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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อความภักดี          
ในโทรศัพท์มือถือซัมซุง กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ที่เคยใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่                 
20 ปี ขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
การตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า ด้านประโยชน์จากการใช้งาน ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ และด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส าหรับคุณภาพการ
บริการ ในด้านการเข้าถึงจิตใจและด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร 
ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้า           
ด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน และประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร ในระดับค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า โทรศัพท์มือถือ ซัมซุง 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the service quality and the brand image benefits on brand 
loyalty toward Samsung mobile phones. The samples of this study consisted of 400 consumers, aged twenty 
and over, who had used and were using Samsung mobile phones. The results of the research were as follows: 
the majority of consumers were female, aged 30 -  39, held a Bachelor’s degree or equivalent, worked as 
company employees, and an average monthly income of 45,000 Baht and above. The opinions of consumers 
on the service quality aspects regarding tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy were at 
high level. The opinions of consumers on brand image benefit aspects regarding functional benefits, symbolic 
benefits, and experiential benefits were at high level. Consumers with different occupations in terms of their 
loyalty towards brand at a statistically significant level of 0.01. The aspects of service quality on empathy and 
reliability were correlated with consumer loyalty on Samsung mobile phones in Bangkok, at a moderate level 
and in the same direction with a statistically significant level of 0.01. The aspect of benefit aspects on 
experiential benefits, functional benefits, and symbolic benefits were correlated with consumer loyalty on 
Samsung mobile phones in Bangkok. The brand image benefits in all aspects were at a quite high level and in 
the same direction, at a statistically significant level of 0.01. 
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บทน า  
ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 69.71 ล้านคน ซึ่ง 93.39 ล้านคน มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง กล่าวได้ว่าประชากร 

1 คน มีโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโตของการใช้โทรศัพท์มือถือ 0.9% เมื่อเปรียบเทียบกันปีก่อนหน้า โดย
ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 16 – 64 ปี มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองถึง 94% โดยแบ่งออกเป็นการใช้สมาร์ทโฟน 94% และ
โทรศัพท์มือถือแบบธรรมดาเพียง 6.1% เท่านั้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจ านวน 
4.57 ช่ัวโมง ต่อวัน (We are Social and Hootsuite, 2020) 

ทั้งนี้ในฝ่ังของผู้ผลิตและจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือย่อมมีความสอดคล้องกับฝ่ังของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยแบรนด์
โทรศัพท์มือถือของซัมซุงนั้น ถือเป็นผู้น าตลาดที่ครองสัดส่วนทางการตลาดได้มากที่สุดในโลกและในประเทศไทยมาโดยตลอด  
(IDC, 2020a, 2020b) นอกจากนี้ซัมซุงได้ให้ความส าคัญกับการบริการหลังการขายเป็นอย่างยิ่ง เพราะเช่ือว่าหากลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีระหว่างการใช้งาน ก็มีโอกาสที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้คนรู้จักมาใช้แบรนด์ซัมซุง  (Newsroom, 2019) อย่างไร
ก็ตาม ตลาดสมาร์ทโฟนนั้นมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและมีแบรนดค์ู่แข่งที่ตอ้งการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากซัมซุงอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาหรือแบรนด์จีนก็ตาม  

ส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ทโฟน 5 แบรนด์หลักในประเทศไทย ในไตรมาสสอง ปี 2563 ได้แก่ วีโว่ (Vivo), ซัมซุง 
(Samsung), ออปโป้ (Oppo), เรียวมี (Realme) และ แอปเปิ้ล (Apple) ตามล าดับ โดยซัมซุงที่เคยครองอันดับ 1 ของต าแหน่งผู้
จ าหน่ายสมาร์ทโฟนมากที่สุดในประเทศไทยมาโดยตลอดได้ตกลงมาอยู่ ในอันดับที่สองแทน (IDC, 2020a) เนื่องจากคู่แข่งขันที่มี
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จ านวนมากของแบรนด์โทรศัพท์มือถือต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดท าการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อกระตุ้นยอดขายให้
เพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดสมาร์ทโฟนยังมีโอกาสเติบโตได้อีกจากการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟน 5G  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการรักษาฐานลูกค้าให้อยู่ไปกับแบรนด์ให้ยาวนานที่สุดนั้นเปรียบเสมือนความยั่งยืนของ
แบรนด์ด้วย ความภักดีของลูกค้าจึงเป็นส่ิงส าคัญที่แบรนด์ควรตระหนัก เนื่องจากลูกค้ามีทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะด้วยแบรนด์ 
คุณภาพ ราคา และการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยโดยรวมยังมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศกึษาเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าต่อความภักดีในโทรศัพท์มือถือซัมซุงในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครถือเป็นจัดหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก
ที่สุด ถึง 8.5% ของประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่มีประชากรใช้โทรศัพท์มือถือสูงสุดถึง 93% (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) 
ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโทรศัพท์ในอนาคต และสามารถ
น าข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความ

มั่นใจ และการเข้าถึงจิตใจ กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ได้แก่ ประโยชน์จากการใช้งาน ประโยชน์

ในเชิงสัญลักษณ์ และประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อแบรนด์ซัมซุง แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ประโยชน์ ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภัก ดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2550) ได้พิจารณาผู้บริโภคเป็นเสมือนผู้รับสาร โดยความ
แตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล จะมีอิทธิพลต่อการรับและวิเคราะห์สาร โดยปัจจัยส่วนบุคคล ดังกล่าวได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 57-59) ที่สรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคล เป็น
ลักษณะที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพสมรส ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการ
แบ่งส่วนตลาดตามตัวแปร ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยสามารถเข้าถึงและ
มีประสิทธิภาพ  
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ได้ท าการศึกษาวิจัยและพบ
ข้อสรุปปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL 5 ข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือส่ิงที่จับ
ต้องได้ในการให้บริการและสิ่งที่ปรากฎให้เห็น เช่น สถานท่ี ภาพลักษณ์ของบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ 2) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) คือความสามารถในการให้บริการด้วยความแม่นย าและถูกต้อง  3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 4) ความมั่นใจ (Assurance) คือการมีความรู้และมารยาทในการแสดงออกของผู้ให้บริการ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 5) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คือให้ความสนใจ การเห็นอกเห็นใจ และการเข้าใจลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม แม้ SERVQUAL จะเป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการที่ได้รับความนิยมและใช้มากที่สุด แต่ก็เป็น
ที่วิพากษ์วิจารย์มากที่สุดเช่นเดียวกัน โดย Cronin and Taylor (1992) จึงได้คิดวิธีการประเมินคุณภาพบริการแบบใหม่ คือ 
SERVPERF หรือ Service Performance ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ใช้ประเมินจากการรับรูถ้ึงผลของการบรกิารเพียงดา้นเดยีว โดยไม่ได้น า
ปัจจัยด้านความคาดหวังของผู้บริโภคมาเป็นตัวประเมิน โดยมีการดัดแปลงให้ SERVPERF มีค าถามที่ไม่มากเกินไปและสามารถวัด
บริบทของคุณภาพการบริการได้เข้าใจง่ายกว่า SERVQUAL ท าให้เริ่มมีวิจัยที่เปล่ียนมาใช้แนวคิดนี้ (Le & Fitzgerald, 2014) 

แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้า Keller (1993) กล่าวว่าประโยชน์ของแบรนด์ (Brand 
Benefits) หรือ ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Benefit) เป็นค่านิยมส่วนตัวของผู้บริโภคที่ผูกติดกับ
ลักษณะของสินค้าหรือบริการ หรือการที่ผู้บริโภคคิดว่าจะได้รับอะไรจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งประโยชน์ของแบรนด์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) คุณประโยชน์จากการใช้งาน (Functional Benefits) คือคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจาก
การใช้สินค้าหรือบริการ โดยประโยชน์ในการใช้งานมักเชื่อมโยงกับแรงจูงใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการทางกายภาพ
และความต้องการความปลอดภัย (Maslow, 1970 อ้างอิงใน Keller, 1993) 2) คุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ 
(Experiential Benefits) คือคุณค่าที่ผู้บริโภครู้สึกจากการที่เคยใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ความรู้สึกสบาย หรือความหลากหลาย 
เป็นต้น 3) คุณประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Benefits) คือคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับนอกเหนือจาก
คุณประโยชน์จากการใช้งานและคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ และเกี่ยวข้องกับความต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม หรือ
การแสดงตัวตน เช่น ความหรูหรา ความทันสมัยหรือความพิเศษเฉพาะบุคคล (Solomon, 1983 อ้างอิงใน Keller, 1993) 

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า Oliver (1999) กล่าวว่าผู้บริโภคนั้นเกิดความภักดีในแต่ละล าดับขั้นตาม
พัฒนาการของทัศนคติ (Attitudinal Development) โดยตามทฤษฎีแล้วผู้บริโภคจะมีความภักดีทั้งหมด 4 ขั้น ได้แก่   1) ความ
ภักดีของผู้บริโภคในขั้นของการรับรู้ (Cognitive Loyalty) 2) ความภักดีของผู้บริโภคในขั้นของความรู้สึก (Affective Loyalty)           
3) ความภักดีของผู้บริโภคในขั้นของการกระท า (Conative Loyalty) และ 4) ความภักดีของผู้บริโภคในขั้นของการแสดง
พฤติกรรม (Action Loyalty) โดยวิจัยนี้มุ่งเน้นที่ความภักดีของผู้บริโภคในขั้นของการกระท า (Conative Loyalty) เป็นขั้นท่ีสาม
ของความภักดีที่มีพัฒนาการด้านพฤติกรรมให้เห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะซื้อสินค้า ซึ่งมีอิทธิพลมาจากขั้นของความรู้สึกใน
เชิงบวกต่อแบรนด์ที่มีอย่างซ้ า ๆ และต่อเนื่อง  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ Kumar (2017) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีในการให้บริการในอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย พบว่า การเข้าถึง
จิตใจ (Empathy), ความมั่นใจ (Assurance), การตอบสนอง (Responsiveness) และลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) มีผลต่อ
ความภักดีของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า จิตติมา จันทรพร และ ญาฎา ศรีวิฑูรย์ (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านคุณสมบัติของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนประเทศจีนในส่วนของการออกแบบให้ดูทันสมัยน่าใช้ มีความ
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หรูหรา มีสีให้เลือกหลากหลายสี ใช้วัสดุคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าใช้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความภักดี Zeng, Bhutto, and Soomro (2019) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมในผู้บริโภคคนจีนต่อโทรศัพท์มือถือที่ผลิตในประเทศจีน พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจใน
ตราสินค้ามีผลโดยตรงกับการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าที่ผลิตภายในประเทศจีน นอกจากนี้ยังพบว่าลูกค้าจะมีความภักดีต่อแบ
รนด์โทรศัพท์มือถือ หากแบรนด์มอบคุณภาพท่ีดี การรับรู้ที่ดี และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ที่ใช้เคยใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยสาเหตุที่เลือกประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เนื่องจากการซื้อโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้บัตรประชาชน
ในการซื้อ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ที่ใช้เคยใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปี ขึ้นไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
ประชากร (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541, น. 54) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่ม 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเป็นจ านวน 400 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกเฉพาะผู้ใช้หรือผู้ที่เคยใช้
โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยเลือกสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายนิยมท ากิจกรรมคือ
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า (พสุ เดชะรินทร์, 2562) จากการจัดล าดับ 5 ห้างสรรพสินค้ายอดนิยมในกรุงเทพ ได้แก่ สยาม
พารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ สยามเซ็นเตอร์ เทอร์มินอล 21 และมาบุญครอง (อดิศักดิ์ ผดุงทน, 2562) 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างที่จะท าการเก็บข้อมูล
ในแต่ละสถานที่ ที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 เท่า ๆ กัน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานที่ที่ถูกเลือกให้มีจ านวน
เท่ากัน 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ยินดี
และสะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้กรอกแบบสอบถามจะเป็นผู้ให้ค าตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) จนครบ
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึง คุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อความภักดีใน
โทรศัพท์มือถือซัมซุงในกรุงเทพมหานคร โดยสรุปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็น ค าถามปลายปิด (Close-ended Question) โดยให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีจ านวน 21 ข้อ โดยมีระดับการวัดข้อมูลข้อมูลประเภท 
อันตรภาคช้ัน (Interval scale) 5 ระดับ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือตราซัมซุง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านประโยชน์จากการใช้งาน ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ และด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaires) จ านวน 11 ข้อ โดยมีระดับการวัดข้อมูลข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval scale) 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือซัมซุง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์แรก ด้านความมุ่งมั่นในการใช้สินค้าในอนาคต และด้านการแนะน าสินค้าให้คนรอบข้างใช้ 
ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaires) มีจ านวน 3 ข้อ โดยมีระดับการวัดข้อมูลข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น              

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 1.1 วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ         
ด้านคุณภาพการบริการของตราสินค้า 1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้า 1.4 วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยส่วนบุคคลคน ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติ t-test และ One 
Way-ANOVA 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้าน
ความมั่นใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุง โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ได้แก่ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน ด้านประโยชน์ในเชิง
สัญลักษณ์ และด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุง  โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

บริการโดยรวมอยู่ ในระดับดี  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ ากับ 4.15 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̄ = 4.24) และส่วนใหญ่            
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มีความคิดเห็นในระดับดี จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ (x̄ = 4.17) ด้านความมั่นใจ (x̄ = 4.16) ด้านการเข้าถึงจิตใจ  

(x̄ = 4.10) และด้านการตอบสนอง (x̄ = 4.06)  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

ต่อประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์

จากประสบการณ์ที่ได้รับ (x̄ = 4.26) และด้านประโยชน์จากการใช้งาน (x̄ = 4.25) และมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก จ านวน 

1 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ (x̄ = 3.67) 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความภักดีในตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์แรก (x̄ = 4.04) ด้านการแนะน าสินค้าให้คนรอบข้างใช้ (x̄ = 3.92) และด้านความมุ่งมั่นในการใช้

สินค้าในอนาคต (x̄ = 3.80)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อแบรนด์ซัมซุง แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 – 1.3 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกนั            
มีความภักดีในตราสินค้า ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า 
แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน  มีความภักดีในตราสินค้า ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที ่2 คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีในโทรศัพท์มือถือ              
ตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร  

คุณภาพการบริการ 
ความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร 

r Sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.403** 0.000 ค่อนข้างต่ า เดียวกัน 
2. ด้านความน่าเชื่อถือ 0.419** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
3. ด้านการตอบสนอง 0.381** 0.000 ค่อนข้างต่ า เดียวกัน 
4. ด้านความมั่นใจ 0.388** 0.000 ค่อนข้างต่ า เดียวกัน 
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 0.427** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการโดยรวม 0.452** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
**มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการบริการด้านการเข้าถึงจิตใจและด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพันธ์กับ

ความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน คุณภาพการบริการด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความมั่นใจ และด้านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางเดียวกัน  
 

สมมติฐานข้อที่ 3 ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีในโทรศัพท์มือถือ
ตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ในเชิงภาพลกัษณ ์
ความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานคร 

r Sig. ระดับความสัมพันธ ์ ทิศทาง 
1. ด้านประโยชน์จากการใช้งาน 0.644** 0.000 ค่อนข้างสูง เดียวกัน 
2. ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ 0.628** 0.000 ค่อนข้างสูง เดียวกัน 
3. ด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ 0.677** 0.000 ค่อนข้างสูง เดียวกัน 

ประโยชน์ในเชิงภาพลกัษณ์โดยรวม 0.734** 0.000 ค่อนข้างสูง เดียวกัน 
**มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์
ตราสินค้า ด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ ด้านประโยชน์จากการใช้งาน และด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับ
ค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกัน  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการและประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าต่อความภักดีใน

โทรศัพท์มือถือซัมซุง สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลคน ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า แตกต่างกัน 
ด้านเพศ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ส่ือสารจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน โดยไม่จ ากัดเพศ  
สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงก็สามารถตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือได้ และเลือกที่จะภักดีในโทรศัพท์แบรนด์ต่าง ๆ 
ได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang (2020) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้
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โทรศัพท์มือถือ HUAWEI ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีในโทรศัพท์มือถือตรา 
Huawei ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากความภักดีของแต่ละบุคคลนั้นข้ึนอยู่กับการรับรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล  

ด้านอายุ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้า ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ส่ือสารที่ครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่การติดต่อส่ือสาร 
ให้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือแม้แต่ความบันเทิง โดยสามารถใช้ได้ในเกือบทุกช่วงอายุ  จึงท าให้สามารถตัดสินใจใช้
โทรศัพท์มือถือได้ และเลือกที่จะภักดีในโทรศัพท์แบรนด์ต่าง ๆ ได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang (2020) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือ HUAWEI ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความภักดีในโทรศัพท์มือถือตรา Huawei ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากความภักดีของแต่ละบุคคลนั้น
ขึ้นอยู่กับการรับรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล  

ด้านระดับการศึกษา ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีในตรา
สินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 
จึงอาจท าให้มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเลือกซื้อโทรศัพท์แบรนด์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตน จึงท าให้
มีความภักดีที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีใน
ตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ OPPO พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าโทรศัพท์ เคล่ือนที่ 
OPPO ไม่แตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่น ๆ มีความภักดีในโทรศัพท์มือถือ
ตราซัมซุงมากที่สุด เนื่องจากอาชีพดังกล่าวมีต้นทุนและความเสี่ยงด้านธุรกิจมากกว่าอาชีพอื่น ๆ นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มือถือ
ซัมซุงสามารถท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่น ๆ มีความมั่นใจและคุ้นชินในการใช้งานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Haverila (2011) ได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือ ความพึงพอใจ และความมุ่งมั่นในการซื้อซ้ าของเพศ
ชายที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ พบว่าหากได้รับประสบการณ์ที่ดีและเกิดความคุ้นชินกับการใช้งานโทรศัพท์ จะท าให้เกิดอุปสรรคใน
การเปล่ียนแบรนด์โทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ สุพิศ ฤทธิแก้ว (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขต
พื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความ
ภักดีในตราสินค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากตลาดโทรศัพท์มือถือแบรนด์ต่าง ๆ มีการแข่งขัน
กันอย่างสูง จึงผลิตโทรศัพท์หลากหลายรุ่น หลากหลายราคาตามการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย รวมถึงมีการตั้ง
ราคาที่สามารถจับต้องได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
ในตราสินค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่ OPPO พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีในตราสินค้าโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี OPPO ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร  
คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้มากมาย จึง
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เป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นในมุมมองของผู้บริโภคจึงมองหาคุณภาพการบริการที่ดีควบคู่ไปกับการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ โดยหากผู้บริโภคประเมินว่าคุณภาพการบริการของตราสินค้ามีคุณภาพที่ดีตามที่ได้ คาดหวังไว้ ผู้บริโภคย่อมเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้าได้เช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Haro, Oktaviana, Dewi, Anisa, and Suangkupon (2020) ได้
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนซัมซุงในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณภาพการบริการ
มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยหากผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้และได้รับคุณภาพที่ต้องการ 
ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อสูงและน าไปสู่การซื้อสินค้าต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณุตม์ ระบิลเมทนี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการบริการที่ ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ และ
ด้านความเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายเป็น
รายข้อได้ดังนี้ 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากพนักงานบริการเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงและเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแบรนด์ ดังนั้นการให้บริการลูกค้าเป็น
อย่างดีด้วยความใส่ใจ จะสามารถช่วยให้พนักงานให้บริการเข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจ ซึ่งจะ
น าไปสูค่วามประทับใจในการใช้บริการและเพิ่มระดับความภักดีในตราสินค้าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญญ์สุประภา, หิตะคุณ 
อดิศักดิ์ เส็นเจริญ และ วิลาวัลย์ จันทร์ศรี (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเหตุและผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า : 
กรณีศึกษา การให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพบริการในด้านความเอาใจใส่ 
(Empathy) ส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้มีความพึงพอใจและความภักดีต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา 

ด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากการที่พนักงานบริการสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกต้องและแม่นย านั้นช่วยให้ลูกค้าวางใจได้ว่าปัญหา
ที่พบ พนักงานบริการสามารถช่วยเหลือได้อย่างแน่นอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ สุพิศ ฤทธิแก้ว 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับความภักดีของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความภักดีต่อไป  

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากการจัดพื้นที่ให้มีความสะดวกต่อการใช้บริการ น่าสนใจ และมีความทันสมัย ถือเป็นความประทับใจแรกท่ีลูกค้า
สามารถเห็นและจับต้องได้เมื่อเดินเข้ามาที่ร้าน ซึ่งจะเป็นการก าหนดมุมมองของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
Rozaq and Soni (2018) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและ คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจและ
ความภักดีของผู้ใช้ iPhone ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะทางกายกาพ ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภค โดยลูกค้าจะมีความภักดีต่อแบรนด์เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 

ด้านความมั่นใจ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากการให้บริการที่ถูกต้อง อธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าเข้าใจ หรือแม้กระทั่งในเรื่องการช าระเงิน สามารถน าพาให้ลูกค้าเกิด
ความมั่นใจและเช่ือใจในการให้บริการของพนักงาน ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kumar (2017) ได้
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีในการให้บริการในอุตสาหกรรม
ด้านโทรคมนาคมในประเทศ อินเดีย พบว่าคุณภาพการบริการด้านความมั่นใจมีผลในทิศทางบวกต่อความภักดีของผู้บริโภคใน
อุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม  
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ด้านการตอบสนอง มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทันที นั้น อาจสามารถช่วยทดแทนความไม่สะดวกที่ลูกค้าเผชิญอยู่ได้ ดังนั้น
ความพร้อมในการให้บริการได้ตลอดเวลาด้วยความกระตือรือร้น จะช่วยส่งผลให้ลูกค้าได้รับการช่วยเหลือตามที่คาดหวัง ซึ่งช่วย
ส่งผลให้เกิดความพอใจและน าไปสู่ความภักดีในตราสินค้าได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และ                     
สุพิศ ฤทธิแก้ว (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความภักดีของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมากขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 3 ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ของตราสินค้าในการใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ซึ่งถือเป็นการสะ
ท่อนค่านิยมส่วนตัวของผู้บริโภคที่ผูกติดกับลักษณะของสินค้าหรือบริการ โดยโทรศัพท์มือถือสามารถให้ประโยชน์กับผู้บริโภคได้
หลากหลายด้าน ทั้งด้านประโยชน์จากการใช้งาน ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ และด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่ง
การได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จะสามารถน าไปสู่ความภักดีในโทรศัพท์มือถือซัมซุงได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิตติมา จันทรพร 
และ ญาฎา ศรีวิฑูรย์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านคุณสมบัติของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนประเทศจีนในส่วนของการออกแบบให้
ดูทันสมัยน่าใช้ มีความหรูหรา มีสีให้เลือกหลากหลายสี ใช้วัสดุคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าใช้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างสูงใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประโยชน์ที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงได้รับนั้นเกิดขึ้นจากการได้ใช้เป็นประจ าแล้วท าให้รู้สึกดีที่ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์  ส่งผลให้เกิดความประทับใจในการใช้งาน และมีความสบายใจที่ได้ใช้ตราสินค้านั้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผู้บริโภค
ได้รับและรู้สึกไว้ใจ ซึ่งจะท าให้อยากใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Singh (2016) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ซัมซุงในประเทศเนปาล พบว่าหากผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องในด้าน
ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ ของผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงนั้น จะส่งผลในเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าท่ีจะซื้อซ้ า  

ด้านประโยชน์จากการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างสูงในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต ที่สามารถใช้เพื่อโทรติดต่อส่ือสาร ใช้เพื่อการเรียนรู้ ใช้เพื่อ
ความบันเทิง หรือแม้แต่ใช้ในการท างาน ดังนั้นประโยชน์จากการใช้งานจึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญที่จะสามารถท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้
โทรศัพท์มือถือซัมซุงและยังคงเลือกใช้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haverila (2011) ได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของ
โทรศัพท์มือถือ ความพึงพอใจ และความมุ่งมั่นในการซื้อซ้ าของเพศชายที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์เพศชายจะ
ตัดสินใจซื้อซ้ าเมื่อเห็นถึงด้านประโยชน์จากการใช้งาน นอกจากนี้ยังพบว่าความเคยชินในการใช้งาน Interface ถือเป็นต้นทุนใน
การย้ายแบรนด์อีกด้วย 

ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง ในระดับค่อนข้างสูงในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่พกพาโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเลือกใช้โทรศัพท์มื อถือนั้นสามารถ
สะท้อนถึงตัวตนของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้โทรศัพท์มือถือซัมซุงยังมีราคาที่แตกต่างกันพร้อมมอบบริการพิเศษและผู้ช่วยส่วนตัว ให้กับ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงในรุ่นท่ีมีราคาสูงด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Petruzzellis (2010) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือก
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ซื้อโทรศัพท์มือถือของ ผู้บริโภคในประเทศอิตาลี พบว่าประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์ มีผล
ต่อการซื้อ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงสถานะของผู้ใช้งานด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล นักการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ควรพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐาน

ลูกค้าให้มีความภักดีต่อโทรศัพท์มือถือซัมซุง โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่น ๆ (นักลงทุน/เกษตรกร/
ไม่มีอาชีพ) เนื่องจากงานวิจัยนี้ พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานครที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/
อื่น ๆ เป็นกลุ่มที่มีความภักดีในโทรศัพท์มือถือตราซัมซุงในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ทั้งในด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์แรก ความมุ่งมั่นในการใช้สินค้าในอนาคต การแนะน าสินค้าให้คนรอบข้างใช้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีหากมีการพัฒนา
ส่วนของการใช้งานให้สะดวกและใช้งานง่าย สามารถท างานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว หรือมีฟังช่ันการใช้งานท่ีเอื้อต่อการ
ท าธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยท าการโฆษณาเพื่อส่ือสารประโยชน์ต่าง ๆ และเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ ยิ่งไป
กว่านั้นเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/อื่น ๆ จึงมีก าลังซื้อโทรศัพท์ในรุ่นที่มี
ราคาสูง ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ ธุรกิจได้รับผลก าไรที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามนักการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจ
โทรศัพท์มือถือก็ควรจะให้ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ยังคงสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้
ต่อไป 

คุณภาพการบริการ 
1. ซัมซุงซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือควรมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ในการร่วมกันจัดอบรมในด้าน

การบริการให้กับพนักงานที่ให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว 
รวมถึงช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่าง ๆ โดยควรจัดอบรมเน้นในส่วนของการเข้าถึงจิตใจลูกค้า ไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเห ลือโดยไม่เสนอ
ทางเลือก ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานบริการสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ได้ทันที ทั้งนี้จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อลูกค้ามีความประทับในการรับบริการแล้ว 
ลูกค้าจะมีความภักดีต่อตราสินค้าและท าหน้าท่ีเสมือน Brand Ambassador ที่ช่วยแนะน าสินค้าให้คนรอบข้างใช้ได้เป็นอย่างดี 

2. นักการตลาดควรท าการโฆษณาโดยใช้ youtuber ที่กลุ่มเป้าหมายรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย จ าลองสถานการณ์ในการใช้
บริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นว่าซัมซุงมีความตั้งใจในการช่วยแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในการ
ให้บริการและให้ลูกค้าเห็นถึงความตั้งใจของพนักงานและวางใจที่จะใช้บริการมากขึ้น 

ประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ตราสินค้า 
1. นักการตลาดของซัมซุงควรจัดสถานที่จ าลองแสดงผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ในงาน Mobile Expo หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับ

โทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์การในการใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงที่มีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวันและช่วยยกระดับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) พร้อมเน้นความสามารถในการควบคุมการท างานของ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของซัมซุงได้ด้วย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง (ซึ่งเป็นโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของซัมซุงด้วย) ทั้งนี้เพื่อ
แสดงถึงความทันสมัยและความพร้อมสู่โลกอนาคต นอกจากนี้ นักการตลาดยังสามารถเลือกวิธีการ แสดงผลิตภัณฑ์ของซัมซุงผ่าน
ออนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)  เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก
ยิ่งขึ้น พร้อมใช้กลยุทธ์ Engagement Marketing ด้วยการมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ลูกค้า โดยไม่ได้เน้นการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว  
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2. ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคที่ใช้ซัมซุง ผู้ผลิตควรรักษาคุณภาพการใช้งานให้มีมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ 
รวมถึงพัฒนาฟังชั่นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ และมีความทนทาน
ต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังควรพัฒนาการใช้งานให้มีประโยชน์แตกต่างจากคู่แข่งในราคาที่เหมาะสม เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าให้ยังคง
ภักดีต่อแบรนด์ซัมซุงต่อไป 

3. นักการตลาดของซัมซุงควรจัดท าโปรโมช่ันในช่วงการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่นใหม่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย
การให้สิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าเก่าที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงเครื่องใหม่ได้ในราคาพิเศษ และยัง
สามารถมอบส่วนลดในการแนะน าคนรู้จักที่ไม่ได้ใช้ซัมซุงให้เข้ามาเป็นลูกค้าได้ด้วย (Member get Member) คนละ 1 สิทธ์ิ ด้วย
การส่งค าเชิญผ่าน Invitation ที่มีรหัสส่วนลดให้กับคนรู้จักที่ไม่ได้ใช้ซัมซุงสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงได้ในราคาพิเศษ ทั้งนี้
นอกจากซัมซุงจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าได้แล้วยังสามารถเพื่มยอดขายจากฐานลูกค้าใหม่ได้ด้วย อีกทั้งการให้สิทธิพิเศษแก่
ลูกค้าเก่าท าให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงเดิมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แบ่งปันสิทธิพิเศษน้ีให้กับกลุ่มเพื่อน ๆ ได้ และเป็นท่ียอมรับในสังคม
เพิ่มขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุ งในกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ในครั้งต่อไปควรมีการขยายพื้นที่ไปยังปริมณฑลเพื่อให้ผลการศึกษามีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ยังเคยใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงเพิ่มเติมและน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาท า

การวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งจะสามารถขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ๆ ที่มาใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงได้ 
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