท่าไร เพราะเท่าที่เห็นมาไม่คอ่ ยมีแบรนด์ไหนดีเท่าไร มีข้อเสียทุกแบรนด์” (รักพงศ์ โส
มา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
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“ไม่มีผล ตอนนันที
้ ่เปลี่ยนก็ไม่ได้ ฟังใครพูดหรื อสังคม คือตัวเองอยาก
เปลี่ยนมากกว่า” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่นะ ก็ เอามาคิดดู เปรี ยบเที ยบดูหลายๆรุ่ น หลายๆแบรนด์ มีทัง้ ที่
วิจารณ์ ดีและไม่ดี แต่ว่าเราก็ดอู นั ที่ดี แล้ วก็ตดั สินใจ ก็คิดว่าอย่างไรก็เลือกรุ่ นนี ้อยู่แล้ ว รุ่ นนี ้ก็คง
ไม่ได้ แย่ขนาดนัน้ คือฟั งไว้ เฉยๆ” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง และผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลางและ
สําหรับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า
ข้ อมูลจากการวิจารณ์ ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ต่างๆ มีผลทําให้ เปลี่ยนไปใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้
4.3.7.2 การแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆมี
้ ส่วนทํา
ให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 6 คนมี
ความเห็นว่าการแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ มีส่วนทําให้ ตดั สินใจ
เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากเป็ นการแนะนําเชิงลึกจากผู้ใช้ จริ งและเป็ นข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
“เวลาเห็นคนอื่นใช้ ก็จะเข้ าไปถามว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง ใช้ ดีหรื อไม่ การ
ตัดสินใจหลังจากถามผู้อื่นมีผลส่วนหนึ่ง ตนเองอีกส่วนหนึ่ง” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30
มกราคม 2558)
“จะถามจากคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เคยใช้ มาแล้ ว หรื อใช้ ตงแต่
ั ้ รุ่นแรกยัง
รุ่นล่าสุด ก็จะเชื่อมากขึ ้น” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“จะหาข้ อมูลด้ วย ถามคนที่ใช้ ยังไม่เชื่อ 100% ฟั งหูไว้ หู แล้ วก็จะมาดู
ข้ อมูลที่หาไว้ หาข้ อมูลไปเรื่ อยๆ” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
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“มีผลมากเลย จากน้ องชาย ตอนแรกน้ องใช้ ไอโฟน พี่ก็ใช้ ไอโฟน แล้ ว
น้ องเปลี่ยนมาใช้ ซัมซุงพี่ก็เปลี่ยนมาใช้ ซัมซุง เนื่องจากการอัพเดทซอฟแวร์ น้องจะแนะนํ าได้ ”
(วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก ยิ่งคนใกล้ ตวั ใช้ แล้ วเขาบอกว่าดี แล้ วเขาก็จะแนะนําฟั งก์ชนั
ให้ เรา ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นญาติกับเพื่อนๆ ส่วนใหญ่ใช้ ซมั ซุงกันหลายคน” (อนุสรา นารั ตน์ ,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
“อันนีม้ ีผลกว่าทุกอย่าง ถ้ าเขาบอกว่าไม่ดีเราก็จะลังเล เพราะถ้ าเขา
แนะนําแล้ วบอกไม่ดีหมายความว่าจะต้ องพบเจอสิ่งที่ไม่ดีหรื อปั ญหาอะไร จึงแนะนําเราได้ ว่าไม่ดี
คิดว่าน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างอื่นเลย” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นว่าการแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า นัน้ ๆ ไม่มี ส่ว นทํ า ให้ ตัด สิน ใจเปลี่ ย นตราสิน ค้ า โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ วมักจะหาข้ อมูลด้ วยตนเองมากกว่า ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
“ค่อนข้ างมีผลน้ อย เพราะปกติหาข้ อมูลเองมากกว่า” (ณัฐนันท์ เตชะ
รัตนรุ่งเรื อง, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เพื่อนเอามาใช้ เราเห็นก็ชอบเอง สนใจเอง หาข้ อมูลต่อเอง
เพื่อนไม่ได้ แนะนํา” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
้
ข้ อมูลทัง้ 8 คน มีความเห็นตรงกันว่า การแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
มีส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากเป็ นการแนะนําเชิงลึกจากผู้ใช้
จริงและเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“คิดว่ามีผล เห็นคนอื่นใช้ แล้ วไม่มีปัญหาและแนะนําเลยลองตัดสินใจ
เปลี่ยนมาใช้ ” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“เห็ น เพื่ อ นใช้ แล้ ว บอกว่ า ดี ก็ จ ะเชื่ อ ส่ ว นหนึ่ ง มี ผ ลทํ า ให้ ตัด สิ น ใจ
เปลี่ยนในครัง้ นี ้” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“แฟนใช้ ซมั ซุงบอกว่าซัมซุงดี ทําอะไรได้ มากกว่า ราคาถูกกว่า ตอนแรก
ก็ไม่เชื่อ แต่คดิ ว่าลองเปลี่ยนมาใช้ ก็ไม่เสียหาย เพื่อนก็บอกว่าใช้ ดีเลยลองตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ซมั
ซุง” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
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“ก็ อ าจจะดูจ ากคนที่ แ นะนํ า ใช้ ลองถามดูว่า ใช้ ดี ห รื อ ไม่ ถ้ า สนใจก็
เปลี่ยน” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล ถ้ าคนแนะนําว่าดี แล้ วเราเห็นว่าเขาใช้ แล้ วมันก็ดีจริ ง ก็จะทําให้
เราเปรี ยบเที ยบว่าของเราไม่เห็นมีอะไรเลย ซึ่งเราก็จะดูการแนะนํ า” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ ,
สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ น มีคนแนะนําเยอะ เพื่อนรอบตัวก็ใช้ เป็ นส่วนใหญ่” (พิชญ์สนิ ี นิ่ม
วิศษิ ย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“มีส่วน เพื่อนและคนที่เคยใช้ เขาจะตอบได้ ละเอียดเหมือนรี วิวผู้ใช้ จริ ง
แต่นี่เขาอยู่ใกล้ ๆกับเราเลย ยิ่งจูงใจเราได้ มากกว่าอีก ค่อนข้ างเชื่อ แต่ก็ต้องถามตัวเองว่าเรามี
ความต้ องการใช้ งานแบบไหน” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล เพื่อนจะพูดต่อๆกัน ใช้ ง่าย ถ้ าเราสนใจอยู่แล้ ว ก็ทําให้ ตดั สินใจ
ง่ายขึ ้น” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อ ตราสิ น ค้ า ในระดับ ตํ่ า นัน้ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
จํานวน 5 คน มีความเห็นว่าการแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ ไม่มีสว่ น
ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ วมักหาข้ อมูลด้ วยตนเอง
มากกว่า ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“คิ ด ว่ า ไม่ มี ผ ล เพราะรุ่ น ที่ ใ ช้ ไม่ มี ค นแนะนํ า จะหาข้ อ มูล เองและ
ตัดสินใจเองมากกว่า” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่ค่อยมีผล เพราะตัดสินใจเลือกซื ้อและหาข้ อมูลเอง” (สุวะ ปุญสิริ,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“คิดว่าไม่มีผล ส่วนใหญ่หาข้ อมูลเอง ไม่มีคนแนะนํา” (นคริ นทร์ พลาย
พูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ไม่มีคนแนะนํา ตัดสินใจด้ วยตัวเองเป็ นหลัก” (รัตนาภรณ์ ลอ
สวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผลเลย เพราะคนอื่นแนะนําแบรนด์อื่น คนอื่นจะแนะนําไอโฟน แต่
เราไม่ชอบเวลาโหลดต้ องผ่านหลายระบบ” (ทิชานันท์ ยสสมบัต,ิ สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน 2558)
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แต่มีผ้ ูให้ ข้อมูล 3 คนที่มีความเห็นว่าการแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ มีสว่ นทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจาก
เป็ นการแนะนําเชิงลึกจากผู้ใช้ จริ ง
“มีผลมาก คนที่แนะนํา คือคนที่ใช้ จริ ง จะเชื่อมากกว่ากระทู้ในเว็บไซต์”
(พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะว่าการที่เราเคยใช้ แอปเปิ ล้ เราคิดว่าใช้ แอปเปิ ล้ แล้ วมันตัน
มันไม่เหมาะกับการใช้ งานเรา พอเราเห็นเพื่อนใช้ ซมั ซุง ลองใช้ ดดู ี โหลดงานเก็บไว้ ได้ เลย ส่งต่อ
เอกสารได้ ง่ า ยโดยไม่ ต้ อ งผ่ า นแอปสโตร์ เ ลยเป็ นเหตุผ ลหลัก ที่ ทํ า ให้ เ ปลี่ ย นมาลองใช้ ซัม ซุง ”
(ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ก็ มีผล เขาใช้ งานจริ ง เชื่ อมากกว่าบทความ เพราะบทความพิสูจน์
ไม่ได้ ” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงส่วนใหญ่ และผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปาน
กลางทุกคน มีความเห็นตรงกันว่าการแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ มี
ส่วนทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ แตกต่างกันกับผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพัน
ต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าส่วนใหญ่ที่คดิ ว่า การแนะนําจากผู้อื่นเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
นันๆไม่
้ มีสว่ นทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
4.3.7.3 การที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านัน้ ๆ มี
ส่วนกระตุ้นความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 6 คน
มีความเห็นว่าการที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ ไม่มีส่วนกระตุ้น
ความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เนื่องจากไม่เคยเห็นผู้มีชื่อเสียง เช่น
นักแสดงใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ตนใช้ อยู่ รวมทัง้ ไม่ได้ สนใจและไม่ได้ ติดตามนัก แสดงหรื อผู้มี
ชื่อเสียง
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“ส่วนตัวรู้สกึ เฉยๆ เพราะไอโฟนไม่ได้ ใช้ นกั แสดงมาโฆษณา ไม่เคยเห็น
โฆษณาของไอโฟนที่ใช้ นกั แสดง” (ปริณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ดูโฆษณาเพื่อความบันเทิง ไม่ได้ ชื่นชอบนักแสดงเป็ นพิเศษเลยไม่เกี่ยว
เน้ นที่การใช้ งานมากกว่า” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผลเลย ไม่ได้ ชอบดารา หรื อคลัง่ ไคล้ ดารามาก ถึงดาราที่ชอบ
มาโฆษณาก็ไม่ได้ ทําให้ อยากเปลี่ยนไปใช้ ตาม” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน
2558)
“ไม่มีผล เพราะไม่บ้าดารา ไม่ชอบทําอะไรตามแบบคนอื่น ถ้ าจะ
เปลี่ยนจะเปลี่ยนเพราะความชอบ ความคิดของตัวเองมากกว่า” (นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20
พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีเลย ไม่เกี่ยวเลย ไม่ชอบและไม่ได้ สนใจดารา” (กุลธิดา สุข
เกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่คอ่ ยมีผล รู้สกึ ว่าชอบแบบไม่ใช้ ดารามากกว่า แต่ชอบให้ โฆษณา
ให้ ข้อมูลฟั งก์ชนั มากกว่า” (อนุสรา นารัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
และมีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 2 คนที่มีความเห็นการที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง
ใช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า นัน้ ๆ มี ส่ ว นกระตุ้น ความต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะว่าการที่นกั แสดงหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้
ทําให้ ร้ ู สึกมัน่ ใจว่าตราสินค้ านันเป็
้ นที่ยอมรับมาก รวมถึงต้ องการที่จะใช้ เหมือนกับนักแสดงหรื อ
บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“มีส่วนพอสมควร อย่างแบรนด์เก่า การโฆษณาในตอนนันไม่
้ ค่อ ย
เห็น แต่ซมั ซุงมีการโฆษณาอยู่บอ่ ยๆ ใช้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงมาโฆษณา ทําให้ ต้องการที่จะเปลี่ยน
รู้สกึ ว่าดารายังใช้ เลย ทําให้ อยากใช้ ตาม” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“มีส่วนมาก เวลาจะซื ้อ ถ้ ามีนกั แสดงที่มีชื่อเสียงใช้ ก็ไม่อายเวลาใช้ คนที่มีชื่อเสียงเค้ าก็
ยอมรับแบรนด์นี ้ ก็ยอมรับเช่นกัน การที่เห็นนักแสดงใช้ ในละครหรื อโฆษณาทําให้ เห็นตัวเครื่ อง
เห็นการใช้ งานจริ ง ทําให้ เราต้ องการซื ้อมากขึ ้น” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง, สัมภาษณ์ , 11
กุมภาพันธ์ 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
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ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 7 คน มีความเห็นว่าการที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
นันๆ
้ ไม่มีส่วนกระตุ้นความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เนื่องจากไม่ได้
สนใจและไม่ได้ ติดตามนักแสดงหรื อผู้มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ยังสนใจในปั จจัยอื่นๆ มากกว่า ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“คิดว่าไม่มีผล เพราะถ้ าการออกแบบตัวเครื่ องสวย ก็อยากได้ นะ ไม่
ต้ องใช้ นักแสดงก็ ได้ แค่โฆษณานํ าเสนอเครื่ องให้ น่า สนใจก็ เ พี ยงพอแล้ ว” (สุธิดา ถาวรสุท ธิ์ ,
สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ไม่ได้ สนใจหรื อติดตามนักแสดงอยู่แล้ ว” (ประภัสสร สิเนหะ
วัฒนะ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ไม่ได้ สนใจหรื อติดตามนักแสดง” (ณัฏฐ์ หทัย กาญจนพัฒนา,
สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผลเลย คิดว่าเป็ นการโกหก เหมือนเขาก็ได้ โทรศัพท์ฟรี มาใช้ แล้ ว
โฆษณาไปในตัว ซื ้อเองไม่ร้ ูจะซื ้อแบรนด์นี ้หรื อเปล่า แต่ที่ใช้ เพราะเป็ นพรี เซ็นเตอร์ คือถ้ าจะเชื่อจะ
เชื่อจากคนรอบข้ างกับที่ไปอ่านมาเองมากกว่า” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน
2558)
“นักแสดง ไม่มีผล ส่วนใหญ่เป็ นคนใกล้ ตวั เพื่อน น้ องมากกว่า ส่วน
ใหญ่ ที่ เ ห็ น ในละคร เพราะดาราเป็ นพรี เ ซนเตอร์ ใ ห้ สิน ค้ า นัน้ มากกว่า ” (พิ ช ญ์ สิ นี นิ่ ม วิ ศิ ษ ย์ ,
สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล แต่อาจจะทํามองภาพลักษณ์ ออกว่ารุ่ นนีม้ ีบุคลิกใกล้ กับเรา
หรื อไม่” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีส่วน การใช้ นกั แสดงก็ทําให้ คนชื่นชอบอยากใช้ ตาม แต่สว่ นตัวไม่
มี ผล การที่ ซัมซุง ใช้ ดาราดังๆ แบบ ชมพู่ ก็ ทํา ให้ ดูภาพลักษณ์ ไฮโซขึน้ เขาก็ ยังใช้ นะ” (พี รนุช
จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 1 คนที่มีความเห็นว่าการที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ านั น้ ๆ มี ส่ ว นกระตุ้ นความต้ องการที่ จ ะเปลี่ ย นตราสิ น ค้ าของ
้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะว่าการที่นกั แสดงหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
ทําให้ ร้ ูสกึ มัน่ ใจว่า ตราสินค้ านันเป็
้ นที่ยอมรับ
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“ส่วนตัวชอบติดตามนักแสดงที่มีชื่อเสียง ดูละครเป็ นประจําหลังๆ เห็น
บ่อยตามละคร อย่างชมพู่ก็ตาม อินสตาแกรม (Instagram) เห็นว่าชมพู่ใช้ จริ ง คิดว่าถ้ าไม่ดีจริ ง
นักแสดงคงไม่ใช้ ” (ณิธิดา สุขสุทธิ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 7
้ ไม่มี
คน มีความเห็นตรงกันว่า การที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
ส่วนกระตุ้นความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากไม่ได้ สนใจและ
ไม่ได้ ตดิ ตามนักแสดงหรื อผู้มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ยังสนใจในปั จจัยอื่นๆ มากกว่า ซึง่ สามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีผล เพราะไม่สนใจนักแสดงเลย ถึงแม้ ว่านักแสดงที่ชอบจะใช้ ก็ไม่
ใช้ ตาม” (พงษ์ พฤทธ์ หนูตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ไม่ได้ สนใจนักแสดงเลย ไม่ได้ ติดตาม” (รั กพงศ์ โสมา,
สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
สุวะ : “นักแสดงไม่มีอิทธิพลใดๆทังสิ
้ ้น มองโทรศัพท์ว่าเอาไว้ ใช้ งาน ให้
เหมาะสมกับการใช้ งานของตนเอง”
“ไม่มีผล ไม่เกี่ยวกับนักแสดงเลย” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15
กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล ส่วนตัวไม่ได้ ติดตามหรื อชื่ นชอบนักแสดงคนใดเป็ นพิเศษ”
(รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล ดาราทําให้ ภาพลักษณ์ โทรศัพท์ และแบรนด์ดูดี ยกระดับขึน้
เฉยๆ แต่ส่วนตัวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ” (ณัฐวุฒิ พุ่มสงวน, สัมภาษณ์ , 22
พฤษภาคม 2558)
“โดยส่วนตัวไม่มีผล เพราะไม่ได้ ชอบดารา คิดว่าดาราที่มีชื่อเสียง มี
ภาพลักษณ์ ดีอาจทําให้ คนเชื่อถือและอยากมาใช้ ตาม” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, สัมภาษณ์ , 15
มิถนุ ายน 2558)
แต่ผ้ ูให้ ข้อมูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับตํ่า เพี ย งหนึ่ง คน
เท่านันที
้ ่เห็นว่า การที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ านันๆ
้ มีสว่ นกระตุ้น
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ความต้ องการที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจาก การใช้ นกั แสดงทําให้ เห็นว่า
เป็ นกระแสสังคมที่ยอมรับตราสินค้ านัน้
“มีผล เราก็เสพพวกนี ้ ดูข่าว ดูสื่อ เราเห็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงใช้ ซมั ซุง
ซัมซุงทําโรดโชว์ (Roadshow) แล้ วก็ดงึ นักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้ ามาใช้ การตลาดของซัมซุงค่อนข้ าง
ดี ก็เลยรู้ สกึ ว่ากลุ่มคนในสังคมใช้ กนั เยอะ ก็ตามกระแส” (ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14
พฤษภาคม 2558)
4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
และผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่าการที่ผ้ มู ี
ชื่ อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านัน้ ๆ ไม่มีส่วนกระตุ้นความต้ องการที่จะ
้ ได้ กระตุ้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นเพียงแค่สร้ างความสนใจเท่านันไม่
เปลี่ยนตราสินค้ า
4.3.7.4 เพื่ อ น คนรู้ จัก หรื อ คนในครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตราสินค้ าในปั จจุบนั
1) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง (Fully Engaged
Customers)
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 4 คน
มีความเห็นว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
้ ได้ มาจากคําแนะนําแต่มาจากการตัดสินใจและ
ตราสินค้ าในปั จจุบนั เนื่องจากการเปลี่ยนนันไม่
ความต้ องการของตนเองมากกว่า
“ไม่มีอิทธิพล อยู่ที่ตนเองมากกว่าที่เลือกซัมซุง เป็ นคนกําหนดจะใช้ เอง
ที่บ้าน ครอบครัว พ่อแม่ไม่ได้ สนใจ เพื่อนก็มีผลไม่มาก จะให้ คําแนะนําในระดับหนึง่ คนรู้จกั ก็มีคน
ใช้ แต่ไม่คอ่ ยแนะนํา” (อนิรุทธ์ จารึกธรรม, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2558)
“ไม่มีอิทธิพลเลย เพื่อนใช้ ทกุ แบรนด์คละกันไป แต่คิดไว้ แล้ ว หาข้ อมูล
แล้ วว่าสนใจรุ่ นนี ้ ไม่สนใจว่าคนอื่นหรื อเพื่อนใช้ อะไรกันบ้ าง” (ณัฐนันท์ เตชะรัตนรุ่ งเรื อง,
สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
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“ไม่มีผล ไม่ชอบทําอะไรเหมือนคนอื่น เอาความคิดของตนเองเป็ นที่ตงั ้
ไม่ทําตามใคร ถ้ าเราชอบ ใครไม่ใช้ เราก็จะใช้ ใครใช้ อะไรไม่เกี่ยวจะใช้ แบรนด์ที่อยากใช้ มากกว่า”
(นัฐตา รักษาวัย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล ที่บ้านใช้ ซมั ซุง ที่ทํางานใช้ ไอโฟน แต่ดูที่การใช้ งานเป็ นหลัก
คิดว่าไอโฟนเราใช้ งานไม่สะดวกเลยเลือกซัมซุง คํานึงถึงการใช้ งานเป็ นหลักมากกว่าการที่ต้องใช้
เหมือนคนอื่น” (วนิดา จิรโพธิ์ทอง, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 4 คนที่มีความเห็นว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เพราะว่าการตัดสินใจนันมา
้
จากคําแนะนํ า ของครอบครั ว และความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งและเป็ นที่ ยอมรั บของสังคม ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ครอบครัวมีอิทธิพลมาก เพราะว่าออกเงินให้ เลือกให้ แล้ วว่าไอโฟนดีก
ว่า เพื่อนมีอิทธิพลบ้ าง แต่ไม่มากเท่าครอบครัว” (ปริ ณวุฒิ สนธิรักษ์ , สัมภาษณ์, 30 มกราคม
2558)
“เข้ าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม เพื่อนที่ทํางานใช้ กนั หมด ก็จะใช้ ตาม
ทําให้ สื่อสารกันได้ ง่ายขึ ้น คุยเรื่ องเดียวกัน สังคมเดียวกัน สังคมไอโฟน เป็ นเหตุผลหลักที่ใช้
ไอโฟน” (พรรณวดี จันทร์ แย้ ม, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพื่อนก็ใช้ ไอโฟน ทําให้ เราอยากใช้ เหมือนเพื่อน เหมือนไอโฟนอ
อกรุ่นใหม่มาแล้ วเป็ นรุ่นที่ดีที่สดุ เห็นเพื่อนใช้ เราก็อยากใช้ ตามบ้ าง ครอบครัวก็ใช้ ไอโฟนกันทุกคน
เลย” (กุลธิดา สุขเกษม, สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2558)
“มีผลมาก คนในครอบครัวใช้ ซมั ซุง ใช้ มาตลอด ก่อนหน้ านี ้เราใช้ ไอโฟน
แล้ วก็เปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงตาม พอเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงก็คยุ กันถูกคอและรู้ เรื่ องมากขึ ้น” (อนุสรา นา
รัตน์, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
2) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับปานกลาง
(Engaged Customers)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ มี ค วามผูก พัน ต่อ ตราสิน ค้ า ในระดับ ปานกลางนัน้ ผู้ใ ห้
ข้ อมูลจํานวน 7 คน มีความเห็นว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เนื่องจากความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็ นที่
ยอมรับ รวมถึงการแนะนําและบอกต่อในแง่ดีของคนใกล้ ชิดมีผลเป็ นอย่างมากในการตัดสินใจ
เปลี่ยน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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“ส่วนมากเพื่อนใช้ เลยต้ องการใช้ บ้าง บางทีเพื่อนใช้ สติ๊กเกอร์ ส่งมาใน
แอนดรอยด์จะไม่เห็น เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟนจะได้ เหมือนกับเพื่อน ส่วนครอบครัวไม่คอ่ ย
มีอิทธิพล เพราะต่างวัย บางคนใช้ เพราะหน้ าจอใหญ่ บางคนใช้ เล่นเกมส์ แต่ถ้าพูดเรื่ องสังคมจะ
เป็ นเพื่อนกับที่ทํางานมากกว่า” (สุธิดา ถาวรสุทธิ์, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีส่วน คนในครอบครัว คือน้ องใช้ จะแนะนําตลอด ก็ฟังน้ อง เพื่อนก็มี
ส่วน เวลาเจอกันก็ถามใช้ โทรศัพท์ อะไร ก็ทําให้ อยากเปลี่ยนมาใช้ ไอโฟน อย่างพ่อใช้ ซมั ซุง ก็
แนะนําว่าดี แต่คดิ ว่ามันใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการใช้ งาน” (ประภัสสร สิเนหะวัฒนะ, สัมภาษณ์
, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“เพื่อนไม่ค่อยมีผล เพราะส่วนใหญ่เพื่อนใช้ ไอโฟน แต่คนในครอบครัว
ส่วนใหญ่ใช้ ซมั ซุง น้ องกับแฟน บอกว่าใช้ ดีเลยตัดสินใจลองเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุง” (ณิธิดา สุขสุทธิ,
สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2558)
“มีผล เพราะถ้ ามีอะไรก็ถามกันง่ายกว่า ปกติก็คนในครอบครัวที่ใช้ และ
ก็เพื่อนที่ใช้ ไอโฟน” (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, สัมภาษณ์, 23 มิถนุ ายน 2558)
“มีสว่ นมาก เริ่มจากเพื่อนที่ใช้ ไอโฟนมานาน น้ องก็เปลี่ยนมาใช้ พอเล่น
ของน้ องก็เห็นว่าใช้ ดี ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ ตาม” (พิชญ์ สินี นิ่มวิศิษย์, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม
2558)
“มีผล เราก็อยากใช้ แบบเดียวกันกับเพื่อน มีปัญหาก็จะได้ ถามกันได้
คุยกันง่าย เข้ าใจกันง่าย” (ปิ ยะฉัตร วัฒนพานิช, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
“มีผล อย่างคนในครอบครัวเราใช้ เราก็เห็นและชิน ได้ จบั ได้ ลองใช้ เราก็
ซื ้อตาม ที่เปลี่ยนมาครัง้ นี ้ กลุ่มเพื่อนเปลี่ยนจากไอโฟนมาซัมซุงกันหมดเลยแล้ วเราลองเล่น ก็ดี
เหมือนกัน เราก็ตดั สินใจลองเปลี่ยนตาม” (พีรนุช จําเนียรพรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูล 1 คนที่มีความเห็นว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว
้
ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เพราะว่าการเปลี่ยนนันไม่
ได้ มาจากคําแนะนําแต่มาจากการตัดสินใจและความต้ องการของตนเองมากกว่า
“ไม่มีอิทธิพลเลย ดูที่ความชอบของตนเองเป็ นหลัก” (ณัฏฐ์ หทัย กาญ
จนพัฒนา, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2558)
3) กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ ตราสิ น ค้ าในระดั บ ตํ่ า
(Disengaged Customers)
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ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่านัน้ ผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 7
คน มีความเห็นตรงกันว่า เพื่อน คนรู้ จกั หรื อคนในครอบครัว ไม่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนมาใช้
้ ได้ มาจากคําแนะนําแต่มาจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตราสินค้ าในปั จจุบนั เนื่องจากการเปลี่ยนนันไม่
การตัดสินใจและความต้ องการของตนเองมากกว่า รวมถึงเหตุผลในการเปลี่ยนมาจากตนเองไม่ได้
เกี่ยวข้ องกับคนอื่น โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
“ไม่มีอิทธิพลเลย ส่วนใหญ่ตดั สินใจเองว่าจะซื ้อรุ่ นนี ้” (พงษ์ พฤทธ์ หนู
ตระกูล, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล เพื่อนก็ใช้ ซมั ซุง ครอบครัวใช้ ไอโฟน ส่วนตัวไม่ใช้ ไอโฟน เพราะ
ราคาสูง” (รักพงศ์ โสมา, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีเลย เพื่อนส่วนใหญ่ใช้ ไอโฟน ซัมซุง อยากลองใช้ แบรนด์อื่นๆดู
บ้ าง” (สุวะ ปุญสิริ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มี ส่วน เพื่ อนก็ มีใช้ ซัม ซุง ไอโฟน ที่ เปลี่ ยนมาใช้ โซนี่ เพื่ อนก็ ไม่ได้
แนะนํา” (นคริ นทร์ พลายพูล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
“ไม่มีผล คนในครอบครัวก็ ใช้ ซมั ซุง แต่เราเปลี่ยนมาก่อนแล้ วพ่อ แม่
น้ องก็เปลี่ยนมาใช้ ตาม” (รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 14 มิถนุ ายน 2558)
“ไม่มีผล เพื่อนส่วนใหญ่ใช้ ไอโฟน ส่วนตัวลองเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงด้ วย
ตัวเอง” (ณัฐวุฒิ พุม่ สงวน, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
“ไม่มีผล ส่วนใหญ่เพื่อน คนรู้ จกั ที่บ้านก็ใช้ ทงซั
ั ้ มซุง ไอโฟน สองยี่ห้อ
เลือกใช้ ตามฟั งก์ชนั การใช้ งานของตนเองมากกว่า” (ทิชานันท์ ยสสมบัติ, สัมภาษณ์, 15 มิถนุ ายน
2558)
แต่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าเพียงคนเดียวที่
เห็นว่า เพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ า
ในปั จจุบนั เนื่องจาก เมื่อคนในครอบครัวใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงทําให้ เกิดความสนใจและเห็นถึง
ข้ อดีได้ อย่างชัดเจน
“มีผล พอเปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุงน้ องก็จะเปลี่ยนมาใช้ เหมือนกัน พอน้ องมา
ใช้ ก็ชอบเหมือนกัน เพราะเบื่อที่ดงึ งาน เอาเพลงผ่านซิงค์ (Sync) ไปเสียบกับเครื่ องอื่นข้ อมูลหาย
หมด เวลารู ป เต็ ม เราก็ ต้ อ งเอารู ป ใส่ใ นคอมต่ อ เก็ บ แยกไม่ ไ ด้ น้ อ งก็ เ ลยเปลี่ ย นมาใช้ ต าม”
(ศาสตรา ศรี วะรมย์, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2558)
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4) ผลการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง
ปานกลาง และตํ่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุ่ม กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า มีความเห็นตรงกันว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว ไม่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั สอดคล้ องกับผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อ ตราสินค้ าในระดับปานกลาง ที่มีความเห็นว่าเพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว ไม่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั ซึง่ แตกต่างจากผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงที่มีทงที
ั ้ ่คดิ ว่า เพื่อน คนรู้จกั หรื อคนในครอบครัว ไม่มีและมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าในปั จจุบนั เท่าๆ กัน

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การสื่อสารการตลาด ความผูกพันและปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่” ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ การ
สื่อสารการตลาดของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง รวมไปถึงระดับความผูกพันของ
ลูกค้ า และปั จจัยอื่นๆ ในการเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค
โดยในส่วนแรก ผู้วิจัยใช้ การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document
Research) ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารการตลาดของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง
ในประเทศไทยที่สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ต ในช่วงเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ และส่วนที่สองในรู ปแบบของการวิจัยแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ทําการสัมภาษณ์กบั ผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง เพื่อศึกษาถึงการใช้ กลยุทธ์ และเครื่ องมือ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงในประเทศไทย และทําการสัมภาษณ์กบั ผู้ที่
เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันของ
ลูกค้ า และปั จจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง โดย
ใช้ คําถามคัดเลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล (Screening Question) เพื่อแบ่งกลุม่ ตามระดับความผูกพันที่มี
ต่อตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล รวมทัง้ มีข้อเสนอแนะ
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้และในอนาคต ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้สามารถสรุปผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การใช้ การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้ จากการคําถามคัดกรองกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเรื่ องความผูกพันต่อตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สามารถแยกได้
เป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงและและส่วนที่สองผลการศึกษาจาก
การสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน
5.1.1 ส่ วนที่ 1 การใช้ การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและ
ซัมซุงในประเทศไทย
ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันกันสูงมาก แต่ละตราสินค้ าต่าง
พยายามนํ าเสนอจุดเด่นของตนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค แต่มีเพียง 2
ตราสินค้ าเท่านันที
้ ่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ มากที่สดุ ซึง่ สามารถเห็นได้ ชดั เจนจากยอดขายและ
ส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก คือ โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ตราสิน ค้ าไอโฟนและซัม ซุง แม้ ในประเทศไทย 2
ตราสินค้ านี ้ก็เป็ นตราสินค้ าที่ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคมากที่สดุ เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามกว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงจะก้ าวขึ ้นมาเป็ นตราสินค้ าที่ได้ รับความนิยมและเป็ นที่ร้ ูจกั อย่าง
ในทุก วัน นี ้ ต้ อ งอาศัย กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดอย่า งครบวงจรและต่อ เนื่ อ ง ไม่ว่ า จะเป็ น
การโฆษณา การประชาสัมพัน ธ์ ทัง้ ทางสื่อหลัก สื่อรองต่างๆ รวมถึงการใช้ นักแสดงหรื อผู้ที่ มี
ชื่ อเสี ยงมาเป็ นพรี เ ซ็น เตอร์ เ พื่อทํ า ให้ ตราสินค้ าเป็ นที่ ร้ ู จักอย่างแพร่ หลายและรวดเร็ ว รวมถึ ง
การสร้ างสังคมกาแล็คซี่ที่ทําให้ ตราสินค้ าดูทันสมัยและเป็ นที่ร้ ู จักมากขึ ้น เพื่อที่จะแข่งกับผู้นํา
ตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่อย่างตราสินค้ าไอโฟนที่ สําหรับในประเทศไทยนัน้ ถื อว่าไอโฟนไม่ได้ ทํา
การสื่อสารการตลาดมากนักถ้ าเทียบกับซัมซุง แต่ด้วยการเป็ นตราสินค้ าที่มีชื่อเสียงระดับโลกมา
ยาวนานและการเป็ นผลิตภัณฑ์ ของสหรั ฐอเมริ กาที่ เป็ นประเทศผู้ผลิตที่ได้ รับการยอมรั บจาก
ผู้บริ โภคทัว่ โลกประกอบกับภาพลักษณ์ที่ดทู นั สมัยและหรูหรา อีกทังความน่
้
าเชื่อถือในตราสินค้ า
จึ ง ทํ า ให้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ไอโฟนจึ ง ยัง เป็ นผู้นํ า แห่ ง ตลาดโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ คู่กับ
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงอย่างในทุกวันนี ้ จากผลการศึกษาการใช้ สื่อสารการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทยที่สามารถสืบค้ นได้ จากอินเทอร์ เน็ต ในช่วงเวลา
ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เท่านัน้ สามารถสรุปเป็ นตาราง
ได้ ดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 ตารางเปรี ยบเทียบการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุง
ซัมซุง

ไอโฟน

1. การโฆษณา
1. การโฆษณา
- สื่อหลัก ได้ แก่ โทรทัศน์
- สื่อหลัก ได้ แก่ โทรทัศน์
- สื่อออนไลน์ ได้ แก่
- สื่อออนไลน์ ได้ แก่
- แผ่นป้ายโฆษณาทาง
- เว็บไซต์ที่เป็ นทางการของ
เว็บไซต์เทคโนโลยีและชุมชน
ตราสินค้ า (Official Website)
ออนไลน์ตา่ งๆ (Banner)
- การการทําการตลาดแบบ
- เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
ไวรัล (Viral marketing)
(Facebook Fanpage)
- เว็บไซต์ที่เป็ นทางการของ
ตราสินค้ า
(Official Website)
- การการทําการตลาดแบบ
ไวรัล (Viral marketing)
- โฆษณาแฝงผ่านการนําสินค้ าไป
แทรกอยูใ่ นรายการโทรทัศน์หรื อ
ภาพยนตร์ (Product Placement)
- สื่อภายนอก เช่น โทรทัศน์ใน
- สื่อภายนอก เช่น โทรทัศน์ใน
รถไฟฟ้า บีทีเอส ป้ายโฆษณา
รถไฟฟ้าบีทีเอส ป้ายโฆษณา
กลางแจ้ งบนชานชาลารถไฟฟ้า
กลางแจ้ งบนชานชาลารถไฟฟ้า
บีทีเอส
บีทีเอส
2. การประชาสัมพันธ์
2. การประชาสัมพันธ์
- การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
- การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
เปิ ดตัวสินค้ า
เปิ ดตัวสินค้ า
- การร่วมงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 5.1 (ต่ อ)
ซัมซุง (ต่ อ)
- กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
- กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
3. การส่ งเสริมการขาย
- การผ่อนชําระแบบไม่เสียดอกเบี ้ย
- การลดราคาเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การแจกของแถมเมื่อซื ้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไอโฟน (ต่ อ)

3. การส่ งเสริมการขาย
- การผ่อนชําระแบบไม่เสียดอกเบี ้ย
- การลดราคาเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่
เมื่อซื ้อพร้ อมแพ็กเกจเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่

จากตารางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บการสื่ อ สารการตลาดของซัม ซุ ง และไอโฟนจะเห็ น ได้ ว่ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายกว่าตราสินค้ าไอโฟน
โดยไอโฟนและซัมซุงได้ ทําโฆษณาผ่านสื่อหลักเหมือนกัน โดยโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ แต่ไอโฟน
นัน้ ในช่ว งแรกโฆษณาโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ ที่ ได้ รับสิทธิ์ ในการจํ าหน่า ย
ไอโฟนในประเทศไทย จนกระทัง่ บริ ษัทการเปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นไอโฟน หกและไอโฟน หก
พลัสในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 นัน้ ที่ทางแอปเปิ ล้ เริ่ มเข้ ามาทําการสื่อสารการตลาดเองเป็ นครัง้ แรก
ั ้ นการสร้ างการตระหนักรู้ ได้ อย่างรวดเร็ วและไปยังผู้บริ โภคในวง
โดยการเลือกใช้ สื่อโทรทัศน์นนเป็
กว้ าง อีกทังสื
้ ่อโทรทัศน์ยงั ช่วยในการสร้ างความน่าเชื่อถือของตราสินค้ าได้ อีกด้ วย
นอกจากนีซ้ มั ซุงและไอโฟนยังเน้ นการใช้ สื่อออนไลน์ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การจัดทํ า
เว็บไซต์ ของตนเองให้ ง่า ยต่อ การเข้ า ถึง เพื่ อเป็ นช่ อ งทางหนึ่ง ในการเผยแพร่ ข้อมูลต่า งๆ ของ
ตราสินค้ า อีกทังการทํ
้
าการตลาดแนวใหม่อย่างการตลาดแบบไวรัล โดยการนําคลิปวีดิโอเผยแพร่
ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ เกิ ดการส่งต่อกันจนเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายที่ทัง้ สองตราสินค้ า
จัดทําขึ ้น แต่สิ่งที่ซมั ซุงทําเพิ่มเติมมากกว่าก็คือ การโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์
เทคโนโลยี แ ละชุ ม ชนออนไลน์ ต่ า งๆ (Banner) และการสร้ างเฟซบุ๊ ค แฟนเพจ (Facebook
Fanpage) “Samsung Mobile Thailand” ที่เป็ นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ าของซัมซุงด้ วย
นอกจากนี ้ซัมซุงยังใช้ การโฆษณาแฝง โดยการนําผลิตภัณฑ์ของตนไปแทรกอยู่ในรายการ
โทรทั ศ น์ ห รื อ ละครต่ า งๆ สํ า หรั บ การโฆษณาผ่ า นสื่ อ ภายนอก ทั ง้ ซัม ซุ ง และไอโฟนเห็ น
ความสําคัญของสื่อนี ้และทําการโฆษณาผ่านแผ่นป้ายโฆษณาในสถานที่ต่างๆ ที่คิดว่าลูกค้ าของ
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ตนจะเดินทางผ่านหรื อเห็นโฆษณาเหล่านันได้
้ บอ่ ยครัง้
ส่วนการประชาสัมพันธ์ นนซั
ั ้ มซุงและไอโฟน จัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้
ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งและประชาชนได้ เข้ าชมและสั ม ผั ส เครื่ องเป็ นครั ง้ แรก แต่ ซั ม ซุ ง เน้ นทํ า
การประชาสัม พั น ธ์ ที่ ม ากกว่ า โดยการเข้ าร่ ว มงานที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางการตลาดของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยี อีกทังยั
้ งจัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าให้ มากขึ ้นผ่าน
กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภค โดยให้ ผ้ บู ริ โภคมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น
กิจกรรม “Wide Selfie University Challenge” ของซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ โดยเปิ ดโอกาสให้ นิสิต
นักศึกษาร่วมประกวดภาพหมู่จากการใช้ ฟังก์ชนั่ การถ่ายแบบเซลฟี่ มุมกว้ าง (Wide Selfie) ด้ วย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง กาแล็คซี่ โน้ ต สี่ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท รวมถึง
การทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาผู้บริ โภคอีกด้ วย เช่น โครงการ
เพื่อสังคม “Samsung Hope for Children” และซัมซุง กาแล็คซี่ กิฟท์ ฟอร์ ไลฟ์ ช่วยเหลือเด็กไทย
ให้ มีสขุ ภาพดี เป็ นต้ น
้ มซุงและไอโฟนเน้ นการทําการส่งเสริ ม
สําหรับการส่งเสริ มการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย ทังซั
การขายโดยการผ่อนชําระแบบไม่เสียดอกเบี ้ย รวมถึงการลดราคาเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อซื ้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และเมื่อซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้ อมแพ็กเกจเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยซัมซุง
ยังมีการเพิ่มการแจกของแถมเมื่อซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีมากกว่าไอโฟนด้ วย
5.1.2 ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้ จากการคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลเรื่ องความ
ผูกพันต่ อตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Screening Questions)
จากคํา ถามคัดเลื อ กผู้ให้ ข้อมูลที่ เ กี่ ย วกับ ความผูก พัน ต่อตราสิน ค้ า โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่
ทังหมด
้
11 ข้ อ ที่เป็ นตัวแบบที่ใช้ ในการค้ นหาความผูกพันของลูกค้ า ซึง่ อธิบายการตัดสินใจของ
ลูกค้ าต่อการใช้ สินค้ าและบริ การนันๆ
้ ของ Gallup (2006 as cited in Muller, 2010) ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
้
าให้ ทราบถึงระดับความผูกพันที่แตกต่างกัน
ให้ คะแนนคําถามในแต่ละข้ อ ซึง่ ผลที่ออกมานันจะทํ
ออกไปของผู้ให้ ข้อมูล โดยผลคะแนนของคําถามในแต่ละข้ อยังแสดงถึงความรู้สกึ ของผู้ให้ ข้อมูลที่
มีตอ่ ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแง่มมุ ต่างๆ อีกด้ วย
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ตารางที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันสูง ปานกลางและตํ่ากับ
ปั จจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปั จจัยที่เกี่ยวกับ
ความผูกพัน

1.ความพึงพอใจต่อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่
2.การเลื อ กใช้ หรื อ ซื อ้ ซํ า้
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.การแนะนํ าให้ กั บเพื่ อน
หรื อคนรู้จกั
4.ความเชื่อมัน่ ในตราสินค้ า
5.การได้ รับทุกอย่างตามที่
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ บอกไว้
6.การได้ รับการดูแลอย่าง
ยุตธิ รรมจากตราสินค้ า
7.ถ้ าเกิดปั ญหากับตราสินค้ า
นี ้ การแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ที่นา่ พอใจ
8.ความรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้
ตราสินค้ า
9.การได้ รับเกียรติจากการ
ใช้ ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่

คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มี
ความผูกพันสูง
4.5

คะแนนเฉลี่ยของ คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันใน
ความผูกพันใน
ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
4
2.75

4.5

3.63

2

4.25

3.63

2.38

4.38

3.5

2.63

4

3.5

2.5

4

3.75

2.13

4

3.25

2.38

4.75

3.38

2.38

3.63

3.25

2.5
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
ปั จจัยที่เกี่ยวกับ
ความผูกพัน

10.ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความ
เหมาะสมกับคุณ
11.ความรู้สกึ อึดอัดใจ
หากไม่มี ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่

คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มี
ความผูกพันสูง
4.75

4.13

คะแนนเฉลี่ยของ คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่มี
ความผูกพันใน
ความผูกพันใน
ระดับตํ่า
ระดับปานกลาง
3.63
2.25

2.5

1.38

สรุ ปผลการศึกษาที่ได้ จากการสํารวจผ่านคําถามคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล สามารถสรุ ปได้ ว่า
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันสูงต่อตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ อยู่ในปั จจุบนั
มี แ นวโน้ มที่ จ ะตอบคํ า ถามทุ ก ข้ ออยู่ ใ นระดับ สู ง ถึ ง สูง มาก กล่ า วคื อ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ตอบว่ า มี
ความพึงพอใจโดยรวมในตราสินค้ ามากถึงมากที่สดุ และจะซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าเดิมในครัง้ ต่อไป
จะบอกต่อแนะนําให้ เพื่อนหรื อคนรู้ จกั อย่างแน่นอน รู้สกึ เชื่อมัน่ ในตราสินค้ ามากและรู้ สกึ ว่าได้ รับ
ทุกอย่างตามที่ตราสินค้ าบอกไว้ อีกทังยั
้ งรู้ สึกว่าได้ รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้ า รู้ สึก
ภูมิใจและเป็ นเกียรติ รวมถึงเห็นว่าเป็ นตราสินค้ าเหมาะสมกับตนมาก โดยจะรู้สกึ อึดอัดใจหากไม่
มีตราสินค้ าที่เปลี่ยนมาใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
สําหรับผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันปานกลาง มีแนวโน้ มที่ตอบคําถามทุกข้ ออยู่ใน
ระดับ ปานกลางถึ ง สู ง กล่ า วคื อ ผู้ ให้ ข้ อมูล ตอบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ อยู่ในปั จจุบนั ในระดับปานกลางถึงมาก โดยคิดว่าจะได้ รับการ
ดูแลอย่างยุตธิ รรมจากตราสินค้ า และรู้สกึ ภูมิใจและเป็ นเกียรติในตราสินค้ าปานกลาง และไม่ร้ ูสกึ
อึดอัดใจมากนัก หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
สําหรับผู้ให้ ข้อมูลที่มีระดับความผูกพันตํ่าต่อตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เปลี่ยนมาใช้
อยู่ในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่ตอบคําถามทุกข้ ออยู่ในระดับปานกลางถึงตํ่า กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลตอบ
ว่าไม่พงึ พอใจในตราสินค้ า โดยคิดว่าจะได้ รับการดูแลอย่างยุติธรรมจากตราสินค้ าน้ อย และรู้ สึก
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ภูมิใจและเป็ นเกียรติในตราสินค้ าปานกลางถึงตํ่า และไม่ร้ ูสกึ อึดอัดใจมากนักหากไม่มีตราสินค้ าที่
เปลี่ยนมาใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
5.1.3 ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
5.1.3.1 ผลการศึก ษาจากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงและผลการศึกษาจากบทสัมภาษณ์ ของ
อดีตผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดของแอปเปิ ล้
1) ผลการศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ บุ ญ สื บ จั น ทร์ แจ่ ม ศรี
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
จํากัด ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
การที่ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าซัมซุงใช้ นักแสดงที่มีชื่อเสียงมีเป็ น
พรี เซ็นเตอร์ นนั ้ ในปั จจุบนั ไม่ได้ มีผลเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริ โภคเปลี่ยนไป การที่ซมั ซุงใช้ นกั แสดง
ที่มีชื่อเสียงมาพูดนัน้ จะทําหน้ าที่ ได้ แค่ทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดการตระหนักรู้ แต่ยังไม่ทําให้ เกิดการ
ตัด สิ น ใจซื อ้ แต่ อ าจทํ า ให้ มี ค วามตัง้ ใจซื อ้ บ้ า งเล็ ก น้ อ ย และนัก แสดงที่ มี ชื่ อ เสี ย งยัง ช่ ว ยให้
ภาพลักษณ์น่าเชื่อถือและแบรนด์ดนู ่าใช้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคจะหาข้ อมูลผ่านสื่อ
ดิจิทลั มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นเว็บไซต์พนั ทิป ดูวิดีโอสาธิตหรื อรี วิวการใช้ งานผ่านยูทปู เฟซบุ๊คมากขึ ้น
สิ่ ง ที่ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ซัม ซุ ง จะทํ า ให้ เห็ น ว่ า แตกต่ า งจาก
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าไอโฟนมากขึน้ เรื่ อยๆ ก็ คือ ซัมซุงมุ่งสื่อสารโดยตรงกับคนไทยเป็ น
แบรนด์ที่มีความคิดที่ดี มีทศั นคติ
สําหรั บกลยุทธ์ ที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าซัมซุงใช้ ตงั ้ แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั คือ ต้ องทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงเป็ นสินค้ าที่มีเทคโนโลยีที่
ลํ ้าหน้ าที่สดุ มีคณ
ุ สมบัติที่ตอบรับความต้ องการ นําเสนอฟั งก์ชนั การใช้ งานที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
อยูเ่ สมอ
ส่วนกลยุทธ์การตลาดของซัมซุง ใช้ หลักง่ายๆ 3 คํา กล่าวคือ Who What
และ How โดยเริ่ มจาก Who คือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าจะสื่อสารกับใคร ขายสินค้ าให้
ใคร และใครคนนันมี
้ จํานวนมากพอที่จะทําธุรกิจด้ วย ต่อมาต้ องให้ คําจํากัดความว่าเขาเป็ นคน
แบบไหน เป็ นใคร พยายามเข้ า ใจความต้ อ งการและเข้ า ใจความต้ อ งการลึก ๆในใจของเขา
หลังจากนันจะพั
้
ฒนามาสู่ What คือข้ อความที่จะสื่อสารกับผู้บริ โภคและสุดท้ ายคือ How คือจะ
สามารถเข้ าถึงเขาหรื อผู้บริ โภคได้ อย่างไร ซึ่งซัมซุงใช้ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ทัง้ ฟรี ทีวีและทีวี
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ดิจิทลั โดยยึดที่เรตติ ้งเป็ นหลักและเน้ นโฆษณาในช่วงเวลาที่มีผ้ รู ับชมมากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนสูง
ถึง 50% รองลงมาคือสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ค โฆษณาในยูทปู เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการซื ้อคําค้ นในกูเกิ ้ล คิดเป็ น 40% ที่เหลือ 10% จะเป็ นสื่ออื่นๆ ที่นอกเหลือ
จากโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร กล่าวคือ ยังคงใช้ ทกุ สื่อแต่
ในสัดส่วนที่น้อยลง ส่วนในอนาคตอันใกล้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงก็ยงั คงจะใช้ สื่อไปใน
ทิศทางใกล้ เคียงเดิม
2) ผลการศึ ก ษาจากบทสั ม ภาษณ์ อลิ สั น จอห์ น สั น (Alisson
Johnson) อดีตผู้จดั การฝ่ ายการตลาดของแอปเปิ ล้ ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
การตลาดของแอปเปิ ้ลนัน้ ทําการตลาดโดยใช้ กลยุทธ์ การให้ ข้อมูลกับ
ผู้บริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นให้ ข้อมูลสื่อสารกับผู้บริ โภคว่า ทําไมต้ องมีอปุ กรณ์นี ้ อุปกรณ์
นี ้จะช่วยพัฒนาชีวิตของผู้บริ โถคได้ อย่างไร แอปเปิ ล้ พยายามจะทําให้ การขายผลิตภัณฑ์กบั การ
ให้ ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแนวคิดที่ ใช้ การให้ ความรู้ แก่ผ้ ูบริ โภคดีกว่าการ
พยายามขายสินค้ า ซึ่งตรงกับแนวคิดแอปเปิ ้ลที่ ว่ามุ่งเน้ นการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดและให้
ผลิตภัณฑ์นนขายตั
ั้
วของมันเองประกอบกับการพยายามเข้ าถึงผู้บริ โภคให้ มากที่สดุ นอกจากนี ้
จ๊ อบส์ยงั ให้ ความสําคัญกับการแถลงข่าวเปิ ดตัวสินค้ าอีกด้ วย
5.1.3.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 24 คน สามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดังนี ้
ตารางที่ 5.3 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันสูง ปานกลางและตํ่ากับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่

ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับตราสินค้ าและวิธีใช้ สนิ ค้ าใหม่
ทังหมด
้

กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มี
ความผูกพัน
สูง
ส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับปาน
กลาง
ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล
มีผลและไม่มีผล
เท่าๆกัน

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับตํ่า
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
ทังหมดเห็
้
นว่าไม่
มีผล
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับปาน
กลาง
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับตํ่า

ตราสิ น ค้ าของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส่วนใหญ่เห็น ส่วนใหญ่เห็นว่า
ที่ เ ป็ นผู้นํ า เป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม
ว่ามีผล
มีผล
และโดดเด่นกว่าตราสินค้ าอื่น
การส่งเสริมการขาย
ส่วนใหญ่เห็น ส่วนใหญ่เห็นว่า
ว่าไม่มีผล
มีผล

มีผลและไม่มีผล
เท่าๆกัน

การโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีผลและไม่มีผล
เท่าๆ กัน

ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่

การใช้ เวลาในการเลือกซื ้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่
การเสียสิทธิ ประโยชน์ ที่ท่านได้ รับจาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิม
คุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตราสิ นค้ าของโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ที่ มี
สินค้ าให้ เลือกหลากหลายรุ่น
การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่มีรุ่นใหม่ๆที่มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี
จุดเด่นกว่าคูแ่ ข่ง
ตราสินค้ าของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่มี
ชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า

กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มี
ความผูกพัน
สูง
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล
ทังหมดเห็
้
น
ว่ามีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล
ทังหมดเห็
้
น
ว่ามีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีผล
ทังหมดเห็
้
น
ว่ามีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีผล

ส่วนใหญ่เห็น ส่วนใหญ่เห็นว่า
ว่ามีผล
มีผล

ทังหมดเห็
้
นว่าไม่
มีผล
มีผลและไม่มีผล
เท่าๆกัน
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล
ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ผล
มีผลและไม่มีผล
เท่าๆ กัน
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล

ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
ปั จจัยในการเปลี่ยนตราสินค้ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่

การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
การแนะนําของพนักงานขาย
โฆษณาของตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทําให้ ยงั คงใช้
ตราสินค้ านันต่
้ อไปและไม่เปลี่ยนไป
ใช้ ตราสินค้ าอื่น
ข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ ง
หรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ตา่ งๆ
การแนะนําจากผู้อื่น

กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่มี
ความผูกพัน
สูง
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่มีผล

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับปาน
กลาง
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ที่มีความผูกพัน
ในระดับตํ่า
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล

้
นว่าไม่ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ส่วนใหญ่เห็น ทังหมดเห็
มีผล
ไม่มีผล
ว่ามีผล

ส่วนใหญ่เห็น ส่วนใหญ่เห็นว่า
ว่ามีผล
มีผล
ส่วนใหญ่เห็น ทังหมดเห็
้
นว่ามี
ว่ามีผล
ผล
การที่ ผ้ ูมี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น นัก แสดง ใช้ ส่วนใหญ่เห็น ส่วนใหญ่เห็นว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ว่าไม่มีผล
ไม่มีผล

ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล
ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล

อิทธิ พลของเพื่อน คนรู้ จักหรื อคนใน มีผลและไม่มี ส่วนใหญ่เห็นว่า
ครอบครัว
ผลเท่าๆ กัน
มีผล

ส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่มีผล

จากตารางที่ 5.3 สรุ ปผลการศึกษาที่ได้ จากสัมภาษณ์ สรุ ปผลการศึกษาที่ ได้ จาก
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จัย ในการเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า มากที่ สุด ของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
ทัง้ 3 กลุ่ม คือ ปั จจัยด้ านราคาและคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ า โดยให้ เหตุผลว่า ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องสมเหตุสมผลเมื่อเทียบ
กับคุณภาพและตราสินค้ า ดังนันการที
้
่ราคาถูกจนเกินไป ก็ไม่ได้ ทําให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลต้ องการเปลี่ยนมา
ใช้ เนื่ อ งจากราคาถูก มากเกิ น ไป ทํ า ให้ คิ ด ว่ า คุณ ภาพไม่ดี ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ การตัง้ ราคาจึง ต้ อ ง
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สอดคล้ องกับคุณภาพไม่ถกู หรื อแพงจนเกินไป
รองลงมาคือ ปั จจัยที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยผู้ให้ ข้อมูล
ให้ เหตุผลว่าเทคโนโลยีที่พฒ
ั นามากขึ ้น ทําให้ การใช้ งานง่ายและรวดเร็ วมากขึ ้นและตอบสนอง
ความต้ องการได้ ดีขึ ้นเป็ นเหตุผลหลักที่ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยนตราสินค้ า
รวมถึงปั จจัยเรื่ องตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจุดเด่นกว่าคู่แข่ง โดยผู้ให้ ข้อมูลให้
เหตุผลว่า จุดเด่นนันต้
้ องเป็ นจุดเด่นที่ตอบสนองความต้ องการหรื อสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ หากไม่
สามารถตอบสนองความต้ องการในการใช้ งาน ถึงจะมีจุดเด่นกว่าก็ไม่ได้ ทําให้ ตดั สินใจเปลี่ยน
ตราสินค้ า
ปั จจัยด้ านข้ อมูลจากการวิจารณ์ของผู้ใช้ จริ งหรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ตา่ งๆ ที่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลทัง้ 3 กลุม่ มีความเห็นว่ามีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า โดยผู้ให้ ข้อมูลให้ เหตุผลว่า ข้ อมูลจาก
ผู้ใช้ จริ งเป็ นข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ มาจากประสบการณ์การใช้ งานโดยตรง และมักจะ
ค้ นหาข้ อมูลทังจากสื
้
่อออนไลน์และสอบถามจากคนรู้จกั แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับข้ อมูลด้ านลบที่
ได้ รับ ก็จะมีการกลัน่ กรองข้ อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรื อตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าด้ วย
รองลงมาอี ก คื อ ปั จจั ย ด้ านตราสิ น ค้ าของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี
ความน่าเชื่อถือ โดยผู้ให้ ข้อมูลให้ เหตุผลว่า ความน่าเชื่อถือนันคํ
้ านึงตังแต่
้ ประเทศที่ผลิตที่จะทําให้
เกิดความมัน่ ใจว่ามีชื่อเสียงหรื อน่าเชื่อถือในระดับใด รวมถึงการที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับและเปลี่ยนมา
ใช้ มากขึ ้น การบริ การหลังการขายที่สะดวกและเข้ าถึงได้ ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจที่จะ
เปลี่ยนตราสินค้ ามาใช้ เช่นกัน ปั จจัยด้ านการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้ ข้อมูลกล่าวว่าโฆษณา
มีส่วนในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จนทําให้ เกิดความสนใจ แต่ยงั ไม่สามารถทําให้ ตดั สินใจ
เปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่งให้ ข้อมูลอีกว่าโฆษณาเป็ นทางหนึ่งที่จะนําไปสู่การหาข้ อมูลเปรี ยบเที ยบ
ต่อไป และปั จจัยด้ านการแนะนําจากผู้อื่น โดยผู้ให้ ข้อมูลกล่าวว่าการแนะนําจากผู้ใช้ จริ ง จะได้
ข้ อมูลที่ถูกต้ องซึ่งประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าได้ แต่อย่างไรก็ ตามผู้ให้ ข้อมูลยังหา
ข้ อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้ วย
รองลงมาอีก คือ ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลที่ มีความผูกพันใน
โดยผู้ให้ ข้อมูลให้ เ หตุผลว่า
ระดับสูง และปานกลางเห็ น ว่า มี ผลต่อการเปลี่ย นตราสิน ค้ า
ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าทําให้ ภูมิใจและดูดีขึน้ เวลาถื อหรื อใช้ งาน ทําให้ เป็ นที่ยอมรับ และดู
ทันสมัย หรูหรา เหมือนเป็ นเครื่ องประดับ ถ้ าตราสินค้ าผู้ผลิตเป็ นของประเทศชันนํ
้ าและได้ รับการ
ยอมรับ ก็จะทําให้ สง่ เสริ มภาพลักษณ์ของตนและทําให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมมากขึ ้น
สําหรับปั จจัยที่ไม่มีผลในการเปลี่ยนตราสินค้ ามากที่สดุ ของผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่ คือปั จจัย
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ด้ านการใช้ เวลาในการเลือกซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าใหม่ ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ ความเห็น
ว่า ปั จจุบันการหาข้ อมูลสามารถทํ าได้ ง่าย ไม่เสียเวลาและเป็ นสิ่งที่ จําเป็ นต้ องทําอยู่แล้ วเมื่อ
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่และปั จจัยด้ านตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี
สิ น ค้ า ให้ เลื อ กหลากหลายรุ่ น ซึ่ ง ผู้ใ ห้ ข้ อมูล ส่ ว นใหญ่ ใ นทุ ก กลุ่ม ให้ ความเห็ น ว่ า ไม่ ไ ด้ ส นใจ
าให้ ไม่มนั่ ใจใน
ความหลากหลายของรุ่น เพราะมีรุ่นที่ตดั สินใจซื ้ออยูแ่ ล้ ว อีกทังความหลากหลายทํ
้
คุณภาพและการบริ การที่ทวั่ ถึง และกลัวการตัดสินใจผิดเพราะมีให้ เลือกมากจนเกินไป
รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านการเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิม
โดยทัง้ 3 กลุม่ ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าเดิมที่ใช้ หลายตราสินค้ าไม่ได้
มีสทิ ธิประโยชน์ใดๆให้ ถึงแม้ วา่ จะมีสทิ ธิประโยชน์ให้ ก็ไม่ได้ ใช้ จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ า
รองลงมาอีกคือ ปั จจัยด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยผู้ให้ ข้อมูลส่วนหนึ่งให้
ข้ อมูลว่าไม่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเหล่านี ้เลย จะซื ้อผ่านทางศูนย์บริ การตามห้ างสรรพสินค้ า กิจกรรม
พิเศษทางการตลาดเหล่านี ้จึงไม่ได้ มีผลในการเปลี่ยนตราสินค้ า ส่วนปั จจัยด้ านอิทธิพลของเพื่อน
คนรู้ จัก หรื อ คนในครอบครั ว ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ส่ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ตราสินค้ าซัมซุงให้ เหตุผลว่าจะตัดสินใจด้ วยตัวเอง ยึดความคิดของตนเป็ นหลัก ไม่สนใจว่าคน
รอบข้ างจะใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตราสินค้ าใด แต่ผ้ ูให้ ข้อมูลส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ให้ ข้อมูลที่ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนให้ ข้อมูลว่า การเห็นเพื่อน คนรู้จกั หรื อ คนในครอบครัวใช้ ทําให้
เกิดความคุ้นเคยและเห็นถึงข้ อดีข้อเสียได้ เช่นกัน และปั จจัยด้ านการที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดงใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่า การที่นกั แสดงหรื อผู้มีชื่อเสียงใช้ เป็ นเพียงการ
ดึ ง ดูด ความสนใจ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า ให้ ตัด สิ น ใจเปลี่ ย นตราสิ น ค้ า มาใช้ ตาม แต่ เ น้ น ที่ ก ารใช้ งาน
ตอบสนองความต้ องการได้ มากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ให้ ข้อมูลบางคน กล่าวว่าการที่นกั แสดงหรื อผู้
มีชื่อเสียงใช้ ตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ใด มีผลทําให้ ต้องการเปลี่ยนมาใช้ ตาม และคิดว่าหาก
นัก แสดงหรื อ ผู้มี ชื่ อ เสี ย งเลื อ กใช้ จึง สรุ ป ว่ า ตราสิ น ค้ า นัน้ ต้ อ งมี คุณ ภาพดี และเป็ นการเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ ้นด้ วย

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึก ษา สามารถอภิ ป รายผลการศึก ษาตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย ได้
4 ประการ ดังต่อไปนี ้
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5.2.1 ตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงมีการสื่อสารการตลาดใน
ประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงมีการสื่อสารการตลาดใน
ประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
การสื่อสารการตลาดของตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงนัน้ เนื่องจากเป็ นตราสินค้ าที่
ยัง ไม่ เ ป็ นที่ ร้ ู จัก ของผู้บ ริ โ ภคในช่ ว งแรกที่ เ ข้ า สู่ต ลาดโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ จึ ง ทํ า ให้ ก ารสื่ อ สาร
การตลาดของซัมซุงนัน้ เน้ นการใช้ สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication หรื อ IMC)
ของ Schultz (อ้ างถึงใน Kotler and Armstrong, 1999 , p .439) ที่กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด
แบบบู ร ณาการเป็ นการผสมผสานเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารมาใช้ ร่ ว มกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัง้
การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน (Mass-Media Advertising) การขายโดยพนักงาน (Personal
Selling) การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) และอื่น ๆ ดังนัน้ การทําการ
สื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงจึงมีการใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย
โดยโฆษณาเป็ นสิ่งที่ ซัมซุงให้ ความสําคัญมาก เพราะถือว่าเป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้
รวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นทางสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ สื่อภายนอก เช่น ป้ายประกาศตามสถานที่ต่างๆ
สื่ออินเทอร์ เน็ต เช่น ป้ายประกาศบนเว็บไซต์ (Banner) การประชาสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ และ
การส่งเสริ มการขาย
อีกทังซั
้ มซุงยังสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ตระหนักรู้ และจดจําได้ ง่ายด้ วยการใช้ กลยุทธ์ นํา
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ แนะนําและใช้ สนิ ค้ า ทําให้ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ อย่างรวดเร็ว
และน่ า เชื่ อ ถื อ การใช้ พ รี เ ซ็ น เตอร์ ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ ผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม เป้ าหมายโดยใช้ ช มพู่
อารยา เอ ฮาร์ เกต เป็ นนักแสดงที่เป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี และชอบเข้ าสังคม มา
ชักชวนผู้บริ โภคเข้ ามาร่ วมเป็ นสังคมเดียวกันคือ สังคมกาแล็คซี่ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
เฮอร์ เบิร์ต ซี. แคลแมน (as cited in Fill, 2002) ซึง่ อธิบายว่าเมื่อผู้รับข่าวสารได้ พิจารณาเห็นว่าผู้
ส่ง ข่า วสารมี ลัก ษณะมี เสน่ ห์ ดึง ดูดใจ ก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ดอิท ธิ พ ลเชิ ญชวนให้ เ กิ ดความคล้ อยตาม
ยอมรับ โดยผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า Identification เป็ นการพิสจู น์หรื อแสดงความเหมือนกัน
หรื อความสัม พันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ส่ง ข่าวสาร ซึ่งการพิสูจน์ ห รื อแสดงความเหมือนกัน
ดัง กล่า วนี ้ เกิ ด ขึน้ เมื่ อ ผู้รั บ ข่า วสารได้ รั บ การจูง ใจอัน เกิ ด จากลัก ษณะของผู้ส่ง ข่า วสารจึ ง ได้
แสวงหารู ปแบบความสัมพันธ์ บางอย่างกับผู้ส่งข่าวสารในสิ่งที่ตนยึดถือเป็ นแบบฉบับเพื่อแสดง
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ความเหมือนกันหรื อใฝ่ ฝั นที่จะเป็ น เช่น ในแง่ของความเชื่อ ทัศนคติ
ส่วนการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไอโฟนนัน้ ใช้ การสื่อสารการตลาดที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันกับซัมซุง ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดด้ วยการจัดงานเปิ ดตัว การส่งเสริ มการขายการลดราคาเครื่ องพร้ อมการการสมัคร
แพ็กเกจ แต่ส่วนใหญ่การสื่อสารการตลาดของไอโฟนในรุ่ นแรกจนถึงไอโฟน ห้ า ซีและไอโฟนห้ า
เอสจะทําโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ รับสิทธิ์ให้ จําหน่ายในไทย จนมาถึงไอโฟน
รุ่ น หกและหก พลัส ที่ไอโฟนเริ่ มทําการสื่อสารการตลาดเอง แต่ก็จํากัดเพียงแค่การโฆษณาทาง
สื่อโทรทัศน์และสื่อป้ายโฆษณาตามสถานที่ตา่ งๆ เท่านัน้
อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าไอโฟนจะไม่ได้ ทําการสื่อสารการตลาดอย่างหลากหลายหรื อมาก
นักเมื่อเทียบกับซัมซุง แต่ไอโฟนก็ได้ รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็ นอย่างดี เพราะไอโฟนใช้
กลยุทธ์ตราสินค้ าระดับโลก (Global Brand) ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึง่ สินค้ าที่มีตราสินค้ าสากลถือ
เป็ นสินค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์ของมาตรฐานที่เป็ นสิ่งที่ยอมรับทัว่ โลก ซึง่ มีกลุม่ ผู้บริ โภคที่ตดั สินใจซื ้อได้
โดยไม่ต้องมีข้อกังวลใดๆ เพราะเป็ นตราสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับจากความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเอง
(สรรค์ ชัย เตี ยวประเสริ ฐกุ ล, 2547) ด้ ว ยกลยุท ธ์ นี เ้ องที่ ยัง คงทํ า ให้ ไ อโฟนยัง เป็ นตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จด้ านยอดขายและส่วนครองตลาดใน
ตลาดเช่นเดียวกับซัมซุง
5.2.2 ความผูกพันในตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน
จากผลการวิจยั จะเห็นได้ ว่าการสร้ างความผูกพันกับลูกค้ ามีความสําคัญมากในการสร้ าง
ความจงรักภักดีเพื่อให้ เกิดการซื ้อซํ ้าและไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น โดยสอดคล้ องกับแนวคิด
เรื่ อ งการสร้ างความผูก พัน นัน้ มี ผ ลในการสร้ างและนํ า ไปสู่ค วามจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า โดย
Schiffman & Kanuk (2007, p. 220) กล่าวว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้ า (Brand Loyalty)
หมายถึง ความพึงพอใจที่สมํ่าเสมอและการซื ้อหรื อใช้ บริการในตราสินค้ าเดิมขององค์กรใดองค์กร
หนึ่ง เป็ นการศึกษาถึงอุปนิสยั การซื ้อหรื อการใช้ บริ การของผู้บริ โภคและพบว่าตราสินค้ าที่มีส่วน
ครองตลาดมากขึ ้น เกิดจากกลุม่ ของผู้ซื ้อหรื อผู้ใช้ บริการที่มีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า
โดยผลการวิจยั ยังพบว่า ความผูกพันนันเกิ
้ ดจากความรู้ สกึ พึงพอใจหลังจากที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ได้ ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ านันแล้
้ วประเมินว่าการใช้ งานเป็ นไปได้ ดี เป็ นไปตามที่ต้องการ
และคาดหวัง เมื่อเกิดความพึงพอใจก็จะทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ านันต่
้ อไปและจะเกิดพฤติกรรม
การซื ้อซํ ้า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของรสชงพร โกมลเสวิน และธี รพล ภูรัต (2536, น.4-5) ที่
สรุปว่า โดยปกติแล้ วผู้บริ โภคจะทําการตัดสินใจซื ้อสินค้ าใดๆ หลังจากที่ได้ มีการประเมินผลการใช้
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งานของสินค้ านัน้ (Product Performance) ก่อนที่จะซื ้อสินค้ านันผู
้ ้ บริ โภคอาจจะตังความหวั
้
ง
เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ในด้ านใดด้ านหนึ่ง หลังจากได้ ทดลองใช้ สินค้ าแล้ ว
ผู้บริ โภคก็จะเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แท้ จริ งกับคุณสมบัติที่ได้ คาดหวังไว้ แต่แรก
ตราสิน ค้ า ที่ คุณสมบัติที่ แท้ จริ งของผลิตภัณฑ์ สอดคล้ องกับหรื อดีก ว่า คุณสมบัติที่ผ้ ูบริ โภคได้
คาดหวังไว้ ผู้บริ โภคก็จะเกิดความพึงพอใจและยังคงใช้ ผลิตภัณฑ์นนต่
ั ้ อไป ในทางตรงกันข้ ามถ้ า
หากว่าผลิตภัณฑ์นนไม่
ั ้ สามารถที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้บริ โภคได้ ผู้บริ โภคก็จะเกิด
ความไม่พงึ พอใจขึ ้น ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์หนึ่งนันเกิ
้ ดจากการที่ผ้ บู ริ โภคได้
ผ่านกระบวนการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์นนั ้ จากตัวเลือกหลายๆตัวมาใช้ แล้ วพบว่าคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้บริ โภค และความพึงพอใจนันจะนํ
้
าผู้บริ โภค
กลับไปซื ้อผลิตภัณฑ์นนมาใช้
ั้
ซํ ้าอีก (Repurchase)
จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ระดับความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงจะทํ าให้ ตราสินค้ านัน้
กลายเป็ นตราสินค้ าเดียวที่ผ้ บู ริโภคจะใช้ กลายเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญในชีวิตของเขา ถึงแม้ วา่ จะมี
ตราสินค้ าอื่นที่เหมือนกัน ใช้ ได้ เหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถแทนได้ ซึง่ ถือว่ามีระดับความผูกพันใน
ระดับที่สี่ คือ ตราสินค้ าของฉัน (Passion) ในระดับนี ้ลูกค้ ามองเห็นคุณค่าของตราสินค้ าและการที่
ได้ มีตราสินค้ านัน้ ๆ เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ ชีวิต ทัง้ ยังไม่สามารถทดแทนด้ วยตราสินค้ าอื่นได้
ถึงแม้ จะเป็ นสินค้ าหรื อบริ การแบบเดียวกันก็ตาม พูดง่ายๆ สิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นความแตกต่างที่เกิดขึ ้น
ของความว่า “ชอบ” กับคําว่า “รัก” นัน่ เอง และคงไม่ใช่เป็ นตราสินค้ าอันดับแรกที่เลือกใช้ แต่กลับ
เป็ นตราสินค้ าเดียวที่ลกู ค้ าเลือกใช้ (วิเลิศ ภูริวชั ร, 2556)
5.2.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่
ไอโฟนและซัมซุง
ผลการศึกษาพบว่า สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนตราสินค้ าของผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 กลุม่
กล่าวคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูง ผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าใน
ระดับปานกลางและผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่าพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อทัง้
สามกลุ่มในการเปลี่ยนตราสินค้ าคือปั จจัยด้ านราคาและคุณภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลทัง้ 3 กลุม่ กล่าวคือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าที่มีราคาสูงพอสมควรจึงเป็ นสินค้ าที่มีความ
เกี่ยวพันสูง (High Involvement) การตัดสินใจเปลี่ยนและซื ้อตราสินค้ าใดนัน้ ราคาและคุณภาพ
จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการคํานึงถึงก่อนการตัดสินใจซื ้อหรื อเปลี่ยนตราสินค้ า ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Asseal (1998) ที่กล่าวไว้ ว่า การตัดสินใจซื ้อที่สลับซับซ้ อน (Complex Decision
Making) จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ โภคมีระดับความเกี่ยวพันกับสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อสูง และมีการ
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ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื ้อ เช่น การตัดสินใจซื ้อบ้ าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
รถยนต์ ซึ่งสินค้ าที่จะตัดสินใจซื ้อนันมี
้ ความสําคัญต่อผู้บริ โภค ทําให้ ผ้ ูบริ โภคใช้ เวลาในการหา
ข้ อมูลอย่างละเอียดและใช้ ข้อมูลเหล่านัน้ ในการประเมินหรื อพิจารณาตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือก
ต่างๆ อย่างรอบคอบ อีกทัง้ สินค้ าที่มีราคาถูกกว่าและมาตรฐานคุณภาพที่ดีกว่ามักจะดึงดูดใจ
ผู้บริ โภคได้ มากกว่าด้ วย ซึง่ ตรงกับการศึกษาของบริ ษัท นีลเส็น (Nielson) บริ ษัทวิจยั ทางการ
ตลาดยังได้ เปิ ดเผยเกี่ยวกับการศึกษาโดยมุ่งเน้ นไปที่มมุ มองที่แตกต่างของความจงรักภักดีของ
ผู้บริโภคโดยการวิจยั จากคน 30,000 ทัว่ โลก พบว่าปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ โภคที่จะ
ซื ้อสินค้ าหรื อเปลี่ยนจากการซื ้อตราสินค้ าจากที่พวกเขาเคยซื ้อไปหรื อซื ้อเป็ นประจําคือ 1) ราคา
ถูกกว่าคู่แข่ง 41% 2) คุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง 26% และอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้
สามกลุ่มก็คือการที่โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากปั จจุบนั นี ้การ
พัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างหยุดยัง้ ประกอบกับเทคโนโลยีของสินค้ าใหม่ๆนันจะ
้
ช่วยให้ ชีวิตของผู้บริ โภคสะดวกสบายและง่ายขึ ้น ผู้บริ โภคสมัยใหม่จึงให้ ความสนใจติดตามและ
มักยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามามากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Pokharkar (2013) ที่ว่า
วิวฒ
ั นาการและการเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี (Innovation & Technology Upgrades) เป็ น
อิทธิพลหนึ่งในการเปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้บริ โภคและการยอมรับสิ่งใหม่ๆของ
ผู้บริโภคก็สอดคล้ องกับแนวคิดของ Asseal (1994) ที่กล่าวว่า หลังจากที่ผ้ บู ริโภคเกิดการตระหนัก
รู้ (Awareness) ว่ า มี สิ น ค้ าใหม่ เ กิ ด ขึ น้ หลั ง จากนั น้ ผู้ บริ โ ภคจะเกิ ด การแสวงหาข้ อมู ล
(Knowledge) เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า ใหม่ เมื่ อ ได้ ข้ อ มูล มาแล้ ว ผู้บ ริ โ ภคจะทํ า การประเมิ น
ั ้ ความน่าสนใจ
(Evaluation) ว่าสินค้ าใหม่นนเป็
ั ้ นอย่างไร หลังจากการประเมินหากสินค้ าใหม่นนมี
ผู้บริ โภคจะทดลองใช้ สินค้ าใหม่นนั ้ (Trial) หลังจากเกิดการทดลองใช้ แล้ วหากสินค้ าใหม่นนดี
ั ้ มี
คุณภาพ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์จากการใช้ สินค้ านัน้ ผู้บริ โภคก็จะเกิดการรับสินค้ าใหม่นนั ้
ในท้ ายที่สดุ (Adoption) และปั จจัยทางด้ านตราสินค้ าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจดุ เด่นกว่าคู่แข่ง
โดยกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทังสามกลุ
้
่มเห็นตรงกันว่าปั จจัยนี ้มีความสําคัญที่มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนตรา
ุ สมบัติตา่ งๆ ที่ดีกว่า โดดเด่นกว่าคูแ่ ข่ง
สินค้ า เนื่องจากการที่ตราสินค้ าสร้ างจุดเด่น กล่าวคือมีคณ
และนอกจากนี ้ที่สําคัญคือ คุณสมบัตทิ ี่โดดเด่นนันต้
้ องเป็ นคุณสมบัตทิ ี่ตอบสนองความต้ องการใน
การใช้ ของตนด้ วย เป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ เปรี ยบเทียบกับตราสินค้ าอื่นด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Kolter (2000) ที่ว่า การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากผู้บริ โภคได้
ข้ อ มูล มาแล้ ว ผู้บ ริ โ ภคก็ จ ะทํ า การประเมิ น ตราสิ น ค้ า ที่ เ ป็ นตัว เลื อ กทัง้ หมดจากคุณ สมบัติ ที่
เกี่ยวข้ องและมีความสําคัญต่อตนเอง และสอดคล้ องกับแนวคิดของ Engel และคณะ (1993) ที่ว่า
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สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี ร ะดับ ความเกี่ ย วพัน สูง ผู้บ ริ โ ภคมัก มี ก ารประเมิ น ทางเลื อ กอย่ า งรอบคอบ
มากกว่าในสินค้ าที่มีระดับความเกี่ยวพันตํ่า เช่น ผู้บริ โภคอาจจะมีการประเมินคุณสมบัติต่างๆ
้ ้ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซื ้อตราสินค้ า
อย่างละเอียดหรื อมี การเปรี ยบเทียบในหลายๆ ตราสินค้ า ทังนี
ที่ มี คุณ สมบัติ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคเห็ น ว่ า สํ า คัญ โดดเด่ น ที่ สุด ปั จ จัย ต่อ มาที่ สํ า คัญ คื อ ปั จ จัย ทางด้ า น
ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ผ้ ูบริ โภคในปั จจุบนั ให้ ความสนใจ เนื่องจากตรา
สินค้ าที่มีภาพลักษณ์ดี มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือนันจะทํ
้
าให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความไว้ วางใจว่าจะได้ รับ
การดูแลที่ดีหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ซงึ่ สอดคล้ องแนวคิด Nguyen and Leblanc (2001) ที่กล่าวไว้
้ ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในด้ านความจงรักภักดี ภาพลักษณ์ของ
ว่า ภาพลักษณ์องค์กรนันมี
องค์กรนันไม่
้ วา่ จะเป็ นคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางด้ านพฤติกรรมขององค์กร เช่น ประเภทของ
ธุรกิจ ชื่อเสียงทางธุรกิจ และ การจัดประเภทของสินค้ าและบริ การ รวมถึงความคิดในการสื่อสาร
คุณภาพของสินค้ าและบริ การ และแนวคิดของ Johnson and Claes (1991) ว่าภาพลักษณ์ของ
องค์กรมีความเกี่ยวเนื่องกับความจงรักภักดีในตราสินค้ าของผู้บริ โภค และสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Pokharkar (2013) ที่ว่า ผู้บริ โภคจะรับรู้ ถึงภาพลักษณ์ ของตราสินค้ าที่จะสอดคล้ องกับ
บุคลิกภาพของตน
และปั จจัยที่สําคัญมากอีกปั จจัยหนึ่งก็คือ ปั จจัยด้ านข้ อมูลจากการวิจารณ์ ของผู้ใช้ จริ ง
หรื อการแนะนําสินค้ าในเว็บไซต์ต่างๆ และการแนะนําจากผู้อื่น ในยุคที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึง
ข่าวสารได้ อย่างง่ายและสะดวก ประกอบโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าที่มีความเกี่ยวพันสูง ก่อนที่
จะตัดสินใจซื ้อหรื อเปลี่ยนตราสินค้ า ผู้บริโภคจะหาข้ อมูลจากหลากหลายแหล่งข้ อมูล ไม่ว่าจะเป็ น
จากเพื่อน ครอบครั ว คนรู้ จัก อินเทอร์ เน็ต จากประสบการณ์ ของตนเองซึ่งตรงกับแนวคิดของ
Engel และคณะ (1993) ที่ว่าสําหรับประเภทและปริ มาณข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการนันขึ
้ ้นอยู่กบั
้ ความเกี่ยวพันสูง ผู้บริ โภคอาจต้ องการข้ อมูลในปริ มาณที่
ปั จจัยหลายด้ าน เช่น หากสินค้ านันมี
มากกว่า มีการค้ นหาจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง
สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงที่มีผลมากกว่ากลุม่ อื่นๆ
้
าให้ เกิดความสนใจและ
กล่าวคือ ปั จจัยด้ านการโฆษณาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ การโฆษณานันจะทํ
ทําให้ ทราบถึงข้ อมูลใหม่ที่เกี่ยวกับตราสินค้ า แต่ไม่ได้ มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนตราสินค้ า เพียงให้ เกิด
ความจูงใจและความสนใจเพียงเท่านัน้ และผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าสูงยังคิดว่า
โฆษณาของตราสินค้ ามีผลที่ทําให้ เขายังคงใช้ ตราสินค้ าต่อไปโดยไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น ซึง่
สอดคล้ องกับความคิดของ Simon and Amdt (1980) ที่ว่าสิ่งที่โฆษณามุ่งเน้ นมากที่สดุ คือ
การรักษาลูกค้ าเดิมไว้ โฆษณาจะมีผลอย่างมากต่อลูกค้ าที่มีความคุ้นเคยกับตราสินค้ าอยู่แล้ ว
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มากกว่า ที่ จ ะโฆษณาเพื่ อ ลูก ค้ า ที่ ไม่ มี ค วามคุ้น เคยหรื อ รู้ จัก ตราสิน ค้ า ดัง นัน้ บริ ษั ท จึง ควรใช้
โฆษณาเพื่อที่จะจูงใจลูกค้ าเดิมของตนให้ กลับมาโดยการเสนอสินค้ าและบริ การที่ดึงดูด และ
แนวคิดของ Ehrenberg (2000) ที่กล่าวว่า หน้ าที่หลักของการโฆษณานัน้ คือการส่งเสริ ม
ความรู้ สึกพึงพอใจของผู้บริ โภคสําหรับผู้บริ โภคที่ซื ้อสินค้ าของตราสินค้ านัน้ นั่นหมายความว่า
หน้ าที่หลักของโฆษณาคือการรักษาลูกค้ าเดิมมากกว่าดึงดูดลูกค้ าใหม่ ซึง่ การที่ผ้ บู ริ โภคจะสนใจ
โฆษณาจนไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่นได้ นนั ้ ตราสินค้ าจําเป็ นต้ องสร้ างความผูกพันกับผู้บริ โภค
ให้ อยู่ในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกันกับกลุ่มที่ มี ระดับความผูกพันระดับปานกลางที่ คิดว่าผลของ
โฆษณาของตราสินค้ าไม่มีผลเลย ที่ทําให้ ยงั คงใช้ ตราสินค้ าต่อไปโดยไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น
เนื่ องจากความไม่ผูกพันกับตราสินค้ าทํ าให้ กลุ่มนี ไ้ ม่ได้ มีความสนใจในโฆษณาและไม่เห็นว่า
โฆษณามีความสําคัญหรื อน่าสนใจเพียงพอที่จะทําให้ ไม่เปลี่ยนตราสินค้ าได้
สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าในระดับตํ่า พบว่า ปั จจัยที่
กลุ่มนี ้เห็นว่ามีผลมากกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการขาย เนื่องจากกลุ่มที่มีระดับ
ความผูกพันตํ่าไม่ได้ ยดึ ติดกับตราสินค้ าใดเลย จึงจะสนใจเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับส่วนลดที่ได้ ของแต่
ละตราสินค้ า และของแถมต่างๆ ที่จะทําให้ ดงึ ดูดใจหรื อสนใจตราสินค้ าไหนเป็ นพิเศษ
5.2.3.1 ความแตกต่ า งของปั จจั ย ในการเปลี่ ย นตราสิ น ค้ าระหว่ า งผู้ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนกับตราสินค้ าซัมซุง
สํา หรั บปั จจัย ที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลที่ เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพ ท์ เ คลื่อนที่ ไ อโฟนในปั จจุบัน มี
ความเห็นแตกต่างจากผู้ที่เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุงในปั จจุบนั ว่ามีอิทธิพลในการเปลี่ยน
ตราสินค้ ามากคือ ปั จจัยด้ านเพื่อน คนรู้ จักหรื อคนในครอบครั ว มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนมาใช้
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต ราสิ น ค้ า ไอโฟนในปั จจุ บัน จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า ตราสิ น ค้ า ไอโฟนสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่เป็ นตราสินค้ าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีความน่าเชื่อถือ ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพใน
ราคาสูง ทําให้ ลกู ค้ าที่ใช้ ไอโฟนมีภาพลักษณ์ที่ดี ดูหรู หราเนื่องจากใช้ โทรศัพท์ที่มีราคาสูง ทําให้
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและเกิ ด เป็ นค่ า นิ ย มที่ ว่ า ถ้ าต้ องการดู ดี มี ฐ านะต้ องใช้ ตราสิ น ค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน การที่ผ้ ใู ช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนได้ รับอิทธิพลจากสังคมที่ใช้ ไอโฟน และ
ต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมนัน้ การใช้ สนิ ค้ าตราสินค้ าเดียวกันเหมือนเป็ นการปรับตัวให้ เข้ ากับ
สังคมเหมือนว่าพูดคุยภาษาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Assael (1998) ที่ว่า ปั จจัย
ทางด้ านสภาพแวดล้ อม (Environment Influences) หมายถึง สภาพแวดล้ อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค อันได้ แก่ วัฒนธรรมประเพณี บรรทัดฐานในสังคม ค่านิยมของคนใน
สังคมหรื ออิทธิ พลที่ได้ รับมาจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัวและกลุ่มบุคคลอื่นๆ ในสังคม และ
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สอดคล้ องกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk (2000) และ Assael (1998) ที่ว่าการมีปฏิสมั พันธ์ กบั
กลุ่มคนที่คบค้ าสมาคมด้ วย เช่น เพื่อน พ่อแม่ หรื อ พี่น้อง เป็ นต้ น หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นอิทธิพลที่มา
จากครอบครัว กลุม่ เพื่อน (Family and Peer Group Influences) โดยครอบครัวจะเป็ นแหล่งที่มี
อิทธิ พลต่อการเกิ ดทัศนคติของบุคคลมากที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็ นสถาบันที่ให้ ข้อมูลและ
ปลูกฝั งความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ให้ กบั บุคคล ส่วนอิทธิพลของเพื่อนก็จะเกิดมากในกลุม่ วัยรุ่ น
ซึง่ จะสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมให้ เกิดได้ อย่างรวดเร็ ว
สําหรับปั จจัยที่ผ้ ูให้ ข้อมูลที่เปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุงใน
ปั จจุบนั มีความเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการเปลี่ยนตราสินค้ าในครัง้ นี ้ คือ ปั จจัยด้ านความมี
จุดเด่นที่มากกว่าคูแ่ ข่งของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซมั ซุง และเป็ นผู้นําทางเทคโนโลยีของซัมซุง รวมถึง
ราคาที่ถกู กว่าเมื่อเทียบกับตราสินค้ าคูแ่ ข่ง ทําให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ ซมั ซุง ซึง่ เป็ น
การประเมินทางเลือกของผู้บริโภค (Evaluation of Alternative) โดยผู้บริโภคก็จะทําการประเมิน
ตราสินค้ าที่เป็ นตัวเลือกทังหมดจากคุ
้
ณสมบัติที่เกี่ยวข้ องและมีความสําคัญต่อตนเอง (Kotler,
2000) จากการที่ซมั ซุงพยายามสร้ างจุดเด่นในแต่ละรุ่ นและสร้ างความแตกต่างจากตราสินค้ า
อื่นๆ อีกทังจุ
้ ดเด่นนันยั
้ งพยายามที่จะแก้ ปัญหาและช่วยให้ การใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ง่ายมาก
ยิ่งขึ ้น สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น โดยผู้บริ โภคจะเลือกตราสินค้ าที่
ได้ คะแนนรวมสูงสุดหลังจากที่ได้ ประเมินตราสินค้ าต่างๆในแต่ละคุณสมบัติแล้ ว ทังนี
้ ้ผู้บริ โภค
จะตัดสินใจซื ้อตราสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติที่ผ้ บู ริ โภคเห็นว่าสําคัญโดดเด่นที่สดุ บางครัง้ ผู้บริ โภคจึง
อาจนําคุณสมบัติเด่นมาชดเชยในคุณสมบัติด้อย เนื่องจากคุณสมบัติดงั กล่าวมีความสําคัญใน
สายตาของผู้บริ โภคมากกว่า (Engel et al.,1993)
5.2.3.2 ความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นมุม มองผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ เ ปลี่ ย นตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บริ โภคสามารถเลือกซื ้อหรื อเปลี่ยนตราสินค้ าตามความต้ องการของตน การ
สร้ างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นัน้ จึงเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กับผู้บริ โภคทางหนึ่ง แต่
สําหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เน้ นการพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้ให้ ข้อมูลกล่าวว่า การสร้ างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยการมีให้ เลือกหลากหลายรุ่น ทําให้ ผ้ บู ริโภคเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาจยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาเท่ า ที่ ค วรก่ อ นที่ จ ะออกมาสู่ต ลาด อี ก ทัง้ การที่ ต ราสิ น ค้ า ออกสิ น ค้ า มา
หลากหลายและบ่อยจนเกินไป ทําให้ ผ้ บู ริ โภคคิดว่าอาจไม่ได้ รับการดูแลในการบริ การหลังการขาย
อย่างเพียงพอ รวมถึงทําให้ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ กลายเป็ นไม่ได้ รับความสนใจ เนื่องจากมีรุ่นใหม่ๆ
ที่เข้ ามา
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) จากผลการวิจัยพบว่า การสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าให้ เกิดในระดับสูง จะทํ าให้
ลูกค้ ามีแนวโน้ มที่จะมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าและนําไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อซํ ้าและไม่เปลี่ยนไป
ใช้ ตราสินค้ าอื่น ดังนันผู
้ ้ ประกอบการตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ควรสร้ างความผูกพันให้ เกิด
ขึ ้นกับลูกค้ าของตนเพื่อจะเป็ นหนทางหนึง่ ในการป้องกันการเปลี่ยนตราสินค้ าของลูกค้ า
2) จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อสินค้ าเป็ นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้ างความ
จงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ า ประกอบกับ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ นสิ น ค้ า ที่ มี ร าคาสูง ลูก ค้ า จึ ง ตัง้ ความ
คาดหวังในการใช้ งานสินค้ าว่าจะต้ องเป็ นไปได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการ
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงควรเน้ นการผลิตสินค้ าที่ดีมีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าให้ เกิ ดความพึงพอใจสูงสุดเพื่ อจะเป็ นการสร้ างความจงรั กภักดีและป้องกันให้ ลูกค้ าไม่
เปลี่ยนตราสินค้ า
3) จากผลการวิจยั พบว่า โฆษณานันไม่
้ ได้ มีอิทธิพลในการทําให้ ลกู ค้ าใหม่เปลี่ยนมาใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่โฆษณาจะมีผลให้ ลกู ค้ าที่มีความผูกพันในระดับสูงเท่านันที
้ ่จะคงใช้ สินค้ าอยู่
และไม่เปลี่ยนไปใช้ ตราสินค้ าอื่น ดังนันหากผู
้
้ ประกอบการตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้ องการที่
จะทําให้ การโฆษณาของตนมีประสิทธิภาพและทําให้ โฆษณามีสว่ นสําคัญที่จะทําให้ ลกู ค้ ายังคงใช้
สิน ค้ า ต่อและไม่เ ปลี่ ย นไปใช้ ต ราสิน ค้ า อื่ น ก็ จํ า เป็ นต้ องสร้ างความผูก พัน ต่อ ลูก ค้ า ของตนใน
ระดับสูง โดยทําโฆษณาให้ น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณามากขึ ้น
4) จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้ านภาพลักษณ์ของตราสินค้ าเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคใน
้
าให้
ปั จจุบนั ให้ ความสนใจเนื่องจากตราสินค้ าที่มีภาพลักษณ์ ดี มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือนันจะทํ
ผู้บริ โภคเกิ ดความไว้ วางใจว่าจะได้ รับการดูแลที่ ดีหลังจากเปลี่ยนมาใช้ และภาพลักษณ์ ที่ดีที่
สอดคล้ องกับบุคลิกภาพของผู้บริ โภค จะทํ าให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึกมีความผูกพันกับตราสินค้ าซึ่งจะ
นําไปสูค่ วามจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า ดังนัน้ ผู้ประกอบการตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงควรสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้ เ กิ ดขึน้ ในใจของผู้บริ โภค ซึ่ง ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รนัน้ สามารถสื่อ ออกมา
ทางการสื่อสารการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การทําโฆษณาที่แสดงออกถึงตราสินค้ าที่สอดคล้ อง
กับผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย การทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภคผ่าน
งานแสดงสินค้ าหรื อการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิ ดงานที่ยิ่งใหญ่และน่าเชื่อถือ เป็ นต้ น
5) จากผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อผู้ให้ ข้อมูลที่มีความผูกพันต่อตราสินค้ าใน
ระดับตํ่านันคื
้ อ การส่งเสริ มการขาย เนื่องจากผู้ให้ ข้อมูลกลุม่ นี ้ไม่ได้ มีความผูกพันกับตราสินค้ าจึง
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ไม่สนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ หรื อการโฆษณา ดังนันการที
้
่ผ้ ปู ระกอบการจะสามารถดึงดูดใจให้
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนีเ้ ปลี่ยนมาใช้ สินค้ าของตนได้ นนั ้ การทํากิจกรรมส่งเสริ มการขายที่มีความ
น่าสนใจและมีความคุ้มค่ามากกว่า จึงเป็ นวิธีที่จะทําผู้ให้ ข้อมูลเหล่านี ้เปลี่ยนมาใช้ สินค้ าของตน
ได้
6) จากผลการวิจยั พบว่า การที่ผ้ มู ีชื่อเสียง เช่น นักแสดง ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ไม่ได้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนของผู้บริ โภค แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลจะสนใจโฆษณาในแง่มมุ ของการรู้ จกั
ข้ อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆหรื อรุ่ นใหม่ลา่ สุด รวมถึงคุณสมบัติเด่นๆของแต่ละรุ่ นนันๆ
้ ดังนัน้
หากผู้ประกอบการจะทําการสื่อสารการตลาดไม่ว่าจะเป็ น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ หาก
้
าให้ การสื่อสารการตลาด
ต้ องการใช้ นกั แสดงหรื อผู้ที่มีชื่อเสียงในการดึงดูดความสนใจนันอาจทํ
น่าสนใจมากขึน้ แต่ไม่ได้ ทําให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลเปลี่ยนมาใช้ ตราสินค้ าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของตน แต่
อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะขาดไม่ได้ ในการสื่อสารการตลาดนัน้ ๆควรมีการให้ ข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้ าที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภครู้ จกั และรู้ สึกสนใจจนนําไปสู่การเป็ นตัวเลือกหนึ่งเมื่อต้ องการ
เปลี่ยนตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในที่สดุ

5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
เพียงไม่กี่คน ดังนันในการทํ
้
าวิจยั ครัง้ ต่อไป หากต้ องการให้ ข้อมูลสามารถอ้ างอึงถึงกลุม่ ตัวอย่างที่
มีจํานวนมากขึน้ จึงควรทํ าการวิจัยเชิ งปริ มาณควบคู่ไปด้ วย เพื่อที่ จะได้ ผลการวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนมาก
2) การวิจยั ครัง้ นี ้ สําหรับในส่วนของการวิจยั เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของ
ตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราไอโฟนนัน้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั เอกสารเพื่อสรุปเกี่ยวกับการทําการ
สื่อสารการตลาดที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนทําในประเทศไทย เนื่องจากในปั จจุบนั ไอโฟน
เพิ่ ง จะจัดตัง้ สาขาที่ เ ป็ นของตนเองในประเทศไทยและยัง ไม่ทํ าการสื่อสารการตลาดเองมาก
เท่าที่ควร ดังนันในอนาคตเพื
้
่อที่จะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตราสินค้ าไอโฟนอย่างชัดเจนมากขึน้ ควรจัดทํ าการสัมภาษณ์ กับผู้ที่เกี่ ยวข้ องหรื อรั บผิดชอบ
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้ าไอโฟนประกอบด้ วย
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Samsung เปิ ดโครงการเพื่อสังคม “Read for the Blind” ในวันไม้ เท้ าขาวโลก ชวนคนไทย
อ่ านหนังสือให้ คนตาบอดผ่ านแอพบนสมาร์ ทโฟนครั ง้ แรก
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“Samsung Smart Learning Center "ซัมซุงสร้ างพลังการเรี ยนรู้ส่ ูอนาคต"
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Samsung ผุดโปรเจค “งานบุญ” ครัง้ แรกกับการทําบุญออนไลน์ สุดสร้ างสรรค์
รั บบริจาคไอเดียสุดเจ๋ ง สร้ างความเป็ นระเบียบ ให้ สังคมไทยน่ าอยู่ขนึ ้

ภาคผนวก ข
คําถามคัดกรองผู้ให้ ข้อมูลเพื่อวัดระดับความผูกพันของผู้ให้ ข้อมูล
ความผูกพันของลูกค้ าต่ อตราสินค้ า

การวัดความผูกพันด้ านเหตุผล
1) ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด
2) ท่านมีความต้ องการที่จะเลือกใช้ หรื อ
ซื ้อซํ ้าในตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด
3) ท่านมีความต้ องการที่จะแนะนําในตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
ให้ เพื่อนหรื อคนที่เกี่ยวข้ องมากน้ อย
เพียงใด
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ใน
ระดับความเชื่อมั่นในตราสินค้ า
4) ท่านคิดว่า ท่านสามารถเชื่อมัน่ ในตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
นี ้ได้ มากน้ อยเพียงใด
5) ท่านคิดว่า ท่านได้ รับทุกอย่างที่ตรา
สินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั นี ้บอกไว้ มากน้ อยเพียงใด
ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ ท่านจะรู้จกั อึดอัดใจ
ลําบากใจ มากน้ อยเพียงใด
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ความผูกพันของลูกค้ าต่ อตราสินค้ า
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ใน
ระดับความซื่อสัตย์ ในตราสินค้ า
6) ท่านรู้สกึ ว่าได้ รับการดูแลอย่างยุตธิ รรม
จากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด
7) ถ้ าเกิดปั ญหากับตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ท่าน
คิดว่าท่านสามารถได้ รับการแก้ ปัญหา
อย่างเป็ นที่นา่ พอใจมากน้ อยเพียงใด
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ใน
ระดับความภูมิใจใน ตราสินค้ า
8) ท่านรู้สกึ ภูมิใจที่ได้ ใช้ ตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้มาก
น้ อยเพียงใด
9) ท่านรู้สกึ ว่า ท่านได้ รับการให้ เกียรติ
จากตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั หรื อไม่
การวัดความผูกพันด้ านอารมณ์ ใน
ระดับความหลงใหลในตราสินค้ า
10) ท่านคิดว่าตราสินค้ านี ้เป็ นตราสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
เหมาะสมสําหรับท่านมากน้ อยเพียงใด
11) หากไม่มีตราสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ ท่านจะรู้จกั อึดอัดใจ
ลําบากใจ มากน้ อยเพียงใด
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ภาพผู้วิจยั ถ่ ายกับผู้ให้ สัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อการการตลาด
ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ตราสินค้ าซัมซุง

ผู้วิจยั ถ่ายกับคุณบุญสืบ จันทร์ แจ่มศรี
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวชโรฌา กนกประจักษ์

ประวัตกิ ารศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ที่สําเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2553

