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บทคดัย่อ 

 การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทม์ือถือ 

Samsung ของผู้บริโภค 2) เพ่ือศึกษาการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ของผู้บริโภค 3) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพท์มือถือ Samsung ของผู้บริโภค จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

400 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ T-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้

ทดสอบสมมติฐานคือ Pearson Correlation 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung 

อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ในระดับมาก การใช้

บุคคลที่ มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทมื์อถือ Samsung 

ในทิศทางเดียวกัน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung 

แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสนิค้าโทรศัพทม์ือถือไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

1. บทน า 

 ส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรธุรกิจใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ

บริการขององค์กร เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซ้ือ  รวมถึงสร้างทัศนคติและการรับรู้

ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร ซ่ึงในปัจจุบันกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่

นักการตลาดนิยมใช้เป็นอย่างมาก น่ันคือ การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) มาน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพ่ือ

สร้างจุดยืนให้แก่ตราสนิค้า เน่ืองจาก บุคคลที่มีช่ือเสียงน้ันเปรียบเสมือนผู้น าทางความคิดของผู้บริโภค ท าให้

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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เกดิพฤติกรรมการเลียนแบบบุคคลที่ตนเองช่ืนชอบ นอกจากน้ี การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี

ภาพลักษณ์ที่ ดี สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรมากข้ึนจึงถือว่ากลยุทธ์ในการส่งเสริม

การตลาดด้วยการใช้บุคคลที่มีช่ือเสยีงเป็นอกีหน่ึงกลยุทธ์ที่สามารถท าให้องค์กรธุรกจิประสบความส าเรจ็ได้ 

การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) มาเป็นผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือสื่อสารข่าวสารต่างๆ ไปยัง

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายน้ัน เป็นวิธีการนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เน่ืองจากการน าบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็นผู้

น าเสนอผลิตภัณฑ์น้ันสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรธุรกิจมากมาย เช่น สามารถดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจ

จากผู้บริโภคได้ง่าย สามารถกระตุ้นยอดขายให้แก่องค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้แก่ตราสินค้าได้อีกด้วย (ภัสสรนันท์, 2553) ซ่ึงบุคคลที่มีช่ือเสียงที่จะมาเป็นตัวแทน

น าเสนอผลิตภัณฑ์น้ันมาจากหลากหลายวงการ อาทิ วงการบันเทิง วงการกีฬา รวมถึงวงการธุรกิจด้วย โดย

จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องของผู้น าเสนอและผลิตภัณฑ์ ควรมีความน่าเช่ือถือ มี ช่ือเสียงเป็นที่นิยมใน

สังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า สามารถสร้างภาพลักษณ์และดึงดูดความสนใจ

จากผู้บริโภคได้ (สทุธชัิย, 2559) 

ภาพลักษณ์ของตราสนิค้าถือว่าเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่มาจากการเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (Keller, 2003 อ้างถึงใน ทศัน์พล, 2558) จึงกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า

สร้างการจดจ าที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน 

อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่มี

หลายย่ีห้อซ่ึง ซัมซุง (Samsung) เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายเดียวในประเทศไทยที่ใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็น

ตัวแทนน าเสนอผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ฐานเศรษฐกิจ, 2558) ซ่ึงการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงต่างกมี็บุคลิกภาพที่

แตกต่างกันเพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

และต้องการให้ผู้บริโภครับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ของตราสนิค้าได้ 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค  

2.2 เพ่ือศึกษาการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค 

2.3 เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค จ าแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 
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3.1 การใช้บุคคลที่ มี ช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ ส่งผลต่อการรับ รู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค 

3.2 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพทม์ือถือ Samsung แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาดด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึง

ภาพลักษณ์ที่ดีของตราสนิค้าโทรศัพทมื์อถือได้ 

4.2 เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถน าข้อมูลการวิจัยในคร้ังน้ีไป

เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5. ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที่ ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตหลักสี่ที่เคยซ้ือโทรศัพทมื์อถือ Samsung 

Galaxy Note Series และ Samsung Galaxy S Series จ านวน 400 คน 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ศึกษาในเร่ือง แนวคิดทางการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ใช้แนวคิดและ

ทฤษฎี TEARS Model ของ สิริลัคน์ ประเสริฐศรี, (2548) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงจะต้องค านึงถึง

คุณลักษณะที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความช านาญ ความดึงดูดใจ ความเคารพ และ

ความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์

ตราสินค้า Kotlor, 2003 (อ้างถึงใน รวิช เมฆสุนทรากุล, 2558) คือ การรับรู้ของบุคคลต่อตราสินค้าใด

สนิค้าหน่ึง โดยเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อตราสินค้าในด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ 

คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ และผู้ใช้ โดยสินค้าแต่ละตราสินค้า อาจมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันกไ็ด้  ข้อมูล

ทั่วไปของตราสนิค้า Samsung และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 

2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยส่งให้กับ

กลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน 

ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเหน็เกี่ยวกับบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ ซ่ึงได้แก่ 

ด้านความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านความเช่ียวชาญ และด้าน

ความเคารพต่อความส าเรจ็ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ของ

ผู้บริโภคในเขตหลักสี่ ซ่ึงได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ 

และด้านผู้ใช้  

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

7. ผลการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 20-30ปี รองลงมาคือ 31-40ปี ต ่า

กว่า 20 ปี 41-50ปี และตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สดุ รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ

ส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000บาท รองลงมาคือ 20,001-30,000บาท ต ่ากว่า 

10,000 บาท 30,001-40,000บาท และมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยในด้านคุณสมบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ 

Samsung มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากที่สุด ด้านคุณประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ

รับรู้ว่าโทรศัพทม์ือถือ Samsung มีฟังก์ช่ันการใช้งานที่หลากหลายมากที่สุด ด้านคุณค่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่า Samsung เป็นตราสินค้าโทรศัพทมื์อถือที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคามากที่สุด ด้าน

วัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าบุคลากรในองค์กรภายใต้ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ 

Samsung มีความรู้ ความสามารถมากที่สุด ด้านบุคลิกภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าตรา

สนิค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung  เป็นตราสนิค้าที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด และด้านผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าผู้ใช้โทรศัพท ์Samsung เป็นคนที่ทนัสมัยมากที่สดุ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็น พรีเซนเตอร์ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยในด้านความดึงดูดใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเหน็ว่าบุคคลที่มี

ช่ือเสียงที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นบุคคลที่สามารถสร้างความน่าสนใจแก่สินค้าได้มากที่สุด ด้านความไว้วางใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์เป็นบุคคลที่ มี

ภาพลักษณ์ดีมากที่สุด ด้านความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ

คิดเหน็ว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
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ด้านความเช่ียวชาญ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเหน็ว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงที่เป็นพรีเซนเตอร์

สามารถสาธติวิธกีารใช้สนิค้าได้มากที่สดุ และด้านความเคารพต่อความส าเรจ็ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดับความคิดเหน็ว่าบุคคลที่มีช่ือเสยีงที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นบุคคลที่มีผลงานที่น่าช่ืนชมมากที่สดุ 

 การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ 

Samsung ของผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการ

รับรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung แตกต่างกนั 

 

8. การอภิปรายผล 

1. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ พบว่า 

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.81 ซ่ึงเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ในด้านคุณสมบัติมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.19 ปัจจัย

ย่อยที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung มีช่ือเสียงเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง 

รองลงมาคือ ด้านคุณประโยชน์ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตราสินค้าโทรศัพทมื์อถือ Samsung มีฟังก์ช่ัน

การใช้งานที่หลากหลาย ด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุคือ ตราสินค้าโทรศัพทมื์อถือ Samsung มี

ความน่าเช่ือถือ ด้านคุณค่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung มีคุณภาพที่

เหมาะสมกับราคา ด้านวัฒนธรรม บุคลากรในองค์กรภายใต้ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung มีความรู้ 

ความสามารถ และด้านผู้ใช้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung เป็นคนทันสมัย 

ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ทัศน์พล วรินทร์รักษ์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง การ

เปรียบเทยีบการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าระหว่างโทรศัพทมื์อถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแอปเป้ิลและซัมซุงของนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้กล่าวว่า ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือซัมซุงมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้ง 6 ด้าน 

โดยด้านคุณสมบัติมีการรับรู้มากที่สุด ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ตราสินค้า Samsung มีโทรศัพท์ให้

เลือกหลากหลายรุ่น รองลงมาคือด้านคุณประโยชน์ ปัจจัยย่อยที่ มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ตราสินค้า

โทรศัพทมื์อถือซัมซุงมีแอพลิเคช่ันให้เลือกหลากหลาย ด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตรา

สินค้ามีความโดดเด่น ด้านคุณค่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตราสินค้าสร้างความประทับใจในการใช้

ผลิตภัณฑ์ ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตราสินค้าเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และด้าน

ผู้ใช้ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ผู้ใช้ตราสนิค้าซัมซุงเป็นผู้ที่มีความทนัสมัย ตามล าดับ 

2. การใช้บุคคลที่มีช่ือเสยีงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทม์ือถือ 

Samsung ของผู้บริโภค จากการศึกษา พบว่า การใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung ของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  เม่ือพิจารณาในราย
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ด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ความเคารพต่อความส าเร็จ รองลงมาคือ ด้านความสอดคล้อง

กบักลุ่มเป้าหมาย ด้านความเช่ียวชาญ ด้านความดึงดูดใจ และ ด้านความไว้วางใจ ตามล าดับ สอดคล้องกับข้อ

ค้นพบของ ตุล อัคนิบุตร (2555) ท าการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อ

ทศันคติและความต้ังใจซ้ือของกลุ่มวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการใช้พรีเซนเตอร์ที่

เป็นศิลปินดารานักร้องสามารถสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าได้ในระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงสามารถสร้างความดึงดูดใจ

แก่กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะเพศหญิง โดยจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าและความน่าเช่ือถือ

ของตราสินค้า สรุปว่าการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ในตราสินค้าต่างๆ จะต้องมีความดึงดูดใจ

และสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างการจดจ าและการรับรู้ต่อตราสินค้าในระยะเวลาอันสั้น 

ด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีของพรีเซนเตอร์ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และมีการรับรู้ที่ดี

เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า เช่น คุณสมบัติ คุณประโยชน์ เป็นต้น นอกจากน้ี การเลือกพรีเซนเตอร์

จะต้องมีความสอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นบุคคลที่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบ หรือมีทศันคติที่ดีต่อบุคคล

น้ันๆ จะท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจ และเปิดรับตราสนิค้ามากขึ้น 

3. ผู้บริโภคที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพท์มือถือ Samsung แตกต่างกัน จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพทม์ือถือ Samsung แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เน่ืองจากมีค่า 

Sig เท่ากับ 0.035 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ในขณะที่ ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่าง

กันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า 

ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง

กับข้อค้นพบของ ทศัน์พล วรินทร์รักษ์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้าระหว่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนย่ีห้อแอปเป้ิลและซัมซุงของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้

ผลการวิจัยว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

โทรศัพทม์ือถือซัมซุงในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้าน

ผู้ใช้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันมี

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าโทรศัพทม์ือถือซัมซุงในด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม และผู้ใช้

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 เช่นกนั 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ควรมีการท า

การวิจัยเปรียบเทียบการรับรู้ตราสินค้าโทรศัพท์มือถืออื่นๆ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของการรับรู้ของ

ผู้บริโภคในตราสนิค้าโทรศัพทมื์อถือแต่ละย่ีห้อในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์

การท าการตลาด หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 
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2. การเลือกบุคคลที่มีช่ือเสยีงเป็นพรีเซนเตอร์ควรเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตัว

ผลิตภัณฑ์และต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น โทรศัพทม์ือถือ Samsung galaxy note ที่ใช้

โน้ต อุดม แต้พาณิช เป็นพรีเซนเตอร์ เน่ืองจากเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับโทรศัพท ์Samsung galaxy note ที่มี

ปากกาส าหรับสามารถใช้วาดเขียนได้ และมีขนาดหน้าจอใหญ่ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยจะเหน็ว่ าพรีเซน

เตอร์ไม่จ าเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเสมอไป แต่ต้องสามารถสร้างความน่าสนใจแก่สนิค้าได้ เป็นต้น 
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