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This research aims at studying the effectiveness of market public relation through
facebook fan page of GSM Advance and facebook fan page of 1 2 call! on brand equity viewed
by member of facebook social network of Advanced Info Service (Public) Company Limited. The
samples include 200 members of GSM Advance facebook fanpage and 200 members of 1 2
Call! facebook fanpage This quantitative research employs survey methods using questionnaire
for datacollecting.
The research results are as follows;
1. For facebook fan page of GSM Advance , the samples exposure to facebook fanpage
in high level. The frequency of exposure is significantly positive related to GSM Advance brand
equity especially brand association, perceived quality and brand loyalty. However, there is no
significant correlation with brand awareness.
2. For facebook fan page of 1 2 call !, the samples exposure to facebook fanpage in low
level. The frequency of exposure is significantly positive related to 1 2 call! brand equity
especially perceived quality and brand loyalty. However, there is no significant correlation with
brand awareness and brand association.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทุกวันนี้อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีที่มีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงใหคนทั่วโลก
สามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางงายดาย ซึ่งจากการสํารวจผูใชอินเทอรเน็ตทั่ว
โลกโดย Internet World Stats ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 พบวา มีจํานวนผูใชบริการถึง 1,734
ลานคน เมื่อพิจาณาอัตราการใชงานเปนรายภูมิภาค พบวา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปนภูมิภาคที่มี
การใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดในโลก คือประมาณ 42.6 %ของจํานวนประชากรอินเทอรเน็ตทั่วโลก
ตามมาดวยยุโรป 24.4% ทวีปอเมริกาเหนือ 14.8 % ละตินอเมริกา 10.3 % และแอฟริกากลาง3.9
% ตะวันออกกลาง 3.3% และออสเตรเลีย 1.2%
ในประเทศไทยนั้น มีตัวเลขการใชงานอินเทอรเน็ตในป 2552 ประมาณ 17 ลานคน
เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณรอยละ 10 ซึ่งไดสงผลใหอัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.6 เมื่อเทียบกับจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในป 2551 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2552) ซึ่งเปนไปทิศทางเดียวกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค/
สวทช.) ที่ไดทําการสํารวจจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ในป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น
16.1 ลานคน
สําหรับรูปแบบการใชงานอินเทอรเน็ตนั้น มีผลการสํารวจที่นาสนใจ ซึ่งเปนการสํารวจ
ออนไลนจากบริษัทวิจัย Nielsen Online ซึ่งทําการสํารวจพฤติกรรมการใชกิจกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 พบวากิจกรรมที่มีอัตราการใชงานสูงสุด ไดแก การ
สืบค น ขอ มูล ออนไลน , การเข า เว็ บ ไซต ต ามความสนใจทั่ว ไป, การใชบ ริ ก ารเว็ บ ไซต เ กี่ ย วกั บ
ซอฟตแวร, การใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคม และการเช็คอีเมล ตามลําดับ
สําหรับการใชบริการ เว็บไซตเครือขายสังคม ของผูใชทั่วโลกในป พ.ศ. 2551บริษัทวิจัย
Nielsen Online พบวามีอัตราการใชบริการอยูที่ 66.8% ซึ่งแมจะไมใชบริการที่นิยมที่สุดบน
อินเทอรเน็ต แตเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบวา สูงกวาการใชบริการอื่น ๆ เปนเทาตัว แสดงให
เห็ น ว า การใช บ ริ ก ารเว็ บ ไซต เ ครื อ ข า ยสั ง คม เริ่ ม เข า มามี บ ทบาท และอิ ท ธิ พ ลกั บ ผู ใ ช ง าน
อินเทอรเน็ตมากขึ้น

2

เครือขายสังคมออนไลน หรือ Social Networking คือ รูปแบบการใหบริการผานเว็บไซต ที่
เชื่อมโยงระหวางบุคคลตอบุคคลไปจนถึงบุคคลกับกลุมบุคคล รวมทั้งการเชื่อมโยงบริการทาง
อินเทอรเน็ตที่ผูใชคุนเคย เชน e-mail, messenger, weblog หรือ web board เขาไวดวยกัน จน
กลายเปนชุมชนที่ทําใหผูใชสามารถแบงปนขอมูล ตัวตน และทุกๆ สิ่งที่สนใจ เชื่อมโยงเขากับคน
ในเน็ตเวิรคดวยวิธีการตาง ๆ
เมื่อผูบริโภคสวนใหญมีการสื่อสารผ านระบบออนไลนรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข อมูล
ขาวสารบนเครือขายสังคมออนไลน หรือ Social Networking กันมากขึ้น ในการบรรยาย ของ
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย(TMA) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 Dr.Phillip Kotler
ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดระดับโลก ก็ไดใหความคิดเห็นวา ในยุคที่การตลาดเขาสูศตวรรษที่ 21
กระแสของเครือขายสังคมออนไลน ถือไดวามาแรงและทรงอิทธิพล เนื่องจากเปนการตลาดที่มี
ตนทุนต่ําแตมีประสิทธิผลในการกระจายการรับรูมาก และในประเทศไทยก็เชนเดียวกันเมื่อศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(เนคเทค/สวทช.) ไดทําการสํารวจออนไลนกลุม
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2551ทั้งสิ้น 14,809 คน พบวาเหตุผลหลักที่ผูใชอินเทอรเน็ตให
เหตุผลในการใชเครือขายสังคมออนไลน คือเปนแหลงขอมูลความรู รองลงมาคือแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในสวนของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนยอดนิยม คือ Hi5 และ
Wikipedia โดยผูที่ใชบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ 20-29 ป ทั้งนี้แนวโนมการใชอินเทอรเน็ตจะมี
การขยายตัวของการใชสังคมออนไลนในรูปแบบตางๆ มากขึ้นไมวาจะเปน บล็อก เว็บไซตประเภท
สังคมออนไลน หรือแมแตสารานุกรมตอยอด เชน Wikipedia อันจะนํามาซึ่งสังคมอุดมปญญาของ
ประเทศในอนาคต (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2552)
จากสถานการณ เ ศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ประกอบกั บ ผู บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นตาม
เทคโนโลยีมากขึ้น และมีแนวโนมหันมาบริโภคสื่อออนไลนทดแทนสื่อกระแสหลัก และยัง
กลายเปนกระแสไลฟสไตลของคนรุนใหมดวย ทําใหเจาของสินคาและนักการตลาดตองวาง
แผนการสื่อสารภายใตงบประมาณที่จํากัด โดยมีการจัดสรรงบประมาณการโฆษณาและ
ประชาสั ม พั น ธ จ ากสื่อ กระแสหลั ก มายั ง สื่ อ ทางเลือ ก โดยเฉพาะสื่อ ดิจิ ต อลมากขึ้ น จากการ
รายงานผลการวิจัยซึ่งจัดทําโดยบริษัท Nielsen Online ระบุวาในชวงครึ่ง ป 2552 รายไดจากสื่อ
ออนไลนไดแซงหนาสื่อทีวีไปแลวดวยมูลคา 1.75 พันลานปอนด เมื่อเทียบกับสื่อทีวีที่ 1.63
พันลานปอนด ซึ่งสอดคลองกับศูนยวิจัยกสิกรไทย ที่พบวาสื่อดิจิ ตอลซึ่งเปนสื่อที่เ กิดขึ้นตาม
พัฒนาการของ เทคโนโลยีที่มีแนวโนมในการเติบโตอยางนาจับตามอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอมูล
และผลการวิจัย ทําใหเห็นวา เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน กําลังเขามามีบทบาทอยางมากใน
วงการสื่อสารที่จะเขามาสรางความสัมพันธกับผูบริโภค โดยสัญญาณการขยายตัวของเครือขาย
สังคมออนไลนเพื่อสรางตราสินคา ผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เชน facebook,
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twitter หรือ hi5 ที่เพิ่มมากขึ้น สินคาหลากหลายตราสินคาจะนําเสนอขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑ
ในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเหลานี้ เพื่อหวังใหเปนการสื่อสารที่เขาถึงลูกคา รวมถึงการสราง
ลูกคากลุมใหม นอกจากนี้เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนยังเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล
โดยตรงระหวางเจาของผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมาย ทําใหทั้งผูสงและผูรับสามารถโตตอบ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันในเวลาอันรวดเร็วอีกดวย
จากผลการรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal Maccan (2551) แสดงใหเห็น
วา เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เปนสื่อที่มีอิทธิพลตอตราสินคาและ ภาพลักษณขององคกร
ธุรกิจอยางมาก เนื่องจากผูใชจะนิยมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ ตราสินคา ผาน
บล็อก หรือ ในกลุมเครือขายสังคมออนไลนของตน นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงใหเห็นวาผูใช
อินเทอรเน็ต มีทัศนคติในนเชิงบวกตอบริษัทหรือองคกรที่สรางบล็อกเปนของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยรวมระหวาง OTX และ DEI Worldwide (2551) ที่พบวา จากความนิยมของ
เครือขายสังคมออนไลนถือเปนแหลงขอมูลสําคัญของผูบริโภค โดยผูบริโภคสวนใหญจะคนหา
ขอมูลผลิตภัณฑ หรือ ตราสินคาจากเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน รวมกับขอมูลโดยตรงจาก
เว็บไซตของบริษัทผูผลิต โดยผูบริโภค 7 ใน 10 ราย จะคนหาขอมูลในเว็บไซตเครือขายสังคม
ออนไลนตางๆ อาทิ เว็บบอรด กลุมชุมชนออนไลน หรือ บล็อกตางๆ โดย 49% ของผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากขอมูลที่ไดจากเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน
ทั้งนี้เว็บไซต Marketing Oops! ไดทําจัดอันดับเว็บไซตที่คนไทยใชงานมากที่สุดทั้งสิ้น 50
เว็บไซตในเดือนพฤศจิกายน 2552 พบวาเว็บไซตที่คนไทยนิยมใชงานมากที่สุด คือ Google
รองลงมาคือ Live.com ในกลุมของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน Hi5 มีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง ในขณะที่ facebook มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นกวาเดือนตุลาคม โดยอยูในลําดับที่ 5
(marketingoops,2552 : ออนไลน) โดยในประเทศไทยนั้นมีจํานวนผูเลน facebook มากกวา 1.6
ลา นคน และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ม ขึ้น อยา งต อ เนื่อง ซึ่ง มี ปจจั ย มาจากการพัฒ นาแอปพลิ เคชั่ น
(Application)ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงคุณสมบัติของ facebook ที่สามารถคัดกรองเพื่อน
และสมาชิกที่ตองการได (ประชาชาติธุรกิจ, 2552) นอกจากนี้ allfacebook.com รายงานตัวเลข
ของผูใชงาน facebook ในประเทศไทย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2551 ไววา กลุมผูใชงานที่มีจํานวน
สูงสุด คือ กลุมอายุ 18-25 ป ขณะที่กลุมที่ใชงานเปนอันดับ 2 คือ กลุมอายุ 26-34 ป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงมีจํานวนผูใชงานมากกวาเพศชาย และเปน Early Adopter( กลุมนํา
สมัย) เปนชนชั้นปญญาชน (Positioning, 2552)

4

จากเทคโนโลยีของเว็บยุคที่สอง หรือ “Web 2.0” ที่มีแนวคิดหลักคือ การนําพลังของสื่อ
อิน เทอรเ น็ ต มาใช เพื่ อ ให ผูค นในโลกของอิน เทอร เ น็ ต สามารถร ว มกั น พั ฒ นาเนื้ อ หา (Online
collaboration) รวมกันแบงปนประสบการณ ดวยการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคมออนไลน โดยเนน
การสรางเครือขายทางสังคมเปนหลัก จนกลายเปนรูปแบบของสังคมออนไลน หรือเรียกไดวาเปน
สังคมเสมือน (Virtual Communities) ประเภทหนึ่ง เปนยุคที่ทุกคนมีสวนรวม เกิดเปนสังคมใหมๆ
ในโลกออนไลนที่แบงปนกันมากขึ้น facebook จึงเปนชองทางในการเปดตัวเองสูสังคม เปน
ช อ งทางในการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ กลุ ม เพื่ อ น เป น ช อ งทางในการสรรหาเพื่ อ นใหม รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติในกลุมเครือขายสังคมออนไลนได ผานเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเชน Ajax, Flash, Flex, JAVA, Silverlight และอื่นๆ รวมไปถึงความหลากหลายของ
แอปพลิเคชั่น(Application) ตางๆ เชน เกม แชต(chat) รูปภาพ ฯลฯ ยิ่งทําให facebook เปน
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนที่มีความนาสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ facebook มี
ชองทางสื่อสารทางการตลาดโดยใชชื่อวา facebook fan page เปนสวนที่เปดใหสินคาตางๆ
สามารถสื่อ สารกั บ กลุ ม ผูบริ โภคที่เ ปน สมาชิก ภายในเครื อข า ยออนไลน ซึ่ง ข อมู ล เหลา นั้ น จะ
ประกอบไปดวยการใหขอมูลองคกร การประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกใน
เครือขาย ภาพและคลิปวิดีโอ(Video Clip) รวมไปถึงการเปดชองทางใหตราสินคาสามารถสราง
นวัตกรรมการสื่อสารกับสมาชิกภายในเครือขายไดผานทาง facebook ไมวาจะเปนการรวมเลน
เกมส ชิงรางวัล ดูดวง การรับฟงความคิดเห็น รวมถึงการรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ยกตัวอยางเชน
Coca-Cola ใช facebook fan page ในการประชาสัมพันธและสงเสริมผลิตภัณฑ การสนทนา
ตางๆ ผาน facebook มีการสราง facebook application สําหรับคนที่ใช iPhone เปนพิเศษซึ่งทํา
ใหสมาชิกรูสึกเปน “ผูใกลชิด” กับตัวสินคามากกวาคนอื่นๆ มีการใชในสวนของ photo album เพื่อ
แสดงถึงประวัติของบริษัท กิจกรรมตางๆ ของพนักงาน และใหสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน
สามารถนํารูปภาพของตนเองที่มีความเกี่ยวของกับ Coca-Cola ขึ้นมา Upload ไดดวย ซึ่งเปน
การสรางภาพลักษณของบริษัทที่ไมยึดติดกับรูปแบบเกาๆ แตเปนการสรางใหผูบริโภครูสึกไดถึง
ความใกลชิดและความเหมาะสมกับตราสินคา โดยใชชองทางนี้เพื่อตองการรูจักผูบริโภคและให
ผูบริโภคไดรูจัก Coca-Cola มากขึ้นโดย Coca-Cola เปนเพียงแคผูสนับสนุนและปลอยใหการ
สื่อสารตางๆ ถูกควบคุมโดยกลุมสมาชิกในเครือขายเอง ซึ่งสามารถสรางกลุมสมาชิก ใหมๆ ได
อยางมากมายชวยใหเกิดความภักดีกับตราสินคา โดยที่ไมตองลงทุนมหาศาล
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ภาพที่ 1.1 facebook fan page ของ Coca-Cola

อีกหนึ่งตัวอยางไดแก Starbucks เปนตราสินคาที่มีการใช facebook อยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถรับรูปฏิกิริยาตอบกลับตางๆ จากผูบริโภคโดยตรง ทั้งเกี่ยวกับรสชาติ ความ
พึงพอใจที่แตกตางกันไปของผูบริโภคในที่ตางๆ ทั่วโลก ตลอดจนการรับรูถึงทําเลที่ตั้งที่ลูกคาชื่น
ชอบ วิถีการดําเนินชีวิตของลูกคา
นอกจากนี้ Starbucks ยังอาศัยชองทางนี้ในการประชาสัมพันธสินคาใหม กาแฟใหม หรือ
กิจกรรมตางๆ และยังมีสวนของ Video ที่รวบรวมคําสัมภาษณของผูบริโภค Starbucks และ
โฆษณาที่นาสนใจอีกดวย โดยลาสุด (ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2552) Starbucks มีจํานวนสมาชิกมาก
ถึง 4.3 ลานคน สูงกวา Coke ที่ 3.7 ลานคน
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ภาพที่ 1.2 facebook fan page ของ Starbucks

ในขณะที่ในประเทศไทย facebook fan page ก็ไดรับความนิยมในฐานะที่เปนชอง
ทางการสื่อสารกับกลุมผูบริโภค ที่ใชงบประมาณนอยแตสามารถเขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดดี ซึ่ง
พบวา ปจจุบันนักการตลาดและเจาของสินคาไดเริ่มหันมาใชชองทางนี้ในการประชาสัมพันธสินคา
ของตัวเองอยางจริงจังแลว ไมวาจะเปนสินคาในกลุมเครื่องสําอาง คายเพลง โทรศัพทมือถือ
รานอาหาร ธนาคาร เปนตน โดยหวังสรางความสัมพันธกับลูกคา งานบริการหลังการขายเพื่อ
เปลี่ยนเปนยอดขายในอนาคต (ประชาชาติธุรกิจ, 2552) ทั้งนี้ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค ไดให
สัมภาษณผานนิตยสาร Positioning ฉบับเดือนมีนาคม 2552 วา facebook fan page ถือเปน
โอกาสความสําเร็จของตราสินคาในการสื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมลูกคาที่เปนสมาชิก
เพราะใน facebook สามารถหากลุมลูกคาที่ชัดเจนไดวาเปนกลุมใด มีรูปแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle)อยางไร เปนการใชสื่อโดยไมตองจายคาซื้อสื่อ(Electronic below the line) ที่ทรง
อิทธิพล และเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยมีตนทุนต่ํา เชน กลุมเครือขายนักวิชาการ กลุมนักธุรกิจ
กลุมผูหญิง และใชเปนสื่อในการติดตอ และสรางสังคมในกลุมลูกคาของสินคานั้นๆ ตราสินคา
จํานวนมากที่สราง facebook fan page ขึ้นบนเครือขายสังคมออนไลน กลุมเครื่องสําอางค เชน
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Clinique Lancome ในกลุมสินเชื่อ อยาง KTC ที่สราง facebook fan page ขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตางๆ และในกลุมไอที เชน Nokia ที่สราง fan page บน facebook
เพื่อใชสําหรับอัพเดทขอมูลและขาวสารของโทรศัพทมือถือ Nokia รวมถึงภาพงาน กิจกรรมตางๆ
หรือแมแตกระทั่งกลุมของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชน Johnnie Walker ที่ใช facebook fan page
เปนชองทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธกับกลุมผูบริโภค
สําหรับกลุมของธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารไรสายก็เชนกัน บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด(มหาชน) หรือ AIS ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบอนาลอก เซลลูลาร 900 และระบบ
ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ไดมีการสราง facebook fan page ขึ้นเพื่อใชในการสื่อสารกับกลุมผูบริโภคที่
เปน สมาชิกของเครือขายสังคมออนไลน การประชาสัม พันธเกี่ยวกับขอมู ลตา ง ๆ ขององคก ร
แพ็กเกจการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ สิทธิประโยชน บริการและนวัตกรรมใหมๆ กิจกรรมที่องคกร
จัดขึ้น รวมไปถึงเรื่องราวตางๆที่มีความนาสนใจ และเปนกระแสของสังคม โดยมีการแบงตาม
ประเภทของตราสินคา ทั้งสิ้น 2 fan page ไดแก GSM Advance และ 12call

ภาพที่ 1.3 facebook fan page ของ GSM Advance

facebook fan page ของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม แบบราย
เดือนของเอไอเอสโดยขอมูลของ facebook fan page จะเปนการนําเสนอบริการ โปรโมชั่นการใช
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งานโทรศัพทเคลื่อนที่ สิทธิประโยชนตางๆ กิจกรรม รวมไปถึงการพูดคุย แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
บริการของระบบ GSM Advance มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของสมาชิกบนเครือขายสังคม
ออนไลน การตอบขอสงสัยของผูบริโภคผานระบบออนไลน รวมไปถึงการพูดคุยในเรื่องทั่วๆไป เปน
ตน โดยปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลนบน fan page ทั้งหมด 4,122 คน
(มกราคม 2553)

ภาพที่ 1.4 facebook fan page ของ 1 2 call!

นอกจากนี้ facebook fan page ของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงินของเอไอเอส
คือ 12 call! ไดมีการจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ โดยขอมูลใน facebook fan page จะเปนการนําเสนอ
บริการ โปรโมชั่นของโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงิน กิจกรรมที่นาสนใจและเปนประโยชน มีการ
นําเสนอรูปภาพของกิจกรรม และแคมเปญตางๆ ที่ 1 2 call!จัดขึ้น การตอบขอซักถามของสมาชิก
บนเครือขายสังคมออนไลน การแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นทั้งเรื่องของบริการและเรื่อง
ทั่วไป เปนตน โดยปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลนบน fan page ทั้งหมด 3,360
คน(มกราคม 2553)

9
จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน รวมถึงการที่ AIS ไดใช facebook fan page เปนชองทาง
หนึ่งในการสื่อสารเพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ ความสัมพันธ ไปจนถึงความผูกพันตอตราสินคา
กั บ กลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ป น สมาชิ ก นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการทํ า การศึ ก ษาในประเด็ น การ
ประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM Advance และ 1 2 call! กับคุณคา
ตราสินคา เพื่อทราบวา การทําการประชาสัมพันธการตลาดผานชองทางดังกลาวจะนํามาซึ่งการ
ตระหนักรูในตราสินคา คุณภาพที่รับรู การเชื่อมโยงตราสินคา และความภักดีตอตราสินคาหรือไม
เพื่อนักประชาสัมพันธจะสามารถนําผลการศึกษาดังกลาวไปเปนตัวอยางในการคิดกิจกรรม หรือ
ประยุกตใชในการประชาสัมพันธการตลาดของแตละธุรกิจ อีกทั้งเพื่อผลทางวิชาการ ในดานการ
เปนแหลงขอมูลอางอิงสําหรับผูที่สนใจศึกษาเรื่องดังกลาวดวย
ปญหานําวิจัย
1. การประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM Advance มีผลตอ
คุณคาตราสินคาหรือไม
2. การประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ 1 2 call! มีผลตอคุณคาตรา
สินคาหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM
Advance ตอคุณคาตราสินคา
2. เพื่อศึกษาผลของการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ 1 2 call!
ตอคุณคาตราสินคา
สมมุติฐานการวิจัย
1. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับ
คุณคาตราสินคา
2. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตรา
สินคา
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะ facebook fan page ของบริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) หรือ AIS ที่เปนตราสินคาเทานั้น โดยทั้งนี้มีเพียง 2 ตราสินคาคือ
GSM Advance และ 1 2 call! และเก็บขอมูลในระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ 2553
นิยามศัพท
การประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page หมายถึง การใชสื่อสังคมออนไลน
ประเภท facebook ในการสื่อสารตราสินคาของ GSM Advance ซึ่งเปนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบเหมาจายรายเดือน และตราสินคาของ 1 2 call! ซึ่งเปนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงิน ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) โดยถือเปน
ชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ
กับลูกคาผูเปนสมาชิกใน facebook fan page
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page หมายถึง การเขาถึงและใชงาน facebook
fan page ของ GSM Advance และ1 2 call! โดยพิจารณาจากระยะเวลาการเปนสมาชิก ความถี่
ในการเขาชม facebook fan page
คุณคาตราสินคา หมายถึง มูลคาเพิ่มที่ตราสินคาหนึง่ ๆ มอบใหกับตัวผลิตภัณฑ จนทําให
ผูบริโภคเกิดการรับรูถึงคุณคา เกิดความพึงพอใจ ความชอบ และความมั่นใจในตราสินคา และ
สามารถผลักดันใหผูบริโภคยอมที่จะเสียเงินเพื่อใหไดมาซึ่งตราสินคานั้น อันประกอบไปดวย 4
ดานคือ
1. การรับรูตราสินคา(Brand Awareness) หมายถึง ความสามารถของผูบริโภคในอันที่จะทํา
การระลึกถึงหรือจดจําในตราสินคา GSM Advance และ 1 2 call!ได
2. การเชื่อมโยงของตราสินคา(Brand Associations) หมายถึง การเชื่อมโยงระหวางตรา
สินคากับองคประกอบตางๆ ของตราสินคาในความทรงจําของผูบริโภค ซึ่งองคประกอบที่
ถูกนํามาเชื่อมโยงกับตราสินคานี้อาจจะเปนไดทั้งคุณลักษณะของตราสินคา ลักษณะการ
ใช ง านของสิ น ค า ลั ก ษณะของผู ใ ช สิ น ค า รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของกลุ ม เป า หมาย
ประเภทของสิ น ค า คู แ ข ง ขั น ผลประโยชน ที่ ผู บ ริ โ ภคจะได รั บ จากการใช เ ครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance และ 1 2 call!
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3. คุณภาพที่รับรู(Perceived Quality) หมายถึง การรับรูของผูบริโภคถึงคุณภาพโดยรวม
หรือความเหนือกวาของ GSM Advance และ 1 2 call!
4. ความภักดีตอตราสินคา(Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผูบริโภคซื้อตราสินคา GSM
Advance และ1 2 call! เปนประจํา ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงของตราสินคา ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนราคา หรือคุณลักษณะของสินคาก็ตาม ก็ยังคงซื้ออยู สามารถวัดไดจาก
การซื้อซ้ําและแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหนักสื่อสารการตลาดและนักประชาสัมพันธการตลาด สามารถนําไปใชเพื่อกําหนด
กลยุทธ วางแผนการดําเนินงานหรือพัฒนารูปแบบของ facebook fan page ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอตราสินคา และองคกร
2. เพื่อใหภาครัฐและเอกชน นําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนดทิศทางและบริหารจัดการ การใช
facebook fan page และสื่อสังคมออนไลนอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอวิถีชีวิต
ของผูบริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
3. เพื่อใหนักวิชาการและผูที่สนใจตองการศึกษาเกี่ยวกับ facebook fan page ไดนําผลวิจัย
ครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการศึกษาตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน “เฟสบุคแฟนเพ็จ” ของ “GSM
Advance” และ “1 2 call!”กับคุณคาตราสินคา” ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ อันไดแก
2.1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
2.2. แนวคิดการประชาสัมพันธการตลาด
2.3. แนวคิดการประชาสัมพันธบนอินเทอรเน็ต
2.4. แนวคิดเรื่องการจัดการลูกคาสัมพันธบนเครือขายสังคมออนไลน
2.5. แนวคิดเรื่องคุณคาตราสินคา
2.6. การใชการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM Advace และ
1 2 call!
2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
คําวา “การตลาด” ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
Kotler ( 2000 : 8 ) กลาววา “การตลาด คือกระบวนการทางสังคมซึ่งบุคคลหรือกลุม
บุคคลไดรับสิ่งสนองความจําเปนและความตองการของเขาจากการสราง (Creating) การเสนอ
(Offering) และการแลกเปลี่ยน (Freely exchanging) สินคาและบริการที่มีมูลคากับบุคคลอื่น”
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ( The American Marketing Association : AMA )
ไดใหความหมายไววา การตลาด หมายถึง การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานที่เปนกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่มีผลทําใหการกํากับสินคาและบริการไหลผานจากผูผลิตไปสูผูบริโภค หรือผูใชบริการนั้นๆ
ใหไดรับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคของกิจการ (อางถึงใน Kotler, 2008: 8)
William J Stanton ( 1984 : 7 ) ไดใหความหมายไววา การตลาด หมายถึง กิจกรรม
ใดๆ ที่จะช วยกอใหเ กิดความเขาใจในความตองการของลูกคา และสามารถตอบสนองความ
ตองการ และสรางความพึงพอใจแกลูกคา และเพื่อใหธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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จากความหมายขางตน พอที่จะสรุปความหมายของการตลาดไดวา การตลาด หมายถึง
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่กอใหเกิดการไหลผานของสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค
โดยอาศัยกระบวนการวางแผนและบริการแนวความคิดในเรื่องสวนประสมทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด
เพื่อใหไดสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคขององคการดวย
ในอดีตแนวความคิดเรื่องการตลาดจะมุงเนนที่ความสําคัญของการผลิตสินคา ( ProductOriented ) คือ ผลิตสินคาที่มีลักษณะเหมือนๆ กันจํานวนมาก ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา
ออกวางจําหนายอยางแพรหลาย และโฆษณาสินคาโดยไมคํานึงถึงความจริง และที่สําคัญคือให
ความสนใจกั บ ลู ก ค า เท า ที่ เ ทคนิ ค และการบริ ก ารของตนจะทํ า ได เ ท า นั้ น แต ใ นป จ จุ บั น
แนวความคิดทางการตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภค
มากขึ้น ( Consumer – Oriented ) กอนที่ผูผลิตจะนําเสนอสิ่งใดออกไป ตองมีการวิเคราะหและ
วางแผนโดยคํานึงถึงความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคเปนอันดับแรก เนื่องจากยุคปจจุบัน
ผูบริโภคมีอํานาจมากขึ้น ( Empowerment ) จากที่ในอดีตเปนเพียงผูถูกกระทําโดยผูผลิต แต
ดวยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทําใหขอมูลขาวสารไปถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น
ผูบริโภคจึงพลิกกลับมาเปนผูเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธขาวสาร รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่
ตองการไดอยางเปดเผยอีกดวย การตลาดในยุคปจจุบันมุงเนนไปที่คุณคาของตราสินคา ( Brand
Equity ) โดยใหสินคาและบริการมีคุณคาทั้งดานประโยชนใชสอย หรือดานจิตใจ เพื่อจะชนะใจ
ผูบริโภคใหมากที่สุด การตลาดสมัยใหมมุงเนนการสรางตําแหนง ( Brand Positioning ) เพื่อให
สินคาและบริการแตกตางจากตราสินคาอื่นๆ นอกจากนี้ การใหผูจัดหาสินคาและตัวแทนจําหนาย
หรือผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจเปนสวนหนึ่งกับตราสินคา และการทําการตลาดเพื่อสังคม ( Social
Marketing ) ก็เปนสวนหนึ่งของภาพสะทอนของการตลาดยุคปจจุบัน
นักการตลาดในปจจุบันตางใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดอยางมาก เนื่องจาก
การสื่ อ สารการตลาดเป น ช อ งทางในการสื่ อ สารข อ มู ล ข า วสารทางการตลาดไปยั ง ผู บ ริ โ ภค
กลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่นักการตลาดกําหนดไว ไมวาจะเปน การสรางความ
ตระหนักรู การรับรู ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่นักการตลาดตองการใหเกิดขึ้น โดยจะ
ทําการศึกษาถึงความหมายของการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ดังตอไปนี้
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ความหมายและกระบวนการของการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด คือ รูปแบบของการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขายสินคาและบริการ
เปนรูปแบบการสื่อสารที่มีหลากหลายลักษณะ ซึ่งองคกรไดวางแผนไวเพื่อสนับสนุนการตลาดและ
การสรางตราสินคา Duncan (2002) สวน Keller (2003) ไดอธิบายถึงการสื่อสารการตลาดวาเปน
ความพยายามขององคกรทีจ่ ะสื่อสารไปยังผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออมเกี่ยวกับตราสินคา เพื่อ
สรางความสัมพันธกับผูบริโภค ดวยเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ไดแก การโฆษณาผานสื่อ
การโฆษณาที่มุงการตอบสนองทางตรง การโฆษณาผานระบบอินเทอรเน็ต การโฆษณาผานสื่อใน
สถานที่ตาง ๆ การโฆษณา ณ จุดซื้อ การสงเสริมการขายกับชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การขายกับผูบริโภค การตลาดเชิงกิจกรรมและการสนับสนุนกิจกรรม การใหขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ และการใชพนักงานขาย
ขณะที่ Pickton และ Broderick (2005) อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดวา เปน
องค ป ระกอบหนึ่ ง ในส ว นผสมทางการตลาด ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การสื่ อ สารระหว า งองค ก รและ
กลุมเปาหมาย อันสงผลตอการทําการตลาด โดยการสื่อสารมีองคประกอบดังนี้ ผูสงสาร ขาวสาร
ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร โดยผูสงสารพยายามถายทอดความคิด เปนขาวสาร ผานชอง
ทางการสื่อสาร ไปยังผูรับสารเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แสดงกระขวนการของการสื่อสาร
Sender
Who?

Message
Says what?

Media

Receiver

By which means?

Whit what effect?

ที่มา : Pickton, D.,Broderick, A. (2005). Integrated marketing communication (2nd ed). London, UK:
Prentice Hall, P.6.

โดยกระบวนการสื่ อ สารทางการตลาดที่มี ประสิท ธิ ภาพนั้น จะไมสิ้ น สุ ดอยูที่ผูรับสาร
เทานั้น แตการสื่อสารที่ดีนั้น นักการตลาดตองใหความสําคัญกับสิ่งที่ผูบริโภคสะทอนมายังองคกร
ดวย เพื่อที่จะสามารถทําการปรับปรุงแกไขการทําการตลาดใหสามารถเขาถึงและตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดมากกวาคูแขงขัน การสื่อสารการตลาดจึงแบงออกเปน 2 ประเภท ดวยกัน
คือ การสื่อสารทางเดียว (One-way Communications) เปนการสื่อสารผานสื่อที่มีลักษณะการ
สื่อสารไปยังมวลชน ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมการตลาด สินคา
บรรจุ หี บ ห อ ใบอนุ ญ าตต า ง ๆ เป น ต น ที่ นั ก การตลาดไม ส ามารถรั บ ทราบถึ ง ผลสะท อ น
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(Feedback) จากผูบริโภคได และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communications) เปนการ
สื่อสารที่ใชบุคคลเปนสื่อกลาง ทําใหนักการตลาดสามารถไดรับผลสะทอนจากผูบริโภคได อาทิ
พนักงานขาย การตลาดทางตรง กิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ รวมถึง การบริการลูกคาหลังการ
ขาย ซึ่งการสื่อสารสองทางเปนกระบวนการสื่อสารที่ไดรับความนิยมจากนักการตลาด เพราะ
นักการตลาดสามารถนําเอาผลสะทอนที่ไดจากผูบริโภคไปปรับปรุงการทําการตลาดใหตรงความ
ตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด
การสื่อสารการตลาดถือเปนสวนหนึ่งของการตลาดของแตละองคกร ดังนั้นการสื่อสาร
การตลาดจึงมีที่มาจากการวางแผนการตลาด ซึ่งเปนการวางแนวทางเกี่ยวกับองคกร ในการทํา
การตลาด รวมไปถึงสินคา บริการ ลูกคา การแขงขัน และสวนประกอบอื่น ๆ และเพื่อใหเขาใจถึง
ที่มาของการสื่อสารการตลาด โดย Arens (2004) ไดแบงการวางแผนการตลาดออกเปน 2
ลักษณะ คือ ลักษณะการวางแผนการตลาดจากบนลงลาง ซึ่งเริ่มตนจากการวิเคราะหสถานการณ
ทางการตลาดโดยผูบริหาร นํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด จากนั้นจึงนํามาตั้งกล
ยุทธทางการตลาดและวิธีการในการทําการตลาดตอไป ขณะที่ในองคกรขนาดเล็กสวนใหญ มักมี
ลักษณะการวางแผนการตลาดจากลางขึ้นบน โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
ทางการตลาดขึ้นไปสูระดับบริหาร หรือการเริ่มตนจากวิธีการทําการตลาด ซึ่งควรมีเพียงวิธีการ
เดีย ว แล ว นํา ไปสูการกํ าหนดกลยุ ท ธท างการตลาดโดยทั้ง 2 ลั ก ษณะจะสง ผลถึง การสื่อ สาร
การตลาดของแตละองคกรวาจะมีลักษณะ และแนวทางไปในทิศทางใด
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
Schultz และคณะ (1993) ซึ่งมองในเชิงการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร กลาววา การ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือไอเอ็มซี คือ การพัฒนากระบวนการสื่อสารการตลาด โดยมี
การใชเครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายประกอบกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอพฤติกรรม
ของผูบริโภค ซึ่งก็คือการมุงเนนที่จะโนมนาวจิตใจของผูบริโภคเปาหมายนั่นเอง
Duncan (2005) มีมุมมองในลักษณะที่เปนกระบวนการปฏิบัติมากกวาและใหคํานิยาม
ของไอเอ็มซี วาเปนกระบวนการในการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ ขอมูลขาวสารของ
ตราสินคาทั้งนี้มุงหวังเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูบริโภค ซึ่งเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ
ในการสื่อสารหลายอยางรวมกันภายในแนวคิดเดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเชื่อมโยง
ไปถึงการมีความคิดสรางสรรค การผสมผสาน และการสื่อสารการตลาด อีกดวย โดย Duncan
(2005) ยังกลาวเสริมอีกวา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานนี้เปนกระบวนการสื่อสารที่ตองมี
ความตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสรางความสัมพันธระหวางตราสินคาและผูบริโภคใหดําเนินอยู
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ตอไปในระยะยาว จนกอใหเกิดเปนคุณคาตราสินคาไดในที่สุด ดังนั้นในการทํา ไอเอ็มซี องคกร
จําเปนตองมีการประเมินผลเครื่องมือตาง ๆ ที่ใช และตองมีการวางแผนอยางตอเนื่องอีกดวย
นอกจากนี้ American Association of Advertising Agencies (4As) ใหความหมายของ
ไอเอ็มซี โดยเนนไปในเชิงของการวางแผนวาเปนเสมือนแนวคิดของการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดที่ มุ ง เน น ไปที่ ก ารสร า งความเข า ใจและการเพิ่ม คุ ณ ค า ให กั บ แผนนั้ น ๆ โดยในการ
วางแผนนั้นจะมีการประเมินบทบาทของเครื่องมือการสื่อสารตาง ๆ ที่ถูกนํามาใช เชน การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย หรือการเปนผูสนับสนุนรายการ เปนตน
ซึ่งในการนําเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้รวมเขาดวยกันนั้นจําเปนตองมีความสอดคลองและชัดเจนทั้งนี้
เพื่อสรางใหเกิดผลกระทบที่สูงที่สุดในการสื่อสารการตลาด (Kotler & Keller, 2006)
จากคํานิยามในหลายมุมมองขางตนอาจกลาวไดวา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
คือ การวางแผนภายใตแนวความคิดเดียว โดยมีการใชเครื่องมือการสื่อสารที่หลายหลายและมี
การผสมผสานเครื่ อ งมื อ เหล า นั้ น เข า ด ว ยกั น เช น การโฆษณา การตลาดทางตรง การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมขาย และการเปนผูสนับสนุน เปนตน ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนี้ตองมีการ
ผสมผสานกั น อย า งกลมกลื น สอดคล อ งและต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในกรณีศึกาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานนี้จะยึดตามแนวคิดของ
Duncan เปนหลัก
หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
การวางแผน ไอเอ็มซี (IMC planning) จะแตกตางกับเครื่องมือการตลาดอื่นที่เปน One
stop shopping หลักการวางแผน ไอเอ็มซี มีดังนี้
1. เริ่มตนดวยการทําความเขาใจผูบริโภค เริ่มตนดวยการศึกษาลักษณะผูบริโภค
ความคิดของผูบริโภค คานิยมของผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) วามี
ลักษณะเปนอยางไร ศึกษาถึงอุปสรรคที่ปดกั้นความคิดของผูบริโภค มีปจจัยอะไรที่มีศักยภาพ
สําหรับผูบริโภค ประเด็นนี้เปนแนวความคิดที่วาเปนการวางแผนจากภายนอกสูภายใน
2. กําหนดงาน (Task) ที่แนชัด เชน กําหนดวากําลังทํา ไอเอ็มซี เพื่ออะไร เพื่อที่จะหา
สมาชิกเพิ่ม เพื่อที่จะทําใหคนมีความภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนมา
ใชตราสินคา (Brand switching) เพื่อใหคนใชสินคาชิ้นใหญขึ้น ฯลฯ
3. ไอเอ็มซี จะตองเปนการวางแผนโดยใชฐานศูนย (Zero-based planning) เทานั้น ขอ
นี้เปนสิ่งสําคัญการที่ถือเกณฑวิชาการ โดยใชการวางแผนที่เนนวิชาการดานใดดานหนึ่ง กรณีนั้น
ไมใช ไอเอ็มซี กําลังนําสิ่งตาง ๆ มาเสริมในสิ่งที่เปนวิชาการ เพราะถาเปน ไอเอ็มซี ที่แทจริงแลวจะ
ไมตองปกใจลวงหนากอนวิเคราะหงาน (Task) ในบางครั้ง ไอเอ็มซี อาจจะมีความจําเปนตองใช
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3-5 หลักที่สําคัญเทานั้น เครื่องมือหลักที่สําคัญ อาจจะเปนการประชาสัมพันธหรือเปนกิจกรรม
พิเศษ หรือการโฆษณา หรือการสัมมนา
4. ตองการสรางความรูในตราสินคา (Brand knowledge) และความคุนเคยกับตรา
สินคา โดยใชหลักวาการเกิดความรู และความคุนเคยในตราสินคานําไปสูการเกิดความตองการ
และตัดสินใจซื้อในตอนหลัง
5. เนนวัตถุประสงค ในการเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral objective) ไมใชเนนที่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเพียงอยางเดียวและตองใชกิจกรรมแพรกระจาย เริ่มตนจากการใชเครื่องมือ
ใดก็ตามที่ใชตองวางแผนตอเนื่องวาจะตองทําอะไรไปพรอม ๆ กัน อยาใชเครื่องมือใดเครื่องมือ
หนึ่งแลวหยุดใช
6. ใชหลักการวางแผนแบบวงกลม (Circular Planning) ไมใชหลักการวางแบบเสนตรง
กลาวคือ ทุกครั้งที่มีการติดตอสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหคิดถึงผลกระทบตอเนื่อง ที่สามารถ
เพิ่มรูปแบบของการสรางการติดตอสื่อสารดานตราสินคาได หมายความวา เปนการวางแผนวา
เครื่องมือแตละอยางจะมีความเกี่ยวของกัน โดยไมมองแยกแตละเครื่องมือ แตหมายถึงเครื่องมือ
ทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวของกัน และทําใหเกิดผลในการสื่อสารเกี่ยวกับตราสินคาได
7. ตองวัดผลดวยพฤติกรรมที่ตองการ (Desire behavior) และไมไดวัดดวยตนทุนตอพัน
คน ไมไดวัดดวยตนทุนตอคะแนนความนิยมของกลุมเปาหมาย เชน ตองการยอดขาย จํานวน
สมาชิก ตองการหยุดการเปลี่ยนแปลงตราสินคา ตองการใหกลุมเปาหมายไปใชในขนาดที่ใหญขึ้น
หรื อ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้น ไม ไ ด วั ด ว า เราใช เ งิ น ไดป ระหยั ด กว า การคํ า นวณต น ทุ น ตอ พั น เราสร า ง
คุณสมบัติตราสินคา (Brand content) และวิธีการสื่อสารตราสินคา (Brand contacts) โดยไมยึด
ติดกับประสิทธิภาพของตนทุนจากสื่อ คนทํา ไอเอ็มซี ตองทราบถึงคุณสมบัติตราสินคา (Brand
content) เพื่อที่จะสรางความรูสึกที่ดีตอตราสินคา เมื่อทราบคุณสมบัติตราสินคาแลวก็จะโยงไปที่
วิธีการสื่อสารตราสินคา(Brand content) แลวพิจารณาวาจะใชวิธีการสื่อสารตราสินคา (Brand
contacts) เชน สงจดหมายขาวไปดีหรือไม การใหสัมภาษณ เมื่อจัดงานฉลองนั้นก็จะเกิดกิจกรรม
แพรกระจาย กิจกรรมแพรกระจาย เชน เผยแพรแกนักขาว เผยแพรภาพถาย จัดทําสื่อโฆษณาดวย
ภาพ การเชิ ญ สื่ อ มวลชนร ว มงานเชิ ญ ลู ก ค า รายใหญ ม าร ว มงาน จั ด ฉลอง งานฉลอง เชิ ญ
รัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรมมารวมแสดงความชื่นชม
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เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ในการวางแผนการตลาดแบบผสมผสานนั้น นอกจากจะตองมีการวางแผนตามขั้นตอน
ตาง ๆ อยางละเอียดแลว การที่จะเลือกเครื่องมือที่จะนํามาใชในการสื่อสารนั้นก็มีความสําคัญ
มากเชนเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือแตละชนิดจะมีศักยภาพและทักษะในการสื่อสารที่แตกตางกัน
ออกไป (Duncan, 2005) ซึ่งเครื่องมือตาง ๆ สามารถแบงออกไดหลายประเภท ดังนี้
1. การโฆษณา หมายถึงรูปแบบของการเผยแพรขาวสารที่มีการจายเงิน สามารถระบุ
ผูสนับสนุนได และมีวัตถุประสงคเพื่อชักจูงผูรับสารโดยสงขอความตาง ๆ ผานทางสื่อมวลชน ซึ่ง
สามารถเขาถึงกลุมคนไดจํานวนมาก (Wells, Burnett & Moriarty, 2003) นอกจากนี้ Keller
(2003) ยังเสริมอีกวา การโฆษณายังมีสวนที่ทําใหเกิดคุณคาตราสินคาไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ที่ Shimp (2000) ที่เห็นวาการโฆษณาจะชวยเพิ่มคุณคาตราสินคา เนื่องจากการโฆษณานั้นมีผล
ตอการรับรู ของผูบริโภค อยางไรก็ตามในปจจุบันการโฆษณายังคงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ
ในการสื่อสารอยางมาก เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมของผูรับสารไดกวางขวางเมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องมือการสื่อสารอื่น ๆ และยังสามารถใหขอมูล สรางใหผูบริโภคเกิดการตระหนักรู ในตรา
สินคา หรือกระทั่งใหความรู ในคุณลักษณะและคุณประโยชนของสินคาแกผูบริโภค นอกจากนี้การ
โฆษณายัง สามารถชว ยในการโน ม นา วใจ หรือย้ํา เตือน ไดอีก ดว ย และดว ยคา ใชจ า ยในการ
โฆษณาที่มีราคาสูงมากขึ้นและตองใชเวลาในการดําเนินการมาก ดังนั้นเพื่อใหการวางแผนการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพผูวางแผนจําเปนตองมีความรอบคอบและรัดกุมใหมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Kotler และ
Armstrong (2004) ไดแบงลักษณะของการโฆษณาไวเปน 3 ประเภทคือ 1) การโฆษณาเพื่อให
ขอมูลขาวสาร (Information Advertising) ซึ่งเปนการโฆษณาเพื่อบอกกลาวใหผูบริโภคทราบถึง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของสินคา เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเขาใจและรับรูในตัวสินคา เชน สินคานี้มี
ราคาเท า ไหร หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ อ ย า งไร เป น ต น 2) การโฆษณาเพื่ อ ชั ก จู ง ใจ (Persuasive
Advertising) เนนในการโนมนาวจิตใจของผูบริโภคใหเกิดความชอบในตราสินคาขององคกร
มากกวาตราสินคาอื่นในตลาด อาจกลาวไดวาเปนลักษณะของการเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนคานิยม
หรื อ รสนิ ย มของผู บ ริ โ ภคนั่ น เอง และ 3) การโฆษณาเพื่ อ เตื อ นความจํ า ผู บ ริ โ ภค (Reminder
Advertising) เปนการย้ําเตือนผูบริโภคไมใหเกิดการลืมตราสินคา หรือย้ําเตือนวาสินคานี้มีความ
จํ า เป น ต อ ผู บ ริ โ ภคอย า งไร ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะของการสร า งการตระหนั ก รู ใ ห เ กิ ด กั บ ผู บ ริ โ ภค
ตลอดเวลา เปนตน
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2. ประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมการสื่อสารที่ชวยองคกรและสาธารณชนในการปรับตัว
เขาหากัน ซึ่งทําหนาทีใ่ นการสรางความสนใจความตื่นเตนกอนการทําโฆษณาได เชน การแจกขาว
การจัดประชุมแถลงขาว การใหสัมภาษณ เปนตน นอกจากนี้ G. Belch และ M. Belch (2004) ยัง
เสริมวาการใหขอมูลประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเนตก็ยังเปนอีกชองทางที่นาสนใจอีกดวย
3. การตลาดทางตรง Duncan (2005) ใหความหมายของการตลาดทางตรงวาเปนการ
สื่อสารการตลาดที่มีปฏิสัมพันธ โดยการใชฐานขอมูล ของผูบริโภค เพื่อเสนอสารที่จูงใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และ Shimp (2000) ยังเสริมวาการตลาดทางตรง
อาจแบงออกเปนการตลาดทางโทรศัพท การขายตรง และการใชจดหมายตรง เปนตน
4. การสงเสริมการขาย เปนการนําเสนอคุณคาที่เพิ่มขึ้นหรือขอเสนอจูงใจตาง ๆ ของ
สินคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางยอดขายในระยะสั้น (G. Belch & M. Belch, 2004) นอกจากนี้
Duncan (2005) กลาวเสริมในวัตถุประสงคอื่น เชน เพื่อเพิ่มการทดลองและการซื้อซ้ํา การเพิ่ม
ปริมาณหรือความถี่ในการซื้อ เปนตน ซึ่งการสงเสริมการขายนี้สามารถกระทําได 2 ทางคือ 1)
ผู บ ริ โ ภค เป น การทํ า การส ง เสริ ม การขายกั บ ผู บ ริ โ ภคโดยตรง เช น เครื่ อ งสํ า อางค Oriental
Princess Sale 50% เมื่อซื้อสินคาชิ้นที่สอง เปนตน 2) ตัวแทนจําหนาย เปนลักษณะที่เจาของ
สินคาทําการสงเสริมการขายกับตัวแทนจําหนายเพื่อผลักสินคาเขาสูตัวแทนจําหนาย เชน บริษัท
เอพี ฮอนดา มีโปรโมชั่นใหกับตัวแทนจําหนาย วาหากสั่งมอเตอรไซคมากกวา 1,000 คันตอเดือน
จะมี Rebate เพิ่ม 2% เปนตน โดยเครื่องมือของการสงเสริมการขายนั้น อาจเปนคูปอง ของแถม
การคืนเงิน และการลดราคา เปนตน
5. กิจกรรมพิเศษและการเปนผูสนับสนุน ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูด
กลุมเปาหมายของตราสินคา สงผลใหเกิดความเกี่ยวพันระหวางตราสินคาและผูที่เขารวมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการจดจําและความประทับใจไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Duncan (2005) ยัง
แนะนําแนวทางในการเลือกเปนผูสนับสนุนดังตอไปนี้ 1) ผูรับสารเปาหมาย ผูรับสารควรเปน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ กลุ ม เป า หมายของตราสิ น ค า 2) การเสริ ม ภาพลั ก ษณ ต ราสิ น ค า ควรเป น
ผูสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคลองกับตําแหนงและภาพลักษณขององคกร 3) การขยาย การเปน
ผูสนับสนุนจะชวยใหเกิดการเปดรับตราสินคามากยิ่งขึ้น 4) ความเกี่ยวพันกับตราสินคา (Brand
Involvement) หากการเปนผูสนับสนุนในลักษณะเฉพาะตัว จะยิ่งสงผลดีใหกับตราสินคามาก
ยิ่งขึ้น 5) ความคุมคาทางตนทุน หากการเปนผูสนับสนุนสามารถสรางการเปดรับตราสินคาจาก
กลุมผูรับสารไดมากจะชวยใหตนทุนลดลงหากเปรียบเทียบกับการใชสื่ออื่น ๆ เปนตน
อย า งไรก็ ต ามในการวางแผนการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานนั้ น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
จําเปนตองตระหนักถึงขอดีและขอดอยของเครื่องมือแตละชนิดดวย เนื่องจากทุก ๆ เครื่องมือจะมี
ทั้งขอดีและขอดอยแตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมี
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ประสิทธิผลมากที่สุด และใหเครื่องมือแตละชนิดที่ไดเลือกมาใชนั้นแสดงศักยภาพออกมาอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอง สงเสริมซึ่งกันและกันความสําเร็จของโปรแกรม ไอเอ็มซี ขึ้นอยูกับการ
ผสมผสานที่ถูกตองของเครื่องมือหรือเทคนิคของการสงเสริมการตลาด ตองระบุใหชัดถึงบทบาท
การนํ า ไปใช และความร ว มมื อ อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง จะทํ า ให บ ริ ษั ท ประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ติดตอสื่อสาร ผูบริหารทางการตลาดจะตองทําความเขาใจถึงบทบาทของการสงเสริมการตลาดใน
โปรแกรมการตลาดเปนอยางดี ในปจจุบันนี้ธุรกิจหลายแหงไดหันมาใช ไอเอ็มซี กันมากขึ้น อาทิ
สถาบันการศึกษา ธุรกิจบานจัดสรร โรงแรม เครื่องสําอาง และรถยนต เปนตน
การสื่อสารการตลาดบนเครือขายสังคมออนไลนประเภท facebook fan page ของ GSM
Advance และ 1 2 call!นั้น เปนการผสมผสานสื่อใหม เขากับสื่อหลัก เพื่อสรางการรับรูใหกับผูรับ
สารเปาหมาย ซึ่งหากมีการวางแผน กําหนดกลยุทธ การใชงาน facebook fan page ไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จะทําใหนักสื่อสารการตลาดและนักประชาสัมพันธการตลาด มี
ทางเลือกที่ดีในอันที่จะสื่อสารเพื่อเขาถึงผูรับสารจํานวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม
สิ้นเปลืองงบประมาณ
2.2 แนวคิดการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
การใหความหมายของคําวา การประชาสัมพันธทางการตลาด ไดนําแนวคิดของการตลาด
และการประชาสัมพันธมาผสมผสานกัน ดังนี้
Harris Thomas (1998: 21) ไดใหนิยามการประชาสัมพันธทางการตลาดวา การ
ประชาสัมพันธทางการตลาด (Marketing Public Relations) หมายถึง กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การบริหารงานและการประเมินผลประชาสัมพันธ
โดยมุงหวังที่จะสรางความพึงพอใจและกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาจากการสื่อสารขอมูลขาวสารที่
น า เชื่ อ ถื อ และน า สนใจ เพื่ อ ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด การรั บ รู แ ละสนใจเกี่ ย วกั บ องค ก รธุ ร กิ จ และ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนทําใหเกิดความตองการในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น
Rene A. Henry Jr. (อางถึงใน Harris Thomas, 1998: 21) ใหนิยามของการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด (Marketing Public Relations : MPR) ไววาการประชาสัมพันธทาง
การตลาด (Marketing Public Relations : MPR) เปนโปรแกรมหรือการรณรงคที่มุงสรางความ
เขาใจและรวบรวมการรับรู และขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ทั้งหมดของสาธารณชน เพื่อสื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย การประชาสัมพันธทางการตลาด (Marketing Public Relations :
MPR) เปนความสําเร็จของการรวมเทคนิคการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบเขาดวยกัน ซึ่งหาก
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บุคลากรมีทักษะและความเปนมืออาชีพ จะชวยใหบริษัทบรรลุผลสําเร็จทั้งดานยอดขายและกล
ยุทธทางการตลาดในที่สุด
นอกจากนี้ Richard Weiner (อางถึงใน Harris Thomas, 1998: 21) ไดนิยามความหมาย
วา การประชาสัมพันธทางการตลาด หมายถึง การใชกิจกรรมพิเศษ การเผยแพรขาวสาร และ
เทคนิคดานการประชาสัมพันธอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนสินคาหรือบริการ
เสรี วงศมณฑา (2542: 312) กลาวไววา “การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด หมายถึง การ
ประชาสัมพันธเพื่อใหผูบริโภคเชื่อมั่นในตราสินคา สามารถมองเห็นคุณคาเพิ่ม (Value added)
ของสินคา ตลอดจนมีความชื่นชอบและตองการซื้อตราสินคานั้น ๆ ในปจจุบัน การประชาสัมพันธ
เพื่อการตลาดมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการโฆษณามีราคาแพงแตสรางความนาเชื่อถือได
นอย ดังนั้น สินคาที่มีความสลับซับซอนที่ตองใชเวลาในการอธิบายมาก จึงไมสามารถใชการ
โฆษณาได ธุรกิจจึงตองใชการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดรวมกับการใชเครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาดอื่น ๆ รวมกัน (Integrated Marketing Communication หรือ ไอเอ็มซี) ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธ การโฆษณา หรือการสงเสริมการขายรูปแบบตาง ๆ”
จากคํานิยามขางตนจะเห็นไดวา การดําเนินการประชาสัมพันธทางการตลาดนั้นจะตอง
ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและความตองการในตัวผลิตภัณฑอันจะกอใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่ง
ถือวาการประชาสัมพันธสนับสนุนวัตถุประสงคทางการตลาดโดยตรง การประชาสัมพันธทาง
การตลาดไดรับการยอมรับวาเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับแผนการตลาด
ความสําคัญของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
Thomas S. Harris ศึกษาถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดและให
ความหมายที่แตกตางกันไว ดังนี้
1. การประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ การตลาดเป น ทางเลื อ กใหม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร า ง
ภาพลักษณของตราสินคา (Brand Image) และการรับรูเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Awareness)
และในป จ จุ บั น บริ ษั ท ที่ ป รั บ แนวความคิ ด นี้ ม าใช ต า งยอมรั บ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
2. คนสวนใหญเชื่อวา การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดในปจจุบันนั้น ถือเปนสวนหนึ่ง
ของสวนผสมทางการตลาด และควรจะทําควบคูไปกับการโฆษณา ถึงแมวาจะมีการประเมินผลที่
ยากกวา แตก็เปนสิ่งสําคัญเพราะเปนที่ยอมรับมากกวาการโฆษณา เนื่องจากชวยสรางความ
คุมคาของงบประมาณการใชสื่อ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลากหลายและมีเนื้อหาที่เขาใจ
งายกวาโฆษณา
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3. การจัดกิจกรรมส งเสริม การขาย เปน กิจกรรมที่เลือกใชและใหความสําคั ญกับการ
ประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมากที่สุด โดยนิยมจัดในลักษณะของกิจกรรมเปดตัวตราสินคา และ
กิจกรรมที่สรางความนาเชื่อถือใหกับตราสินคา
4. บริษัทที่ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธในอเมริกาสวนใหญ คือ ประมาณ 74%
มีกลยุทธการประชาสัมพันธภาพรวมขององคกร มากกวาประชาสัมพันธตัวผลิตภัณฑ จึงมีการนํา
แนวความคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมาประยุกตใชในแผนงานมากกวาการใช
การโฆษณาหรือสรางกิจกรรมทางการตลาดเพียงอยางเดียว
วัตถุประสงคการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมายตื่นตัวและรับรู
เพื่อบอกกลาวและใหความรู
เพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจอันดี
เพื่อสรางความเชื่อถือไววางใจ
เพื่อสรางความเปนมิตรไมตรี
เพื่อใหเหตุผลแกประชาชนสําหรับการซื้อ
เพื่อสรางบรรยากาศแหงการยอมรับของผูบริโภค
พรทิพย พิมลสินธุ(2540) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดไว

ดังนี้
1. เพื่อสรางการรับรูของผูบริโภคตอตราสินคา สินคา/บริการ
2. เพื่อสรางการยอมรับทัศนคติหรือภาพลักษณที่ดี ของผูบริโภคตอตราสินคา สินคา/
บริการ
3. เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตางๆ เชน การสงเสริมการขาย
การทดลองใชและซื้อสินคา/บริการ
การประชาสัมพันธจึงเขามามีบทบาทตอการดําเนินกิจการขององคกรธุรกิจ เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธเปนตัวกลางในการประสานความตองการของประชาชน เขากับวัตถุประสงคในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชนและสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
องคกรธุรกิจกับประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งกลุมประชาชนภายในและภายนอก ทําใหการ
ผลิตสินคาหรือการใหบริการขององคกรธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น และโนมนาวใจใหประชาชนซื้อ
สินคาหรือบริการ ทําใหองคกรธุรกิจประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
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จากการศึกษาแนวคิดการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดของ Harris และ Cutlip และคณะ
สรุปไดวา ในปจจุบันการประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจตาง ๆ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations : CPR) เปนหนาที่ทางการ
บริหาร เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคขององคกร โดยการเสริมสรางและธํารงไวซึ่งความสัมพันธ
ระหวางองคกรหนึ่ง ๆ กับประชาชนกลุมตาง ๆ ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของ
องคกรนั้น
2. การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด (Marketing Public Relations : MPR) เปนหนาที่
ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทางการตลาดขององคกร ในการเสริมสรางและธํารงไวซึ่ง
ความสัมพันธระหวางสินคาหรือบริการขององคกรหนึ่ง ๆ กับผูบริโภคและลูกคา
จากแนวคิดของ Kotler นักวิชาการดานการตลาดที่มีชื่อเสียง ซึ่งกลาววา เปาหมายของ
บริษัทไดเปลี่ยนจากการใหความสําคัญกับการขาย มาเปนการรักษาอายุการเปนผูบริโภคของ
บริษั ท โดยบริษั ท ตองมองว าผู บริโภคเป นทรัพ ยสิน ที่มีคา ที่จ ะตองรักษาไว รวมทั้งบริษัท ตอง
เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดที่วามาจากพื้นฐานการติดตอซื้อขาย เปนการตลาดที่มีพื้นฐาน
มาจากความสั มพั นธ ที่ดี ดังนั้ นจะเห็น วา เปาหมายของการตลาดในยุคปจจุบั นที่ธุรกิจมีก าร
แขงขันกันสูงคือ การสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจมุงที่จะรักษา
ลูกคาใหมีความจงรักภักดีตอองคกรและสินคาใหยาวนานที่สุด นั่นคือ การทําใหผูบริโภคเกิดความ
พึงพอใจตอองคกรและสินคา ซึ่งถือเปนหนาที่หลักที่สําคัญของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
เพื่อใหเห็นขอบเขตความสัมพันธระหวางการประชาสัมพันธและการตลาดไดชัดเจนขึ้น จึง
ขอนําเสนอแบบจําลองของ Kotler และ Mindak ที่แสดงความสัมพันธที่เปนไปไดระหวางการ
ประชาสัมพันธ และการตลาด ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 แบบจําลองแสดงความสัมพันธที่เปนไปไดระหวางการประชาสัมพันธ (PR)
และการตลาด (MKTG)

MKTG

PR

MKTG

Model A

Model B

MKTG

PR

PR

MKTG

Model C

PR

Model D

MKTG = PR

Model E

จากแบบจําลองขางตนอธิบายไดดังนี้
แบบจําลอง A การประชาสัมพันธและการตลาด มี บ ทบาทเท า เที ย มกั น แต ทํ า หน า ที่
แยกกัน
แบบจําลอง B การประชาสัมพันธและการตลาด มี บ ทบาทเท า เที ย มกั น แต ทํ า หน า ที่
คาบเกี่ยวกันบางสวน
แบบจําลอง C การประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งและอยูใตการควบคุมของการตลาด
แบบจําลอง D การตลาดเปนสวนหนึ่งและอยูใตการควบคุมของการประชาสัมพันธ
แบบจําลอง E การประชาสัมพันธและการตลาดทําหนาที่เดียวกัน
จากแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่กลาวมาขางตนที่ระบุวาการประชาสัมพันธ เปนสวน
หนึ่งในสวนผสมทางการสงเสริมการตลาดจึงสรุปไดวาการประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งและอยูใต
การควบคุมของการตลาด ดังนั้นในที่นี้จงึ ใชแบบจําลอง C ในการอธิบายความสัมพันธระหวางการ
ประชาสัมพันธและการตลาด
Harris ใหนิยามไววา การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด (Marketing Public Relations :
MPR) หมายถึง การใชกลยุทธ และกลวิธีหรือเทคนิคของการประชาสัมพันธเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ทางการตลาด จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด คือ การสรางความตระหนัก
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กระตุนยอดขายทําใหการสื่อสารสะดวกขึ้น รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา บริษัท
และตราสินคา
หนาที่หลักของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด คือ การสื่อสารขอมูลที่เชื่อถือได ใหการ
อุ ป ถั ม ภ เ หตุ ก ารณ ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายทางการตลาดขององค ก ร และให ก าร
สนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม
การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมี 2 ประเภท คือ
1. Corporate Marketing Public Relations or Corporate MPR คือ การประชาสัมพันธ
เพื่อการสงเสริมการตลาดของสินคาหรือตราสินคา ในระดับองคกร เชน การสรางตราสินคาแบบ
รม (Umbrella branding) เปนกลยุทธการสรางตราสินคาที่จะสรางความแตกตาง และสราง
คุณคาเพิ่มใหแกองคกรและสินคา โดยทําใหตราสินคาหนึ่งขององคกรมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับตราสินคาอื่น ๆ หรือทําใหตราสินคาขององคกรทั้งหมดมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เชน
บริษัท Sony ที่จําหนายสินคาสวนใหญของบริษัทภายใตตราสินคา เดียวกัน คือ Sony ไดแก
โทรทัศน เทปคลาสเซ็ท กลองถายวีดีโอ กลองถายรูปดิจิตอล ฯลฯ และยังจําหนายโทรศัพทมือถือ
ภายใตตราสินคา Sony Erricson
2. Product Marketing Public Relations or Product MPR คือ การประชาสัมพันธเพื่อ
การสงเสริมการตลาดของสินคาหรือตราสินคาในระดับผลิตภัณฑ เชน บริษัท Uniliver ที่จําหนาย
สินคาอุปโภคหลากหลายชนิด แตละชนิดก็จะมีตราสินคาที่ตางกันออกไป ไดแก โฟมลางหนา
Dove สบู Lux เปนตน
สรุปไดวา การดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อการตลาดเพื่อสงเสริมตราสินคาของสินคาแต
ละตัว เรียกวา Product MPR และการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อการตลาดเพื่อสงเสริมตรา
องคกร (Corporate brands) ซึ่งจะใหความหมาย องคกรในฐานะที่เปนตราสินคาหนึ่ง เรียกวา
Corporate MPR
ยุทธวิธีของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
เปนวิธีการที่องคกรทางธุรกิจนิยมใช ไมวาจะเปนรูปแบบของการเผยแพรหรือการจัด
กิจกรรมทางการประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการตลาด ซึ่งมีดังตอไปนี้ (รุงรัตน ชัยสําเร็จ 2533 :
51-52)
1. การใหขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity)
ตามหลักการประชาสัมพันธทั่วไป การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคการผานสื่อมวลชน
เป น การขอความร ว มมื อ จากสื่ อ มวลชน โดยไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ย แต ใ นการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธทางการตลาด ซึ่งมีการแขงขันกันสูง อาจจะใชทั้งสื่อที่ไมตองเสียเงิน (Free Media)
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และสื่อที่เสียเงิน (Paid Media) เพื่อทําใหการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิตภัณฑ
สามารถควบคุมวัน เวลา เนื้อหา และควบคุมหนาที่เผยแพรซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิผลทางการ
ประชาสัมพันธ สําหรับวิธีการเผยแพรขาวสารในการประชาสัมพันธทางการตลาด มีหลายวิธีดังนี้
 เอกสารขาวแจก (Press Release) จัดเปนเครื่องมือประชาสัมพันธ
รูปแบบพื้นฐานที่นิยมกันมากที่สุด เนื่องจากมีตนทุนในการจัดทําที่ต่ํา
มาก อีกทั้งยังไมมีตนทุนคาสื่อ เวนแตจะใชบริการนี้จากเอเยนซี่โฆษณา
ซึ่งจะมีคานายหนา
 การจัดแถลงขาว (Press Conference) นิยมใชเมื่อธุรกิจตองการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการตลาดของตน เชน การแถลงขาวเปดตัวสินคา
 การสัมภาษณ (Interviews) การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของธุรกิจจะ
เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดและวิสัยทัศนของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะแสดง
ถึงภาพลักษณของธุรกิจในสายตาของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ (Stakeholders)
 การซื้อพื้นที่เขียนบทความ (Advertorial) เพื่อเปนการนําเสนอเรื่องราวที่
เกี่ยวของกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑขององคกร
 การใหขาวแฝงโฆษณา (Informatial)
 การนําเสนอภูมิหลังของสินคา (Backgrounders)
 การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร (Feature Article) โดย
ผูเขียนคือ ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีชื่อเสียง
 การใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Fact Sheet)
 การจัดพาสื่อมวชนเยี่ยมชมกิจการ (Press Tours)
2. การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ (Events)
 กิจกรรมประชาสัมพันธผลิตภัณฑ (Product Events) เชน การจัด
นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Exhibition) การสาธิต
ผลิตภัณฑ (Demonstrations) การแจกตัวอยางผลิตภัณฑ (Sampling
of Products) เปนตน
 กิจกรรมประชาสัมพันธองคกรธุรกิจ (Corporate Events) เพื่อสราง
ความรูจักในองคกรธุรกิจ และสรางความเขาใจอันดีตอองคกรธุรกิจ เชน
การเปดใหเยี่ยมชมกิจการ
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 กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสังคม (Community Events) อยูในรูปของ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน
3. การมอบรางวัล (Special Award) คือ การที่องคกรธุรกิจจัดมอบรางวัลพิเศษใหแก
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกในประเด็นตาง ๆ ที่องคกรธุรกิจนั้นเปนผูกําหนด ซึ่งสวนใหญมักจะใหมี
ความเกี่ยวของกับตัวสินคา
4. การจัดประกวด (Contests) ไดแก การประกวดคําขวัญ บทความ เรียงความ การ
ออกแบบตราสินคา ฯลฯ
5. การจัดการแขงขันตาง ๆ (Competitions) สามารถจัดแขงขันไดหลายรูปแบบ แตควร
จะสอดคลองกับผลิตภัณฑขององคกร
6. การเปดงาน (Grand Opening) เปนการจัดกิจกรรมในวันเปดกิจการหรือวันเริ่มตน
ธุรกิจใหม และเชิญบุคคลสําคัญหรือมีชื่อเสียงมารวมงาน เพื่อจะไดทําขาวเผยแพรออกไป
7. การเปดตัวสินคา (Launching Presentation) เปนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อนํา
ผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดซึ่งมักจะมีการแถลงขาวแกสื่อมวลชนเกี่ยวกับสินคาพรอมกันไปดวย
8. การแจกของที่ระลึก (Souvenir) มักจะนิยมทําเพื่อใหประชาชนไดรูจักและจดจําชื่อและ
ตราสินคาได ซึ่งจะชวยสนับสนุนการโฆษณา และกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การแจกของที่
ระลึกแกสื่อมวลชน ตัวแทนจําหนาย และประชาชนทั่วไป
9. การจัดงานฉลอง (Celebration) เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะฉลองเนื่องในโอกาส
ตาง ๆ เชน การฉลองยอดขายตามเปาหมายของบริษัท การฉลองรางวัลการประกวดสินคาของ
บริษัทที่ไดรับการตัดสินใหชนะ
10. การจัดวัน สัปดาห หรือเดือนพิเศษ (Specialday / week / month) โดยกําหนดวัน
สัปดาห หรือเดือนใดเดือนหนึ่ง โดยองคกรธุรกิจนั้นเปนผูกําหนด เพื่อสรางจุดสนใจแกผูบริโภค
เกี่ยวกับสินคา
11. การจัดพิพิธภัณฑ (Museum) เปนการจัดในลักษณะเปนพิพิธภัณฑที่แสดงเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ ให ป ระชาชนผู เ ข า มาชมได ท ราบถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มาของผลิ ต ภั ณ ฑ การ
เจริญเติบโตและความกาวหนาของการผลิตสินคาดังกลาว ซึ่งจะชวยสรางภาพลักษณที่ดีตอ
ผลิตภัณฑนั้น
12. การจัดประชุม อบรม สัมมนา (Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหผูเขารวมประชุม อบรม หรือ
สัมมนาไดรับความรูเกี่ยวกับสินคา ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกันอีกดวย
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13. การอุปถัมภงานตาง ๆ (Sponsorship) โดยองคกรธุรกิจเปนผูใหการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ อาจจะเปนดานเงินทุน สถานที่ สื่อประชาสัมพันธหรือของที่ระลึก แกหนวยงาน
ราชการ ชุมชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ
14. การสอดแทรกผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นภาพยนตร ห รื อ รายการทางโทรทั ศ น (Product
Placement) โดยใหผูแสดงใชผลิตภัณฑของบริษัทในการแสดงผานสื่อตาง ๆ จะทําใหชื่อและตรา
สินคาปรากฎในการแสดง
15. การใชสื่ออื่น ๆ เชน การจัดทํา Web site
16. การสํารวจความคิดเห็น (Survey) เปนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค และขอมูล
อื่น ๆ ที่สามารถนํามาเปนประเด็นในการกําหนดหรือสรางสรรควิธีการประชาสัมพันธทางการ
ตลาด
ประโยชนและเปาหมายของการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
การทํ า ประชาสั ม พั น ธเ พื่อ การตลาดนั้น จะสามารถลดคา ใชจ ายทางการตลาดลงได
เนื่องจากเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ลงทุนไป และมีสวนชวยใหบริษัท
ไดรับสวนแบงในใจผูบริโภค (share of mind) มากขึ้น นอกจากนี้ขาวสารที่ประชาสัมพันธออกไป
นั้นจะมีความนาเชื่อถือและสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑได ซึ่งจาก
การวิจัยสํารวจความคิดเห็นของนักการตลาดแสดงใหเห็นวา การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมี
ประโยชนและเปาหมาย ดังนี้ (Thomas L. Harris, 1993 : 7-8)
- เพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัทเปนผูนําและผูเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ
- เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจ
- เพื่อแนะนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
- เพื่อสรางคุณคาใหม วางตําแหนงการขายใหมแกผลิตภัณฑเกาที่ยอดขายคงที่
- เพื่อสื่อสารใหทราบถึงประโยชนในแนวใหมของผลิตภัณฑเกา
- เพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑเกาในรูปแบบใหม
- เพื่อดึงดูดผูบริโภคใหตองเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
- เพื่อสรางและธํารงความสนใจในประเภทตาง ๆ ของผลิตภัณฑ
- เพื่อเจาะตลาดใหม
- เพื่อใหสามารถเขาถึงตลาดอันดับรอง
- เพื่อขยายผลการโฆษณาใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากขึ้น
- เพื่อแกไขการตอตานการโฆษณาผลิตภัณฑในใจของผูบริโภค
- เพื่อสรางขาวใหเกิดกระแสความสนใจกอนการเผยแพรชิ้นงานโฆษณา
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เพื่อทําใหการโฆษณามีคุณคามากขึ้น
เพื่อสรางการสนับสนุนการโฆษณาโดยการใหขาวสารตอกย้ํา
เพื่อสนับสนุนการโฆษณาโดยการสื่อสารถึงผลประโยชนอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ
เพื่อบอกถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑอยางละเอียดลึกซึ่งมากยิ่งขึ้น
เพื่ อสรา งการเป ดรั บตอ ผลิตภัณฑในแงมุ ม ที่ก ารโฆษณาไม ส ามารถกระทําไดใ น
โทรทัศน
- เพื่อเพิ่มจํานวนผูชมในรายการโทรทัศนที่บริษัทใหการสนับสนุนรายการ
- เพื่อสรางการมีอิทธิพลตอผูนําทางความคิดเห็น
- เพื่อเพิ่มการรับรูในผลิตภัณฑใหมากขึ้นนอกเหนือจากการใชสื่อโฆษณา
- เพื่อทดสอบแนวคิดทางการตลาดของผลิตภัณฑ
- เพื่อเสริมย้ําการรณรงคสงเสริมการขาย
- เพื่อใหเขาถึงตลาดตาง ๆ ทั้งที่แบงตามหลักชีวสังคม และหลักจิตวิทยา
- เพื่อประชาสัมพันธบริษัทและผลิตภัณฑ
จะเห็นไดวา การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมีประโยชนตอการทําธุรกิจอยางมาก ไมวา
จะเปนการสรางความนาเชื่อถือ การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกรและสินคา สรางภาพพจนที่ดี
ให เ กิ ด ขึ้ น แก สิ น ค า และองค ก ร เป น การสนั บ สนุ น การโฆษณา และการส ง เสริ ม การขายให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทําใหเกิดผลสําเร็จทางดานการตลาดของบริษัทในระยะยาวได
โดยการทําการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดผาน facebook fan page ถือเปนอีกหนึ่ง
เครื่องมือสื่อสารที่ GSM Advance และ 1 2 call! ใชในการสื่อสารกับลูกคาเปาหมายของตรา
สินคาโดยตรง มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนกับลูกคาที่เปน
สมาชิกในสังคมออนไลน ทั้งยังเปนการสื่อสารแบบสองทาง ระหวางเจาของตราสินคา และลูกคาที่
เปนสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลขาวสาร การตอบขอคําถาม รวมถึงการบอก
เลาเรื่องราวที่อยูในความสนใจของกลุมลูกคาที่เปนสมาชิก จึงถือเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ใหเกิดขึ้นนั่นเอง
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2.3 แนวคิดการประชาสัมพันธบนอินเทอรเน็ต
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหบริการที่มีประโยชนมากอยางหนึ่ง เรียกวา โครงขาย
โลก หรือ WWW (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงระบบที่มีมาตรฐานสากลในการเก็บรักษา การ
คนหามาใช รูปแบบ และการแสดงผลขาวสารบนเครือขาย ขาวสารถูกเก็บรักษาและนํามาแสดง
ในรูปแบบของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งแบงออกเปนหลายหนาเรียกวา หนาขาวสาร หรือ “web
pages” ขาวสารในแตละหนาประกอบดวยขอความ (text) เสียง (sound) รูปภาพ (graphics)
ภาพเคลื่อนที่ (animation) และวิดีทัศน (video) แตละหนาอาจมีการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส
(electronically link) หรือ Hyperlink เชื่อมโยงไปยังขาวสารที่เก็บอยูในหนาอื่นไดโดยไมมี
ขอจํากัดวาหนาที่เชื่อมโยงไปนั้นจะถูกเก็บอยูในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน หรืออยูในเครื่องที่
ตั้งอยูอีกซีกโลกหนึ่ง มีวิธีการเรียกใชการเชื่อมโยงซึ่งผูใชสามารถทําไดงายหลายวิธี และเครือขาย
อินเทอรเน็ตจะเปนอีกสวนหนึ่งที่เปนวิธีการพื้นฐานสําหรับการเผยแพรขาว ภาษาที่ใชในการเขียน
เว็บเพจ ใหสามารถดูไดในเวิลดไวดเว็บ เรียกวา HTML (Hypertext Markup Language) การ
เขาสูระบบเวิลดไวดเว็บ จะตองใชโปรแกรมการทํางานที่เรียกวา เว็บเบราเซอร (Web Browser)
เปนตัวเชื่อมเขาสูระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราเซอรที่ไดรับความนิยมไดแก Internet
Explorer และ Netscape Navigator
Hoffman (1995) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “Commercial Scenarios for the Web :
Opportunities and Challenges” วาโดยธรรมชาติของอินเทอรเน็ตนั้นสามารถกลาวไดวาเปนสื่อ
ที่มีหลายโฉมหนา เนื่องจากมีความผสมผสานกันระหวางการเปนชองทางการสื่อสารระหวาง
บุคคล และเปนชองทางการสื่อสารมวลชน รูปแบบของกระบวนการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตนั้น
มีดวยกันหลายระดับตั้งแตกวางที่สุด เชน การเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะของเว็บเพจ โดย
องคกรขาวระดับโลก เชน CNN ไปจนถึงการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การสนทนาในกลุมขาว
Usenet ในประเด็นที่มีความสนใจรวมกันรวมทั้งการสื่อสารผานอีเมลระหวางกลุมเพื่อนฝูง
ระบบอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทกับการสื่อสารอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากดวาม
สามารถในการเผยแพรขาวสารไดอยางรวดเร็ว ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถรับรูขอมูลและเหตุการณ
ตางๆ ทั่วโลก ชวยลดปญหาความลาชาในการจัดสงขอมูลขาวสารขอมูลไปยังผูรับที่อยูหางไกล
สามารถเขาสูกลุมเปาหมายไดมาก และครอบคลุมการบริการแบบอื่นๆ ได เชนการสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสืบคนขอมูล การโฆษณาประชาสัมพันธและการดาวนโหลด
(Download) ขอมูล การใหบริการแบบ World Wide Web ขององคกรตางๆ สามารถบรรลุ
กลุมเปาหมายไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที่ และเรื่องราวการนําเสนอ ดังนั้นอินเตอรเน็ตจึงปรากฎ
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เปน Web Site ของสื่อมวลชนแทบทุกประเภทไมวาจะเปนหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน
และสํานักขาว
ปจจุบันอินเทอรเน็ตสามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารสําหรับการประชาสัมพันธ
ไปยังสาธาณณชนที่แวดลอมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดใหทั้งลูกคาและบุคคลทั่วไป
เขาไปใชขอมูลขาวสารที่มกี ารปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอทั้งในสวนขององคกรและผลิตภัณฑของ
องคกร ถาหากผูโฆษณาสามารถควบคุมการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นบน
อินเทอรเน็ตจะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรได การประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ตจะเปน
การสรางผลกระทบทางบวกตอผลประโยชนของบริษัท ซึ่งภาพลักษณดังกลาวไมเกี่ยวของกับการ
โฆษณา แตจะเปนประโยชนสําหรับบริษัทในการที่จะรวมเอาการโฆษณา ประชาสัมพันธและ
การตลาดไวดวยกัน โดยการใหกลุมเปาหมายสามารถเขาไปคนหาขอมูลขาวสาร และผลิตภัณฑ
ของบริษัท รวมทั้งสอบถามขอสงสัยที่ไดรับจากโฆษณาไดดวย (อดิศักดิ์ อนันนับ,2540)
อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสื่อสารที่นํามาใชเพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธหลายดาน
เพราะสามารถเขาถึงกลุมผูรับสารเปาหมายไดเปนอยางดี ซึ่งมีดังตอไปนี้ (Diane F. Witmer 2008
: 129-138)
1. การสรางสื่อมวลชนสัมพันธ
2. การสรางกิจกรรมลูกคาสัมพันธ
3. นักลงทุนสัมพันธ
4. การบริหารประเด็น
5. การศึกษา
6. แรงงานสัมพันธ และโอกาสในการจางแรงงาน
7. การสรางสายสัมพันธกับรัฐบาล
8. เทคนิคการประชาสัมพันธออนไลนทั่วไป
ดวยลักษณะการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิเสธสื่อกระแสหลักที่
ยัดเยียดขอมูลและกิจกรรมทางการตลาดใหผูบริโภคมากเกินไป ทําใหการสืบคนขอมูลตางๆดวย
ตนเอง และคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่ผูรับสารใหความสนใจนั้น มีสวนทําใหการประชาสัมพันธผาน
อิ น เทอร เ น็ ต ได รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น โดยเป น การให ข อ มู ล ข า วสารกั บ ผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง ไม ผ า น
สื่อมวลชนนี้ ทําใหนักประชาสัมพันธสามารถสื่อสารกับผูบริโภคไดโดยตรง และสามารถทราบ
ปฏิกิริยาตอบสนองจากผูบริโภคไดทันที (David Meerman Scott,2007)
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จากการกาวเขาสูเว็บยุคที่สอง หรือ “Web 2.0” ที่มีแนวคิดหลักคือ การนําพลังของสื่อ
อินเทอรเน็ตมาใช เพื่อใหผูคนในโลกของอินเทอรเน็ตสามารถ มีปฏิสัมพันธกันทางสังคมออนไลน
โดยเนนการสรางเครือขายทางสังคมเปนหลัก จนกลายเปนรูปแบบของสังคมออนไลน หรือเรียกได
วาเปนสังคมเสมือน (Virtual Communities) ประเภทหนึ่ง เปนยุคที่ทุกคนมีสวนรวม เกิดเปนสังคม
ใหมๆ ในโลกออนไลนที่แบงปนกันมากขึ้นนั้น ไดเปนที่มาของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนที่ถือ
เปนสื่อกระแสใหมที่ไดรับความนิยมอยางมาก
ดวยจํานวนตัวเลขผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนมีมากขึ้นนี้ทําใหหลากหลายสินคา
และแบรนด ตางยินยอมที่จะเริ่มใชสื่ อโฆษณา และประชาสัมพัน ธกับช องทางการตลาดใหม
นอกจากจะได เ ปรี ย บเรื่ อ งใช ต น ทุ น ต่ํ า กว า สื่ อ สาธารณะอื่ น ๆและสะดวก ยั ง ทํ า ให เ จ า ของ
ผลิตภัณฑรูถึงปริมาณและคุณสมบัติของผูใชงานเพื่อทําการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมายผาน
ทางบล็อก และเว็บบล็อกประเภท Social Networking โดยเฉพาะเฟซบุค (Facebook) กับทวิ
สเตอร (Twitter) ที่กําลังกลายเปนชองทางในการโปรโมทสินคาและผลิตภัณฑใหมไดอยาง
นาสนใจ
วิทวัส ชัยปาณี นายกสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยใหแนวคิดวา สังคมออนไลนอาจ
ชวยใหผูบริโภคใกลชิดกับตราสินคามากขึ้น แตในชีวิตประจําวันผูบริโภคยังตองสัมผัสกับตรา
สินคาผานชองทางจัดจําหนายและอื่นๆ ใหเกิด Brand Experience แบบผสมผสาน การเท
น้ําหนักความสําคัญไปยังการโฆษณาและทําตลาดผานชองทางไหนคงตองขึ้นอยูกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคเปาหมายเปนหลักวา เปนคนกลุมเจเนอเรชั่นไหน รูปแบบการใชชิวิตติดอยูกับสื่อ
รูปแบบใดมากกวากัน และสรางกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมาย เพื่อสื่อสาร และสงขอความถึงพวกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนบนอินเทอรเน็ตนั้นตองมีลักษณะที่
ถูกตอง และมีความชัดเจน โดยเฉพาะเนื้อหาที่ตรงกับกลุมผูรับสารเปาหมาย โดยมีแนวคิดสําคัญ
ดังตอไปนี้(David Meerman Scott,2007 : 233-235)
1. มุงเขาที่ไปผูรับสารเฉพาะกลุมที่มีความสําคัญตอตราสินคา โดยอาจกลุมทาง
การตลาดเฉพาะขนาดเล็ก
2. เปนผูนําทางความคิด ใหขอมูลที่มีคุณคาและนาสนใจ เปนสิ่งที่ผูรับสารอยากที่จะ
เก็บเปนความรู
3. ถูกตองและชัดเจน
4. สรางลิงคไปยังเว็บไซตของตราสินคา และเว็บไซตกับบล็อกของคูคาอื่นๆใน
อุตสาหกรรม และเครือขาย
5. สนับสนุนใหผรู ับสารติดตอตราสินคาโดยตรง
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6. มีสวนรวม สรางกลุม สมาชิกเครือขาย และเขารวมในการสนทนาออนไลน
7. ทําใหงายแกการคนหาตราสินคา โดยการนําเสนอโลโก (logo) ของตราสินคาอยาง
ชัดเจน
8. ทดลองลองสิง่ ใหมๆ เพื่อปรับตัวใหทนั กับเทคโนโลยี
การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดผาน facebook fan page facebook ของ GSM
Advance และ 1 2 call! ถือเปนการทําการประชาสัมพันธบนอินเทอรเน็ต ที่มีการสื่อสารกับ
ผูบริโภคโดยตรง ดวยเนื้อหาที่เปนประโยชน และมีความชัดเจน ถูกตอง เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิด
การรับรู รูจักยอมรับในตราสินคา และบริการ รวมถึงเปนการรับฟงเสียงตอบรับของผูบริโภค เพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภคอยางแทจริง
2.4 แนวคิดเรื่องการจัดการลูกคาสัมพันธบนเครือขายสังคมออนไลน
ความหมายของการจัดการลูกคาสัมพันธ
การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management – CRM) หมายถึง
กิจกรรมการตลาดที่กระทําตอลูกคาซึ่งอาจจะปนลูกคาผูบริโภค หรือคนกลางในชองทางการจัด
จําหนายแตละรายอยางตอเนื่อง โดยมุง ใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดีตลอดจนรูสึกชอบ
บริษัท และสินคา หรือบริการของบริษัท ทัง้ นี้จะมุงเนนทีก่ ิจกรรมการสือ่ สารแบบสองทางโดยมี
จุดมุหมายเพือ่ พัฒนาความสัมพันธระหวางบริษทั กับลูกคาใหไดรับประโยชนทงั้ สองฝาย (WinWin Strategy) เปนระยะเวลายาวนาน
วัตถุประสงคการจัดการลูกคาสัมพันธ
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาหรือการบริการของบริษัทอยางตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง
2. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือการบริการและบริษัท ทําใหลูกคาทราบวิธีการใช
สินคาอยางถูกตอง สามารถจดจําและมีภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการของ
บริษัทในระยะยาว
3. เพื่อใหลูกคามีความภักดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีที่บริษัทมีสินคาจําหนายหลายสายผลิตภัณฑ การที่ลูกคาซื้อสินคาของบริษัทในสาย
ผลิตภัณฑหนึ่งแลวรูสึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑ
อื่น (Cross Selling) ไดสําเร็จก็จะมีมากขึ้น
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4. เพื่อใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผูอนื่ เกิดการพูดแบบปากตอปาก
(Words-of-mouth) ในทางบวกเกีย่ วกับสินคา ซึง่ มีความนาเชื่อถือมากกวาคํากลาวอางใน
โฆษณา
เมื่อเครือขายสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลกับการสือ่ สารการตลาดนี้เอง
เครือขายสังคมออนไลน จึงถือเปนโอกาสสําคัญในการเติบโตของการสื่อสาร โดยมีจุดแข็ง ดังนี้
1. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเจาะ
กลุมเปาหมายไดตามลักษณะของกลุมเครือขายสังคมออนไลนทหี่ ลากหลาย และซับซอน
2. เปนการสื่อสารโดยใชพลังทางเครือขายสังคม ซึ่งเปนลักษณะการบอกตอปากตอปาก
(Words of Mouth) โดยจะสรางความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑผานการบอกเลาของสมาชิกใน
เครือขายสังคมออนไลน ทําใหลูกคาไมรูสกึ ถูกบังคับใหตองรับฟง
3. ผูประกอบการสามารถใชเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการทํา การจัดการ
ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) เนื่องจากจะมีการแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บไซต ทําใหผูประกอบการรับรู Feedback ของกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน
โดยเฉพาะการจัดการลูกคาสัมพันธนนั้ ถือเปนชองทางในการสรางความสัมพันธกบั ลูกคา
ได ซึ่งมีสวนกับการเชื่อมโยงและการมีสว นรวมในการคนหาแนวทางใหมในการใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด โดยพบวาลูกคาสวนใหญที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตองการมีสวนรวมกับตราสินคา
(McKay 2009)
ปจจุบันผูบริโภคใชเครือขายสังคมออนไลนเปนชองทางสําคัญ เพื่อคนหาขอมูลเกีย่ วกับ
สินคาและการบริการมากขึน้ ซึง่ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคนี้ จะเปนการสราง
โอกาสและอุปสรรคใหแกองคกร โดยมีสวนในการลดตนทุนในดานการบริการไปจนถึงการประเมิน
ปญหาดานการบริการและการกําหนดโอกาสในการปรับปรุงสินคาไดเปนอยางดี
การเพิม่ โอกาสในการจัดการลูกคาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลนใหดีขึ้น มีกลยุทธ
สําคัญไดแก(METZ, 2008)
1. การกําหนดใหเครือขายสังคมออนไลนเปนชองทางภายใตการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
โดยเปนการจัดการลูกคา การติดตอ การปฏิสัมพันธ และการสื่อสาร
2. การสนับสนุนและขยายแนวทางการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธโดยผานเครือขายสังคม
ออนไลน เพื่อเปดโอกาสการทําใหผูบริโภคมีสวนรวมและจัดการการสนทนา
3. สรางจุดแข็งของการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน เพื่อรับฟง
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ความตองการของผูบริโภค วิเคราะหขอมูล และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันทวงที
การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดผาน facebook fan page facebook ของ GSM
Advance และ 1 2 call! ถือเปนการบริหารการจัดการลูกคาสัมพันธเพื่อรับรู และรับฟงความ
คิดเห็นของผูบริโภค เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพของสินคา และการบริการใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคอันจะนํามาซึง่ ความผูกพัน และภักดีกับตราสินคาตอไป

2.5 แนวคิดเรื่องคุณคาตราสินคา
ในสังคมปจจุบนั จะเห็นไดวา ตราสินคา หรือแบรนด มีความสําคัญเปนอันมาก เพราะวา
ไมใชแคการสรางชื่อหรือสรางตราขึ้นมาแลวนําไปติดไวบนสินคาเทานั้น
แตตราสินคามี
ความสําคัญในการที่จะสื่อความหมายของภาพลักษณของผลิตภัณฑ ประโยชนของผลิตภัณฑ
และการสรางความมัน่ ใจถึงระดับคุณภาพใหกับผูบริโภค จนทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีในตัว
สินคา ความภักดีนี้เองจะทําใหผูบริโภคยินดีจายแพงกวาสินคาตัวเดียวกันแตคนละยี่หอหรือยินดี
ที่จะรอหากสินคานั้นขาดตลาด (นิตยสาร The positioning)(ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2549)
ในการศึกษาถึง “คุณคาตราสินคา” นั้น กอนอืน่ ควรตองทราบถึงความหมายของคําวา
“ตราสินคา” เสียกอน ซึ่งคําวา “ตราสินคา” นั้นหมายถึง ชื่อ โลโก เครื่องหมายการคา และสิ่งอื่นใด
ก็ตามที่เปนสิง่ ที่กําหนดและสรางความแตกตางใหกับสินคา หรือบริการหนึง่ ๆ (Keller, 1996) โดย
ตราสินคา คือสิ่งที่เจาของสินคาสรางขึ้นเพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถจดจําในตัวสินคานัน้ ๆ ไดงาย
ขึ้น รวมทัง้ ยังเปนสิง่ ที่ถูกนํามาใชเพื่อชวยสงเสริมคุณคาในตัวสินคานั้น ๆ ใหมคี ามากกวาแค
วัตถุประสงคดา นการใชงานในตัวสินคานัน้ ๆ อีกดวย (Ferquhar, 1990) นอกจากนั้น Kotler
(2000) ยังไดกลาวเสริมอีกวา ตราสินคา สามารถสื่อความหมายได 4 ระดับ โดยจะสามารถสื่อถึง
คุณลักษณะ คุณประโยชน คุณคา รวมทั้งบุคลิก ของสินคาไดดวย
สวน Blackston (1992) ก็ไดกลาวไววา ตราสินคา คือความคิดของผูบริโภคเกี่ยวกับ
สินคาหนึง่ ๆ ซึ่งตราสินคาจะมีความแตกตางจากตัวสินคา และความแตกตางนี้เองที่เปนสิ่งทีท่ าํ
ใหผูบริโภคยอมลงทุนจายเงินเพื่อซื้อมา ดังนัน้ ตราสินคาจึงเปนสิง่ ที่ผูบริโภคชอบ เพราะตรา
สินคาหนึง่ ๆ สามารถบอกถึงความหมายในแงตาง ๆ ของสินคานั้น ๆ ได ทําใหผูบริโภคสามารถทํา
การประเมินสินคา และจดจําการประเมินนั้น ๆ ไดงายขึ้น (Biel, 1992)
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วิทวัส ชัยปานี (2548, 45) ไดใหคํานิยามตราสินคาคือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ผลิตภัณฑที่มี
ทั้งหมด คือสวนที่จับตองได (Tangible) คือรูปลักษณภายนอกของสินคาไมวา จะเปนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ วัสดุที่ใช หรือฉลากเพื่อบอกกลาวคุณสมบัติของตัวสินคา และยังครอบคลุมถึงสวนที่
จับตองไมได (Intangible) เชน ความนาเชื่อถือ ความมัน่ ใจ ความคุน เคย ประสบการณที่ไดสั่งสม
มา ความสัมพันธและความผูกพัน สถานภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยงั ไดกลาวถึงเรื่องแบ
รนด ดีเอ็นเอ (Brand DNA) ไววา คือ แกนแทของตราสินคา หรือตัวตนของตราสินคานัน้ ถา
เปรียบเทียบกับคน ก็เหมือนกับลักษณะนิสัยดั้งเดิมทีต่ ิดตัวมาของคน ๆ นั้นืซงึ่ ในแตละคนก็จะมี
ความแตกตางกัน เปนสิง่ ทีส่ รางความแตกตางกันใหกบั คนทุกคน และทําใหสามารถแยกไดวา มี
ความแตกตางจากตราสินคาอื่นอยางไร
การหาตราแกนแทของตราสินคา
ก็คือการหา
องคประกอบที่ลึกซึง้ และแทจริงจากความตองการและตลาดโดยรวมของผูบริโภค กอนที่จะนํามา
วิเคราะหวา จุดใดของตราสินคา เปนจุดที่ความสัมพันธกับผูบริโภคมากที่สุด การกําหนด และ
กลาวถึงในเรื่องของแบรนด ดีเอ็นเอ หรือแกนแทของตราสินคา นัน้ มีคําศัพทที่ใกลเคียงกันจาก
หลายตําราและหลายองคกรไดแก แกนแทของแบรนด (Brand Essences) หรือแกนคุณคาของแบ
รนด (Brand Core Value) หรือจิตวิญญาณของแบรนด
องคประกอบของตราสินคา
วิทวัส ชัยปานี (2548, 46-47) ไดกลาวในการศึกษาเรือ่ งตราสินคา และชองทางเกี่ยวกับ
การสื่อสารตราสินคานัน้
สิ่งที่จาํ เปนและมีความสําคัญอยางมากคือการศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบของตราสินคา วามีองคประกอบใดบาง และมีความสําคัญอยางไร ใหลึกซึง้ เนื่องจาก
องคประกอบของตราสินคา จะเปนสิ่งที่บง บอกถึงรายละเอียดของตราสินคานัน้ ไดอยางครบถวน
ซี่งสามารถอธิบายองคประกอบของตราสินคาทั้งหมด 3 ชั้น ดังตอไปนี้
1. ชั้นนอก (The Tangible Assets) คือสวนที่แสดงความเปนผลิตภัณฑ ไดแก รูปราง
หนาตาภายนอก กับคุณประโยชน ความรูสึกตอตราสินคา คือ ภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภค
สามารถเห็นและจดจําได เชน ตรายีห่ อ สี ลักษณะของรูปทรงของสินคา
2. ชัน้ กลาง (The Intangible Assets) สวนที่แสดงความรูสึกที่ผคู นมีตอตราสินคานั้น
ไดแก คุณคา บุคลิกภาพ ประโยชนของตราสินคา คือ ประโยชนของตราสินคาที่อยูในใจของ
ผูบริโภค ยกตัวอยางเชน คนเราดื่มนมที่ผสมคอลลาเจน เพราะเชื่อวาคอลาเจนจะใหประโยชนกับ
สุขภาพผิว คือทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สดใส เปนตน
3. ชัน้ ใน (The Essence or Brand DNA) สวนที่ทาํ ใหตราสินคาแตกตางจากคูแขง จนทํา
ใหคนตัดสินใจเลือกตราสินคานี้ประจํา นัน่ คือ คุณคาของตราสินคา คือ คุณคาของสินคาที่มีผลตอ
ความรูสึกภายในจิตใจ เชน เราใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS เพราะมีความนาเชื่อถือวาจะไมมี
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ปญหาเรื่องระบบสัญญาณ รวมถึงทางดานบุคลิกภาพของสินคา คือ บุคลิกภาพของตัวสินคา หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งทําใหคนภายนอกมองวาผูท ี่ใชเปนแบบนั้น เชน คนทีช่ อบทําอาหารญี่ปุนเพื่อสุขภาพ
ก็จะไปทานที่รา นอาหารญี่ปุน Otoya ทัง้ ๆ ที่จริง ๆ ไปรับประทานทีอ่ ื่นก็ได แตจะไมดูเปนคนที่รัก
สุขภาพ เปนตน ซึง่ สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังแผนผังตอไปนี้
แผนภาพที่ 3 แผนภูมิองคประกอบของตราสินคา
Tangible
Assets

ATTRIBUTES

Values

Intangible
Essense

Brand
DNA
Personality

BENEFIT

ที่มา : วิทวัส ชัยปาณี. (2548) การสรางแบรนดอยางสรางสรรค หนา 47

คุณคาตราสินคา (Brand Equity)
คุณคาตราสินคา คือการสรางคุณคาใหเกิดกับตราสินคานัน้ เพื่อใหตราสินคานั้นมีความ
แข็งแกรง มีมลู คา และมีพลัง ซึง่ การที่จะสรางใหตราสินคานั้นมีความเขมแข็งในตลาดไดนั้นเปน
เรื่องที่ยาก สําหรับนักการตลาด และมีจาํ นวนไมมากนักที่จะเดินทางไปสูความสําเร็จ เปนการให
ผูบริโภครับรูถึงคุณคาของ แบรนด อยางเชนตราสินคาระดับโลกทัง้ หลาย อยางเชนคอมพิวเตอร
แอปเปล หรือไมโครซอทฟ ที่เรียกวาสินคานัน้ มีพลังของตราสินคา (Brand Power) โดยการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการสรางคุณคาตราสินคานัน้ จะตองมีกิจกรรมที่เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่
ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา รวมถึงมีความเขาใจในตัวของกลยุทธในการสรางตราสินคา เพื่อใหผลที่
ไดสามารถครอบคลุมกับเวลา ลักษณะทางกายภาพของประชากร รวมถึงสวนแบงทางการตลาด
ของสินคา
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คุณคาตราสินคา คือ กลุมของทรัพยสิน หรือหนี้สนิ ที่เชือ่ มโยงกับตราสินคา ไมวา จะเปน
ชื่อ หรือสัญลักษณก็ตาม ซึง่ กลุมของทรัพยสินดังกลาวนี้สามารถที่จะเพิ่มหรือลดมูลคาของสินคา
หรือบริการทีม่ ตี อบริษัท หรือตอลูกคาได (Aaker, 1991)
Keller (1991) ก็ไดกลาววา คุณคาตราสินคานัน้ จะถูกตีความหมายในรูปของผลลัพธทาง
การตลาดทีม่ ลี ักษณะเฉพาะตัว อันเปนผลเนื่องมาจากตราสินคานั้น ๆ หรือถาจะกลาวงาย ๆ ก็คอื
คุณคาตราสินคานัน้ จะกอใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานทางการตลาดที่แตกตางกันระหวาง
สินคาที่เหมือนกัน แตมีคุณลักษณะของตราสินคา ไมวา จะเปนชื่อตราสินคา หรือองคประกอบอืน่
ๆ ของตราสินคาที่ตางกัน นอกจากนั้น Keller ยังไดกลาวอีกวา คุณคาตราสินคานี้เปนตัวแสดงถึง
มูลคาเพิม่ ที่เกิดขึ้นกับตัวสินคา ซึง่ เปนผลมาจากการลงทุนในอดีตในการทําการตลาดใหกับตรา
สินคานั้น ๆ
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนการใหคํานิยามที่มองในแงของตัวสินคา แตหากจะมอง
ในดานของผูบริโภคแลว ก็ไดมีนักวิชาการ และสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ที่เกีย่ วของที่ไดใหคํา
นิยามไวดังนี้
Brand Equity Board (Cited in Keller, 1991) ไดกลาววา คุณคาตราสินคา คือตราสินคา
ที่ใหขอเสนอทีผ่ ูบริโภคสามารถเปนเจาของได (Ownable) เปนขอเสนอที่นา เชื่อถือ (Trustworthy)
มีความเกี่ยวพัน (Relevant) และโดดเดน (Distinctive) ในสายตาผูบ ริโภค สวน Market Fact
(Cited in Keller, 1991) ก็ไดกลาววา คุณคาตราสินคา คือการที่บุคคลหนึง่ ๆ เต็มใจที่จะซื้อสินคา
ตรานั้น ๆ อยางตอเนื่องตอไป
และลาสุด Knapp (2000) ก็ไดใหคํานิยามวา คุณคาตราสินคา คือผลรวมของการรับรูถึง
ตราสินคา รวมไปถึงคุณภาพของตราสินคาหรือบริการ ผลทางการเงิน ความภักดีของลูกคา ความ
พึงพอใจ และความนับถือทีม่ ีตอตราสินคา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สิ่งที่ผูบริโภค ลูกคา พนักงาน
และผูถือหุน ทัง้ หมด รูสึกตอตราสินคานั้น ๆ
โดยสรุปแลวคุณคาตราสินคาก็คือ มูลคาเพิ่มที่ตราสินคาหนึ่ง ๆ มอบใหกับตัวผลิตภัณฑ
จนทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงคุณคา เกิดความพึงพอใจ ความชอบ และความมัน่ ใจในตราสินคา
และสามารถผลักดันใหผูบริโภคยอมที่จะเสียเงินในจํานวนที่เพิม่ ขึ้นเพือ่ ใหไดมาซึ่งตราสินคานั้น
อันจะนําไปสูก ารเกิดผลกําไรแกเจาของสินคาในที่สุด
องคประกอบของคุณคาตราสินคา
องคประกอบของคุณคาตราสินคาของตามแนวคิดของ Aaker (1991) แสดงใหเห็นถึง
ประโยชนของการสรางคุณคาตราสินคาที่แบงไดได 2 ลักษณะคือ
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1. ตราสินคาสามารถเพิ่มคุณคาใหกับผูบริโภค คือ ทําใหผูบริโภคมีความเขาใจในขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาไดดีขึ้น สรางความเชื่อมั่นในการซื้อสินคา และสรางความพึงพอใจจากการ
ใชสินคา
2. ตราสินคาสามารถเพิ่มคุณคาใหกับบริษัทได คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ
กิจกรรมดานการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอ
ตราสินคา และสรางขอไดเปรียบทางการคาเหนือคูแขงขัน ไดแก การตั้งราคา การทําใหบริษัทมีผล
กําไร มีโอกาสในการขยายตราสินคา และมีอํานาจในการตอรองทางการคามากขึ้น เปนตน
โดยไดทําการแบงองคประกอบของคุณคาตราสินคาไว 5 สวนหลักดวยกัน (ดูแผนภาพที่ 2) ดังนี้
แผนภาพที่ 4 แสดงองคประกอบของคุณคาตราสินคา

การตระหนักรู
ในตราสินคา

คุณภาพ
ที่รับรู

ความภักดี
ตอตราสินคา

การเชื่อมโยง
ตราสินคา
สินทรัพยอนื่ ๆ
ของสินคา

คุณคาตราสินคา

ดัดแปลงจาก : Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand
Name. New York : Free Press, p.17.

จากแผนภาพดังกลาวสามารถแบงองคประกอบของคุณคาตราสินคาออกเปน 5 ประเภท
อันประกอบไปดวย
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1. การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness)
การตระหนักรูใ นตราสินคา คือความสามารถของผูบริโภคในอันที่จะทําการระลึกถึงหรือ
จดจําในตราสินคาหนึง่ ๆ ไดในฐานะที่เปนสมาชิกหนึง่ ในประเภทของสินคานั้น ๆ (Aaker, 1991)
การตระหนักรูในตาสินคานับเปนองคประกอบหนึ่งที่มคี วามสําคัญในการสรางคุณคา
ใหกับตราสินคา เพราะยิง่ ผูบ ริโภคเกิดการตระหนักรู หรือรูจักตราสินคามากเทาไร ก็จะยิง่ ทําใหเขา
เกิดความคุน เคย กับตราสินคามากขึ้นเทานัน้ ซึง่ ความคุนเคยนี้จะนําไปสูความไววางใจ ในตรา
สินคา และนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาดังกลาวไดในที่สุด และยิ่งตราสินคาใดเปนที่รูจัก
มากเทาไร ตราสินคานัน้ ก็จะยิ่งมีโอกาสถูกเลือกมาทําการพิจารณาเลือกซื้อเปนอันดับแรกมาก
เทานัน้ (Aaker, 1991)
อยางไรก็ตาม ในการสรางคุณคาใหกับตราสินคานั้น นอกจากนักการตลาดจะตองพยาม
ยามสรางการตระหนักรูในตราสินคาใหมากที่สุดแลว การตระหนักรูดังกลาวนัน้ ยังจะตองเปนการ
ตระหนักรูในความแตกตางจากคูแขงขันดวย ยิ่งมีความแตกตางมาก ก็จะยิง่ สงผลดีตอตราสินคา
มาก เพราะหากเปนการตระหนักรูในตราสินคาที่ไมมีความแตกตางจากคูแขงขันแลว ก็จะสงผลให
ผูบริโภคเกิดความภักดีตอตราสินคานั้น ๆ ต่ํา และอาจทําใหตราสินคานัน้ ตองตายไปจากตลาดใน
ที่สุด (Knapp, 2000)
ในเรื่องของการตระหนักรูในตราสินคานี้ นอกจากจะตองมีการพิจารณาถึงเนื้อหาของสิ่งที่
จะสรางใหเกิดการตระหนักรูแ ลว ยังจะตองพิจารณาในเรื่องของปริมาณ หรือระดับของการ
ตระหนักรูดวย เพราะการตระหนักรูในตราสินคานั้นมีหลายระดับ ตั้งแตระดับที่ไมแนใจวาจะ
สามารถนึกตราสินคานัน้ ๆ ออกไดหรือไม จนกระทั่งถึงระดับทีม่ ีความเชื่อมั่นวาตราสินคานั้น ๆ
เปนเพียงตราสินคาเดียวในสินคาประเภท นัน้ ๆ ซึ่ง Aaker (1991) ก็ไดทําการแบงระดับของการ
ตระหนักรูในตราสินคาไว 4 ระดับ ดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 3)
1) การไมตระหนักรูในตราสินคา (Unaware of Brand) เปนระดับที่ผบู ริโภคยังไมเกิดการ
ตระหนักรู ยังไมรูจัก และไมเคยไดยินชื่อตราสินคานัน้ ๆ เลย
2) ระดับการจดจําถึงตราสินคาได (Brand Recognition) เปนระดับที่ผูบริโภคเกิดการ
ตระหนักรูในตราสินคาแลว แตยังเปนการตระหนักรูใ นระดับที่ต่ําที่สุดอยู เปนระดับที่เกิดการ
ตระหนักรูน อยที่สุด ซึ่งแมวาจะตองอาศัยการเชื่อมโยงกันระหวางชื่อตราสินคากับกลุมของสินคา
แตความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนีก้ ็ไมจําเปนที่จะตองมีความแข็งแกรงมากนัก เพราะการตระหนักรูใน
ระดับนี้ผูบริโภคจะสามารถจดจําถึงตราสินคาขึ้นมาไดหากมีตัวชวยมากระตุนเตือนบางเล็กนอย
การจดจําถึงตราสินคาไดนี้ จะมีความสําคัญมากในกรณีที่ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซื้อสินคา ณ
จุดซื้อ
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3) ระดับการระลึกในตราสินคาได (Brand Recall) เปนระดับที่ผูบริโภคมีการตระหนักรูใน
ระดับที่สูงขึ้นกลาวคือผูบริโภคจะสามารถระลึกในตราสินคาไดแมวาจะไมมีการชวยกระตุนเตือน
เลย ซึ่งการตระหนักรูในระดับนี้จะตองมีการเชื่อมโยงกับตําแหนงตราสินคานั้น ๆ อยางแข็งแกรง
เพื่อใหผูบริโภคสามารถนึกถึงตราสินคานั้น ๆ ไดเอง
4) ระดับสุดยอดในใจ (Top-of-mind Awareness) เปนระดับที่เมื่อผูบริโภคสามารถจดจํา
ในตราสินคาได โดยที่สามารถจะนึกถึงตราสินคาขึ้นมาไดโดยที่ไมตองมีการชี้นําแลว ตราสินคาที่
ถูกนึกถึงเปนตราแรก คือ ตราสินคาที่เปนสุดยอดในใจของผูบริโภค และหากตราสินคาใดเปนตรา
สุดยอดในใจของผูบริโภคจํานวนมาก ตราสินคานั้นก็จะเปนตราสินคาที่มีความโดดเดน ซึ่งจะทํา
ใหไดเปรียบทางการแขงขัน เพราะผูบริโภคจะไมนึกถึงตราสินคาอื่นเลย เมื่อเขาจะทําการตัดสินใจ
ซื้อ
แผนภาพที่ 5 แสดงปรามิดแหงการตระหนักรู (The Awareness Pyramid)
การเปนตรา
สุดยอดในใจ

ที่มา : Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand Name.
New York : Free Press, p.62.

สําหรับการตระหนักรูในตราสินคานี้สามารถชวยสรางคุณคาใหกับตราสินคาไดในหลาย ๆ
ดานดวยกัน (Aaker, 1991) คือ ประการแรก การตระหนักรูในตราสินคาจะชวยสรางความ
เชื่อมโยงระหวางตราสินคากับคุณสมบัติอื่น ๆ ของสินคาเพิ่มเติมไดเรื่อย ๆ ถาสินคายังไมมีตรา
สินคาแลว นักการตลาดจะไมสามารถสื่อสาร และทําการบอกถึงคุณสมบัติของสินคาใหกับ
ผูบริโภคไดรับรูได ตราสินคาจะเปนเหมือนคลังในการเก็บขอมูลตาง ๆ รวมทั้งความรูสึกตาง ๆ ที่
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ผูบริโภคมีเกี่ยวกับตัวสินคา เมื่อผูบริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคาได ก็จะเปนการชวยให
ผูบริโภคมีการเรียนรูเกี่ยวกับตัวสินคานั้น ๆ งายขึ้น และสามารถเก็บสะสมขอมูลตาง ๆ เพิม่ ขึ้นได
เรื่อย ๆ อีกดวย ซึ่งยิ่งผูบริโภคมีความรู หรือความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตราสินคานัน้ ๆ เพิ่มมากขึ้น
เทาไรตราสินคานัน้ ก็จะยิ่งมีคุณคาในสายตาของผูบริโภคมากขึ้นเทานั้น
ประการตอมา
การตระหนักรูในตราสินคานี้สามารถชวยสงเสริมใหผูบริโภคเกิด
ความคุนเคย และชื่นชอบ ในตราสินคานัน้ ๆ ได กลาวคือ เมื่อผูบริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคา
ใด ๆ ไดบอยครั้ง ก็จะทําใหเขาเกิดความรูสึกคุนเคยกับตราสินคาดังกลาว และสามารถนําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อไดในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับสินคาที่มีความเกีย่ วพันต่ํา (Low-involvement
product) ซึ่งแมวาผูบริโภคอาจจะไมมีแรงจูงใจที่จะพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของ
สินคา เพียงแคเขารูสึกคุนเคยกับตราสินคา เขาก็อาจจะตัดสินใจเลือกซื้อสินคานัน้ ๆ ได
นอกจากนัน้ การตระหนักรูในตราสินคายังชวยใหผูบริโภคเกิดความมัน่ ใจกับตราสินคานัน้
ๆ มากขึน้ ได เพราะการที่ตราสินคาเปนที่รจู ักของผูบริโภคนั้น ก็เปนเหมือนกับสัญลักษณของการมี
อยู ชวยใหผูบริโภครูวามีตราสินคานี้อยูในตลาดจริง เปนการสรางขอผูกมัดกับตราสินคาเอง
เพราะเมื่อผูบริโภครูจักตราสินคาแลว เจาของสินคาก็จะตองนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพเปนทีพ่ อใจ
ของผูบริโภค เพื่อเปนการรักษาชื่อเสียงของตราสินคา นอกจากนั้น ผูบ ริโภคยังอาจจะคิดวาบริษทั
ดังกลาวนาจะมีการทําโฆษณา และประชาสัมพันธอยางมาก นาจะดําเนินธุรกิจมานาน มีการ
กระจายสินคาอยางทั่วถึง และนาจะเปนสินคาที่ดี ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ จนทําใหเปน
ที่ยอมรับจึงมีคนใชสินคาเปนจํานวนมากเชนนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถชวยสงเสริมใหผูบริโภคเกิด
ความเชื่อถือในตราสินคาได
ประการสุดทาย การตระหนักรูในตราสินคานัน้ จะชวยสนับสนุนใหผูบริโภคเลือกตราสินคา
นั้น ๆ มาพิจารณาในการเลือกซื้อ กลาวคือ กอนที่ผูบริโภคจะเกิดการตัดสินใจซื้อนัน้ เขาจะทําการ
เลือกเอาตราสินคาตาง ๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบ ซึง่ ตราสินคาที่จะถูกเลือกนัน้ จะตองเปนตรา
สินคาที่ผูบริโภคสามารถจดจําไดดี (Brand Recall) ยิ่งผูบริโภคจดจําไดมากเทาไร ก็จะยิ่งทําให
ตราสินคานั้นไดเปรียบมากเทานั้น เพราะในระหวางที่ผบู ริโภคกําลังเลือกพิจารณานั้น เขาจะไมมี
โอกาสไดพบเห็นสินคามากนัก ดังนัน้ ถาตราสินคานั้นไมเปนที่รูจัก หรือจดจําไดของผูบริโภค ตรา
สินคานั้นก็จะไมมีโอกาสถูกเลือกไปพิจารณาเลย
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2. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations)
มูลคาของชื่อตราสินคาหนึง่ ๆ นัน้ จะขึน้ อยูกับสิ่งตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับตรา
สินคานั้น ๆ โดยการเชื่อมโยงของตราสินคา คือการเชื่อมโยงระหวางตราสินคากับองคประกอบ
ตาง ๆ ของตราสินคาในความทรงจําของผูบริโภค (Aaker, 1991) ซึ่งองคประกอบที่ถกู นํามา
เชื่อมโยงกับตราสินคานี้อาจจะเปนไดทงั้ คุณลักษณะของตราสินคา ผลประโยชนที่ผูบริโภคจะ
ไดรับจากการใชสินคา ลักษณะการใชงานของสินคา ลักษณะของผูใ ชสินคา รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของกลุมเปาหมาย ประเภทของสินคา คูแขงขัน หรือแมแตชื่อประเทศผูผลิตสินคานั้น ๆ ก็ได
(Aaker, 1992)
ในการสรางคุณคาใหกับตราสินคานั้น นอกจากจะตองสรางใหเกิดการเชื่อมโยงของ
ตราสินคาแลว การเชื่อมโยงดังกลาวก็จะตองมีความแข็งแกรงดวย โดยความแข็งแกรงนี้จะเกิดขึ้น
ไดหากเปนการสรางการเชื่อมโยงจากประสบการณตาง ๆ ที่ผา นมาเกี่ยวกับตัวสินคา หรือสราง
การเชื่อมโยงโดยอาศัยการสรางใหผูบริโภคเกิดการเปดรับการสื่อสารตาง ๆ ใหบอยครั้งที่สดุ
นอกจากนัน้ แลว การเชื่อมโยงตราสินคาจะยิง่ มีความแข็งแกรงขึ้น หากการเชือ่ มโยงดังกลาว
เกิดขึ้นในลักษณะที่เชื่อมตอกันอยางเปนเครือขายรวมกันทัง้ หมด (Aaker, 1991)
การเชื่อมโยงตราสินคาที่เกิดขึ้นนี้จะเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สามารถสรางคุณคา
ใหกับตราสินคาไดในหลาย ๆ ดาน ไมวา จะเปนการทําหนาที่ในการชวยสรางความแตกตางใหกับ
ตราสินคา ทําหนาที่ในการนําเสนอเหตุผลจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ชวยสราง
ทัศนคติและความรูสึกที่ดีใหกับตราสินคา รวมทัง้ ยังเปนรากฐานที่สาํ คัญในการขยายตราสินคาอีก
ดวย
หนาที่ในการชวยสรางความแตกตางใหกับตราสินคานั้น จะเห็นไดวา การเชื่อมโยงของ
ตราสินคามีบทบาทที่สาํ คัญในการชวยแบงแยกตราสินคาหนึง่ ออกจากอีกตราหนึ่ง ซึ่งจะเปนขอ
ไดเปรียบทางการแขงขันที่สาํ คัญสําหรับตราสินคา ถาตราสินคาไดถูกวางตําแหนงอยางดีตาม
คุณสมบัติหลักของประเภทของสินคา หรือตามประโยชนในการใชงานของสินคาแลว จะเปนการ
ยากที่คูแขงขันจะเขามาแขงขันกับตราสินคาดังกลาว
บางครั้งคูแขงขันอาจจะโจมตีดวยการ
นําเสนอในสิง่ ที่ดีกวาใหกับผูบริโภคไดแลว แตเขาก็อาจจะตองประสบกับปญหาในเรื่องของความ
นาเชื่อถือของสินคาที่ตนนําเสนอ ผูบริโภคอาจไมใหความเชื่อถือตอสินคาดังกลาว ดังนัน้ จึงพอจะ
กลาวไดวา การเชื่อมโยงตราสินคาจะสามารถทําหนาที่เปนเครื่องปองกันการแขงขันในตลาดได
นอกจากนัน้ การเชื่อมโยงตราสินคาเขากับคุณสมบัติตาง ๆ ของสินคา หรือ
คุณประโยชนตาง ๆ ที่ผูบริโภคจะไดรับนี้ ยังจะสามารถทําหนาที่ในการจูงใจใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ และใชสินคานัน้ ๆ ไดเปนอยางดี การเชือ่ มโยงตราสินคาที่เกิดขึน้ นี้จะทําหนาที่เปน
ปจจัยพืน้ ฐานสําหรับการตัดสินใจซื้อ และเปนปจจัยทีน่ ําไปสูการเกิดความภักดีตอ ตราสินคาของ
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ผูบริโภคได โดยจะเปนปจจัยที่กอใหเกิดความนาเชื่อถือ และสรางความมัน่ ใจใหกับผูบริโภคใน
การเลือกซื้อสินคานั้น ๆ
สําหรับสวนของความสามารถในการสรางความรูสึกหรือทัศนคติที่ดขี องผูบริโภคที่มีตอ
ตราสินคานั้น
จะเห็นไดวาการเชื่อมโยงระหวางตราสินคากับคุณสมบัติหรืแมแตสัญลักษณ
บางอยางที่เปนที่ชนื่ ชอบของผูบริโภคอยูแลว จะสามารถถายทอดความรูสึกที่ดดี ังกลาวไปสูตรา
สินคานั้น ๆ ได นอกจากนัน้ สิง่ ที่เปนที่ชนื่ ชอบนี้ยงั จะสามารถชวยลดความขัดแยงที่ผูบริโภค
อาจจะมีตอกิจกรรมการตลาดของตราสินคา เชน ชิน้ งานโฆษณาทีถ่ ูกสรางสรรคขึ้นมา ไดอีกดวย
ทายที่สุดการเชื่อมโยงตราสินคายังทําหนาที่ในการเปนรากฐานทีส่ ําคัญที่ชวยผลักดัน
ใหการขยายตราสินคา (Brand Extension) นัน้ ๆ ประสบความสําเร็จไดอีกดวย โดยการทีน่ ักการ
ตลาดสามารถสรางใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวางตราสินคาดังกลาว
กับสินคาใหมที่ตองการ
นําเสนอเขาสูต ลาด ซึง่ การเชื่อมโยงดังกลาวนี้อาจกอใหเกิดความนาเชื่อถือ และไววางใจทําให
ผูบริโภคเกิดการยอมรับในสินคาใหมนนั้ ๆ ไดในที่สุด
3. คุณภาพที่รับรู (Perceived Quality)
คุณภาพที่รับรู คือการรับรูของผูบริโภคถึงคุณภาพโดยรวม หรือความเหนือกวาของสินคา
หรือบริการ ผูบริโภคจึงไมจําเปนตองอาศัยความรูในรายละเอียดเกีย่ วกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ
คุณภาพที่รับรูเ ปนสิ่งที่สามารถวัดได แตจับตองไมได เพราะเปนเรื่องของความรูสึกโดยรวมของ
ผูบริโภคที่มีตอตราสินคาหนึ่ง ๆ โดยคุณภาพที่รับรูในสินคาแตละประเภทจะแตกตางกันไปตามแต
ละสินคา (Aaker, 1991)
ในการพิจารณาถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ผูบริโภคจะสามารถพิจารณาไดจาก
สวนตาง ๆ ของสินคาหรือบริการ โดยแยกพิจารณาตามประเภทของสินคาได โดยในสวนของการ
พิจารณาถึงคุณภาพของสินคานัน้ ผูบริโภคสามารถพิจารณาไดจากสวนประกอบตาง ๆ 7 สวน ไม
วาจะเปนผลงานของสินคา ซึ่งจะเปนคุณลักษณะการทํางานขั้นพืน้ ฐานของสินคา สวนของ
คุณสมบัติพิเศษของสินคา เปนองคประกอบเสริมของสินคา ซึ่งจะทําใหผูบริโภคทราบวาบริษทั มี
ความเขาใจเกีย่ วกับความตองการของผูใชหรือไม ตอไปเปนสวนของการปฏิบตั ิตามขอกําหนด
ุ ภาพ ไมเกิดความเสียหาย สวนของความไววางใจ ใน
ที่ตั้งไว เพื่อใหสินคาทีถ่ ูกผลิตออกมามีคณ
ตัวสินคา คือความสม่าํ เสมอในคุณภาพของสินคา ซึ่งก็หมายถึงการที่เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาในแต
ละครั้ง สินคาจะตองมีคุณภาพดีสม่ําเสมอกันตลอด สวนตอไปคือ ความคงทนถาวรของสินคา
ความสามารถในการใหบริการของสินคา และความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขั้นสุดทาย ของ
สินคา วาสามารถผลิตออกมาไดดี สามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนสวนที่
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ทําใหเกิดลักษณะทาทางหรือความรูสึกของผูบริโภคทีมตี อคุณภาพของสินคา
ซึ่งนับเปน
สวนประกอบที่สําคัญที่สุดที่ผูบริโภคจะสามารถตัดสินได (Aaker, 1991)
ในสวนของสินคาประเภทบริการนัน้
ผูบริโภคจะสามารถพิจารณาถึงคุณภาพไดจาก
สวนประกอบตาง ๆ ซึง่ หลายสวนที่สอดคลองกับสวนประกอบที่สามารถพิจารณาไดในตัวสินคา
ไมวาจะเปนความสามารถในการใหบริการ ซึ่งจะเหมือนกับสวนของผลงานของสินคา สวนของ
บริการที่สามารถจับตองได ความไววางใจได การตอบสนองของผูใหบริการ การมีอารมณรวม
ความนาเชื่อถือ ความนาไววางใจ และความสุภาพของผูใหบริการ (Aaker, 1991)
เมื่อผูบริโภคไดพิจารณาถึงคุณภาพของตราสินคาแลว คุณภาพที่ผูบริโภครับรูนี้จะชวย
สรางคุณคาใหกับตราสินคาได โดยจะทําหนาที่ชวยสนับสนุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อตรา
สินคาหนึ่ง ๆ ได โดยจะไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับ หรือไมรับตราสินคานั้น ๆ มาทําการ
พิจารณา ตลอดจนมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูซื้อไมไดถูก
จู ง ใจหรื อ ไม ส ามารถหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค า มาทํ า การวิ เ คราะห ใ นรายละเอี ย ดเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจได
ประการตอมา คุณภาพที่เกิดการรับรูยังสามารถชวยสรางความแตกตาง (ใหกับตราสินคา
ได รวมทั้งยังสามารถชวยกําหนดตําแหนงใหกับตราสินคาไดอีกดวย โดยสวนมากแลวในการวาง
ตํ า แหน ง ให กั บ ตราสิ น ค า นี้ จะวางตามมุ ม มองด า นคุ ณ ภาพของสิ น ค า เช น เป น สิ น ค า ระดั บ
ซูเปอรพรีเมี่ยม พรีเมี่ยม หรือสินคาระดับประหยัด เปนตน
นอกจากนั้น คุณภาพที่รับรูยังสามารถชวยใหเจาของตราสินคาตั้งราคาสินคาในระดับสูง
ได ซึ่งการตั้งราคาสินคาใหสูงนี้จะชวยสรางผลกําไรใหกับบริษัทได ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแหลง
เงินทุนในการนํามาวิจัย และพัฒนาสินคาตอไปไดอีกดวย ในขณะเดียวกัน การที่สินคามีราคาสูงก็
สามารถสะทอนใหผูบริโภคเห็นวาสินคานั้น ๆ เปนสินคาที่มีคุณภาพสูงดวยเชนกัน
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น แล ว คุ ณ ภาพที่รับรู ข องตราสิน คา ยัง สามารถชว ยดึ ง ดู ด ความสนใจของ
สมาชิกชองทางขายได ทําใหสินคานั้น ๆ สามารถกระจายไปสูผูบริโภคไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้เพราะใน
การสั่งซื้อสินคาเขามาขายในรานนั้น รานคาจะพิจารณาถึงคุณภาพของสินคาที่เขาจะสั่งซื้อดวย
เพราะคุณภาพของสินคานี้จะเปนสิ่งสะทอนถึงภาพลักษณของรานคาดวย ถาสินคาที่รานสั่งซื้อมา
มีคุณภาพไมดีแลว ก็จะทําใหรานคาเสียภาพลักษณไปดวย นอกจากนั้นในการตัดสินใจสั่งซื้อ
สินคาของรานคานั้น เขาก็ยอมตองการสั่งซื้อสินคาที่เปนที่ตองการของผูบริโภคดวย ดังนั้น หาก
ผูบริโภคมีการรับรูในคุณภาพที่สูงของสินคาแลว ก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในตรา
สินคา และทําใหสินคาเปนที่สนใจของรานคาในที่สุด
นอกจากนั้น เมื่อสินคาเปนที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพแลว คุณภาพที่รับรูดังกลาวก็จะ
เปนปจจัยที่สําคัญในการชวยใหสินคาทําการขยายตราสินคาไปสูสินคาประเภทอื่น ๆ ไดดี มีความ
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เปนไปไดสูงที่จะประสบความสําเร็จไดมากกวาตราสินคาที่ออนแอกวา ดังนั้น องคประกอบในสวน
ของคุณภาพที่รับรูนี้จึงกลายเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่จะชวยในการประเมินความสามารถในการ
ขยายตราสินคาตอไป
ทายที่สุด คุณภาพที่รับรูนี้ยังสามารถชวยสงเสริมคุณคาใหกับตราสินคาไดในฐานะที่จะ
ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดในระยะยาว โดยเมื่อผูบริโภคมองวาตราสินคามีคุณภาพดีแลว
เขาก็จะเกิดความชื่นชอบในตราสินคา และมาซื้อสินคาตราดังกลาวมาก ทําใหสินคามีสวนแบง
ทางการตลาดมากตามมา ยิ่งไปกวานั้น เมื่อผูบริโภคเกิดความชื่นชอบในคุณภาพของตราสินคา
แลว ก็จะเปนการชวยลดตนทุนในการที่บริษัทจะตองทํากิจกรรมเพื่อรักษาลูกคาเกาไว เพราะเมื่อ
ลูกคามีความชื่นชอบอยูแลว เจาของสินคาก็คงไมตองทําอะไรมากนัก ลูกคาก็จะยังคงใหการ
สนับสนุนตราสินคาอยู และเมื่อสินคาไดมีการพัฒนาคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะยิ่งชวยลดแรง
กดดันทางการแขงขันได
4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
ความภักดีตอตราสินคา คือสิ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนตราสินคาของ
ผูบริโภค เมื่อตราสินคาหนึ่ง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนราคา หรือ
คุณลักษณะของสินคาก็ตาม ความภักดีตอตราสินคานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูบริโภคไดทําการซื้อ และ
ใชสินคานั้น ๆ แลว นั่นคือ ผูบริโภคจะตองเกิดประสบการณจากการใชสินคานั้น ๆ กอนจึงจะเกิด
เปนความภักดีตอตราสินคาขึ้นได และความภักดีที่เกิดขึ้นนี้ก็จะไมสามารถโอนยายถายเทไป
ใหกับตราสินคาภายใตชื่อ หรือสัญลักษณอื่น ๆ ได (Aaker, 1991)
ความภักดีตอตราสินคา ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองถูกพิจารณาในการสรางมูลคา
ใหกับตราสินคา เพราะความภักดีตอตราสินคานี้จะสามารถนําไปสูการสรางผลกําไรใหกับตรา
สินคาไดตอไป เจาของสินคาจะสามารถคาดคะเนยอดขาย และผลกําไรของตราสินคาหนึ่ง ๆ ได
จากการที่ผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคานั้น ๆ นอกจากนั้น การใหความสําคัญกับการสราง
ความภักดีตอตราสินคา ยังจะเปนวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการสรางคุณคาใหกับตรา
สินคาได โดยในการพิจารณาถึงความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคจะสามารถดูไดจากความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอตราสินคานั้น ๆ และสงผลใหเกิดรูปแบบการซื้อตราสินคานั้น ๆ ซ้ําตอไป
เรื่อย ๆ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาได (Aaker, 1992)
สําหรับความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาหนึ่ง ๆ นั้น จะสามารถแบงไดเปนหลาย
ระดับ แลวแตมุมมองของผูที่ทําการศึกษา โดย Aaker (1991) ไดแบงระดับความภักดีตอตรา
สินคาออกเปน 5 ระดับ (ดูแผนภาพที่ 5) คือ
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1) กลุมผูที่ไมมีความภักดีตอตราสินคา (Nonloyal Buyer) คือกลุมของผูบริโภคที่มอง
สินคาแตละตราวาไมมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เปนกลุมที่มองวาสินคาแตละตรามีความเทา
เทียมกันหมด ชื่อตราสินคาจึงมีบทบาทตอการตัดสินใจซื้อคอนขางนอย มักจะใหความสนใจกับ
สินคาที่หาซื้อไดงาย หรือสินคาที่ลดราคามากกวา ทําใหบางครั้งถูกเรียกวาเปนพวกจอมเปลี่ยน
ตรา หรือผูมีความออนไหวตอราคา
2) กลุมผูซื้อตามความเคยชิน (Habitual Buyer) เปนกลุมผูบริโภคที่มีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ นั้น ๆ หรืออยางนอยก็ไมไดรังเกียจหรือไมพอใจอะไรในตราสินคานั้น ๆ มากพอที่จะไป
กระตุนใหเขาเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น ซึ่งนับเปนกลุมที่คูแขงขันจะเขาถึงคอนขางยาก เพราะ
ผูบริโภคจะรูสึกวาไมมีเหตุผลอะไรที่เขาจะตองมองหาทางเลือกอื่น ๆ อีก
3) กลุมผูภักดีที่คํานึงถึงตนทุนในการเปลี่ยนตราสินคา (Switching-Cost Loyal) เปนกลุม
ผูบริโภคที่มีความพึงพอใจในสินคานั้น ๆ และมักจะพิจารณาถึงตนทุนที่จะเกิดขึ้น หากจะทําการ
เปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น ไมวาจะเปนตนทุนในเรื่องของเวลา เงินที่ตองเสียไปกับการเรียนรูในตรา
สินคาปจจุบัน หรือตนทุนเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เขาจะเปลี่ยนไปใชสินคาตรา
ยี่หอใหม ซึ่งอาจไมดีเทากับตราสินคาเกาก็ได ดังนี้น หากตองการที่จะเขาถึงคนกลุมนี้ คูแขงขันก็
จะตองเอาชนะดวยการเสนอสิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนที่มากพอที่จะดึงดูดใจใหผูบริโภคเปลี่ยนใจ
ได
4) กลุมเพื่อนของตราสินคา (Friends of the Brand) เปนกลุมผูบริโภคที่มีความชอบใน
ตราสินคาอยางแทจริง ไมวา จะชอบในสัญลักษณของตราสินคา ความชอบที่เกิดจากประสบการณ
ในการใชสนิ คา หรือชอบในคุณภาพ หรือแมแตความชอบที่เกิดจากความผูกพันกันมานานระหวาง
ตัวผูบริโภคกับตราสินคา เปนเรื่องของอารมณ หรือความรูสึกผูกพันที่ผูบริโภคมีตอตราสินคานัน้ ๆ
5) กลุมลูกคาผูมีความผูกพันตอตราสินคา (Committed Customer) เปนกลุม ผูทมี่ ีความ
ภักดีตอตราสินคามากที่สุด มั่นคงที่สุด เปนกลุมผูบริโภคที่มีความภาคภูมิใจในการที่เขาไดคนพบ
และเปนผูใชสนิ คาตรานั้น ๆ อยางเปดเผย ตราสินคานัน้ ๆ มีความสําคัญตอเขาอยางมากทั้งในแง
ของการใชงาน และการแสดงถึงความเปนตัวตนของเขา เปนผูท ี่มีความเชื่อมัน่ ในตราสินคานั้น ๆ
และพรอมที่จะแนะนําสินคาตอไปใหกับบุคคลอื่น ๆ ดวย
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แผนภาพที่ 6 แสดงปรามิดของความภักดี (The Loyalty Pyramid)
ผูมีพันธะ
ตอตราสินคา

ที่มา : Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a Brand Name.
New York : Free Press, p.40.

สวน Knapp (2000) ก็ไดจัดกลุมผูบริโภคที่มีความภักดีตอตราสินคา ออกเปน 4 กลุม (ดู
แผนภาพที่ 6) คือ
1) กลุมไมพงึ พอใจ (Dissatisfied) คือ กลุมที่ไมมีความภักดีตอตราสินคา เนื่องจากไมได
รับความพึงพอใจจากตราสินคานั้น ๆ และกําลังมองหาตราสินคาอืน่ เพื่อมาตอบสนองความพึง
พอใจของตน
2) กลุมพึงพอใจ (Satisfied) คือกลุมที่ยงั มีขอสงสัยในเรื่องของความภักดีตอตราสินคาอยู
กลาวคือ เปนกลุมผูบริโภคที่ยงั ไมมีความแนนอนวาเขาจะซื้อสินคาของเราตอไปอีกหรือไม
3) กลุมภักดี (Loyal) คือกลุมผูบริโภคที่มีความภักดีตอ ตราสินคา ซึง่ จะเปนกลุมทีจ่ ะเกิด
การซื้อซ้ําตอไปในอนาคต
4) กลุม “วาว” (“WOW”) คือกลุมผูบริโภคที่มีความภักดีตอตราสินคาสูงสุด ซึ่งจะมองวา
ตราสินคานั้นเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งของเขา
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แผนภาพที่ 7 แสดงประเภทของผูมีความภักดีตอตราสินคา
ความภักดีตอตราสินคา
มองสินคาเปน
เพื่อนคนหนึ่ง
กลุม “วาว”
กลุมไมพงึ พอใจ
มองหาตราสินคาอื่น

กลุม ภักดี
จะมีการซื้อตอไปในอนาคต

กลุมพึงพอใจ
อาจจะซื้อหรือไมซื้อ
สินคาตอไปก็ได

ที่มา : Knapp, D.E. (2000). The Brandmindset. New York : McGraw-Hill, p.16.

องคประกอบในสวนของความภักดีตอตราสินคานี้ สามารถสรางคุณคาใหกับตราสินคาได
หลายประการ (Aaker, 1991) คือ ประการแรก ความภักดีตอตราสินคาจะชวยลดตนทุนทาง
การตลาดใหกบั การทําธุรกิจ กลาวคือ ในการรักษาลูกคาเดิมใหเกิดความพึงพอใจในสินคา ใหเขา
ซื้อสินคาหนึง่ ๆ นั้นจะเสียคาใชจายนอยกวาการที่จะไปใชความพยายามในการทีไ่ ปคนหาลูกคา
ใหมใหมาซื้อสินคานั้น ๆ เพราะลูกคาใหมดังกลาว อาจจะไมมีแรงจูงใจอะไรที่จะทําใหเขารูสกึ
อยากเปลีย่ นตราสินคาเดิมที่เขาใชอยู การที่นกั การตลาดจะพยายามไปดึงลูกคาใหมก็จะตองเสีย
คาใชจายคอนขางมากในอันที่จะสรางแรงจูงใจใหเขามาสนใจสินคาของตนในทางตรงกันขาม
สําหรับลูกคาที่มีความภักดีตอตราสินคาอยูแลว ก็จะชวยใหงา ยและไมตองเสียคาใชจายมากนัก
ในอันที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกคาเอาไว รวมทัง้ ลดเหตุผลที่จะนําไปสูการเปลี่ยนตราสินคา
ได นอกจากนัน้ การที่ลูกคามีความภักดีตอ ตราสินคานัน้ ยังชวยเปนตัวกีดกันการแขงขันของคูแขง
ขันในตลาดไดอีกดวย
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ประการตอมา ความภักดีตอตราสินคายังชวยสรางอํานาจทางการคาใหกับตราสินคาได
อีกดวย
ทําใหเจาของตราสินคามีอาํ นาจตอรองในการขอพื้นที่ชนั้ วางสินคาทีด่ ีใหกับสินคาได
เพราะเมื่อลูกคาหรือผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคาใดก็ตาม เขาก็จะซื้อสินคานัน้ ใชเปนประจํา
สินคานั้นก็เปนที่ตองการของตลาด ทําใหรานคาตองสัง่ ซื้อสินคาตรานั้น ๆ มาขายเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา เพราะหากรานคาของตนไมมีสนิ คาที่เปนที่ตอ งการของผูบริโภคแลว ใน
ที่สุดลูกคาก็จะไมเขารานอีกตอไป
นอกจากนัน้ ความภักดีตอตราสินคายังมีสว นชวยในการสรางความดึงดูดใจใหกับลูกคา
ใหมไดอีกดวย กลาวคือ ลูกคาผูมีความภักดีตอตราสินคานั้น ๆ จะสามารถทําหนาที่เปน
กระบอกเสียงใหกับตราสินคา โดยอาจจะเปนผูแนะนํา บอกกลาวถึงตราสินคาทีต่ นใชอยูใหกบั
ลูกคาคนใหม ๆ ไดรูจัก และคําแนะนําจากผูท ี่เคยใชสินคาดังกลาวมากอนนีก้ ็ดูจะนาเชื่อถือมาก
พอที่จะดึงดูดใจใหเขามาทดลองใชสินคาดูบางได สามารถสรางความมัน่ ใจใหกับลูกคาใหมได
และแมวาลูกคาเกาที่มีความภักดีดงั กลาวอาจจะไมไดพูดแนะนําสินคาโดยตรง แตการที่เขาใช
สินคาอยูเปนประจํา ก็อาจเปนการชวยสรางการตระหนักรูในตราสินคาใหบุคคลรอบขางไดเห็นอยู
บอย ๆ และมีโอกาสกลายเปนลูกคาของสินคาไปไดในทีส่ ุด
และทายสุด การที่ลกู คามีความภักดีตอตราสินคาหนึง่ ๆ นัน้ ก็จะเปนการเปดโอกาสให
ตราสินคานั้น ๆ มีเวลาในการที่จะตอบโตตอสภาพการแขงขันตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได เชน กรณีทคี่ ู
แขงขันมีการออกสินคาใหมมาเพื่อตีตลาด หากลูกคามีความภักดีตอ ตราสินคาเดิม เขาก็จะยังไม
เปลี่ยนไปใชสนิ คาของคูแขงขันในทันที เขาจะรอซื้อจากตราสินคาที่เขาชื่นชอบมากกวา ดังนั้นจึง
ทําใหตราสินคามีเวลาพอที่จะทําการพัฒนาสินคาออกมาตอสูกับคูแขงขันได
สําหรับความพยายามในการที่จะทําใหผบู ริโภคเกิดความภักดีตอตราสินคาอยางแทจริง
นั้น หัวใจสําคัญจะอยูที่การพยายามสรางใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินคา ใหเขาไดรบั
ในสิ่งที่เกินจากความคาดหวังของเขาใหไดเมื่อไรก็ตามที่จะเปนไปได (Knapp, 2000)
อยางไรก็ตาม ในบางครัง้ เจาของสินคาก็อาจจะพยายามที่จะรักษาลูกคาของตนเองไว
เพื่อใหเขาซื้อสินคาของตนตอไปในอนาคต โดยความพยายามดังกลาวนี้อาจทําใหเกิดลักษณะ
ของการซื้อซ้ําอันเกิดจากการติดสินบนของตราสินคา (Brand Bribery) กลาวคือ เปนลักษณะที่
ผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ําตราสินคานั้นเนื่องจากการที่ตราสินคาไดเสนอผลประโยชนบางประการ
ใหกับเขา โดยที่เขาไมไดเกิดความชอบในตัวสินคานัน้ จริง ๆ เชน กรณีที่ตราสินคานัน้ จัดรายการ
ลดราคาสินคา ทําใหผูบริโภคซื้อสินคานัน้ มาใช ซึง่ เขาจะซื้อทุกครั้งที่ลดราคา แตเมือ่ ไรก็ตามที่ไม
มีการลดราคา เขาก็จะเปลีย่ นไปซื้อตราสินคาอื่นทันที ซึ่งลักษณะนี้จะไมถือวาเปนการที่ผูบริโภค
เกิดความภักดีตอตราสินคาอยางแทจริง โดยลักษณะของการติดสินบนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสินคานั้น ๆ
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ไมมีความแตกตางกัน และตราสินคานัน้ ก็ไมไดมีความโดดเดนในดานการบริการ และคุณภาพ
เหนือคูแขงเลย (Knapp, 2000)
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ สามารถสรุปไดวา ในการสรางความภักดีตอตราสินคานัน้
เราจะตองมุง ไปที่การสรางความพึงพอใจในตราสินคาเพือ่ ใหเกิดการซื้อซ้ําในตราสินคานัน้ ตอไป
มิใชมุงแตจะทําอะไรก็ไดเพื่อใหเกิดการซื้อสินคาตอไปเรื่อย ๆ เพราะหากการซื้อสินคาไมไดเกิด
จากความพึงพอใจในตราสินคาแลว เมือ่ ใดก็ตามที่ตราสินคานัน้ ไมไดใหผลตอบแทนกับผูบริโภค
เขาก็จะหยุดซือ้ สินคานัน้ ๆ ไปทันที เชน เจาของสินคาอาจจัดใหมีโปรแกรมการสงเสริมการขาย
โดยการซื้อ 1 ชิ้น แถม 1 ชิ้น เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคมาซื้อสินคาของตน และผูบริโภคก็อาจจะซือ้
สินคานั้นตอไปเรื่อย ๆ ตลอดที่มีการจัดโปรแกรมดังกลาว แตเมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมนี้ถูกยกเลิก
ไป ผูบริโภคก็จะเปลี่ยนไปซื้อสินคาตราอืน่ ทันที ดังนั้นการซื้อซ้ําดังกลาวที่เกิดขึ้น จึงไมไดเกิดจาก
การที่ผูบริโภคมีความภักดีตอ ตราสินคา แตเกิดจากการที่ตราสินคาไดติดสินบนใหผูบริโภคมาซื้อ
สินคาของตน
5. สินทรัพยประเภทอื่น ๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets)
สินทรัพยประเภทอื่น ๆ ของตราสินคา หมายถึงองคประกอบอื่น ๆ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในการ
สรางคุณคาตราสินคาและเปนสิ่งที่ทาํ ใหตราสินคานั้นไดเปรียบเหนือคูแขงขัน ไดแก สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนาย เปนตน (Aaker, 1991)
โดยในการศึกษา ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page
ของ GSM และ 1 2 call!นั้น จะทําการวัดระดับคุณคาสินคาในแงมมุ ของผูบริโภคอันไดแก การ
ตระหนักรูในชือ่ สินคา คุณภาพที่รับรู การเชื่อมโยงตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา
การวัดคุณคาตราสินคา (Measuring Brand Equity)
Schultz และ Barnes (1999) กลาวถึงการประเมินคุณคาตราสินคานั้นวา มีหลักพื้นฐาน
2 ประการไดแก 1. เปนการประเมินคุณคาจาก ผลลัพธทางดานการเงิน 2. เปนการประเมินคุณคา
จากผูบริโภคของตราสินคานั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการที่ใชวัดในการประเมินคุณคาตราสินคาในลักษณะผลลัพธทางการเงิน
ซึ่งเปนการพัฒนามาจากบริษัท Interbrand เปนบริษัทที่ปรึกษาในการสรางตราสินคา ซึ่ง
บริษัท Interbrand ไดมีการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณคาตราสินคาอยูในหลักเกณฑ 7
ประการ โดยนําเอาคุณสมบัติของความมั่นคงและความเปนผูนํามาสนับสนุนการประเมินคุณคา
ตราสินคาในครั้งนี้ ดังตอไปนี้
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ประการแรก ตลาด (Market) เปนการพิจารณาถึงสถานการณทางดานการตลาด หากตรา
สินคาที่อยูในตลาดมีความมั่นคงและมีการเติบโตอยูเสมอ ตราสินคานั้นยอมมีความแข็งแกรงกวา
ตลาดคูแขง ประการที่สอง ความมั่นคง (Stability) ตราสินคาที่มีความมั่นคงและเปนที่รูจักคุนเคย
เปนอยางดียอมไดเปรียบ ในการทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีในตราสินคานั้น ประการที่สาม
ความเปนผูนํา (Leadership) ตราสินคาที่มีความเปนผูนําทางการตลาด ยอมเปนตราสินคาที่มี
อํานาจและมีอิทธิพลในตลาด สามารถสรางผลกําไรและคงความเปนผูนําในตลาดได ประการที่สี่
ความเปนสากล (Internationality) ตราสินคาที่มีระดับความเปนสากลถือวาเปนตราสินคานั้นเปน
ที่ยอมรับในตลาดระดับนานาชาติได ประการที่หา แนวโนม (Trend) ตราสินคาที่มีแนวโนม
ยอดขายที่ดีเติบโตอยางตอเนื่องจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ดีของลูกคาและเทียบไดกับวา
ตราสินคาสามารถประสบผลสําเร็จในการแยงสวนแบงการตลาดจากคูแขงได
ประการที่หก การสนับสนุนตราสินคาที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงแตเฉพาะการลงทุนใน
ดานการเงินแลว หากเปนการสนับสนุนที่มีคุณภาพและมีความสอดคลองอยางตอเนื่องในการ
ลงทุนดวยแลวจะสามารถสรางคุณคาใหกับตราสินคาไดสําเร็จ ประการสุดทาย การปองกัน ตรา
สินคาที่มีการจดทะเบียนการคาที่ถูกตองตามกฎหมายยอมไดเปรียบทางการแขงขันเพราะคูแขง
ขันไมสามารถลอกเลียนแบบได (Schultz & Barnes, 1999)
2. เปนการประเมินคุณคาตราสินคาจากมุมมองของผูบริโภค
เปนการประเมินโดยเกิดจากประสบการณของผูบริโภค ซึ่งคุณคาตราสินคาที่ผูบริโภคจะ
ไดรับนั้นจะเกิดจากประสบการณในอดีต ความรูเกี่ยวกับตราสินคา กิจกรรมทางการตลาด ขอมูล
ขาวสารของตราสินคาและทุกจุดสัมผัสที่สื่อสารถึงตราสินคาเพื่อใหผูบริโภคไดรับ สิ่งตาง ๆ เหลานี้
จะทํ า ให ตราสิน คา นั้ น เกิ ดคุ ณคา อยูใ นใจของผูบ ริ โ ภคได ดั ง นั้ น ข อ มู ลที่ เ กี่ ย วกั บทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการประเมินผลเกี่ยวกับตราสินคาในมุมมองของ
ผูบริโภค
นอกเหนือจากนั้น Keller, (1991, as cited in Anantachart, 1998) ไดกลาวถึงวิธีการวัด
คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคไว 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีการวัดคุณคาตราสินคาโดยทางออม
(Indirect Approaches) 2. วิธีการวัดคุณคาตราสินคาโดยทางตรง (Direct Approaches)
1. วิธีการวัดคุณคาตราสินคาโดยทางออม (Indirect Approaches)
เป น การวั ด คุ ณ ค า ตราสิ น ค า โดยวั ด ความรู เ กี่ ย วกั บ ตราสิ น ค า ที่ ผู บ ริ โ ภคมี (Brand
Knowledge) ไดแก
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1.1 การวัดความตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) โดยจะประเมินจากการ
ระลึกได (Recall) โดยไมมีการเอยนําและไมมีการกระตุนเตือน และการจดจําไดของตราสินคานั้น
(Brand Recognition) โดยมีการเอยนําหรือการกระตุนเตือนความทรงจําของผูบริโภค
1.2 การวัดจากภาพลักษณในตราสินคา (Brand Image) จะมีลักษณะที่ซับซอนกวา คือ
จะวัดจากลักษณะตาง ๆ ของตราสินคาที่มีความเชื่อมโยงกัน เชน วัดจากชนิดของสินคา, ความชื่น
ชอบ, ความแข็งแกรง และความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของตราสินคาโดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการวัด เปนตน
2. วิธีการวัดคุณคาตราสินคาโดยทางตรง (Direct Approaches)
เปนการวัดคุณคาตราสินคาโดยตรงไปที่ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมทางการตลาดที่
ผู บ ริ โ ภคมี ก ารตอบสนองต อ ตราสิ น ค า นั้ น ๆ ในลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการ
ตอบสนองระหวาง 2 กลุมคือ กลุมที่มีกิจกรรมทางการตลาดและกลุมที่ไมมีกิจกรรมทางการตลาด
โดยใชวิธีในเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบกัน (Keller, 1991, as cited in Anantachart, 1998)
สวน Anantachart (2002) ไดทําการศึกษาการวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค
โดยการศึกษาตัวแปรในดานของการยอมรับ ความตั้งใจซื้อ ความชอบพอ และความพึงพอใจ ที่
ผูบริโภคมีโดยตรงตอตราสินคาในแตละกลุมผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญที่เรื่องของความชอบ
พอและความพึงพอใจของผูบริโภค และทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสินคาที่มีความเกี่ยวพัน
ต่ํา และสินคาที่มีความเกี่ยวพันสูง รวมทั้งสิ้น 3 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก กลุมผลิตภัณฑประเภท
แชมพู รองเทา และบัตรเครดิต ซึ่งผลที่ไดจากการวัดคุณคาตราสินคาดังกลาว พบวาทั้งสามกลุม
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก
นอกจากนี้ Aaker (1996) ไดอธิบายถึง วิธีการวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค
วาสามารถแยกเปนหัวขอยอยไดทั้งสิ้น 10 ประการ โดยแบงออกเปน 5 กลุมใหญ สามารถดูไดที่
ตารางที่ 1 โดย 4 กลุมแรกจะเปนการวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับ
ความภักดีตอตราสินคา (Loyalty Measures) คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality/Leadership
Measures) ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตราสินคา (Associations/Differentiation Measures) และ
การตระหนักรูในตราสินคา (Awareness Measures) สวนกลุมที่ 5 หมายรวมถึง การวัด
สถานการณทางการตลาดที่ยึดรากฐานจากขอมูลขาวสารทางการตลาดมากกวาในมุมมองของ
ผูบริโภค (Market Behavior Measures)
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แผนภาพที่ 8 แสดงการวัดคุณคาตราสินคาทั้งสิบประการ (The Brand Equity Ten)

1. การวัดความภักดีของตราสินคา
1. สินคาราคาสูง
2. ความพึงพอใจหรือความภักดีของผูบริโภค
2. การวัดในเรื่องคุณภาพที่ถูกรับรู
3. คุณภาพที่ถูกรับรู
4. ความเปนผูนําของตราสินคา/ตราสินคาที่เปนที่นิยม
3. การวัดในเรื่องความเชื่อมโยงของตราสินคา
5. คุณคา เอกลักษณตราสินคา
6. บุคลิกลักษณะตราสินคา
7. ความเชื่อมโยงตราสินคากับองคกร
4. การวัดการตระหนักรูของตราสินคา
8. ตระหนักรูของตราสินคา
5. การวัดคุณคาตราสินคาในดานสถานการณทางการตลาด
9. สวนแบงทางการตลาด
10. ราคาและชองทางการจัดจําหนายทางการตลาด
ที่มา :Aaker, D.A. (1996).Building strong brands. New York, NY : Free Press, p.31

1. การวัดความภักดีของตราสินคา (Loyalty Measures)
การวัดคุณคาตราสินคาในกลุมแรกนั้นจะเปนการวัดความภักดีของตราสินคาซึ่งถือวาเปน
หั ว ใจสํ า คั ญ ของคุ ณค า ตราสิน ค า เพราะหากผู บริ โ ภคเกิด ความภั ก ดีต อตราสิ น ค า ก็จ ะทํ า ให
เจาของตราสินคานั้นไดเปรียบในการแขงขันทางการตลาด เชน สามารถตั้งราคาใหสูงกวาคูแขงขัน
ไดหรือมีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการวางกลยุทธการตลาดเพื่อตอบโตคูแขงขัน เปนตน สําหรับ
การวัดความภักดีของตราสินคานั้นมีวิธีการวัดอยูสองประการ ดังนี้
ประการแรก เปนการวัดที่ความเปนสินคาราคาสูง คือในดานราคาของตราสินคานั้นจะมี
ราคาที่สูงกวาตราสินคาอื่น หากผูบริโภคมีความภักดีตอตราสินคานั้นจริง ผูบริโภคจะยอมจายเงิน
ในราคาแพงกวาใหกับตราสินคาที่ตนมีความภักดีทั้ง ๆ ที่ตราสินคานั้นอาจมีคุณสมบัติที่เทาเทียม
กับตราสินคาอื่นก็เปนได นอกจากนี้ผูที่มีความภักดีตอตราสินคานั้นจะเปนผูที่ไมออนไหวในเรื่อง
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ราคาและรายการสงเสริมการขายตาง ๆ ที่ตราสินคาอื่นพยายามโนมนาวใหเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อื่นแทน
ประการที่ ส อง คื อ เป น การวั ด ความพึ ง พอใจหรื อ ความภั ก ดี ข องผู บ ริ โ ภคโดยตรงว า
ผูบริโภคจะยังคงมีความภักดีตอตราสินคานั้นหรือไมซึ่งเปนผลมาจากประสบการณจากการใช
สินคานั้นในอดีตที่ผานมาในมุมมองของผูบริโภค อาทิเชน คุณมีความรูสึกชอบพอในตราสินคาที่
คุณใชหรือไม ตราสินคาที่คุณใชตรงกับความคาดหวังของคุณหรือไม ครั้งตอไปคุณจะซื้อตรา
สินคานี้มาใชอีกหรือไม หรือหากสินคาที่คุณใชอยูมีราคาสูงขึ้น คุณยังคงใชตราสินคานี้ตอไป
หรือไม เปนตน
2. การวัดในเรื่องคุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality / Leadership Measures)
การวั ดคุณค าตราสิน คาในกลุม ที่สองนั้นจะเปนวิธี การวัดในเรื่อ งคุณภาพที่ไดรับการ
ยอมรับพรอมกับความเปนผูนําของตราสินคานั้นโดยบทบาทของตราสินคาที่ไดรับการยกยองนั้น
มีดังนี้
คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) เปนสิ่งที่มีความสําคัญประการหนึ่งของคุณคา
ตราสินคา เนื่องจากหากตราสินคาใดถูกเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพแลวนั้น ตราสินคานั้นยอมมี
อํานาจทางการคาไดเหนือคูแขงทั้งในดานผลกําไร และสวนการตลาดของตราสินคานั้น สามารถ
วัดโดยใชมาตราวัดหรือสเกลที่วัด ไดแก 1. การเปรียบเทียบตั้งแตคุณภาพสูงสุดไปจนถึงคุณภาพ
ที่แยสุด 2. การเปรียบเทียบในระดับกลุมผลิตภัณฑเดียวกันวาเปนตราสินคาที่ดีที่สุดไปจนถึง
ระดับที่แยที่สุด การเปรียบเทียบในระดับคุณภาพที่ดีที่สุด คุณภาพปานกลาง ไปจนถึงคุณภาพที่
แยที่สุด เปนตน
สวนในดานความเปนผูนําของตราสินคานั้น เกิดจากตราสินคาที่ผูบริโภคใหการยอมรับใน
คุณภาพของผลิตภัณฑนั้นจนกลายเปนที่นิยมในกลุมตราสินคานั้นสามารถวัดโดยใชมาตราวัด
หรือสเกลในการวัดได ไดแก 1. การวัดความเปนผูนําตลาดในกลุมผลิตภัณฑเดียวกัน 2. อัตราการ
เติบโตของความเปนตราสินคาที่เปนที่นิยม 3. ประเด็นในเรื่องของความเปนนวัตกรรม
Differentiation
3. การวั ด ในเรื่ อ งความเชื่ อ มโยงของตราสิ น ค า (Associations/
Measures)
สําหรับการวัดความเชื่อมโยงในตราสินคาเปนการนําโครงสรางของสามลักษณะของ
เอกลักษณตราสินคา (Brand Identity) มาเปนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลมี 3 ประการดังนี้
ประการแรกคือ ในเรื่องของคุณคา เอกลักษณตราสินคาสามารถสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ
ตราสินคาไดในแงของคุณประโยชนทางดานหนาที่ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของตราสินคา คุณคา
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ของตราสินคา (Brand Value) นั้นสามารถวัดไดดังนี้ 1. ตราสินคานั้นมีความคุมคาเพียงพอกับ
การที่ตองจายเงินเพื่อซื้อสินคานั้นหรือไม 2. เรามีเหตุผลเพียงพอที่จะซื้อตราสินคานี้มากกวาตรา
สินคาอื่นหรือไม
ประการที่สองคือในเรื่องของบุคลิกลักษณะตราสินคา จะเปนสวนที่เชื่อมโยงในเรื่องของ
อารมณของตราสินคา และคุณประโยชนที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนของผูบริโภคซึ่งเปนตัว
สะทอนถึงความนึกคิดทีเ่ ชื่อมโยงเกีย่ วกับตราสินคาของผูบริโภค สามารถวัดไดดังนี้ 1. ตราสินคานี้
มีบุคลิกลักษณะหรือไม 2. ตราสินคานี้มีความนาสนใจหรือไม 3. ถาเปรียบตราสินคานี้เปนเหมือน
บุคคล ตราสินคานี้จะมีลักษณะอยางไร เปนตน
ประการที่สามคือ ความเชื่อมโยงตราสินคากับองคกร (Organizational Associations)
เปนการวัดในแงขององคกรกับผูบริโภค เชน องคกรของตราสินคาที่ผูบริโภคเลือกใชนั้นมีความ
นาเชื่อถือเพียงไร ผูบริโภคมีความชื่นชอบในองคกรนั้นหรือไม รวมถึงมีความภูมิใจในการใชตรา
สินคาขององคกรนั้นหรือไม เปนตน
4. การวัดการตระหนักรูของตราสินคา (Brand Awareness)
การตระหนักรูนั้นเปนสิ่งที่สะทอนถึงคุณคาตราสินคาที่สําคัญวาตราสินคานั้นอยูในใจของ
ผูบริโภคหรือไม การวัดในเรื่องการตระหนักรูนั้นสามารถวัดไดหลายระดับ ดังนี้
1. การวัดในระดับของการจดจําได (Recognition) โดยมีการเอยนําวาเคยไดยินหรือรูจัก
ตราสินคานี้มากอนหรือไม
2. การระลึกในตราสินคาได (Recall) โดยไมมีการเอยนํา เชน หากกลาวถึงเครือขาย
โทรศัพทมือถือ คุณนึกถึงตราสินคาใดบาง
3. การระลึกถึงตราสินคานั้นไดในระดับสูงสุด (Top of mind) เปนการที่ผูบริโภคนึกถึง
ตราสินคานั้นเปนอันดับแรกโดยไมมีการเอยนํา
4. การระลึกถึงตราสินคาเฉพาะที่ตนคุนเคย (The brand is familiar : Brand
Familiarity)
5. การระลึกถึงตราสินคาเฉพาะที่คนระลึกได (The only brand recalled : Brand
Dominance)
6. ความรูเกี่ยวกับตราสินคาหรือความโดดเดนเกี่ยวกับตราสินคานั้นที่นึกได (Brand
Knowledge or Salience) เปนตน
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5. การวัดคุ ณคา ตราสิ นคา ในด านสถานการณทางการตลาด (Market
Behavior
Measures)
การวั ด คุ ณ ค า ตราสิ น ค า ในด า นสถานการณ ท างการตลาดนั้ น สามารถวั ด ได จ าก
แหลงขอมูลทางการตลาดที่เกี่ยวของกับสวนแบงทางการตลาด ขอมูลทางดานการขาย และขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อซ้ําของผูบริโภคจากเครื่องสแกนขอมูลตาง ๆ มีสวนที่ใชวัดสองประการ ไดแก
ประการแรกเปนเรื่องของสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึง
จุดยืนของตราสินคานั้นกับผูบริโภคซึ่งวัดจากยอดขายของตราสินคานั้นเปนหลัก (เปนการวัดจาก
เปอรเซ็นตของตราสินคานั้นที่ขายเทียบกับตราสินคาในกลุมเดียวกันทั้งหมดที่มีอยูในทองตลาด)
และเมื่อใดก็ตามที่ ผูบริโภคมีความสัม พัน ธกั บตราสิน คา นั้น แลวตราสินคานั้ นยอมมีสวนแบง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นตามมา
ประการที่สองเปนเรื่องของ ราคาและชองทางการจัดจําหนายทางการตลาด (Market
Price and Distribution Coverage) สําหรับการพิจารณาถึงราคาขายในทองตลาดเพื่อวัดคุณคา
ตราสินคานั้น ควรพิจารณาจากราคาเฉลี่ยที่ขายไดในแตละเดือนมากกวาเพราะในแตละเดือนตรา
สินคาสวนใหญมักจะมีการลดราคาหรือรายการสงเสริมในดานราคาอยูบอยครั้ง เราจึงอาจไม
สามารถวัดคุณคาตราสินคาในดานราคาที่แทจริงได นอกจากนี้ชองทางการจัดจําหนายก็มีสวนที่
สํา คัญ ในการทํ า ให ตราสิ น ค า นั้ น แข็งแกรง ขึ้น มาไดโดยอาศั ยการวัดสองวิธี ได แก 1. จํา นวน
เปอรเซ็นตของตราสินคาที่มีอยูในรานคา 2. จํานวนเปอรเซ็นตที่ผูบริโภคเขาถึงหรือซื้อตราสินคา
นั้นในรานคา (Aaker, 1996)
การสรางคุณคาตราสินคาเพื่อใหผูบรโภคเกิดความภักดีตอตราสินคานั้น ตางเปนสิ่งที่
นักการตลาดและนักประชาสัมพันธกรตลาดตองการใหเกิดขึ้น เพื่อเปนการรักษาลูกคาไวกับ
องคกร ซึ่งบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดทําการสราง facebook fan page
ขึ้น ในการสื่อสารตราสินคา GSM Advance และ 1 2 call! โดยใชคุณลักษณะของเครือขายสังคม
ออนไลนในการสื่อสารกับกลุมลูกคาที่เปนสมาชิก เพื่อสรางความใกลชิด และรูสึกเปนสวนหนึ่งกับ
ตราสินคาอันจะนํามาซึ่งความภักดีตอตราสินคานั่นเอง
2.6 การใชการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM Advance และ
1 2 call!
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปนอีกหนึ่งองคกรธุรกิจ
โทรคมนาคมสื่อสารไรสายที่มีการสื่อสารกับกลุมลูกคาผานเครือขายสังคมออนไลนทกี่ ําลังเปนที่
นิยมอยูในขณะนี้ ไดแก Facebook โดยมีการสราง facebook fan page ขึ้นตั้งแตวันที่
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27 กรกฎาคม 2552 จนกระทั่งวันที่ 11 มกราคม 2553 มีจํานวนสมาชิกทัง้ สิ้น 30,189 คน
ประกอบดวย facebook fan page 7 fan page ไดแก 1)GSM Advance 2)1 2 call!
3)One-2-Call! ID Showcase 4)บริการเสริม AIS 5)AIS Privilege 6)อุนใจ ชวยได 7)BlackBerry
by AIS ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้ไดทําการวิจัยเฉพาะ facebook fan page ของตราสินคา
ประกอบดวย
1. GSM Advance เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม แบบรายเดือน
2. 1 2 call! เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม แบบเติมเงิน
จุดเริ่มตนของการสราง facebook fan page ของ AIS นั้น มาจากการที่ใหกลุมพนักงาน
ใชเครือขาย facebook เปนชองทางในการสื่อสารกันระหวางเพื่อนรวมงาน และเพื่อนในเครือขาย
โดยใหพนักงานไดโพสตคลิปโฆษณา “สมารทไลฟ” ในแคมเปญรีเฟรชแบรนด ของ GSM
Advance เพือ่ ใหเพื่อนๆ ลองคลิกดู การเริ่มตนจากลุม พนักงานดวยกันเอง ถือวามีพลังเพราะเปน
การสรางใหพนักงานรูสึกปนสวนหนึ่ง และเขาถึงกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวขององคกร
ตัวเอง ซึง่ สามารถสงตอไปยังกลุมลูกคาเปาหมายได เพราะกอนหนานี้เอไอเอสใชสื่อดิจิตอล
มาแลวหลายรูปแบบ ตั้งแตยคุ Web1.0 ทัง้ การซื้อแบนเนอรพื้นทีโ่ ฆษณา ไปจนถึงกลุม บล็อกเกอร
เว็บมาสเตอร เพื่อสื่อสารถึงตราสินคา สินคา และบริการของเอไอเอส
การกาวเขาสูเครือขายสังคมออนไลนประเภท facebook fan page ของ GSM Advance
และ 1 2 call!นั้น เปนสิ่งที่นกั การตลาดและนักประชาสัมพันธการตลาดใหความสนใจซึ่งดูจาก
ตัวเลขสถิติผูใชงานทีเ่ พิ่มมากขึ้น โดยวัตถุประสงคของการสราง facebook fan page ของ GSM
Advance และ 1 2 call! นัน้ นอกจากจะเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว
ตางๆของตราสินคา รวมไปถึงกิจกรรมที่จดั ขึ้น สิ่งสําคัญคือเพื่อใหกลุมลูกคาที่เปนสมาชิกมี
ความรูสึกเปนสวนหนึง่ กับตราสินคา เกิดความผูกพัน และรูสึกวาตราสินคาเขาถึงงายเหมือนเปน
เพื่อนกัน
เพื่อการสรางเครือขายในสังคมออนไลนไปจนถึงการเพิม่ จํานวนของสมาชิกใหมากขึ้นจึงมี
การเชิญชวนกลุมลูกคาใหเขารวมเปนสมาชิกดวยวิธีการดังนี้
1. การเชิญชวนผานกลุม เพื่อนในเครือขายของพนักงาน AIS ดวยคุณลักษณะของเครือขาย
สังคมออนไลน จะเชื่อมโยงกลุมคนที่มีลักษณะ ความชืน่ ชอบ ความสนใจ หรือการดําเนินชีวิตที่
คลายคลึงกันเขาเปนสมาชิกในสังคมออนไลนเดียวกัน โดยเริ่มจากการเชิญชวนพนักงาน แลวตาม
ดวยเชิญชวนกลุมเพื่อนในเครือขายของพนักงาน หากมีตอบตกลงเขารวมเปนสมาชิก facebook
จะแสดงชื่อ fan page ในหนาขอมูลสวนตัว เพื่อใหเพื่อนหรือคนที่สนใจขอเขารวมการเปนสมาชิก
fan page เชื่อมโยงตอกันไป
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2. การเชิญชวนผาน E-mail address จากฐานขอมูลที่ลกู คาใหไวกบั ทางระบบ โดยเมื่อ
ลูกคามีการลงทะเบียนการใชงานเครือขายโทรศัพทเคลือ่ นที่แลวนัน้ จะมีเอกสารเพือ่ ใหลูกคา
กรอกขอมูลตางๆเพื่อเปนหลักฐาน ไดแก ชื่อ ที่อยู E-mail address เปนตน ดังนัน้ ตราสินคาทั้ง
GSM และ 1 2 call! จะมีการสง E-mail เชิญชวนลูกคาใหเขารวมเปนสมาชิก facebook fan
page ที่มีการแบงกลุมลูกคาไวอยางชัดเจนวาเปนระบบรายเดือนหรือเติมเงิน
3. การเชิญชวนผาน website ขององคกร www.ais.co.th และwebsite ของตราสินคา
www.gsmadvance.ais.co.th และwww.12call.ais.co.th โดยในหนาหลักของ website จะมี live
strem (ระบบถายทอดสดดวยตัวเอง) ที่แสดงหนาจอหลักของ facebook fan page ของแตละตรา
สินคา โดยกลุม ลูกคาที่สนใจสามารถคลิกไปตามลิงคทปี่ รากฏและขอเขารวมเปนสมาชิกกับ fan
page ของตราสินคาดังกลาวได
facebook fan page ของ GSM Advance
facebook fan page ของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม แบบราย
เดือนของเอไอเอส โดยขอมูลของ facebook fan page จะเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารเรื่องของ
GSM Advance เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการ โปรโมชั่นการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ สิทธิประโยชน
ต า งๆ กิ จ กรรม การนํ า เสนอบริ ก ารของระบบที่ จ ะช ว ยอํ า นวยความสะดวกกั บ ลู ก ค า ผ า น
facebook fan page รวมไปถึงการพูดคุย แสดงความคิดเห็นในเรื่องบริการของระบบ GSM
Advance มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของสมาชิกบนเครือขายสังคมออนไลน การตอบขอ
สงสัยของผูบริโภคผานระบบออนไลน รวมไปถึงการพูดคุยในเรื่องทั่วๆไป เปนตน โดยปจจุบันมี
จํานวนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลนบน fan page ทั้งหมด 4,122 คน(เดือนมกราคม 2553)
วิธีการของการทําการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM
Advance เริ่มตนจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่น(Application) ซึ่งถือเปนสวนทีท่ ําใหเกิด Consumer
Engagement ที่สุด ซึ่งแอปพลิเคชั่น(Application) facebook fan page ของ GSM Advance
ประกอบดวย
1. รูปภาพสวนตัว (Profile Picture) ที่แสดงรูปภาพของตราสินคา GSM Advance มีขนาด
2×1.5 นิ้ว เปนสวนแรกที่เปนการแนะนําตัวของตราสินคา ทําใหสมาชิกของ facebook fan page
รูวาสินคาดังกลาวคือ เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance โดยจะปรากฏอยูมุมบน
ซายมือของ facebook fan page

60

ภาพที่ 2.1 แอปพลิเคชั่น(Application) รูปภาพสวนตัว (Profile Picture) ของfacebook fan page
ของ GSM Advance

2. กระดานขอความ (Wall Post) เปนสวนที่ตราสินคาจะสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร โปรโมชั่น บริการ และแจงใหทราบถึงกิจกรรมของ GSM Advance ใหสมาชิกของ
facebook fan page ไดรับทราบ จะมีการโพสตขอความวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อไมใหกลุมสมาชิกรูสึก
วาถูกยัดเยียด เรื่องราวที่โพสตจะเปนการแนะนําบริการในลักษณะของเพื่อนบอกกลาวเพื่อน รวม
ไปถึงการพูดคุยในเรื่องทั่วไป หากมีสมาชิกสนใจขอความที่โพสตก็จะเขามาโตตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น นอกจากนี้หากสมาชิกใน facebook fan page มีขอสงสัยหรือปญหาเรื่องการใชงาน
จะมีการตอบขอสงสัยโดยเจาหนาที่ call center ผูเชี่ยวชาญทุก 1 ชั่วโมง หรือแนะนําการ
แกปญหาการใชงานเบื้องตน เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกรูสึกวาอยูใกลชิดกับตราสินคา รวมถึงเปน
ผูชวยเหลือได ทั้งนี้หากประเด็นคําถามเปนเรื่องที่มีความสําคัญหรือเปนประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม จะมีการปรึกษากับเจาหนาที่ประชาสัมพันธเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง ชัดเจนที่สุด
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ภาพที่ 2.2 แอปพลิเคชั่น(Application) กระดานขอความ (Wall Post) ของfacebook fan page ของ
GSM Advance

3. รูปภาพ (Photo Album) เปนการรวบรวมรูปภาพตางๆเกี่ยวกับ GSM Advance ไดแก
รูปภาพสินคา และบริการ กิจกรรมของแคมเปญตางๆ ของรางวัลที่ใหสมาชิกรวมสนุก รูปภาพของ
สมาชิก facebook fan page ที่ไดรับรางวัล นอกจากนี้ยังมีรูปภาพใหสมาชิกไดดาวนโหลด
สัญลักษณแสดงอารมณ (emoticon) ภาพที่เปนพื้นของหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร (wallpaper)
โปรแกรมสําหรับรักษาหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อไมมีการใชงาน (screensaver) ของ
GSM Advance ทั้งนี้สมาชิก facebook fan page สามารถเขาไป comment รูปภาพตางๆใน
อัลบั้มไดเชนกัน
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ภาพที่ 2.3 แอปพลิเคชั่น(Application) รูปภาพ (Photo Album) ของfacebook fan page ของ GSM
Advance

4. การแสดงความคิดเห็น (Comment) ของสมาชิกของ facebook fan page เขามาสนทนา
โตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอสงสัยเกี่ยวกับสินคา และบริการของ GSM Advance โดยทั้งนี้
จะมีเจาหนาที่ call center เขามาตอบขอสงสัยตางๆ รวมถึงการแกปญ
 หาเบื้องตนใหกับลูกคาผู
เปนสมาชิก กิจกรรมดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมสูงสุดของ facebook fan page
โดยจะเปนสวนทีท่ ําใหตราสินคารูเสียงตอบรับจากลูกคาไดดี
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ภาพที่ 2.4 แอปพลิเคชั่น(Application) แสดงความคิดเห็น (Comment) ของfacebook fan page ของ
GSM Advance

5. การชักชวนเพือ่ นในเครือขายเปนสมาชิก (Suggest to Friends)เปนแอปพลิเคชั่น
(Application) ที่เชิญชวน แนะนําใหเพื่อนในเครือขายของสมาชิก facebook fan page ของ GSM
Advance มาสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ GSM Advance

ภาพที่ 2.5 แอปพลิเคชั่น(Application) การชักชวนเพื่อนในเครือขายเปนสมาชิก (Suggest to
Friends)ของfacebook fan page ของ GSM Advance
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6. Fan Page ที่ชนื่ ชอบ (Favorite Page) ที่สามารถนําไปสู facebook fan page อื่นๆได
favorite page ของ GSM Advance จะเปน facebook fan page อืนๆของเอไอเอส ไดแก
1)12 call! 2)บริการเสริม AIS 3)AIS Privilege
7. แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา และบริการ
ของ GSM Advance เพื่อเปนการรับทราบถึงเสียงตอบรับจากลูกคาผูเปนสมาชิกเกี่ยวกับบริการ
ซึ่งจะเปนการตรวจสอบผลของกิจกรรมทางการตลาดของตราสินคา
วาสามารถสรางการรับรู
ใหกับผูบริโภคหรือไม

ภาพที่ 2.6 แอปพลิเคชั่น(Application) แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) ของfacebook fan page ของ
GSM Advance

โดยเมื่อสมาชิกโหวตแลวจะทราบผลโหวตไดทันทีและสามารถประกาศใหเพื่อนรวม
เครือขายไดรับรูและแนะนําใหเพื่อนรวมเครือขายรวมโหวตความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของ GSM
Advance ไดอีกดวย
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8. การเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ (Link) ไปสูเว็บไซตอื่นๆ เชน www.youtube.com
เพื่อใหสมาชิก facebook fan page ไดรวมรับชมโฆษณาของ GSM Advance หรือ การประกาศ
รายชื่อผูโชคดีที่เขามาโพสตขอความไวในแอปพลิเคชั่น(Application) ดังกลาวโดยเขาไปดูรายชื่อ
ไดที่ www.gsmadvance.ais.co.th ได รวมไปถึงเปดโอกาสใหสมาชิกของ facebook fan page
สามารถเขามาโพสตกิจกรรมอื่นๆที่นาสนใจและสามารถลิงคไปสูเว็บไซตนั้นๆไดเชนกัน

ภาพที่ 2.7 แอปพลิเคชั่น(Application) เชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ(Link) ของfacebook fan
page ของ GSM Advance

9. การสนทนา (Facebook Chat) เปนการสนทนาโตตอบกับสมาชิกของ facebook fan
pageของ GSM Advance แบบทันที โดยจะเปนการใหคําปรึกษาในเรื่องของสินคา และบริการ
ของ GSM Advance รวมถึงการสนทนาในเรื่องอื่นๆ ที่เปนที่สนใจของสังคมกับสมาชิก
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10. แบบทดสอบ (Quiz) ใหสมาชิกของ facebook fan page ของ GSM Advance และคน
ทั่ ว ไปที่ ส นใจร ว มเล น แบบทดสอบ โดยมุง เน น ให ผูร ว มเล น แบบทดสอบเกิ ด ความสนุ ก สนาน
มากกวามุงเนนการขายสินคา แตจะมีการสอดแทรกขอมูลของสินคา และบริการที่เปนประโยชนไว
เพียงเล็กนอย ซึ่งแบบทดสอบดังกลาวจะถูกโพสตไวบนหนาแบบทดสอบทั่วไป และหากมีผูสนใจก็
สามารถรวมเลนแบบทดสอบไดทันที
11. เกมส (Game) ที่ใหสมาชิกของ facebook fan page รวมสนุก เชนการรวมตอบคําถาม
เกี่ยวกับลักษณะการใชบริการตางๆ ของ GSM Advance การใหสมาชิกตั้งคําถามเกี่ยวกับสินคา
และบริการของ GSM Advance และหากมีผูสนใจรวมตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นก็จะ
ไดรับรางวัลจากตราสินคา เปนตน
facebook fan page ของ 1 2 call!
facebook fan page ของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเติมเงินของเอไอเอสคือ
12 call! โดยขอมูลของ facebook fan page จะเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารของตราสินคา
บริการ โปรโมชั่นของโทรศัพทเคลื่อนที่ 1 2 call! กิจกรรมที่นาสนใจและเปนประโยชน มีการ
นําเสนอรูปภาพของกิจกรรม และแคมเปญตางๆ ที่ 1 2 call!จัดขึ้น การตอบขอซักถามของสมาชิก
บนเครือขายสังคมออนไลน การแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นทั้งเรื่องของบริการและเรื่อง
ทั่วไป เปนตน โดยปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลนบน fan page ทั้งหมด 3,360
คน(เดือนมกราคม 2553)
วิธีการของการทําการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ 1 2 call!
จะมีเนื้อหา และแอปพลิเคชั่น(Application) ที่มีความทันสมัย สนุกสนานซึ่งตรงกับบุคลิก และ
กลุมเปาหมายของตราสินคา ซึ่งแอปพลิเคชั่น(Application) facebook fan page ของ 1 2 call!
ประกอบดวย
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1. รูปภาพสวนตัว (Profile Picture) ที่แสดงรูปภาพของตราสินคา 1 2 call! มีขนาด
2×1.5 นิ้ว เปนสวนแรกที่เปนการแนะนําตัวของตราสินคา ทําใหสมาชิกของ facebook fan page
รูวาสินคาดังกลาวคือ เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1 2 call! โดยจะปรากฏอยูมุมบนซายมือ
ของ facebook fan page

ภาพที่ 2.8 แอปพลิเคชั่น(Application) รูปภาพสวนตัว (Profile Picture) ของfacebook fan page ของ
1 2 call!
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2. กระดานขอความ (Wall Post) เปนสวนที่ตราสินคาจะสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น บริการ และแจงใหทราบถึงกิจกรรมที่สรางสรรคตางๆของ 1 2 call! ให
สมาชิกของ facebook fan page ไดรับทราบ จะมีการโพสตขอความวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อไมให
สมาชิกเกิดความสับสน เรื่องราวที่โพสตจะเปนการแนะนําสินคา บริการ และกิจกรรมในลักษณะ
ของเพื่อนบอกกลาวเพื่อน เปนเรื่องที่อยูในกระแสนิยมของกลุมวัยรุน เนนไปที่ความสนุกสนาน
และคําพูดงายๆ การพูดคุยในเรื่องทั่วไป หากมีสมาชิกสนใจขอความที่โพสตก็จะเขามาโตตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามขอสงสัยหรือปญหาเรื่องการใชงาน จะมีการตอบขอสงสัยโดย
เจาหนาที่ call center ผูเชี่ยวชาญทุก 1 ชั่วโมง หรือแนะนําการแกปญหาการใชงานเบื้องตน
เชนเดียวกับ facebook fan page ของ GSM Advance เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกรูสึกใกลชิดกับ
ตราสินคา รวมถึงเปนผูชวยเหลือได

ภาพที่ 2.9 แอปพลิเคชั่น(Application) กระดานขอความ (Wall Post) ของfacebook fan page ของ 1
2 call!
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3. รูปภาพ (Photo Album) เปนการรวบรวมรูปภาพตางๆเกี่ยวกับ 1 2 call! ไดแก
รูปภาพแนะนําโปรโมชั่น บริการ และสิทธิพิเศษของลูกคา 1 2 call! รูปภาพของสมาชิก facebook
fan page ที่ไดรับรางวัล และรูปภาพของกิจกรรมตางๆ ที่ 1 2 call! จัดขึ้น เชน กิจกรรม 1 2 call!
ID Showcase ในเดือนตางๆ ที่จัดขึ้นวันศุกรสุดทายของเดือน ณสยามแสควร ซอย3 โดยเปน
รูปภาพบรรยากาศภายในงาน ศิลปนที่มารวมงาน คอนเสิรต และสินคาตางๆ ที่นักเรียน นักศึกษา
รวมกันประดิษฐขึ้น และนํามาขายภายในงาน รวมถึงรูปภาพของบูธ facebook fan page ของ 1
2 call! ที่มีสมาชิกไปรวมกิจกรรมภายในงาน และรูปภาพของผูที่ไดรับรางวัลจากการรวมสนุกกับ
facebook fan page ของ 1 2 call! ทั้งนี้สมาชิก facebook fan page สามารถเขาไป comment
รูปภาพตางๆในอัลบั้มไดเชนกัน

ภาพที่ 2.10 แอปพลิเคชั่น(Application) รูปภาพ (Photo Album) ของfacebook fan page ของ 1 2
call!
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4. การแสดงความคิดเห็น (Comment)ของสมาชิกของ facebook fan page เขามา
สนทนา โตตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอสงสัยเกี่ยวกับสินคา และบริการของ 1 2 call!โดย
ทั้งนี้หากเปนซักถามของสงสัยจะมีเจาหนาที่ call center เขามาตอบคําถามตางๆ รวมถึงการ
แกปญหาเบื้องตนใหกับลูกคาผูเปนสมาชิก กิจกรรมดังกลาวถือเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยม
สูงสุดของ facebook fan page ของ 1 2 call! โดยจะเปนสวนที่ทําใหตราสินคารูเสียงตอบรับ และ
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี

ภาพที่ 2.11 แอปพลิเคชั่น(Application) การแสดงความคิดเห็น (Comment) ของfacebook fan page
ของ 1 2 call!
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5. การชักชวนเพื่อนในเครือขายเปนสมาชิก (Suggest to Friends) เปนแอปพลิเคชั่น
(Application) ที่เชิญชวน แนะนําใหเพื่อนในเครือขายของสมาชิก facebook fan page ของ 12
call! มาสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call!

ภาพที่ 2.12 แอปพลิเคชั่น(Application) การชักชวนเพื่อนในเครือขายเปนสมาชิก (Suggest to
Friends) ของfacebook fan page ของ 1 2 call!

6. Fan Page ที่ชนื่ ชอบ (Favorite Page) Fan Page ที่ชื่นชอบ (Favorite Page) ที่
สามารถนําไปสู facebook fan page อื่นๆได favorite page ของ1 2 call!จะเปน facebook fan
page อืjนๆของเอไอเอส ไดแก 1)GSM Advance 2)บริการเสริม AIS 3)AIS Privilege
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7. แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา
บริการ และโปรโมชั่นของ 1 2 call! เพื่อเปนการรับทราบถึงเสียงตอบรับจากลูกคาผูเปนสมาชิก
เกี่ยวกับบริการ ซึ่งจะเปนการตรวจสอบผลของกิจกรรมทางการตลาดของตราสินคา วาสามารถ
สรางการรับรูใหกับผูบริโภคหรือไม

ภาพที่ 2.13 แอปพลิเคชั่น(Application) แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) ของfacebook fan page ของ
1 2 call!

โดยเมื่อสมาชิก โหวตแลวจะทราบผลโหวตไดทันที และสามารถประกาศใหเ พื่อนรว ม
เครือขายไดรับรูและแนะนําใหเพื่อนรวมเครือขายรวมโหวตความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา บริการ
และโปรโมชั่นของ 1 2 call! ไดอีกดวย
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8. การเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ (Link) เชน รับชมโฆษณาของ 1 2 call!
ที่ www.youtube.com การแนะนําโปรโมชั่นตางๆ ของ 1 2 call! ที่ www.12call.ais.co.th หรือ
การเชิญชวนสมากชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call! ไปรวมสนุกที่บูธ facebook fan
page ในกิจกรรมตางๆ ที่ตราสินคาจัดขึ้น

ภาพที่ 2.14 แอปพลิเคชั่น(Application) การเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ (Link) ของfacebook
fan page ของ 1 2 call!

9. สนทนา (Facebook Chat) เปนการสนทนาโตตอบกับสมาชิกของ facebook fan
Page ของ 1 2 call! โดยจะเปนการใหคําปรึกษาในเรื่องของสินคาบริการ และโปรโมชั่นของ 1 2
call!รวมถึงการสนทนาในเรื่องอื่นๆ ที่เปนที่สนใจของสังคมกับสมาชิก

74

10. กิจกรรม (Event) เปนการเชิญชวนสมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call! ไป
รวมกิจกรรมทางการตลาดทีต่ ราสินคาจัดขึน้ เปนประจํา เชน กิจกรรม HOT ON GROUND By
One-2- Call SHOW CONCERT

ภาพที่ 2.15 แอปพลิเคชั่น(Application) กิจกรรม (Event) HOT ON GROUND By One-2- Call
SHOW CONCERT ของfacebook fan page ของ 1 2 call!
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และ กิจกรรม 1 2 call! ID Showcase เปนตน

ภาพที่ 2.16 แอปพลิเคชั่น(Application) กิจกรรม (Event) 1 2 call! ID Showcase ของfacebook fan
page ของ 1 2 call!

11. เกมส (Game) ที่ใหสมาชิกของ facebook fan page รวมสนุกโดยแบงเปน 2
ลักษณะไดแก 1)การรวมสนุกโดยการตอบคําถามเกี่ยวกับ สินคา บริการ และสิทธิพิเศษตางๆของ
ลูกคา 1 2 call! 2)การใหสมาชิกจาก facebook fan page รวมเลนเกมสบน facebook fan page
และรับของรางวัลจากศิลปนที่เชิญมารวมกิจกรรมทางการตลาดที่ตราสินคาจัดขึ้น ซึ่งเปนการ
เชื่อมโยงสื่อออนไลนมาสูสื่อมวลชน
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12. แบบทดสอบ (Quiz) ใหสมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call! และคนทั่วไป
ที่สนใจรวมเลนแบบทดสอบ โดยมุงเนนใหผูรวมเลนแบบทดสอบเกิดความสนุกสนานมากกวา
มุงเนนการขายสินคา แตจะมีการสอดแทรกขอมูลของสินคา และบริการที่เปนประโยชนไวเพียง
เล็กนอย ซึ่งแบบทดสอบดังกลาวจะถูกโพสตไวบนหนาแบบทดสอบทั่วไป และหากมีผูสนใจก็
สามารถรวมเลนแบบทดสอบไดทันที
แมแอปพลิเคชั่น(Application) ของ facebook fan page ของ GSM Advance และ
facebook fan page ของ 1 2 call! จะมีความใกลเคียงกัน แตเนื่องจากสวนแบงทางการตลาดที่
แตกตาง ลักษณะการใหบริการ และกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน เนื้อหา ขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น
และกิจกรรมจึงมีความแตกตางกัน โดยตราสินคาจะมีการกําหดแนวทางของการสื่อสารของสื่อ
ออนไลนใหมคี วามสอดคลองกับสื่อหลัก
เพื่อใหการสื่อสารการตลาดของตราสินคามีความ
กลมกลืน และเปนหนึง่ เดียวกัน โดยฝายการตลาดจะมีการจัดสรรงบประมาณของแคมเปญตางๆ
5-10% ใหกับการสื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลน การประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook
fan page ของ GSM Advance และ1 2 call! ถือเปนทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถเขาถึงกลุมลูกคาตัว
จริงของตราสินคาไดดี สามารถกระจายขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
การประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ GSM Advance และ 1 2
call! นั้นวัตถุประสงคสําคัญคือการสรางใหลกู คาเกิดการตระหนักรูในตราสินคา การรับรูถึง
คุณภาพที่มีเหนือกวาคูแขง เกิดความรูสึกใกลชิด ผุกพันกับตราสินคา รูสึกวาตราสินคาเปนเหมือน
เพื่อน ที่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดและเมื่อลูกคาเกิดความผูกพันละเปนสวน
หนึง่ กับตราสินคา จะนํามาซึ่งความภักดีตอตราสินคาในที่สุด
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จรัสศรี ปกกัดตัง (2542) ศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร การรับรู และทัศนคติของผูใช
อินเตอรเน็ ตที่มี ตอการประชาสัมพันธผานสื่ออินเทอรเน็ตของหนวยงานภาครัฐ” พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับการใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ เนื่องจากเห็นวามี
ประโยชน ทันสมัย สะดวก และสามารถใหขอมูลไดรวดเร็ว นอกจากนี้ การเปดรับขาวสารเพื่อ
รั บ ทราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต ของหน ว ยงานภาครั ฐ มี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรู และทัศนคติ ที่มีตอการประชาสัมพันธผานสื่ออินเตอรเน็ตของ
หนวยงานภาครัฐ
ศึ กษาเรื่อง “อนาคตของการใชสื่ออินเทอรเ น็ต ทาง
อัญชลี ธรรมวิจ ารณ (2541)
เวิลดไวลดเว็บเพื่อการโฆษณาในประเทศไทย” พบวา อินเทอรเน็ตจะมีบทบาทสําคัญกับการ
สื่อสารการตลาด ดวยตนทุนที่คงที่ แตสามารถสรางสําเนาไดไมจํากัดจํานวน ใหขอมูลไดละเอียด
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มีการสื่อสารสองทางที่โตตอบไดทันที และสามารถรูปริมาณที่แนนอนของกลุมเปาหมาย รวมถึงรู
วากลุมเปาหมายเปนใคร มีความสนใจอะไรเปนพิเศษ
อดิศักดิ์ อนันนับ (2540) ศึกษาเรื่อง “ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย” พบวา อินเทอรเน็ตเปนรุปแบบของสื่อใหมสําหรับการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธในยุคปจจุบัน เนื่องจาก เปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคเปนสวนบุคคล และมีผลตอ
การตัดสินใจโดยตรงของผูบริโภค และสามารถวัดผลการตอบสนองของผูบริโภคไดโดยตรง
พิสุทธิณี บัวทรัพย (2551) ศึกษา “การขยายเครือขายและเสริมสรางอัตลักษณกลุม
วัฒนธรรมยอยปารตี้ดนตรีนอกกระแสผานทางเว็บไซต myspace.com” พบวา กลุมตัวอยางมีการ
ใชพื้นที่ และบริการภายในเว็บไซตสังคมออนไลน myspace.com ในการแสดงความคิดเห็น ใน
การปฏิสัมพันธกับสมาชิกในเครือขาย นํามาซึ่งความรูสึกถึงความเปนกลุมเดียวกัน
อัจฉรา เอ็นซ (2552) ไดทําการศึกษา “พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต” พบวา กลุมผูใช
อินเทอรเน็ตสวนใหญนั้น จะเปนกลุมที่กําลังเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือกลุมผูที่
ทํางานและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยสวนใหญการใชงานนั้นจะออกมาในรูปแบบ
ของการคนควาหาความรูสูงสุด รองลงมาคือการใชเพื่อความบันเทิงและสงอีเมล ซึ่งกลุมผูใชสวน
ใหญจะอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตามเมืองหลักในแตละภูมิภาค
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การใชการสื่อสารแบบไวรัล
ผานทางฟอรเวิรดเมล และผลการตอบสนองของผูรับสาร” พบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
และอีเมล พบวา คนสวนใหญจะเปดอานอีเมลเพียงแคบางฉบับ โดยจะเลือกอานของคนที่รูจักสง
ให และสาเหตุที่ไมเปดอานเพราะขี้เกียจอาน โดยปจจัยดานการเปดหรือไมเปดอานทั้งสองขอเปน
การมองการใชฟอรเวิรดเมลเปนเรื่องสวนตัวมากกวาจะคํานึงถึงเนื้อหา นั่นคือ กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมสงเพราะเปนเรื่องไมมีสาระ นั่นหมายความวา เมื่อตองคํานึงถึงการตองสงตอจะพิจารณา
เรื่องของเนื้อหา แตยังสงใหคนในครอบครัว คนรูจักหรือคนสนิท
อาภา เอราวัณ (2545) ศึกษา “บทบาทของการสื่อสารแบบบอกตอในการตัดสินใจซื้อ”
พบว า การสื่อสารแบบบอกตอมีอิ ทธิพลในดานการสรางความตองการและความสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว และการแพรกระจายขอมูล
ลักษณะบอกตอเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการแบงปนความพึงพอใจใหแกคนรอบขาง
ถือไดวาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีบทบาทกับการประชาสัมพันธ
การตลาดอยางยิ่ง เพราะเปนการสื่อสารที่เขาถึงผูรับสารเปาหมายอยางแทจริง เนื่องจากผูรับสาร
จะเปนผูเลือกที่จะเปดรับขาวสารเรื่องที่ตนเองสนใจดวยตนเอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาของ Aaker D.A. (1991) แนวคิด
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต และแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต มีกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 9 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
- ก า ร เ ป ด รั บ ข า ว ส า ร จ า ก
facebook fan page ของ GSM
Advance
- ก า ร เ ป ด รั บ ข า ว ส า ร จ า ก
facebook fan page ของ 1 2
call!

คุณคาตราสินคา (Brand Equity)
 การรับรูในตราสินคา (Brand
Awareness)
 การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand
Association)
 คุณภาพที่รับรู (Perceived Quality)
 ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน “เฟสบุคแฟนเพ็จ” ของ “GSM
Advance” และ “1 2 call!” กับคุณคาตราสินคา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการวัดตัวแปรเพียง
ครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook
fan page ของ GSM Advance และ 1 2 call! กับคุณคาตราสินคา
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน ประเภท facebook
fan page ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดยแยกเปน GSM Advance
จํานวน 4,122 คน และของ 1 2 call! จํานวน 3,360 คน ไมจํากัดเพศ อายุ วัย พื้นที่อยูอาศัย ณ
เดือน มกราคม 2553 จํานวนรวมทั้งสิ้น 7,482 คน
กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการกําหนด
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2541) ที่ระบุวา กรณีที่ประชากรมี
จํานวน 7,482 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% จํานวนกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมคือ 380 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน โดยแบงเปน
สมาชิกเครือขายสังคมออนไลน ประเภท facebook fan page ของ GSM Advance
จํานวน 200 คน และของ 12cal!l จํานวน 200 คน
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางและการเก็บขอมูล
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะคนที่เปน
สมาชิกเครือขายสังคมออนไลน ประเภท facebook fan page ของ GSM Advance และ
facebook fan page ของ 1 2 call! จากรายชื่อสมาชิก ณ เดือนมกราคม 2553 จากนั้นผูวิจัยสง
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แบบสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail) ไปยังสมาชิกทั้งหมดในชวงเดือนกุมภาพันธ
2553 และรอแบบสอบถามที่สงคืนใหครบถวนตามจํานวนที่กําหนด
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
จากวัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยที่ระบุไวนั้น แสดงใหเห็นตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาความสัมพันธในงานวิจัยชิ้นนี้โดยจําแนกตามสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
ตัวแปรอิสระ คือ

การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance

ตัวแปรตาม

คือ

คุณคาตราสินคา

สมมติฐานขอที่ 2
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
ตัวแปรอิสระ คือ
ตัวแปรตาม

คือ

การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call!
คุณคาตราสินคา

เกณฑการวัดตัวแปร
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา กําหนดวิธีการวัดตัวแปรดังนี้
1. การรับรูตราสินคา
วัดจากการใหกลุมตัวอบยางระบุสัญลักษณของตราสินคา โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
เลือกตราสินคาไดถูกตอง
เลือกตราสินคาไมถูกตอง

ใหคะแนนเปน 1 คะแนน
ใหคะแนนเปน 0 คะแนน
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2. การเชื่อมโยงตราสินคา
คําถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินคา สรางขึ้นโดยผูวิจัยสัมภาษณกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน โดยใชคําถามวา “ เมื่อพูดถึง GSM Advance ทานนึกถึงอะไร “ และ“ เมื่อพูดถึง 1
2 call! ทานนึกถึงอะไร “ จากนั้นนําคําตอบที่ไดมาจัดกลุมคําเปน 3 กลุมคือ ขอความเชิงบวก
ขอความเปนกลาง และขอความเชิงลบ และนําไปใชเปนตัวเลือกในแบบสอบถาม กลุมขอความที่
นํามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินคาในแตละตราสินคามีดังนี้
2.1 GSM Advance
1. คําตอบเชิงบวก ไดแก สัญญาณโทรศัพทมือถือที่มคี ุณภาพ และ ความเทห ดูดี
มีระดับ และทันสมัย
2. คําตอบเปนกลาง ไดแก เครือขายโทรศัพทมือถือ และสีเหลือง
3. คําตอบเชิงลบ ไดแก ราคาโปรโมชั่นแพง และ Call Center ติดตอยาก
2.2 1 2 call!
1. คําตอบเชิงบวก ไดแก ความอิสระ สนุกสนาน สดใส และระบบโทรศัพทที่งา ย
และประหยัด
2. คําตอบเปนกลาง ไดแก โทรศัพทมือถือแบบเติมเงิน และวัยรุน
3. คําตอบเชิงลบ ไดแก ราคาโปรโมชั่นแพง และSMSโฆษณาและประชาสัมพันธมากไป
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนคือ 0, 1 และ -1 ดังนี้
คําตอบเชิงบวก

=

1

คะแนน

คําตอบเปนกลาง

=

0

คะแนน

คําตอบเชิงลบ

=

-1

คะแนน
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3. คุณภาพที่รับรู
ความรูเกี่ยวกับคุณภาพที่รับรูของตราสินคา โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
มีคุณภาพมากที่สุด
= 5 คะแนน
มีคุณภาพมาก
= 4 คะแนน
มีคุณภาพปลานกลาง
= 3 คะแนน
มีคุณภาพนอย
= 2 คะแนน
มีคุณภาพนอยมาก
= 1 คะแนน
โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพตราสินคาในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพตราสินคาในระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพตราสินคาในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพตราสินคาในระดับนอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพตราสินคาในระดับนอยที่สุด
4. ความภักดีตอตราสินคา
ความภักดีตอตราสินคา ในการใชบริการ ดังนี้
ไมใช
1

ใชแนนอน
2

3

4

5

การแนะนํา บอกตอ ดังนี้
ไมแนะนํา
1

แนะนําอยางแนนอน
2

3

4

5

83
โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความภักดีในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความภักดีในระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความภักดีในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความภักดีในระดับนอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีความภักดีในระดับนอยที่สุด
5. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ทุกวัน
= 5 คะแนน
สัปดาหละ 5-6 ครั้ง
= 4 คะแนน
สัปดาหละ 2-4 ครั้ง
= 3 คะแนน
สัปดาหละ 1 ครั้ง
= 2 คะแนน
เดือนละ 1 ครั้ง
= 1 คะแนน
โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีการเปดรับในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีการเปดรับในระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีการเปดรับในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีการเปดรับในระดับนอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีการเปดรับในระดับนอยที่สุด
เกณฑการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธดวย
คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 2 ผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณาระดับความสัมพันธ
ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2531: 153)
-

คา R มีคา 0.80 ขึ้นไป

=

มีความสัมพันธในระดับสูงมาก

-

คา R มีคา 0.61 – 0.80

=

มีความสัมพันธในระดับสูง
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-

คา R มีคา 0.41 – 0.60

=

มีความสัมพันธในระดับปานกลาง

-

คา R มีคา 0.21 – 0.40

=

มีความสัมพันธในระดับต่ํา

-

คา R มีคาต่ํากวา 0.20

=

มีความสัมพันธในระดับต่ํามาก

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เลือกมาศึกษา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองจากขอมูลการคนควา การสัมภาษณแหลงขอมูล ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําเครือขายออนไลนดังกลาว และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผูวิจัยมากอน
หนานี้ โดยมีการแบงแบบสอบถามแยกเปน 2 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามสําหรับสมาชิก facebook fan page ของ GSM Advance
สวนที่ 1

คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุการศึกษา อาชีพ
รายไดของผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่ 2

คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร และการสมัครเปนสมาชิก facebook
fan page และการใชงาน ของ GSM Advance

สวนที่ 3

คําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา

2. แบบสอบถามสําหรับสมาชิก facebook fan page ของ 1 2 call!
สวนที่ 1

คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุการศึกษา อาชีพ
รายไดของผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่ 2

คําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร และการสมัครเปนสมาชิก facebook
fan page และการใชงาน ของ 1 2 call!

สวนที่ 3

คําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
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การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบหาความถูกตอง (Validity) และความ
เที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามที่เรียบ
เรียงแลวใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา (Wording) คือ คุณวราลี จิรชัยศรี ผูจัดการแผนกประชาสัมพันธการตลาด
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน)
2. ทดสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล กับกลุม
ตัวอยางของ GSM Advance จํานวน 30 คน และ 1 2 call! จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความ
เที่ยงตรงของคะแนนแบบประมาณคาของ Likert 5 Scale โดยใชวิธีการหาความนาเชื่อถือจาก
สูตรสัมประสิทธอัลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach (อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห : 2541)
ดังนี้

เมื่อ

α

=

k 1   V I
k  1  VT

α
K
VI
VT

=
=
=
=

คาความนาเชื่อถือได
จํานวนขอ
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ





จากการตรวจสอบไดคาความเที่ยงตรง (Reliability) ของเครื่องมือ มีดังนี้
คุณภาพที่รับรูของ facebook fan page ของ GSM Advance

α = 0.845

คุณภาพที่รับรูของ facebook fan page ของ 1 2 call!

α = 0.843

ความภักดีตอตราสินคาของ facebook fan page ของ GSM Advance

α = 0.890

ความภักดีตอตราสินคาของ facebook fan page ของ 1 2 call!

α = 0.837
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูล ลงรหัสแลวนํามาประมวลผลดวย
โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ( Statistical Package for the Social Sciences:
SPSS) เพื่อคํานวณคาสถิติตางๆ ที่ใชในการวิจัย จากนั้นจึงจัดทําตารางวิเคราะหขอมูลแปล
ความหมายที่ไดจากการประมวลผล ทํารายงานการวิจัยและสรุปผลการวิจัยโดยมีการแบงการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติออกเปน 2 ประเภท
1. วิเคราะหเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชความถี่ รอยละ
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และนํ า เสนอข อ มู ล ในรู ป แบบตารางเพื่ อ อธิ บ ายข อ มู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง การสมัครเปน
สมาชิกและการใชงาน การรับรูตราสินคา การเชื่อมโยงตราสินคา คุณภาพที่รับรูและการ
ภักดีตอตราสินคา
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่
1 และขอที่2 โดยวิธี คาสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธของเพียรสัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง เรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน “เฟสบุคแฟนเพ็จ” ของ
“GSM Advance” และ “1 2 call!” กับคุณคาตราสินคา” เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทั้งเพศชายและหญิง ผูที่
เปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน ประเภท facebook fan page ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน โดยแบงเปนประเภท facebook fan page ของ GSM
Advance จํานวน 200 คน และของ 12cal!l จํานวน 200 คนโดยผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ facebook fan page ของ GSM Advance
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
1.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
1.3 คุณคาตราสินคา
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ facebook fan page ของ12cal!l
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
1.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
1.3 คุณคาตราสินคา
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
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ผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1

ขอมูลเกี่ยวกับ facebook fan page ของ GSM Advance
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร

ตารางที่ 1

แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ : facebook fan page
ของ GSM Advance
เพศ

จํานวน

รอยละ

หญิง

114

57.0

ชาย

86

43.0

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มีมากที่สุด คือ เพศหญิง คิดเปนรอยละ
57.0 รองลงมา ไดแก เพศชาย คิดเปนรอยละ 43.0
ตารางที่ 2

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ : facebook fan
page ของ GSM Advance
อายุ

จํานวน

รอยละ

18 - 22 ป
23 – 27 ป
28 – 32 ป
33 – 37 ป
38 – 42 ป
43 – 50 ป

41
53
68
21
7
10

20.5
26.5
34.0
10.5
3.5
5.0

รวม

200

100.0
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จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 28 – 32 ป มีมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 23 – 27 ป คิดเปนรอยละ 26.5 และอายุระหวาง
18 – 22 ป คิดเปนรอยละ 20.5 อายุระหวาง 33 – 37 ป คิดเปน รอยละ 10.5 อายุระหวาง 43 – 50
ป คิดเปน รอยละ 5.0 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 38 – 42 ป มีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 3.5

ตารางที่ 3

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา :
facebook fan page ของ GSM Advance

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน

รอยละ

1
7
10
139
43

0.5
3.5
5.0
69.5
21.5

200

100.0

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 69.5 รองลงมา ไดแกการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 21.5 และ
การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 5.0 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 3.5 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.5
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ตารางที่ 4

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ : facebook
fan page ของ GSM Advance
อาชีพ

จํานวน

รอยละ

พนักงานบริษทั เอกชน
นักเรียน นักศึกษา
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
ทํางานอิสระ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
วางงาน
อื่น ๆ

87
45
24
16
14
11
3

43.5
22.5
12.0
8.0
7.0
5.5
1.5

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 43.5 รองลงมา ไดแก อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 22.5 และอาชีพขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 12.00 อาชีพทํางานอิสระ คิดเปนรอยละ 8.0 อาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 7.0 วางงานคิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ และกลุมตัวอยางอาชีพอื่น ๆ มี
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.5
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ตารางที่ 5

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
: facebook fan page ของ GSM Advance
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึน้ ไป

19
39
59
41
15
27

9.5
19.5
29.5
20.5
7.5
13.5

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมา ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาทบาท
คิดเปนรอยละ 20.5 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.5 รายได
เฉลี่ยตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 13.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท
คิดเปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท
มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7.5
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1.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
ตารางที่ 6

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามความถี่ในการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance
ระดับความถี่ในการเปดรับขาวสาร

การเปดรับขาวสารจาก
facebook fan page
ของ GSM Advance

มากที่สุด
(ทุกวัน)

มาก
(สัปดาห
ละ 5-6
ครั้ง)

ปานกลาง
(สัปดาห
ละ 2-4
ครั้ง)

นอย
(สัปดาห
ละ 1ครั้ง)

82
(41.0)

35
(17.5)

42
(21.0)

23
(11.5)

นอยที่สุด
X
(เดือนละ
1 ครั้ง)

18
(9.0)

3.70

S.D.

แปลผล

1.35

มาก

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ
GSM Advance อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70
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ตารางที่ 7

แสดงจํ า นวน และร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามการสมั ค รเป น
สมาชิกของ facebook fan page ของ GSM Advance

การสมัครสมาชิกของ facebook fan page
ของ GSM Advance
1 เดือนที่ผา นมา
3 เดือนที่ผา นมา
6 เดือนที่ผา นมา
รวม

จํานวน

รอยละ

95
85
20

47.5
42.5
10.0

200

100.0

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page
ของ GSM Advance เปนระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมามากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา
ไดแก เปนระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 42.5 และเปนระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 10.0

ตารางที่ 8

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจัก facebook
fan page ของ GSM Advance

การรูจกั facebook fan page ของ GSM Advance
คนรูจักแนะนํา
รูจักผานเว็บไซต www.gsmadvance.ais.co.th
อีเมลแนะนําจาก facebook fan page ของ GSM Advance
อื่น ๆ

รวม

จํานวน

รอยละ

93
51
49
7

46.5
25.5
24.5
3.5

200

100.0

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางรูจัก facebook fan page ของ GSM
Advance จากคนรูจักแนะนํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา ไดแก รูจักผานเว็บไซต
www.gsmadvance.ais.co.th คิดเปนรอยละ 25.5 รูจักจากอีเมลแนะนําจาก facebook fan
page ของ GSM Advance คิดเปนรอยละ 24.5 และรูจักจากอื่น ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.5
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ตารางที่ 9

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชงาน
facebook fan page ของ GSM Advance

การใชงาน facebook fan page ของ GSM Advance
ดูขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ
ดูขอมูลบริการตาง ๆ
อานขาวสาร GSM Advance
ดูรูปกิจกรรม
ดูรูปภาพ
แสดงความคิดเห็นบน Wall Post
ซักถามขอสงสัย
ใชบริการ facebook chat
เลนเกมส
รองเรียน การใหบริการ
แสดงความคิดเห็น Wall Photo
หาเพื่อนใหม
ดาวนโหลด emoticon/ wallpaper/ screensaver
แสดงความคิดเห็นในอัลบัม้ รูปภาพ
ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll)
ดูคลิปวีดีโอ
เลนแบบทดสอบ (Quiz)

จํานวน

รอยละ

121
112
92
58
42
33
33
23
23
21
20
19
17
13
11
10
10

60.5
56.0
46.0
29.0
21.0
16.5
16.5
11.5
11.5
10.5
10.5
9.5
8.5
6.5
5.5
5.0
5.0

จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางใช facebook fan page ของ GSM
Advance เพื่อใชงานดานดูขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมา ไดแก
ดูขอมูลบริการตาง ๆ คิดเปนรอยละ 56.0 และเพื่อดูคลิปวีดีโอ เลนแบบทดสอบ (Quiz) ใชงาน
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.0 เทากัน
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่เขาชม
facebook fan page ของ GSM Advance
ชวงเวลาที่เขาชม facebook fan page ของ
GSM Advance
ชวงเวลา 06.01 – 12.00
ชวงเวลา 12.01 – 16.00
ชวงเวลา 16.01 – 20.00
ชวงเวลา 20.01 – 24.00
ชวงเวลา 24.01 – 06.00
รวม

จํานวน

รอยละ

12
43
41
92
12

6.0
21.5
20.5
46.0
6.0

200

100.0

จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM
Advance ในชวงเวลา 20.01 – 24.00 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมา ไดแก เขาชมใน
ชวงเวลา 12.01 – 16.00 คิดเปนรอยละ 21.5 เขาชมชวงเวลา 16.01 – 20.00 คิดเปนรอยละ 20.5
เขาชมชวงเวลาชวงเวลา 06.01 – 12.00 และชวงเวลา 24.01 – 06.00 คิดเปนรอยละ 6.0 เทากัน
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่เขาชม
facebook fan page ของ GSM Advance
ระยะเวลาทีเ่ ขาชม facebook fan page ของ
GSM Advance
นอยกวา 30 นาที
มากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชัว่ โมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง
รวม

จํานวน

รอยละ

143
55
2

71.5
27.5
1.0

200

100.0

จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM
Advance ตอครั้งใชเวลานอยกวา 30 นาที มากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.5 รองลงมา ไดแก เขาชม
ตอครั้งใชเวลามากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 27.5 และเขาชมตอครั้ง
มากกวา 1 ชั่วโมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 1.0

ตารางที่ 12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ ที่เขาชม
facebook fan page ของ GSM Advance

สถานที่ ที่เขาชม facebook fan page ของ GSM Advance
บาน
ที่ทาํ งาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

รอยละ

120
69
11

60.0
34.5
5.5

200

100.0

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM
Advance จากบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา ไดแก เขาชมจากที่ทํางานคิดเปน
รอยละ 34.5 และจากอื่น ๆ คือ ผานทางโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 5.5
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1.3 คุณคาตราสินคาของ facebook fan page ของ GSM Advance
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการรับรูตราสินคา ของ facebook fan page ของ GSM Advance
รับรูถูกตอง
1

ไมถูกตอง
0

X

S.D.

170

30

0.85

0.36

(85.0)

(15.0)

การรับรูตราสินคาของ facebook fan
page ของ GSM Advance

จากตารางที่ 13 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารรั บ รู ต ราสิ น ค า ที่ ถู ก ต อ ง คิ ด เป น
รอยละ 85.0 และกลุมตัวอยางรับรูตราสินคาไมถูกตอง คิดเปนรอยละ 15.0 มีคาเฉลี่ย 0.85

ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการเชื่อมโยงตราสินคา ของ facebook fan page ของ GSM Advance

การเชื่อมโยงตราสินคาของ
facebook fan page ของ GSM
Advance

เชิงบวก

ปานกลาง

เชิงลบ

X

S.D.

113
(56.5)

66
(33.0)

21
(10.5)

0.46

0.68

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางมีการเชื่อมโยงตราสินคาในเชิงบวก
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานคุณภาพที่รับรูของตราสินคา ของ facebook fan page ของ GSM Advance

คุณภาพที่รับรู
เครือขายสัญญาณโทรศัพท
ครอบคลุมทั่วประเทศ
สัญญาณโทรศัพทชัดเจน
มีเทคโนโลยีทันสมัย
พนักงานบริการลูกคาดวย
อัธยาศัยดี
มีบริการเสริมหลากหลาย
ใหบริการหลังการขายที่ดี
พนักงานบริการลูกคามี
ความรู ความเชี่ยวชาญ
มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
จากเครือขาย EDGE/GPRS
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตอเนื่องไมหลุดงาย

ระดับคุณภาพที่รับรูของ
GSM Advance
มาก
ที่สุด

X

S.D.

แปลผล

3
(1.5)

4.46

0.59

มากที่สุด

4.32

0.62

มากที่สุด

4.12

0.71

มาก

4.03

0.80

มาก

4.00

0.73

มาก

3.95

0.78

มาก

3.93

0.76

มาก

6
(3.0)

-

3.88

0.73

มาก

18
(9.0)
9
(4.5)

4
(2.0)
6
(3.0)

3.62

0.90

มาก

3.55

0.84

มาก

3.98

0.49

มาก

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

101
(50.5)
80
(40.0)
63
(31.5)
60
(30.0)
50
(25.0)
49
(24.5)
42
(21.0)

89
(44.5)
104
(52.0)
98
(49.0)
92
(46.0)
103
(51.5)
98
(49.0)
108
(54.0)

10
(5.0)
16
(8.0)
39
(19.5)
42
(21.0)
44
(22.0)
46
(23.0)
47
(23.5)

6
(3.0)
3
(1.5)
7
(3.5)
-

36
(18.0)

109
(54.5)

49
(24.5)

27
(13.5)
19
(9.5)

95
(47.5)
92
(46.0)

56
(28.0)
74
(37.0)

คุณภาพที่รับรูโดยรวม
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จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพที่รับรูโดยรวมอยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพ
ที่รับรูดานเครือขายสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทั่วประเทศ และเครือขายสัญญาณโทรศัพ ท
ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการภักดีตอตราสินคา ของ facebook fan page ของ GSM Advance

ความภักดีตอตราสินคา
X

S.D.

แปลผล

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ทานจะใชบริการ GSM
Advance หรือไม

66
(33.0)

89
(44.5)

18
(9.0)

12
(6.0)

15
(7.5)

3.90

1.15

มาก

ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือ
คนรูจักใช GSM Advance
หรือไม

61
(30.5)

72
(36.0)

26
(13.0)

21
(10.5)

20
(10.0)

3.67

1.29

มาก

3.78

1.12

มาก

ความภักดีตอตราสินคาโดยรวม

จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตั วอยางมีความภักดีตอตราสินค าโดยรวมอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดานคุณคา
ตราสินคา ของ facebook fan page ของ GSM Advance
X

S.D.

การรับรูตราสินคา

0.85

0.36

การเชื่อมโยงตราสินคา

0.46

0.68

คุณภาพที่รับรู

3.98

0.49

การภักดีตอตราสินคา

3.78

1.12

9.07

1.90

การรับรูตราสินคา

คุณคาตราสินคา

จากตารางที่ 17 พบวากลุมตัวอยางรับรูคุณคาตอตราสินคา มีคาเฉลีย่ เทากับ 9.07

ตอนที่ 2

ขอมูลเกี่ยวกับ facebook fan page ของ 1 2 call!
2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ : facebook fan page
ของ 1 2 call!
เพศ

จํานวน

รอยละ

หญิง

111

55.5

ชาย

89

44.5

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางที่มีมากที่สุด คือ เพศหญิง คิดเปนรอยละ
55.5 รองลงมา ไดแก เพศชาย คิดเปนรอยละ 44.5
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ : facebook
fan page ของ 1 2 call!
อายุ
18 - 22 ป
23 – 27 ป
28 – 32 ป
33 – 37 ป
38 – 42 ป
43 – 50 ป

จํานวน
105
47
24
15
8
1

รอยละ
52.5
23.5
12.0
7.5
4.0
0.5

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18 – 22 ป มีมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 23 – 27 ป คิดเปนรอยละ 23.5 และอายุระหวาง
28 – 32 ป คิดเปนรอยละ 12.0 อายุระหวาง 33 – 37 ป คิดเปนรอยละ 7.5 อายุระหวาง 38 – 42
ป คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 43 – 50 ป มีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 3.5
ตารางที่ 20 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา :
facebook fan page ของ 1 2 call!
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน

รอยละ

1
24
23
136
16

0.5
12.0
11.5
68.0
8.0

200

100.0
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จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิด
เปนรอยละ 68.0 รองลงมา ไดแก การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 12.0
และการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. คิดเปนรอยละ 11.5 การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 8.0 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.5
ตารางที่ 21

แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ : facebook
fan page ของ 1 2 call!
อาชีพ

จํานวน

รอยละ

นักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษทั เอกชน
ทํางานอิสระ
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
วางงาน
อื่น ๆ

107
39
17
16
10
8
3

53.5
19.5
8.5
8.0
5.0
4.0
1.5

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 21 พบวา กลุมตัวอยางมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 53.5 รองลงมา ไดแก อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 19.5 และอาชีพทํางาน
อิสระคิดเปนรอยละ 8.5 อาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 8.0 อาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว คิดเปนรอยละ 5.0 วางงานคิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ และกลุมตัวอยางอาชีพอื่น ๆ มี
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.5
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
: facebook fan page ของ 1 2 call!
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน

จํานวน

รอยละ

ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึน้ ไป

69
61
36
18
6
10

34.5
30.5
18.0
9.0
3.0
5.0

รวม

200

100.0

จากตารางที่ 22 พบวา กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมา ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท บาท
คิดเปนรอยละ 30.5 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 18.0 รายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท
มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.0
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2.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
ตารางที่ 23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามความถี่ในการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call!
ระดับความถี่ในการเปดรับขาวสาร
มากที่สุด
(ทุกวัน)

การเปดรับขาวสารจาก
facebook fan page
ของ 1 2 call!

11
(5.5)

มาก

ปานกลาง

นอย

(สัปดาหละ (สัปดาหละ (สัปดาหละ
5-6ครั้ง)
2-4 ครั้ง)
1ครั้ง)

14
(7.0)

35
(17.5)

25
(12.5)

นอยที่สุด

X

S.D.

แปลผล

1.91

1.23

นอย

(เดือนละ
1 ครั้ง)

115
(57.5)

จากตารางที่ 23 พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call! อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.91

ตารางที่ 24 แสดงจํ า นวน และร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนกตามการสมั ค รเป น
สมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call!
การสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page
ของ 1 2 call!
1 เดือนที่ผานมา
3 เดือนที่ผา นมา
6 เดือนที่ผา นมา
รวม

จํานวน

รอยละ

130
53
17

65.0
26.5
8.5

200

100.0

จากตารางที่ 24 พบวา กลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page
ของ 1 2 call! เปนระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมามากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา ไดแก เปน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 26.5 และเปนระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมานอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 8.5
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจัก facebook
fan page ของ 1 2 call!
การรูจกั facebook fan page ของ 1 2 call!
คนรูจักแนะนํา
อีเมลแนะนําจาก facebook fan page ของ 1 2 call!
รูจักผานเว็บไซต www.12call.ais.co.th
อื่น ๆ

รวม

จํานวน

รอยละ

84
65
44
7

42.0
32.5
22.0
3.5

200

100.0

จากตารางที่ 25 พบวา กลุมตัวอยางรูจัก facebook fan page ของ 12 Call! จาก
คนรูจักแนะนํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา ไดแก รูจักจากอีเมลแนะนําจาก facebook
fan page ของ 12 Call! คิดเปนรอยละ 32.5 และรูจักผานเว็บไซต www.12call.ais.co.th คิดเปน
รอยละ 22.0 และรูจักจากอื่น ๆ นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.5
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ตารางที่ 26 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการใชงาน
facebook fan page ของ 1 2 call!

การใช facebook fan page ของ 1 2 call!
ดูขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ
อานขาวสาร 1 2 call!
ดูขอมูลบริการตาง ๆ
ดูรูปกิจกรรม
ดูรูปภาพ
เลนแบบทดสอบ (Quiz)
แสดงความคิดเห็นบน Wall Post
เลนเกมส
ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll)
ซักถามขอสงสัย
ใชบริการ facebook chat
หาเพื่อนใหม
แสดงความคิดเห็นในอัลบัม้ รูปภาพ
ดูคลิปวีดีโอ
ดาวนโหลด emoticon/ wallpaper/ screensaver
แสดงความคิดเห็น Wall Photo
รองเรียน การใหบริการ

จํานวน

รอยละ

130
96
89
46
32
30
27
26
23
19
19
18
17
11
11
10
9

65.0
48.0
44.5
23.0
16.0
15.0
13.5
13.0
11.5
9.5
9.5
9.0
8.5
5.5
5.5
5.0
4.5

จากตารางที่ 26 พบวา กลุมตัวอยางใช facebook fan page ของ 1 2 call! เพื่อ
ใชงานดานดูขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา ไดแก อานขาวสาร 1
2 call! คิดเปนรอยละ 48.0 และรองเรียนการใหบริการ ใชงานนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4.5
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ตารางที่ 27 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่เขาชม
facebook fan page ของ 1 2 call!

ชวงเวลาที่เขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
ชวงเวลา 06.01 – 12.00
ชวงเวลา 12.01 – 16.00
ชวงเวลา 16.01 – 20.00
ชวงเวลา 20.01 – 24.00
ชวงเวลา 24.01 – 06.00
รวม

จํานวน

รอยละ

15
35
37
95
18

7.5
17.5
18.5
47.5
9.0

200

100.0

จากตารางที่ 27 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
ในชวงเวลา 20.01 – 24.00 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา ไดแก เขาชมในชวงเวลา
16.01 – 20.00 คิดเปนรอยละ 18.5 เขาชมชวงเวลา 12.01 – 16.00 คิดเปนรอยละ17.5 เขาชมใน
ชวงเวลา 24.01 – 06.00 คิดเปนรอยละ 9.0 และเขาชมชวงเวลาชวงเวลา 06.01 – 12.00 นอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 7.5
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่เขาชม
facebook fan page ของ 1 2 call!

ระยะเวลาทีเ่ ขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
นอยกวา 30 นาที
มากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชัว่ โมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง
มากกวา 2 ชัว่ โมง แตไมถึง 3 ชั่วโมง
3 - 4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

144
46
5
1
3
1

72.0
23.0
2.5
0.5
1.5
0.5

200

100.0

จากตารางที่ 28 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
ตอครั้งใชเวลานอยกวา 30 นาที มากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมา ไดแก เขาชมตอครั้งใช
เวลามากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 23.0 เขาชมตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง แต
ไมถึง 2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 2.5 เขาชมตอครั้งมากกวา 2 ชั่วโมง แตไมถึง 3 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 1.5 เขาชมตอครั้ง 3 - 4 ชั่วโมง และเขาชมตอครั้งมากกวา 4 ชั่วโมงขึ้น คิดเปนรอยละ 0.5
เทากัน
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ตารางที่ 29 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานทีท่ ี่เขาชม
facebook fan page ของ 1 2 call!

สถานทีท่ ี่เขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
บาน
ที่ทาํ งาน
สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ
จุดบริการ WiFi สาธารณะ
รานใหบริการอินเทอรเน็ต
รวม

จํานวน

รอยละ

129
58
7
3
2
1

64.5
29.0
3.5
1.5
1.0
0.5

200

100.0

จากตารางที่ 29 พบวา กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call!
จากบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมา ไดแก จากที่ทํางานคิดเปนรอยละ 29.0 จาก
สถาบันการศึกษา คิดเปนรอยละ 3.5 จากอื่น ๆ คือ ผานทางโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 1.5
จากจุดบริการ WiFi สาธารณะ คิดเปนรอยละ 1.0 และรานใหบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ
0.5 ตามลําดับ
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2.3 คุณคาตราสินคา
ตารางที่ 30 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการรับรูตราสินคา ของ facebook fan page ของ 1 2 call!

รับรูถูกตอง
1

ไมถูกตอง
0

93
(46.5)

107
(53.5)

การรับรูตราสินคาของ facebook fan
page ของ 1 2 call!

X

S.D.

0.47

0.50

จากตารางที่ 30 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารรั บ รู ต ราสิ น ค า ที่ ถู ก ต อ ง คิ ด เป น
รอยละ 46.5 และกลุมตัวอยางรับรูตราสินคาไมถูกตอง คิดเปนรอยละ 53.5 มีคาเฉลี่ย 0.47

ตารางที่ 31 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการเชื่อมโยงตราสินคา ของ facebook fan page ของ 12 Call!

การเชื่อมโยงตราสินคาของ
facebook fan page ของ 1 2 call!

เชิงบวก

ปานกลาง

เชิงลบ

X

S.D.

75
(37.5)

86
(43.0)

39
(19.5)

0.18

0.74

จากตารางที่ 31 พบวา กลุมตัวอยางมีการเชื่อมโยงตราสินคาเชิงบวก
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ตารางที่ 32 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานคุณภาพที่รับรูของตราสินคา ของ facebook fan page ของ 1 2 call!
ระดับคุณภาพที่รับรูของ 1 2 Call!
คุณภาพที่รับรู
เครือขายสัญญาณโทรศัพท
ครอบคลุมทั่วประเทศ
สัญญาณโทรศัพทชัดเจน
มีหนวยเติมเงินครอบคลุมทุก
พื้นที่
ใหบริการเสริมหลากหลาย
มีเทคโนโลยีทันสมัย
พนักงานบริการลูกคามี
ความรู ความเชี่ยวชาญ
ใหบริการหลังการขายที่ดี
มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
จากเครือขาย EDGE/GPRS
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตอเนื่องไมหลุดงาย

มาก
ที่สุด

X

S.D.

แปลผล

1
(0.5)
2
(1.0)
3
(1.5)
4
(2.0)

4.45

0.65

มากที่สุด

4.34

0.68

มากที่สุด

3.99

0.80

มาก

3.87

0.82

มาก

3.77

0..78

มาก

3.76

0.83

มาก

3.57

0.88

มาก

15
(7.5)

3
(1.5)

3.48

0.84

ปานกลาง

20
(10.0)
21
(10.5)

7
(3.5)
10
(5.0)

3.33

0.91

ปานกลาง

3.31

0..98 ปานกลาง

3.78

0.55

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

105
(52.5)
90
(45.0)
53
(26.5)
39
(19.5)
31
(15.5)
37
(18.5)
29
(14.5)

80
(40.5)
89
(44.5)
101
(50.5)
109
(54.5)
102
(51.0)
87
(43.5)
75
(37.5)

14
(7.0)
20
(10.0)
38
(19.0)
40
(20.0)
56
(28.0)
69
(34.5)
81
(40.5)

1
(0.5)
1
(0.5)
7
(3.5)
10
(5.0)
11
(5.5)
4
(2.0)
11
(5.5)

22
(11.0)

72
(36.0)

88
(44.0)

20
(10.0)
24
(12.0)

60
(30.0)
55
(27.5)

93
(46.5)
90
(45.0)

คุณภาพที่รับรูโดยรวม

มาก

112

จากตารางที่ 32 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพทีร่ ับรูโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.78 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพ
ที่รับรูดานเครือขายสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทั่วประเทศ และเครือขายสัญญาณโทรศัพท
ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด และมีการรับรูคุณภาพดาน มีบริการอินเทอรเน็ตไรสายจากเครือขาย
EDGE/GPRS ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง และการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตตอเนื่องไมหลุดงาย อยูในระดับปานกลาง

ตารางที่ 33 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ดานการภักดีตอตราสินคา ของ facebook fan page ของ 1 2 call!

ความภักดีตอตราสินคา
มาก
ที่สุด
ทานจะใชบริการ 1 2 call!
หรือไม
ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือ
คนรูจักใช 1 2 call! หรือไม

X

S.D.

แปลผล

13
(6.5)

3.57

1.22

มาก

20
(10.0)

3.42

1.17

ปานกลาง

3.49

1.04

ปานกลาง

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

52
(26.0)

68
(34.0)

35
(17.5)

32
(16.0)

61
(30.5)

72
(36.0)

26
(13.0)

21
(10.5)

ความภักดีตอตราสินคาโดยรวม

จากตารางที่ 33 พบวา กลุมตั วอยางมีความภักดีตอตราสินค าโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ความภักดีตอตรา
สินคาดานการใชบริการ 1 2 call! อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57
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ตารางที่ 34 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดานคุณคา
ตราสินคา ของ facebook fan page ของ 1 2 call!
การรับรูตราสินคา

X

S.D.

การรับรูตราสินคา

0.47

0.50

การเชื่อมโยงตราสินคา

0.18

0.74

คุณภาพที่รับรู

3.78

0.55

การภักดีตอตราสินคา

3.49

1.04

7.92

1.90

คุณคาตราสินคา

จากตารางที่ 34 พบวา กลุมตัวอยางรับรูคุณคาตอตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.92
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
สมมุติฐานที่ 1

การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
ประกอบดวยสมมติฐานยอย 5 ขอ ไดแก
1. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา
2. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา
3. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรู
4. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา
5. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
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ตารางที่ 35 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตรา
สินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ GSM Advance
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคา

0.136

0.055

ไมมีความสัมพันธ

จากตารางที่ 35 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance ไมมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐาน
ตารางที่ 36 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยง
ตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ GSM Advance
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคา

0.162*

0.022

ระดับต่ํามาก

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 36 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาว
เปนความสัมพันธในระดับต่ํามาก
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ตารางที่ 37 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรู
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ GSM Advance
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานคุณภาพที่รับรู

0.172*

0.015

ระดับต่ํามาก

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 37 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํามาก
ตารางที่ 38 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอ
ตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ GSM Advance
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาความภักดีตอตราสินคา

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.324**

0.000

ระดับต่ํา
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จากตารางที่ 38 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาว
เปนความสัมพันธในระดับต่ํา
ตารางที่ 39 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ GSM Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ GSM Advance
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคา

0.319**

0.000

ระดับต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 39 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM
Advance มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตาม
สมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
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สมมุติฐานที่ 2

การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคา
ประกอบดวยสมมติฐานยอย 5 ขอ ไดแก
1. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา
2. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา
3. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรู
4. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา
5. การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา

ตารางที่ 40 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการรับรูตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call!
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคา

0.121

0.088

ไมมีความสัมพันธ

จากตารางที่ 40 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2
call! ไมมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคา ไมเปนไปตามสมมุติฐาน
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ตารางที่ 41 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตรา
สินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคา

0.113

0.111

ไมมีความสัมพันธ

จากตารางที่ 41 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2
call! ไมมีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา ไมเปนไปตามสมมุติฐาน
ตารางที่ 42 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรู
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคาดานคุณภาพที่รับรู

0.184**

0.009

ระดับต่ํามาก

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 42 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2
call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํามาก
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ตารางที่ 43

แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตรา
สินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ

คุณคาตราสินคาความภักดีตอตราสินคา

0.309**

0.000

ระดับต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 43 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2
call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา (ดานการใชบริการ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก
ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
ตารางที่ 44 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan
page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
ของ 1 2 call!
ระดับ
R
Sig (2-tailed)
ความสัมพันธ
คุณคาตราสินคา

0.298**

0.000

ระดับต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 44 พบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2
call! มีความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตาม
สมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน “เฟสบุคแฟนเพ็จ” ของ “GSM
Advance” และ “1 2 call!” กับคุณคาตราสินคา” มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลของการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ
GSM Advance ตอคุณคาตราสินคา
2. เพื่อศึกษาผลของการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan page ของ
1 2 call! ตอคุณคาตราสินคา
งานวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว
(One – Shot Descriptive Study) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง ทั้งเพศชาย
และหญิง ที่ผทู ี่เปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน ประเภท facebook fan page ของบริษัท แอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดยแยกเปน GSM Advance 200 คน และของ 1 2 call!
จํานวน 200 คน
รายงานผลการวิจัยโดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ เพือ่ อธิบาย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง การสมัครเปน
สมาชิกและการใชงาน การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance และ12
call! สําหรับการทดสอบสมมุติฐาน ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
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สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ขอมูลเกี่ยวกับ
facebook fan page ของ GSM Advance
1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ศึกษาทัง้ หมด 200 คน แบงออกเปนเพศหญิง 114 คน และเพศ
ชาย 86 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 23 – 32 ป มากที่สุด และมีจํานวน
มากกวาครึง่ หนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชนมีมาก
ที่สุด โดยกลุมตัวอยางที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด
1.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
- การเปดรับขาวสาร
กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance
อยูในระดับมาก
- ลักษณะการใชงาน
กลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ GSM Advance
เปนระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมามากที่สุด รองลงมา ไดแก เปนระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา และ
เปนระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ตามลําดับ
กลุมตัวอยางรูจัก facebook fan page ของ GSM Advance จากคนรูจักแนะนํา
มากที่สุด รองลงมา ไดแก รูจักผานเว็บไซต www.gsmadvance.ais.co.th รูจักจากอีเมลแนะนําจาก
facebook fan page ของ GSM Advance และรูจักจากอื่น ๆ ตามลําดับ
กลุมตัวอยางใช facebook fan page ของ GSM Advance เพื่อใชงานดูขอมูล
โปรโมชั่นตาง ๆ มากที่สุด รองลงมา ไดแก ดูขอมูลบริการตาง ๆ และเพื่อดูคลิปวีดีโอ ตามลําดับ
กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance ในชวงเวลา
20.01 – 24.00 มากที่สุด รองลงมา ไดแก เขาชมในชวงเวลา 12.01 – 16.00 เขาชมชวงเวลา
16.01 – 20.00 เขาชมชวงเวลา 06.01 – 12.00 และชวงเวลา 24.01 – 06.00 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance ตอครั้งใชเวลา
นอยกวา 30 นาที มากที่สุด รองลงมา ไดแก เขาชมตอครั้งใชเวลามากกวา 30 นาที แตไมถึง 1
ชั่วโมง และเขาชมตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง ตามลําดับ
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กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance จากบานมาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก เขาชมจากที่ทํางาน และจากอื่น ๆ คือ ผานทางโทรศัพทมือถือ ตามลําดับ
1.3 คุณคาตราสินคา
คุณคาตราสินคาของ facebook fan page ของ GSM Advance โดยรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.07 โดยเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
กลุมตัวอยางมีการรับรูตราสินคาโดยเลือกตราสินคาที่ถูกตอง คิดเปนรอยละ 85
และมีการเชื่อมโยงตราสินคาในเชิงบวก ไดแก เมื่อพูดถึง GSM Advance จะนึกถึงสัญญาณ
โทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ และความเทห ดูดี มีระดับ และทันสมัย
กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพที่รับรูโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพดาน เครือขายสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และเครือขายสัญญาณโทรศัพทชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด และมีความภักดีตอตรา
สินคาโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ขอมูลเกี่ยวกับ facebook
fan page ของ 12 Call!
2.1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ศึกษาทัง้ หมด 200 คน แบงออกเปนเพศหญิง 111 คน และเพศ
ชาย 89 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18 – 22 ป มากที่สุด และมีจํานวน
มากกวาครึง่ หนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษามีมากที่สุด
โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท มีจาํ นวนมากที่สุด
2.2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page และลักษณะการใชงาน
- การเปดรับขาวสาร
กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! อยูใน
ระดับนอย
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- ลักษณะการใชงาน
กลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call! เปน
ระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมามากที่สุด รองลงมา ไดแก เปนระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา และเปน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ตามลําดับ
กลุมตัวอยางรูจัก facebook fan page ของ 1 2 call! จากคนรูจักแนะนํามาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก รูจักจากอีเมลแนะนําจาก facebook fan page ของ 1 2 call! รูจักผานเว็บไซต
www.12call.ais.co.th และรูจักจากอื่น ๆ ตามลําดับ
กลุมตัวอยางใช facebook fan page ของ 1 2 call! เพื่อใชงานดูขอมูลโปรโมชั่น
ตาง ๆ มากที่สุด รองลงมา ไดแก อานขาวสาร 1 2 call! และดูขอมูลบริการตาง ๆ ตามลําดับ
กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! ในชวงเวลา 20.01 –
24.00 มากที่สุด รองลงมา ไดแก เขาชมในชวงเวลา 16.01 – 20.00 เขาชมชวงเวลา 12.01 –
16.00 เขาชมในชวงเวลา 24.01 – 06.00 และเขาชมชวงเวลาชวงเวลา 06.01 – 12.00 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! ตอครั้งใชเวลานอยกวา
30 นาที มากที่สุด รองลงมา ไดแก เขาชมตอครั้งใชเวลามากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง และ
เขาชมตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง ตามลําดับ
กลุมตัวอยางเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! จากบานมากที่สุด
รองลงมา ไดแก เขาชมจากที่ทํางาน และจากอื่น ๆ คือ ผานทางโทรศัพทมือถือ ตามลําดับ
2.3 คุณคาตราสินคา
คุณคาตราสินคาของ facebook fan page ของ 1 2 call! โดยรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.92 โดยเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
กลุมตัวอยางมีการรับรูตราสินคาโดยเลือกตราสินคาที่ถูกตอง คิดเปนรอยละ
46.5 และมีการเชื่อมโยงตราสินคาในเชิงบวก ไดแก เมื่อพูดถึง 1 2 call! จะนึกถึงโทรศัพทมือถือ
แบบเติมเงิน และวัยรุน
กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพที่รับรูโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพดาน เครือขายสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และเครือขายสัญญาณโทรศัพทชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด
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กลุมตัวอยางมีความภักดีตอตราสินคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีเพียง
ดานใชบริการ 1 2 call! มีความภักดีตอตราสินคาอยูในระดับมาก
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
สมมุติฐานที่ 1 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคา
จากผลการวิจยั พบวา
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance ไมมี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐาน
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํามาก
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานคุณภาพที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
เปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธใน
ระดับต่ํามาก
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํา
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ GSM Advance มี
ความสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ค า ตราสิ น ค า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 จึ ง เป น ไปตาม
สมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
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สมมุติฐานที่ 2 การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธกับ
คุณคาตราสินคา
จากผลการวิจยั พบวา
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! ไมมีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคาดานการรับรูตราสินคา จึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! ไมมีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคาจึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคาดานคุณภาพที่รับรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเปนไปตาม
สมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความ สัมพันธในระดับต่ํา
มาก
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา (ดานการใชบริการ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน และเปนความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํา
- การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ของ 1 2 call! มีความสัมพันธ
กับคุณคาตราสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน และเปน
ความสัมพันธทางบวก ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธในระดับต่ํา
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอสรุปความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารจาก facebook fan page กับคุณคาตราสินคาไดดังนี้
ตารางที่ 45 แสดงผลความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page กับ
คุณคาตราสินคา
การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page
การเปดรับขาวสารจาก
facebook fan page ของ
GSM Advance

การเปดรับขาวสารจาก
facebook fan page ของ
1 2 call!

ไมสัมพันธ

ไมสัมพันธ

การเชื่อมโยงตราสินคา

สัมพันธ

ไมสัมพันธ

คุณภาพที่รับรูตราสินคา

สัมพันธ

สัมพันธ

ความภักดีตราสินคา

สัมพันธ

สัมพันธ

คุณคาตราสินคา

สัมพันธ

สัมพันธ

การรับรูตราสินคา

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยเสนอประเด็นการอภิปรายสําคัญ 2 ประเด็น คือ การเปดรับและการใชงาน facebok
fan page และ ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebok fan page กับคุณคาตรา
สินคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การเปดรับและการใชงาน facebok fanpage
จากผูตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ผูเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ GSM
Advance มีการเปดรับขาวสารอยูในระดับมาก สะทอนใหวาในปจจุบันเครือขายสังคมออนไลนใน
รูปแบบตางๆ เขามามีบทบาท ทรงอิทธิพลและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันใชเวลาและความถี่ในเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น
อยางเห็นไดชัด ทําใหนักประชาสัมพันธมีโอกาสมากขึ้นในการเขาถึงกลุมเปาหมายของตนเองเพื่อ
สง ข อมู ล ข า วสารต า งๆ ที่ ต อ งการไปยั ง กลุ ม เป า หมาย อี ก ทั้ง ยั ง อาศั ย พลั ง ในการบอกต อ ใน
เครือขายสังคมของกลุมเปาหมายแตละคนชวงในการเผยแพรขอมูล ขาวสารนั้นไปยังบุคคลอื่นๆ
อยางรวดเร็วและมีความนาเชื่อถือมากขึ้นอีกดวย
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ผลการวิจัยในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตรพบวา ผูเปนสมาชิกสวนใหญเปน
กลุมของคนทํางานในบริษัทเอกชนที่มีอายุระหวาง 28-32 ป และศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา เอนซ (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูใช
อิน เทอรเน็ ต” พบวา กลุม ผู ใช งานอินเทอรเน็ตสวนใหญนั้น จะเป นกลุม ที่กําลั งเรียนในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมาคือกลุมผูที่ทํางานและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยใชงาน
ในการคนควาหาความรู ความบันเทิง และสงอีเมล ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา กลุมผูเปนสมาชิกของ
facebook fan page ของ GSM Advance และ 1 2 call! นั้น มีลักษณะการใชงานแอปพลิเคชั่น
(Application) ต า งๆ ที่ ส ามารถสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมการใช ง านที่ เ ป น ที่ นิ ย มของผู เ ป น
สมาชิกที่สําคัญ อันไดแก การใชงานเพื่อดูขอมูลดานโปรโมชั่นตางๆ การดูบริการ และอานขาวสาร
ตางๆของตราสิ น ค า จึ ง อาจกลา วไดวา ผู เ ปน สมาชิก สวนใหญมี ก ารเลือ กเปดรับขอมูลที่เ ปน
ประโยชนและตรงกับความตองการของตนเอง ซึ่งมีความสอดคลองกับการวิจัยรวมระหวาง OTX
และ DEI Worldwide (2009) ที่พบวา จากความนิยมที่แพรหลายของสื่อสังคมออนไลน มีสวนทํา
ใหขอมูลจากแหลงดังกลาวถือเปนแหลงขอมูลสําคัญของผูบริโภค โดยพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะ
หาขอมูลผลิตภัณฑและบริการหรือสินคายี่หอตางๆ จากเว็บไซตสังคมออนไลน ไปพรอมๆกับหา
ขอมูลโดยตรงจากเว็บไซต ของบริษัท ผูผลิต โดยผูบริโภค 7 ใน 10 ราย จะเขาไปหาข อมูลใน
เว็บไซตสังคมออนไลนตางๆ อาทิ เว็บบอรด กลุมชุมชนออนไลน เชน facebook twitter เปนตน
นอกจากนี้ พบวารอยละ 49% ของผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อจากขอมูลที่ไดจากเว็บไซตสังคม
ออนไลนอีกดวย และจากผลการวิจัยที่พบวากลุมลูกคาผูเปนสมาชิก facebook fan page ของ
GSM Advance และ 1 2 call! มีการรับรูคุณภาพของตราสินคาในระดับมากนั้น เปนสวนที่แสดง
ใหเ ห็น ว า การสื่อสารกั บผู รับสารของตราสิน คา นั้น ผูรับสารใหความสนใจเป ดรับและใชง าน
แอปพลิเคชั่น (Application) ของ facebook fan page ในดานการดูขอมูลโปรโมชั่นตางๆ ดูบริการ
อานขาวสารในเรื่องที่เปนประโยชนกับตนเอง อันจะนําไปสูความรู ความเขาใจในตัวสินคาและ
บริการ โดยจะมีการเชื่อมโยงไปสูการรับรูคุณภาพตราสินคาที่ตองการจะสื่อสาร รวมไปถึงการเกิด
ความภักดีตอตราสินคา ในขั้นของการเกิดพฤติกรรมการใชงานและการบอกตอเปนสําคัญ จึง
แสดงใหเห็นไดวา facebook fan page นั้นมีประสิทธิผลในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาด
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถเขาถึงผูรับสารเปาหมายไดโดยสอดคลองกับ Schultz และคณะ (1993)
ซึ่งมองในเชิงการพัฒนากลยุทธการสื่อสาร กลาววา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน คือ การ
พัฒนากระบวนการสื่อสารการตลาด โดยมีการใชเครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายประกอบกัน
และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งก็คือการมุงเนนที่จะโนมนาวจิตใจ
ของผูบริโภคเปาหมายนั่นเอง facebook fan page ถือเปนเครื่องมือสื่อสารที่เปนการนําสื่อ
อินเทอรเน็ตมาใชในการสนับสนุนการตลาด ใหขอมูลประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภค

129
เปาหมายไดตรงกลุมในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณในการใชสื่อ
โฆษณาที่มีคาใชจายสูง จึงถือเปนการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดที่สําคัญ ซึ่งอดิศักดิ์ อนันนับ
(2540) ไดศึกษาเรื่อง “ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธผานเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทย” พบวา อินเทอรเน็ตเปนรูปแบบของสื่อใหมสําหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธในยุค
ปจจุบัน เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคเปนสวนบุคคล และมีผลตอการตัดสินใจโดยตรงของ
ผูบริโภค และสามารถวัดผลการตอบสนองของผูบริโภคไดโดยตรง สอดคลองกับ เสรี วงศมณฑา
(2542: 312) ที่กลาวไววา “การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด หมายถึง การประชาสัมพันธเพื่อให
ผูบริโภคเชื่อมั่นในตราสินคา สามารถมองเห็นคุณคาเพิ่ม (Value added) ของสินคาตลอดจนมี
ความชื่ น ชอบและตอ งการซื้อ ตราสิน คา นั้น ๆ ในป จจุบัน การประชาสั ม พั น ธ เ พื่อ การตลาดมี
ความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการโฆษณามีราคาแพงแตสรางความนาเชื่อถือไดนอย ดังนั้น สินคา
ที่มีความสลับซับซอนที่ตองใชเวลาในการอธิบายมาก จึงไมสามารถใชการโฆษณาได ธุรกิจจึงตอง
ใชการประชาสัมพันธเพื่อการตลาดรวมกับการใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ รวมกัน
(Integrated Marketing Communication หรือ ไอเอ็มซี) ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ การ
โฆษณา หรือการสงเสริมการขายรูปแบบตาง ๆ” นอกจากนี้ Thomas L. Harris (1993) ไดกลาวไว
วา การทําประชาสัมพันธเพื่อการตลาดนั้นจะสามารถลดคาใชจายทางการตลาดลงได เนื่องจาก
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ลงทุนไป และมีสวนชวยใหบริษัทไดรับสวน
แบงในใจผูบริโภค (share of mind) มากขึ้น นอกจากนี้ขาวสารที่ประชาสัมพันธออกไปนั้นจะมี
ความนาเชื่อถือและสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑได ซึ่งจากการวิจัย
สํารวจความคิดเห็นของนักการตลาดแสดงใหเห็นวา การประชาสัมพันธเพื่อการตลาดมีประโยชน
และเปาหมาย คือ การแสดงใหเห็นวาบริษัทเปนผูนําและผูเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ และสรางให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจ เมื่อ facebook fan page ถือเปนเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่มีผลในการสรางใหผูรับสารรับรูถึงคุณภาพไปจนถึงความภักดีตอตราสินคาไดนั้น ควร
มีการวางแผนการใชงานใหสอดคลองกับการใชเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ภายใตขอความหลักเดียวกัน
ในการที่จะนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆใหกับลูกคา
อีกประเด็นที่นาสนใจคือ ขอมูลของการรูจัก facebook fan page ของ GSM Advance
และ 1 2 call! นั้น พบวาเปนการรูจักจากคนรูจักแนะนํามากที่สุด ซึ่งมีความสอดคลองกับผลวิจัย
ของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ และคณะ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชการสื่อสารแบบไวรัลผาน
ทางฟอรเวิรดเมล และผลการตอบสนองของผูรับสาร พบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและ
อีเมล พบวา คนสวนใหญจะเปดอานอีเมลเพียงแคบางฉบับ โดยจะเลือกอานของคนที่รูจักสงให
และเมื่อตองคํานึงถึงการตองสงตอจะพิจารณาเรื่องของเนื้อหา แตยังสงใหคนในครอบครัว คนรูจัก
หรือคนสนิท เปนไปตามผลการวิจัยของ อาภา เอราวัณ (2545) ที่พบวา การสื่อสารแบบบอกตอมี
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อิทธิพลในดานการสรางความตองการและความสนใจในตัวผลิตภัณฑ ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมการ
ตัดสินใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว และการแพรกระจายขอมูลลักษณะบอกตอเกิดขึ้นเนื่องจากความ
ตองการแบงปนความพึงพอใจใหแกคนรอบขาง ซึ่งจากการรูจักและการสมัครเขาเปนสมาชิกของ
facebook fan page ของ GSM Advance และ 1 2 call! นั้นมาจากคนรูจักแนะนําจึงเปนการ
ยืนยันคํากลาวของ Assael (1998) ที่กลาววา อิทธิพลของบุคคลเปนแหลงที่มีพลังมากที่สุด
เพราะโดยทั่วไปแลวผูบริโภคจะเห็นวาเพื่อนและญาติสามารถเชื่อถือ และไววางใจไดมากกวา
แหลงขอมูลใดๆ ที่กระทําเพื่อการคานั่นเอง
ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page กับคุณคาตรา
สินคา
จากผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารมีความสมพันธกับคุณคาตราสินคาโดยรวม และมี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคายอยในดานคุณภาพที่รับรู และความภักดีตอตราสินคา ทั้ง 2
ตราสินคา ซึ่งแสดงใหเห็นวา facebook fan page มีประสิทธิผลในเชิงของการใหขอมูลในดาน
คุณภาพตราสินคา และการสรางความภักดีผูกผัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของ facebook
fan page ที่ถือเปนเครื่องมือสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธการตลาดที่มีลักษณะเปน
การสื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลนผานระบบอินเทอรเน็ต โดยจากผลการวิจัยที่คนพบวา
facebook fan page มีผลตอคุณภาพที่รับรูนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ David Meerman Scott
(2007) ที่กลาววา การประชาสัมพันธผานอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมมากขึ้น โดยเปนการให
ขอมูล ขาวสารกับผูบริโภค ซึ่งไมผานสื่อมวลชนนี้ ทําใหนักประชาสัมพันธสามารถสื่อสารกับ
ผูบริโภคไดโดยตรง และสามารถทราบปฏิกิริยาตอบสนองจากผูบริโภคไดทันทีอันจะนํามาซึ่ง
ความรูที่ถูกตอง และชัดเจน ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัยของ อดิศักดิ์ อนันนับ (2540) ที่กลาววา การ
ประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ตจะเปนการสรางผลกระทบทางบวกตอผลประโยชนขององคกร โดย
การให ก ลุ ม เป า หมายสามารถเข า ไปค น หาข อ มู ล ข า วสาร และผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท รวมทั้ ง
สอบถามขอสงสัยที่ไดจากผูผลิตสินคาและบริการไดโดยตรงดวย โดยมีความสอดคลองกับผลการ
สํารวจของ ทีเอ็นเอส รีเสิรช อินเตอรเนชั่นแนล (2552) ที่พบวาการใชงานเครือขายสังคมออนไลน
มักจะออกมาในรูปแบบของการคนหาขอมูล และความคิดเห็นตางๆ ที่มีสมาชิกมาเขียนขอความ
แสดงความคิดเห็นไว และเปนชองทางในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความเปนตัวของตัวเอง
และยืนยันความรู ความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ อันจะนํามาซึ่งความรู และความ
เขาใจในตัวสินคา และผลิตภัณฑนั่นเอง
จากผลการวิจัยพบวา facebook fan page มีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคา
แสดงใหเห็นวากับเครือขายสังคมออนไลนสามารถนํามาพัฒนา เพื่อเปนชองทางในการสราง
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ความสัมพันธกับลูกคาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McKay (2009) ที่เสนอวาในเครือขายทาง
สังคม การบริหารความสัมพันธกับลูกคานั้น มีสวนกับการเชื่อมโยงและการมีสวนรวมในการคนหา
แนวทางใหมในการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด โดยพบวาลูกคาสวนใหญที่ใชเครือขายสังคม
ออนไลนตองการมีสวนรวมกับตราสินคา และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Breakenridge (2008)
ที่วาผูประกอบการสามารถใชเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา ทําใหผูประกอบการรับรูปฏิกิริยาตอบสนอง และความคิดเห็นของกลุมเปาหมายไดอยาง
ชัดเจน โดยทั้งนี้ วิทวัส ชัยปาณี ไดกลาวไววาสังคมออนไลนอาจชวยใหผูบริโภคใกลชิดกับตรา
สินคามากขึ้น ในชีวิตประจําวันผูบริโภคยังตองสัมผัสกับตราสินคาผานชองทางจัดจําหนายและ
อื่นๆ ใหเกิดประสบการณกับตราสินคา (Brand Experience) แบบผสมผสาน แตการสื่อสารทาง
การตลาดยังคงตองขึ้นอยูของผูบริโภคเปาหมายเปนหลักวา เปนคนกลุมเจเนอเรชั่นไหน รูปแบบ
การใช ชิ วิ ต ติ ด อยู กั บ สื่ อ รู ป แบบใดมากกว า กั น และสร า งกลยุ ท ธ ก ารตลาดที่ เ หมาะสมและ
สอดคลอ งกับพฤติ กรรมของกลุมเป าหมาย เพื่อสื่อสาร และสง ขอความถึ งพวกเขาไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลี ธรรมวิจารณ (2541) พบวา อินเทอรเน็ตจะมี
บทบาทสําคัญกับการสื่อสารการตลาดเพราะมีการสื่อสารสองทางที่โตตอบไดทันที และสามารถรู
ปริมาณที่แนนอนของกลุมเปาหมาย รวมถึงรูวากลุมเปาหมายเปนใคร มีความสนใจอะไรเปน
พิเศษ ทั้งนี้เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
สินคา และบริการ อันจะนํามาซึ่งความภักดีตอองคกร ตอสินคาและบริการ และเพื่อใหเกิดการ
แนะนําสินคา และบริการตอไปยังผูอื่น ซึ่ง White, Paper (2009) กลาววาหากเมื่อ facebook fan
page และการบริหารความสัมพันธกับลูกคาทํางานรวมกันไดเปนอยางดี องคกรสามารถที่จะรับ
ฟงความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและการทําใหลูกคามีสวนรวมกับตราสินคา ก็จะสามารถทํา
การตลาด การขายสินคา และบริการ และการบริการลูกคาไดอยางเหมาะสมตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารจาก facebook fan page ไม
มีความสัมพันธกับการรับรูตราสินคาของผูบริโภค เนื่องจากสมาชิกของ facebook fan page ไม
สามารถจําตราสินคาที่ถูกตองได ดังนั้นผูบริหารตราสินคาจึงควรหากลยุทธในการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ระดับการจดจําตราสินคาเพื่อสรางการจดจําตราสินคาในกลุมเปาหมายใหมากยิ่งขึ้น
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2. จากผลการวิจัยที่พบวาผูใช facebook fan page จะมีการใชงานเพื่อดูขอมูล
โปรโมชั่นตาง ๆ มากที่สุด รองลงมา ไดแก อานขาวสาร และดูขอมูลบริการตาง ๆ นั้น ดังนั้น
ผูบริหารตราสินคาจึงควรใช facebook fan page เปนชองทางหนึ่งในการใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน เพื่อสรางใหเกิดการรับรูในคุณภาพของตราสินคา สรางใหเกิดความรูสึกผูกพัน และเปน
สวนหนึ่งกับตราสินคา อันจะนํามาซึ่งความภักดีและการแนะนําตอในที่สุด
3. นอกจากการเปดรับขาวสารจาก facebook fan page จะมีผลตอคุณคาตรา
สินคาแลว นักประชาสัมพันธยังสามารถใช facebook fan page เพื่อการประเมินตราสินคาใน
ดา นตา งๆ จากผูบริโภคได ดว ย โดยใชแ อปพลิเคชั่น แบบสํ า รวจความคิ ดเห็น (Poll) กระดาน
ขอความ (Wall Post) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข
สิ น ค า และบริ ก ารให ต รงกั บ ความต อ งการของสมาชิ ก ให ม ากยิ่ ง ขึ้ น ได อ ย า งรวดเร็ ว เข า ถึ ง
กลุมเปาหมายและประหยัดงบประมาณดวย รวมไปถึงการบริหารจัดการประเด็นและภาวะวิกฤติ
ไดอยางทันทวงที ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใหมีผลกระทบดานลบนอยที่สุดตอตรา
สินคา
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องประสิทธิผลของประชาสัมพันธผานเครือขายสังคม
ออนไลนในกลุมของผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีการใช facbook fan page ในการสื่อสารกับผูบริโภคใน
ดา นกลยุท ธ กลวิ ธี รวมถึง พฤติกรรมการรับรู และความภักดีตอตราสินคา เพื่อนํามากํ า หนด
แนวทางในการสื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลนใหมีประสิทธิภาพ และเขาถึผูบริโภคเปาหมายได
อยางแทจริง
2. ผูทําวิจัยไดศึกษาเพียงการประชาสัมพันธการตลาดผาน facebook fan
page ของ GSM Advance และ 1 2 call! กับคุณคาตราสินคา ในดานการคุณคาตราสินคา
เทานั้น ซึ่งหากตองการนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาตอยอด ควรศึกษาเจาะลึกลงในดานกลยุทธ
วิธีการ และรูปแบบการประชาสัมพันธการตลาดผานชองทางนี้โดยเฉพาะโดยนํารูปแบบของสินคา
ที่ประสบความสําเร็จในการสื่อสารผานชองทางนี้มาอางอิง พรอมทั้งควรจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม เพื่อใหการวิจัยไดผลรอบดานและมีมิติมากขึ้น
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน เฟสบุค แฟน เพจ ของ จีเอสเอ็ม แอดวานซ และ วัน-ทู-คอล!
กับคุณคาตราสินคา”

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม โดยตอบตามความ
เปนจริง เพื่อที่จะนําผลที่ไดไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป ขอมูลที่ทานตอบทั้งหมดนี้จะถือเปนความลับซึ่ง
จะนําเสนอผลการวิจัยในผลรวมเทานั้น
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความหรือเติมคําในชองวางใหตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด
สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ

 หญิง

 18 – 22 ป
 28 – 32 ป
 38 – 42 ป
3. การศึกษา

 23 – 27 ป
 33 – 37 ป
 43 – 50 ป

 ประถมศึกษา
 ปวช. / ปวส.
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี

 นักเรียน นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ทํางานอิสระ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................
5. รายไดสวนตัวตอเดือน

 ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
 ประกอบธุรกิจสวนตัว
 วางงาน

 ต่ํากวา 5,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 30,001– 40,000 บาท

 5,000 – 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 40,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
6. ภาพใดเปนโลโกของ GSM Advance ใน facebook fan page







7. เมื่อพูดถึง GSM Advance ทานนึกถึงอะไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 สัญญาณโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
 เครือขายโทรศัพทมือถือ
 ราคาโปรโมชั่นแพง

 ความเทห ดูดี มีระดับ และทันสมัย
 สีเหลือง
 Call Center ติดตอยาก

 นึกถึงสิ่งอื่นๆที่ไมไดกลาวมา (โปรดระบุ) ............................................................................
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8. ทานคิดวา GSM Advance มีคุณภาพในดานใดตอไปนี้มากนอย เพียงใด
8.1 เครือขายสัญญาณโทรศัพท
ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอยที่สุด

มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

2

3

4

8.6 มีเทคโนโลยีทันสมัย

1
นอยที่สุด

2

3

4

8.7 มีบริการเสริมหลากหลาย

1
นอยที่สุด

5
มากที่สุด

2

3

4

8.8 ใหบริการหลังการขายที่ดี

1
นอยที่สุด

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

2

3

4

5

8.2 สัญญาณโทรศัพทชัดเจน

8.3 มีบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
8.4 มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
จากเครือขาย EDGE/GPRS
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
8.5 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตอเนื่องไมหลุดงาย

8.9 พนักงานบริการลูกคา
ดวยอัธยาศัยที่ดี
8.10 พนักงานบริการลูกคา
มีความรู ความเชี่ยวชาญ

1

มากที่สุด
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9. ทานจะใชบริการ GSM Advance หรือไม
ไมใช
1

ใชแนนอน
2

3

4

5

10. ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักใช GSM Advance หรือไม
ไมแนะนํา
1

แนะนําอยางแนนอน
2

3

4

5

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ facebook fan page ของ GSM Advance
11. ทานไดสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ GSM Advance เมื่อไร
 1 เดือนที่ผานมา
 3 เดือนที่ผานมา
 6 เดือนที่ผานมา
12. ทานรูจัก facebook fan page ของ GSM Advance ไดอยางไร
 คนรูจักแนะนํา
 อีเมลแนะนําจาก facebook fan page ของ GSM Advance
 รูจักผานเว็บไซต www.gsmadvance.ais.co.th
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................
13. ทานใช facebook fan page ของ GSM Advance เพื่อใชงานดานใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ)
 ดูขอมูลบริการตางๆ
 ดูขอมูลโปรโมชั่นตางๆ
 อานขาวสาร GSM Advance
 ดูรูปภาพ
 ดูรูปกิจกรรม
 ดูคลิปวีดีโอ
 แสดงความคิดเห็นบน Wall Post
 ซักถามขอสงสัย
 รองเรียน การใหบริการ
 ใชบริการ facebook chat
 ดาวนโหลด emoticon/ wallpaper/ screensaver  เลนเกมส
 แสดงความคิดเห็น Wall Photo
 แสดงความคิดเห็นในอัลบั้มรูปภาพ
 เลนแบบทดสอบ (Quiz)
 หาเพื่อนใหม
 ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
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14. ทานเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance บอยเพียงใด
 ทุกวัน
 สัปดาหละ 2-4 ครั้ง
 เดือนละ 1 ครั้ง

 สัปดาหละ 5-6 ครั้ง
 สัปดาหละ 1 ครั้ง

15. ทานเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance ในชวงเวลาใดเปนประจํา
 ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น.
 ชวงเวลา 16.01 – 20.00 น.
 ชวงเวลา 24.01 – 06.00 น.

 ชวงเวลา 12.01 – 16.00 น.
 ชวงเวลา 20.01 – 24.00 น.

16. ทานเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance ตอครั้งนานเพียงใด
 นอยกวา 30 นาที
 มากกวา 1 ชั่วโมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง
 3 - 4 ชั่วโมง

 มากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง
 มากกวา 2 ชั่วโมง แตไมถึง 3 ชั่วโมง
 มากกวา 4 ชั่วโมงขึ้นไป

17. ทานเขาชม facebook fan page ของ GSM Advance จากสถานที่ใดเปนประจํา
 บาน
 สถาบันการศึกษา
 จุดบริการ WiFi สาธารณะ

 ที่ทาํ งาน
 รานใหบริการอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธการตลาดผาน เฟสบุค แฟน เพจ ของ จีเอสเอ็ม แอดวานซ และ วัน-ทู-คอล!
กับคุณคาตราสินคา”

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม โดยตอบตามความ
เปนจริง เพื่อที่จะนําผลที่ไดไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป ขอมูลที่ทานตอบทั้งหมดนี้จะถือเปนความลับซึ่ง
จะนําเสนอผลการวิจัยในผลรวมเทานั้น
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หนาขอความหรือเติมคําในชองวางใหตรงกับคําตอบของทานมากที่สุด
สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ

 หญิง

 18 – 22 ป
 28 – 32 ป
 38 – 42 ป
3. การศึกษา

 23 – 27 ป
 33 – 37 ป
 43 – 50 ป

 ประถมศึกษา
 ปวช. / ปวส.
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี

 นักเรียน นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ทํางานอิสระ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................
5. รายไดสวนตัวตอเดือน

 ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
 ประกอบธุรกิจสวนตัว
 วางงาน

 ต่ํากวา 5,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 30,001– 40,000 บาท

 5,000 – 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 40,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา
6. ภาพใดเปนโลโกของ 1 2 call! ใน facebook fan page







7. เมื่อพูดถึง 1 2 call! ทานนึกถึงอะไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 ความอิสระ สนุกสนาน สดใส
 ระบบโทรศัพทที่งาย และประหยัด
 โทรศัพทมือถือแบบเติมเงิน
 วัยรุน
 ราคาโปรโมชั่นแพง
 SMS โฆษณาและประชาสัมพันธมากไป
 นึกถึงสิ่งอื่นๆที่ไมไดกลาวมา (โปรดระบุ) ............................................................................
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8. ทานคิดวา 1 2 call! มีคุณภาพในดานใดตอไปนี้มากนอย เพียงใด
8.1 เครือขายสัญญาณโทรศัพท
ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอยที่สุด

มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

2

3

4

8.6 มีเทคโนโลยีทันสมัย

1
นอยที่สุด

5
มากที่สุด

2

3

4

8.7 ใหบริการเสริมหลากหลาย

1
นอยที่สุด

5
มากที่สุด

2

3

4

8.8 ใหบริการหลังการขายที่ดี

1
นอยที่สุด

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

1
นอยที่สุด

2

3

4

5
มากที่สุด

2

3

4

8.2 สัญญาณโทรศัพทชัดเจน

8.3 มีบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
8.4 มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
จากเครือขาย EDGE/GPRS
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
8.5 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตอเนื่องไมหลุดงาย

8.9 มีหนวยเติมเงินครอบคลุม
ทุกพื้นที่
8.10 พนักงานบริการลูกคา
มีความรู ความเชี่ยวชาญ

1

5
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9. ทานจะใชบริการ 1 2 call! หรือไม
ไมใช

ใชแนนอน

1
2
3
10. ทานจะแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักใช 1 2 call! หรือไม

4

ไมแนะนํา
1

5
แนะนําอยางแนนอน

2

3

4

5

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ facebook fan page ของ 1 2 call!
11. ทานไดสมัครเปนสมาชิกของ facebook fan page ของ 1 2 call! เมื่อไร
 1 เดือนที่ผานมา
 3 เดือนที่ผานมา
 6 เดือนที่ผานมา
12. ทานรูจัก facebook fan page ของ 1 2 call! ไดอยางไร
 คนรูจักแนะนํา
 อีเมลแนะนําจาก facebook fan page ของ 1 2 call!
 รูจักผานเว็บไซต www.12call.ais.co.th
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................
13. ทานใช facebook fan page ของ 1 2 call! เพื่อใชงานดานใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ)
 ดูขอมูลโปรโมชั่นตางๆ
 อานขาวสาร 1 2 call!
 ดูรูปกิจกรรม
 แสดงความคิดเห็นบน Wall Post
 รองเรียน การใหบริการ
 ดาวนโหลด emoticon/ wallpaper/ screensaver
 แสดงความคิดเห็น Wall Photo
 หาเพื่อนใหม
 ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น (Poll)

 ดูขอมูลบริการตางๆ
 ดูรูปภาพ
 ดูคลิปวีดีโอ
 ซักถามขอสงสัย
 ใชบริการ facebook chat
 เลนเกมส
 แสดงความคิดเห็นในอัลบั้มรูปภาพ
 เลนแบบทดสอบ (Quiz)

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
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14. ทานเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! บอยเพียงใด
 ทุกวัน
 สัปดาหละ 2-4 ครั้ง

 สัปดาหละ 5-6 ครั้ง
 สัปดาหละ 1 ครั้ง

 เดือนละ 1 ครั้ง
15. ทานเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! ในชวงเวลาใดเปนประจํา
 ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น.
 ชวงเวลา 12.01 – 16.00 น.
 ชวงเวลา 16.01 – 20.00 น.
 ชวงเวลา 20.01 – 24.00 น.
 ชวงเวลา 24.01 – 06.00 น.
16. ทานเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! ตอครั้งนานเพียงใด
 นอยกวา 30 นาที
 มากกวา 1 ชั่วโมง แตไมถึง 2 ชั่วโมง

 มากกวา 30 นาที แตไมถึง 1 ชั่วโมง
 มากกวา 2 ชั่วโมง แตไมถึง 3 ชั่วโมง

 3 - 4 ชั่วโมง
 มากกวา 4 ชั่วโมงขึ้นไป
17. ทานเขาชม facebook fan page ของ 1 2 call! จากสถานที่ใดเปนประจํา
 บาน
 สถาบันการศึกษา
 จุดบริการ WiFi สาธารณะ

 ที่ทํางาน
 รานใหบริการอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................

148

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวรงวไล หมื่ น สวั ส ดิ์ เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม พ.ศ. 2525 ที่
กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อปการศึกษา 2547 และไดเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท ที่คณะนิเทศศาสตร ภาควิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
(ภาคนอกราชการ) จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย เมื่ อป ก ารศึ ก ษา 2551 ปจ จุบั น ปฏิบั ติง านใน
ตําแหนง เจาหนาที่ประชาสัมพันธการตลาด บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน)

