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ทางการที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ การสรางบริการใหมที่คุมคา
และหลากหลาย รวมทั้ ง สามารถตอบรั บ การใช ง านของลู ก ค า ได ทุ ก กลุ ม และการพั ฒ นา
ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในสินคาและบริการดวยการพัฒนา
ความเปนเลิศในทุกดาน และไดมุงเนนในการรักษาฐานลูกคาเกา โดยการนําระบบ C-Care
Smart System มาใชเพื่อการพัฒนาในทุกสวนงาน โดยทางบริษัทไดแบงชองสารที่ใชใน
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธเปน 3 ชองทางคือ ชองสารของบริษัท ชองสาร
สื่อมวลชน และชองสารเฉพาะกิจ ซึ่งชองสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือชองสารสื่อมวลชน
ที่เปนสื่อที่มีการนําเสนองาย ไมซับซอน และสามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาไดงาย มี
ความคิดสรางสรรคและมีความแปลกใหม
2. ปจจัยลักษณะทางประชากรของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยเพศประชากรไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ แตอายุ การศึกษารายไดและ
อาชีพของประชากรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
3. รู ป แบบการดํ า เนิ นชี วิ ต ของลู กค า ที่ ใ ช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ มี ค วามสั มพั น ธ กั บ
ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ มี ก ารเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
4. การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ผ า น
ชองสารสื่อเฉพาะกิจและการเปดรับขาวสารผานชองสารสื่อมวลชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
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ABSTRACT
The objectives of this research were:
1. To study the communication strategies and tools used for customer
relationship management (CRM) of the GSM Advance by the Advance Info Service Co.,
Ltd. (Public Company).
2. To study the relationship between customers’ demographic
characteristics and customers’ satisfaction towards the CRM communication of the GSM
Advance by the Advance Info Service Co., Ltd. (Public Company).
3. To study the relationship between customers’ life style and customers’
satisfaction towards the CRM communication of the GSM Advance by Advance Info
Service Co., Ltd. (Public Company).
4. To study the relationship between the customers’ media exposure of the
communication relationship management and the customers’ satisfaction towards CRM
communication of the GSM Advance by Advance Info Service Co., Ltd. (Public
Company).
Data from in-depth-interview with the manager of the Customer Relations
Department of Advance Info Service Co., Ltd. (Public Company) and 400 questionnaires
from GSM Advance customers were analyzed by using the following descriptive
statistics: percentage, average, mean, chi-square and Pearson Products Moment
Correlation.

ช
The results were as followed
1. The Advance Info Service Co., Ltd. (Public Company) had emphasized
on the quality development of mobile phone systems; the new value and variety of
service excellence to ensure utmost customers satisfaction and support all customers’
need. The “C-Care Smart System” was established to handle comprehensive quality
service and to answer customers need in order to maximize customer retention. The
CRM messages of GSM Advance were communicated via 3 channels: the company
channel, the mass media channel, and the special channel. The mass channel was
relatively effective for it’s been easy to remember, well presented, simplicity, and
creativity.
2. There were no statistical significant relationships between sex, ages,
education, and salary of the GSM Advance customer and their CRM communication
satisfaction. However, the profession of the customers had statistical significant
relationship with their CRM communication satisfaction.
3. There was statistical significant relationship between the customers’
lifestyles and CRM communication satisfaction. The exposure of the CRM
communication of GSM Advance of the customers was low.
4. There were statistical significant relationship between customers’ media
exposure via the special channel and the advertising channel and customers’ CRM
communication satisfaction.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การดําเนินการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management:
CRM) เปนสิ่งที่ขาดไมได ในสภาวะการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบัน ไมวาลูกคาจะเปน
ผูรวมงานอยูภายใน หรือเปนลูกคาที่อยูภายนอกธุรกิจ การบริหารลูกคาสัมพันธ ก็คือการที่บริษัท
ใชวิธีตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา หรือเปนการสรางกระบวนการของกิจกรรมในการ
กําหนด ดึงดูด และรักษาลูกคามุงเนนในการสรางผลกําไร และความสัมพันธในระยะยาวกับ
ลูกคา รวมถึงสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายใหมดวย CRM ไมใชเครื่องมือเฉพาะ
ฝายขาย หรือฝายการตลาดเทานั้น แตทั้งบริษัทควรที่จะใหความสําคัญกับ CRM ใหมาก เพราะ
CRM เกี่ยวของกับทุกสวนของบริษัท และถาหากมีการมอบหมายงาน CRM ใหแกหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งรับผิดชอบไป เชน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมพันธภาพของลูกคาจะเปนไป
โดยยากลําบาก และถาหากหนวยงานใดไมใหความสนใจในเรื่องของ CRM บริษัทก็อาจจะเกิด
ความเสี่ยงตอการสรางความสัมพันธกับลูกคาไดโดยงาย
ดังนั้น CRM จึงเปนหนทางในการรับมือในดานความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งบริษัท
อาจจะถือไดวา CRM เปนกลยุทธที่สําคัญก็ได กลยุทธที่ดีควรจะมีการวางแผนที่รัดกุม กอนที่
บริษัทจะมีการวางแผนนั้น ควรดูที่ลูกคาวาเปนใคร และความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา
เปนอยางไร สิ่งเหลานี้ทําใหบริษัททราบวาจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาอยางไรถึง
จะเหมาะสม และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ความเขาใจที่ชัดเจนในลูกคานั้นจําเปน
อยางยิ่งเพราะทําใหบริษัทสามารถสรางระดับการบริหารที่แตกตางกันใหกับลูกคาที่ตางระดับดวย
เมื่ อ บริ ษั ท ได กํ า หนดวิ ธี ก ารบริ ก ารลู ก ค า ต า งประเภท ในลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะ
กลุมเปาหมายนั้น บริษัทก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้นอกจากจะจัดระดับการบริการไดแลว
ยังสามารถปรับปรุงวิธีการรักษาลูกคาเดิมไดอยางดีอีกดวย
ธุรกิจที่อาจจะไมจําเปนตองใชฝายลูกคาสัมพันธ ก็คือ ธุรกิจที่ขายสินคาที่ขายงาย
และหมุนเร็ว (fast – moving consumer goods) เชน สบู ยาสีฟน เปนตน และสินคาที่ไม
สามารถสรางความแตกตางไดอยางชัดเจน เชน กระดาษทิชชู น้ําตาลทราย และสินคาที่มีความ
เกี่ยวเนื่องต่ํา (low – involvement products) เปนสินคาที่ลูกคามองเห็นวามีความสําคัญตอ
ตนเองนอย จึงใชความพยายามในการหาขอมูล และเปรียบเทียบทางเลือกนอย เชน ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน สวนธุรกิจที่เหมาะสมจะมีฝายลูกคาสัมพันธ สวนใหญจะเปน ธุรกิจที่จําหนาย
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สินคาใหธุรกิจดวยกัน (B2B) ธุรกิจผลิต หรือจําหนายสินคาคงทน การบริการทางการเงิน ธุรกิจ
บริการตาง ๆ องคกรไมแสวงหากําไร และธุรกิจที่ทํา CRM และเห็นผลไดอยางชัดเจน ก็คือ
ธุรกิจโทรคมนาคม เพราะวาในธุรกิจนี้มีการแขงขันกันสูง
จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา สงผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อ การใชสินคา และ
บริ ก าร ตลอดจนทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น ของลู ก ค า ที่ มี ต อ สิ น ค า หรื อ การบริ ก ารต า ง ๆ
ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในระบบการตลาดและธุ ร กิ จ โดยรวม ผู ผ ลิ ต และร า นค า ต อ ง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหสามารถเปลี่ยนอุปสรรคจากภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา มาเปน
โอกาสสําหรับธุรกิจของตนใหไดมากที่สุด และจากการที่ลูกคามีแนวโนมจดจําและสรางความภักดี
ในตราสินคาไดนอยลง โอกาสที่ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาของคูแขงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
สงผลใหผูผลิตและธุรกิจคาปลีกพยายามออกแผนการรณรงคการสื่อสารการตลาด (Marketing
Communication Campaign) และ CRM (“เอไอเอสเปดกลยุทธเชิงรุกเปดตลาดมือถือภาคเหนือ.”
2544: 24) ออกมาสนับสนุนการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยจะเนนการรักษาลูกคารายเดิม
มากกวาการหาลูกคารายใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารการตลาด และ
การขายของบริษัทตาง ๆ มากยิ่งขึ้น แนวโนมที่สําคัญของกลยุทธในการบริหารลูกคาในแตละ
ธุรกิจ เชน ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีบริษัทใหญอยาง บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส:
AIS และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน): DTAC ซึ่งใชสํานักงานที่จัดตั้งขึ้น
ในพื้ น ที่ ต า ง ๆ กระจายกั น ออกไปทั้ ง ในกรุ ง เทพและต า งจั ง หวัดในการบริ การหลั งการขาย
เพื่ออํานวยความสะดวก รวมถึงการตอบคําถามและไขขอของใจแกลูกคาตลอดเวลา
การสื่อสารโทรคมนาคมนับเปนหนึ่งในบริการสาธารณูปโภค ที่มีความจําเปนสําหรับ
ประชาชนคนไทยแมกระทั่งโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ถูกมองวาเปนสินคาราคาแพงและฟุมเฟอย
แตจากการปรับอัตราคาบริการและราคาเครื่องลูกขายลง ทําใหมือถือกลายเปนสินคาอุปโภค
บริโภคที่มีความจําเปนตองซื้อหามาเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตไปแลว
ซึ่งนั่นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง และถาไดมี
การเปดเสรี กิจการโทรคมนาคมก็คงจะทวีความรุนแรงในการแขงขันมากขึ้นและในขณะเดียวกัน
ธุรกิจนี้ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิต
สมัยใหม ของคนทุ กกลุม ทุกอาชีพ ทุกเพศ และทุกวัย อั นเนื่องมาจากความเรงรัดของเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว
โทรศัพทเคลื่อนที่ ถูกนํามาใชเพื่อตอบสนองความเรงดวน ในการสื่อสารทางธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ถูกพัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคาที่มีความตองการที่แตกตางกัน
ทั้งรูปทรง ความทันสมัย ระบบสัญญาณ และบริการตาง ๆ เพราะโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
เครื่ อ งมื อสื่ อ สารกึ่ งเครื่ องประดั บ ที่ สามารถแสดงถึ งฐานะทางสั งคม เอาไว ตอบสนองความ
ฟุมเฟอยของคนชั้นกลาง ผูมีรายไดสูง หรือแมกระทั่งวัยรุนและนักเรียนนักศึกษา ทําใหแนวโนม
ในอนาคต ความตองการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น จนถึงขั้นมีการคาดหมาย

3
กันวาในอีก 5 ป ขางหนา จํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีมากกวาผูใชบริการเครือขาย
โทรศัพทพื้นฐาน (“เอไอเอสปรับระบบรับการแขงขัน.” 2545: 4)
เนื่องจากการที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหธุรกิจตาง ๆ มุงหาวิธีการ
รวมทั้งกลยุทธใหม ๆ พรอมทั้งนํามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน และแตละองคกร
ก็ยังพยายามสรางความแตกตางดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายทั้งในดานคุณภาพของการ
บริการ ดานเทคโนโลยี ดานเครือขาย และดานบุคลากรเพื่อใหไดครองสวนแบงทางการตลาด
ไดมากที่สุด ดังเชน บริการโทรศัพทอินเทอรเน็ตดวยระบบ GPRS บริการสงขอความสั้น หรือ
การใหบริการโทรศัพทฟรีทั้งจํากัดและไมจํากัดวงเงิน ทําใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตาง ๆ
จําเปนจะตองสรางกลยุทธเพื่อการแขงขัน และใหความสําคัญกับการรักษาลูกคาในปจจุบันกัน
มากขึ้น เครื่องมือที่สรางความประทับใจ เพิ่มความภักดีในตราสินคา และสรางสัมพันธภาพกับ
ลูกคาปจจุบัน ทั้งลูกคาที่เปนตลาดธุรกิจดวยกัน (Business to Business: B-2-B) และลูกคาใน
ตลาดลูกคาชนิดหนึ่งไดถูกนํามาใช นั่นก็คือการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือ CRM นั่นเอง
ปจจุบันอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยอยูภายใตการควบคุมของ
หนวยงานหลัก 2 หนวยงาน คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ ทศท. และ
การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือ กสท. โดยหนวยงานทั้งสองดังกลาวสังกัดกระทรวงคมนาคม
สวนงานดานการควบคุมคลื่นความถี่อยูในความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโทรเลข ทศท.
นอกจากจะมีฐานะเปนผูดูแลและควบคุมอุตสาหกรรมแลว ยังเปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน
สําหรับการสื่อสารภายในประเทศ และระหวางประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย
ในขณะที่ กสท. ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เรียกวา PCT ซึ่งมีขอจํากัดในการใชเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเทานั้น อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบใด
ตางก็มีการเติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากความตื่นตัวของผูประกอบการที่ตางตองการ
จะครองสวนแบงตลาดของตนไวใหรอดพนจากการแทรกแซงของผูประกอบการรายใหม ทําให
ผูใหบริการแตละรายตางเนนนํากิจกรรมสงเสริมการตลาดหลากหลายมาใชกันอยางคึกคัก เพื่อ
ดึงดูดลูกคาใหหันมาใชบริการของตนเอง และเรงขยายเครือขายรองรับการเติบโตของตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนที่นาสังเกตวารายการโปรโมชั่นโทรฟรีทั้งที่จํากัด
และไมจํากัดวงเงินไดลดความสําคัญลงไปในชวงทายของปแตกลับนําโปรโมชั่นแจกเครื่อง
ลูกขายใหใชฟรีระยะเวลา 3 ปมาใชแทนซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูใชบริการ ดังจะ
เห็ น ได จ ากอั ต ราการขยายตั ว ของตลาดโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง เติ บ โตใน
อั ต ราก า วหน า จากป พ.ศ.2541 คื อ เติ บ โตในอั ต ราร อ ยละ 11 และมี อั ต ราส ว นของผู ใ ช
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ต อ ประชากรร อ ยละ 3.6 มาเป น การเติ บ โตร อ ยละ 118 อั ต ราส ว นผู ใ ช
โทรศัพทเคลื่อนที่ 12.7 ในป พ.ศ. 2544 และชะลอการเติบโตเปนรอยละ 45 ในป พ.ศ.2545
แตมีอัตราสวนของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่รอยละ 15 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การขยายตัวของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่
อัตราสวนของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
อัตราการเติบโต
(รอยละ)
(ตอประชากร 100 คน)
พ.ศ. 2541
11
3.6
พ.ศ. 2542
22
4.3
พ.ศ. 2543
20
5.9
พ.ศ. 2544
118
12.7
พ.ศ. 2545
45
15
ที่มา: บริษัท ศูนยวิจยั กสิกรไทย จํากัด (2546: ยอหนา 1)
ป

จากตารางที่ 1 มีตัวเลขที่นาสนใจวาตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มีการเติบโตอยาง
รวดเร็วระหวางป พ.ศ.2543-2544 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณการตลาดและการสงเสริม
การขายของผูประกอบการในธุรกิจนี้ พบวา ในป 2543 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546: ยอหนา 1)
ผู ใ ห บ ริก ารแต ล ะรายตา งเร งนํ ากลยุท ธ ส งเสริ ม การขายเข า มากระตุ น ตลาดกั นอย างคึ กคั ก
โดยเฉพาะกลยุทธของ DTAC ซึ่งคิดคาบริการเปนวินาทีและคาบริการที่เปนราคาเดียวกัน
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังลดราคาตัวเครื่องลูกขายใหถูกลงประมาณรอยละ 10-20 แมวาในชวง
เวลาดังกลาวคาเงินบาทจะออนตัวลง ซึ่งสงผลใหตนทุนเครื่องลูกขายที่นําเขาจากตางประเทศ
แพงขึ้นก็ตาม กระตุนใหมียอดผูสนใจใชบริการดีแทคเพิ่มขึ้น ขณะที่ AIS เนนจุดยืนที่คุณภาพ
บริ ก าร เทคโนโลยี ประสิ ท ธิ ภ าพโครงข า ย และบุ ค ลากร โดยไม เ น น การตั ด ราคา การใช
โปรโมชั่นคาโทรศัพทที่ถูกลง การลดราคาตัวเครื่องลูกขาย ลดคาบริการรายเดือน สงผลให
รายไดเฉลี่ยตอเครื่องลดนอยลง ผูใหบริการแตละรายตางเรงหารายไดอื่นนอกเหนือจากแหลง
รายไดเดิม ดวยการเปดบริการเสริมทางดานอื่นที่ไมใชเสียง เชน บริการสงขอความสั้น (Short
Message Service: SMS) บริการดานอินเทอรเน็ตผานมือถือ บริการดาวนโหลดเสียงเรียกเขา
บริการฝากขอความอัตโนมัติ อี-เมล เปนตน พรอมทั้งเนนการทําตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
จายเงินลวงหนา (prepaid) หลังจากที่พบวามีการขยายตัวของตลาดอยางตอเนื่องในกลุมลูกคา
ที่ตองการควบคุมคาใชจายในการใชโทรศัพทพรอมกับออกแคมเปญบัตรเติมเงินมูลคา 300
บาทและขยายเวลาการใชงานใหนานขึ้นพรอมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเติมเงินผานตูเอทีเอ็ม
ทําใหที่ผานมาตลาดโทรศัพทแบบจายเงินลวงหนา (prepaid) มีการขยายตัวประมาณรอยละ
30-40 จากปที่ผานมา
ในชวงปลายป พ.ศ.2543 ภาวะการแขงขันของตลาดถูกกระตุนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ
AIS มีกลยุทธแจกเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบเซลลูลาร 900 ฟรีใหกับกลุม
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ขาราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหนวยราชการสวนทองถิ่นในตางจังหวัด พรอมสงเสริมการขาย
ดวยการยกเวนคาบริการรายเดือน นาน 20 เดือน ซึ่งนอกจากจะเปนการกระตุนการใชงานใน
ตลาดตางจังหวัดแลวยังเปนการระบายเครื่องที่คางสต็อกอยูเนื่องจากเปนระบบอนาล็อกที่เสื่อม
ความนิยมแลว และยังเปนการสรางรายไดใหกับ AIS โดยเฉลี่ยประมาณ 750-1,200 บาทตอ
เครื่องตอเดือน ในขณะเดียวกัน Asia Wireless Communication Co,. Ltd (AWC)
ผูใหบริการโทรศัพทสวนบุคคลแบบพกพาหรือพีซีที มอบสิทธิ์พิเศษใหกับผูใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานของเทเลคอมเอเชีย สามารถยืมเครื่องโทรศัพทพีซีทีใชฟรี 3 ป โดยไมตองซื้อเครื่อง
และเสียคาบริการ 200 บาทตอเดือน พรอมรับสิทธิ์โทรศัพทในพื้นที่เดียวกันในอัตราคาบริการ
ครั้งละ 3 บาทนาน 3 ป เชนกัน แตมีเงื่อนไขวา หากคืนเครื่องหรือยกเลิกการใชบริการกอน
กําหนดจะตองเสียคาปรับตามจํานวนที่กําหนดไว หรือหากทําเครื่องชํารุดหรือสูญหายตองเสีย
คาใชจายเปนมูลคาเทากับราคาเครื่องที่ใหยืมไปใช หรือประมาณ 5,000 บาท ซึ่งรายการ
สงเสริมการขายนี้ไดรับความสนใจจากผูใชบริการเปนจํานวนมากโดยมียอดสั่งจองรับเครื่องฟรี
ถึงเกือบ 100,000 ราย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546: ยอหนา 2)
ในปจจุบันผูประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่หลักมี 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 61, บริษัท โทเทิล
แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 33 และ
บริษัท ซีพี ออเรนจ จํากัด หรือ Orange มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 5 ดังที่แสดงไวใน
แผนภาพตอไปนี้
5% 1%

AIS
DTAC
ORANGE

33%

OTHER
61%

ที่มา : ศรัทธร วิญูหัตถกิจ (2545: 178)
แผนภาพที่ 1 สวนแบงการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่
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บริษัท DTAC ใหบริการในระบบ World Phone 1800 และ บริษัท ORANGE ผูที่
ใหบริการในระบบ จีเอสเอ็ม 1800 ทั้งสองจะมีการใหบริการที่คลาย ๆ กันคือ มีการคิดอัตราคา
โทรศัพทเปนวินาที แทนที่จะคิดเปนนาที ทั้งนี้เพื่อเปนการใหทางเลือกใหมกับผูใชบริการ ทาง
บริษัท DTAC มีการเปดตัวเวปไซด www.Djuice.co.th (โมบายอินเตอรเน็ต) หรือที่รูจักในชื่อ
ระบบ WAP และ GPRS และมีการใหบริการตามพฤติกรรมการใชงานของแตละคน คือ
Dprompt, Dlite, Dmedium, Dmax ในสวนของ บริษัท Orange ก็ใหบริการในระบบเหมาจาย
เชนกัน และไดมีการลดราคาเครื่องลูกขายในรุนที่ไดรับความนิยมอีกดวย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
ทั้งสองบริษัทพยายามที่จะสรางความสัมพันธใหกับลูกคาโดยเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคามากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากรายการสงเสริมการขายในแตละรูปแบบนั้น มีเงื่อนไขและความเหมาะสมแตกตาง
กันไปในพฤติกรรมของลูกคาแตละราย ทั้งนี้หากผูประกอบการสามารถจะสรางความเขาใจ
ใหแกลูกคาไดเลือกใชกลยุทธการสงเสริมการขายใหเหมาะสมแกตนเองแลว ยอมจะกอใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ทั้งตอลูกคาเองและสงผลกลับมายังผูประกอบการในรูปของความพึงพอใจ
และความภักดีตอตราสินคา อันจะกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา และใหผูประกอบการไดรับ
ความนิยมและสามารถครองสวนแบงตลาดไดมากขึ้น ซึ่งแตละบริษัทไดมีการพยายามสราง
โครงสรางทางเลือกใหแกลูกคาตามปริมาณการใชงานคิดเปนนาที โดยจะพบวาบริษัท Orange
จะมีการแบงยอยกลุมพฤติกรรมการใชโทรศัพทออกเปน 5 กลุมยอย ในขณะที่ DTAC แบงเปน
4 กลุม แลว AIS แบงเปน 3 กลุมยอย โดย Orange มีอัตราการสงเสริมการขายสูงถึงการโทร
2,000 นาที ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การคิดอัตราคาบริการของโทรศัพทเคลือ่ นที่
AIS
โปรโมชั่น
โปรโมชั่น 1
200 นาที
โปรโมชั่น 2
500 นาที
โปรโมชั่น 3
900 นาที

เหมาจายราย
เดือน (บาท)
700

โปรโมชั่น

1,200

Dlite

2,000

Dmedium
250 นาที
Dmax
600 นาที

Dprompt

ที่มา: ศรัทธร วิญูหตั ถกิจ (2545: 176)

DTAC
เหมาจายราย
เดือน (บาท)
ไมคิดคาบริการ
นาทีละ 5 บาท
คาบริการ 250
นาทีละ 4 บาท
ไมคิดคาบริการ
750 บาท
ไมคิดคาบริการ
1,200 บาท

ORANGE
โปรโมชั่น
เหมาจายราย
เดือน (บาท)
150 นาที
500
400 นาที

800

700 นาที

1100

1500 นาที

1500

2000 นาที

2000
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จากความหลากหลายของกลยุทธการสงเสริมการขายที่ผูประกอบการแตละบริษัท
ไดกําหนดขึ้น ลูกคาจําเปนที่จะตองไดรับคําแนะนําโดยละเอียดจากผูประกอบการ ซึ่งก็คือ
หนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธโดยตรง บริษัท AIS เปนบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคม
โดยดําเนินกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 ระบบ คือ ระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ, ระบบจีเอสเอ็ม 1800
และระบบ วัน-ทู-คอล เปนบริษัทที่ใหความสนใจกับการจัดบริการเผยแพรขอมูลแกลูกคาเปน
อยางมาก บริษัท AIS ใหความสําคัญกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ หรือ CRM จึงมีการจัดตั้ง
ฝายลูกคาสัมพันธขึ้น โดยเริ่มนําเอา CRM มาใชเมื่อปลายป พ.ศ. 2542 เพื่อเปนการรักษาฐาน
ลูกคา และเพิ่มลูกคารายใหม ๆ โดยในฝายลูกคาสัมพันธ จะมีการออกโปรแกรมการบริหาร
ลูกคาสัมพันธตาง ๆ เชน โครงการมินิทพลัสเปนโครงการหนึ่งที่คืนกําไรใหกับผูใชบริการ โดย
การมอบสิทธิพิเศษในการนําคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัลที่นาสนใจ และโครงการ C–Care
Smart System เปนโครงการเพื่อพัฒนาทุกสวนงานของบริษัท AIS ใหมีความทันสมัย และพรอม
ตอการพัฒนารูปแบบบริการใหม ๆ ที่รองรับ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูใชบริการทุกกลุม
ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุงมั่นพัฒนารูปแบบบริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะ
เปน AIS Call Center เปนศูนยกลางบริการตอบคําถามแกลูกคาทั่วประเทศดวยระบบ On–line
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงเพิ่มชองทางใหบริการบนมาตรฐานเดียวกัน ผานเครือขาย
สํานักงานบริการ AIS 23 แหง และรานเทเลวิซ อีกกวา 280 แหงทั่วประเทศ [บริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), 2546: ยอหนา 3]
บริษัท AIS สามารถบริหารงานจนมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นเปนลําดับ และ
บรรลุเปาหมายในการมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบของบริษัทเกินกวา 5,000,000
เลขหมายนับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 โดย ณ สิ้นป พ.ศ. 2544 บริษัทมียอดผูใชบริการ
รวม 4,812,900 ราย เพิ่มสุทธิจากป พ.ศ. 2543 จํานวน 2,835,600 ราย [บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), 2544: 2] อันสืบเนื่องมาจากการที่บริษัท AIS มีการบริหารงาน
ที่มุงเนนคุณภาพในทุก ๆ ดาน ทําใหผูใชบริการมีความเชื่อถือในตัวของบริษัท สวนนี้เองทําให
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด
อีกขั้นตอนของการเปนผูนําของบริษัท AIS คือ การพัฒนาคุณภาพและเครือขายให
ครอบคลุมกวางไกล สามารถตอบสนองความตองการอันหลากหลายของผูใชบริการ รองรับการ
ขยายตัวของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะไดอยางตอเนื่อง และ ในป พ.ศ. 2545 บริษัท AIS ได
ขยายเครือขายระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย โดยมีสถานีฐานเพิ่มเปน
6,768 สถานี และยังไดพัฒนาเครือขายภายในอาคารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย ดังภาพ
เปรียบเทียบการเติบโตของเครือขาย AIS ระหวางป พ.ศ. 2542-2545 ในแผนภาพที่ 2
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ที่มา : บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด มหาชน (2546: 7)
แผนภาพที่ 2 การขยายเครือขายของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
การจั ดโปรแกรมการบริ หารลู กค าสั มพั นธ หรื อการสื่ อสารเพื่ อการบริ หารลู กค า
สัมพันธใดๆ ก็ตามไมวาจะเปนการสงวารสารนารูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไปใหลูกคาที่บาน พรอม
ดวยคูปองสวนลด หรือแลกรับสินคาในบางชวงโอกาส การจัดโปรแกรมสะสมแตมตามยอดการ
ซื้อสินคา หรือการใชบริการ การสื่อสารโดยผานเวปไซดเพื่อบอกถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางบริษัท
จัดขึ้น การสงจดหมายโดยตรงหรืออีเมล (E-mail)
บอกลูกคาถึงขาวสารตาง ๆ เปนตน
ลวนแลวแตเปนหนาที่ของบริษัทที่จะสื่อสารใหลูกคาเกิดความสนใจและเปดรับขาวสารมากขึ้น
ในการสื่อสารนั้นบริษัทตองมีการสื่อสารใหลูกคานั้นเขาใจในสิ่งที่บริษัทสื่อออกมาดวย แตที่
สําคัญก็คือการสื่อสารนั้น ๆ ควรที่จะผานชองทางที่จะทําใหลูกคาไดรับขาวสารนั้นไดตรงตาม
ความตองการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด สิ่งเหลานี้ก็คือเหตุผลสําคัญที่จะเพิ่มยอดขายสินคา
หรือการบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง สรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือการบริการของบริษัท
ทํ า ให ลู ก ค า จดจํ า ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องบริ ษั ท สิ น ค า หรื อ การบริ ก ารของบริ ษั ท ในระยะยาว
และยั ง ผลให ลู ก ค า เป น ผู แ นะนํ า สิ น ค า หรื อ บริ ก ารต อ ไปยั ง ผู อื่ น เกิ ด การพู ด ปากต อ ปาก
(words-of-mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสินคาอีกดวย
ทั้งหมดนี้เปนที่มาของความสนใจและนําไปสูการศึกษา กลยุทธการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา กรณีศึกษา: GSM Advance ของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการบริหารลูกคาสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งในการทําธุรกิจ และเปนกระบวนการตาง ๆ ที่จัดการกับระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา
อันจะชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทและลูกคา ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใน
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ปจจุบันจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการจัดระบบฐานขอมูลตาง ๆ ควบคูกับ
การปฏิบัติการ ดังนั้น การบริหารลูกคาสัมพันธ จัดเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มยอดขายและสราง
ความสัมพันธระหวางลูกคาและบริษัทรวมไปถึงลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีตอบริษัทดวย
ปญหานําวิจยั
1. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) วางกลยุทธการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธ และเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธอยางไร
2. ลั ก ษณะทางประชากรมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจต อ สื่ อ สารเพื่ อ การ
บริการลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือไม
3. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
หรือไม
4. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) หรือไม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ และเครื่องมือในการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารลูกคา
สัมพันธกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

10
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ลูกคา : กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” นี้ ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาไวดังนี้
1. ศึ กษาเฉพาะกลยุ ทธ การบริ หารลูกค าสัมพั นธ Customer
Relationship
Management (CRM) ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เทานั้น
2. กลุมลูกคาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูใชบริการของ GSM Advance ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546
นิยามศัพท
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา
ไว ดังตอไปนี้
การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง วิถีทางที่ครบเครื่องในการสราง การธํารง
รักษา และขยายความสัมพันธกับลูกคา
กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง การวางแผนระดับกวาง เพื่อการ
บรรลุเปาหมายในการสราง รักษา และขยายความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกันกับลูกคา
ลูกคา หมายถึง บุคคลที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM Advance ของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ลักษณะทางประชากรของลูกคา หมายถึง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
สถานภาพของลูกคาใชโทรศัพทเคลื่อนที่
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายถึง การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา
ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช รูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ คาใชจายโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบ
การตัดบัญชีตอเดือน และรูปแบบการจายคาบริการ
การเปดรับขาวสารการบริการลูกคาสัมพันธของลูกคา หมายถึง ประเภทของ
ชองทางการเปดรับ ไดแก ชองสารของบริษัท ชองสารสื่อเฉพาะกิจ และชองสารสื่อมวลชน รวม
ไปถึงความถี่ในการเปดรับขาวสารของลูกคา
เครื่องมือในการสื่อสาร หมายถึง เครื่องมือที่บริษัทใชในการสื่อสารกับลูกคาโดย
การใชสื่อหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อใหลูกคามีความรูความเขาใจในประเภทของสินคาหรือบริการ

11
ของบริษัท รวมทั้งเครื่องมือในการสรางความเขาใจระหวางบริษัทกับลูกคาเกี่ยวกับนโยบายหรือ
รูปแบบการดําเนินกิจการ
รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใชเวลาวาง
ของบุคคล ซึ่งแบงเปนกลุมการดําเนินชีวิตของผูที่นิยมพักผอน ทํางานอดิเรกอยูกับบาน กลุมที่
มีกิจกรรมที่แสดงความมีรสนิยมในการใชชีวิต กลุมที่นิยมทํางานอดิเรกตาง ๆ ทั้งในบานและ
นอกบาน กลุมที่ใชชีวิตดวยการเนนการดูแลสุขภาพ กลุมที่เนนกิจกรรมดานการลงทุนและ
การเงิน กลุมที่ชอบออกไปใชชีวิตกลางแจงและกลุมที่เนนการใชชีวิตตามเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ปฏิกริยาจากความรูสึกของลูกคาเมื่อไดรับ
คุณคาจากการบริการที่เทากับหรือสูงกวาความคาดหมาย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด มี ป ระโยชน ต อ บริ ษั ท แอดวานซ อิ น โฟร เซอร วิ ส จำกั ด
(มหาชน) และบริษัทอื่ นที่ มีการระบบการบริ หารลูกคาสัมพั นธมาใช โดยมุ งการสร างความ
พึงพอใจใหแกลูกคาสูงสุด ทําใหทราบถึงรูปแบบและแนวทางการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจใน
การสรางความสัมพันธกับลูกคา อันจะสรางความมั่นคงตอธุรกิจอยางยั่งยืน
2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้เปนประโยชนในทางวิชาการที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการบริหารลูกคาสัมพันธ ที่จําเปนตองนําความรูและแนวคิดการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ
3. เพื่อชวยใหนักการตลาด นักโฆษณา และผูที่สนใจในเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธไดใชเปนแนวทางการศึกษาและประยุกตใชใหสอดคลองกับวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของตอไป
4. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอนักการตลาด และนักโฆษณาในการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และสราง
ความแตกตางไปจากคูแขงขัน

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อการศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา: กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จําเปนจะตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในหัวขอตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
2. แนวคิดดานการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
3. ลักษณะผูบ ริโภค
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ
จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจใหม ผูผลิตและผูขายมีการแขงขันกันมากขึ้น
ในระบบการค า เสรี การขายสิ น ค า ในท อ งตลาดจึ ง มุ ง เน น ที่ ก ารสร า งความได เ ปรี ย บของ
ขีดความสามารถในการตอบสนองความตองของลูกคาใหไดมากที่สุด นอกจากการพยายามเพิ่ม
กลุมลูกคาเปาหมายเพื่อสรางผลกําไรของบริษัทแลว การรักษากลุมลูกคาเดิมก็มีความสําคัญยิ่ง
ดังที่ ฟลลิป คอทเลอร (Philip Kotler, อางถึงใน ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544: 7) ไดกลาววา
“ตนทุนของการหาลูกคาใหมนั้นสูงกวาตนทุนของการขายสินคาใหลูกคาเดิมถึง 5 เทา”
ดังนั้นนักการตลาดจึงจําเปนตองสรางกลยุทธและเครื่องมือในการผูกสัมพันธกับ
กลุ ม ลู ก ค า เดิ ม อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ความสํ า เร็ จ นั้ น ไม ไ ด ป รากฏอยู ใ นรู ป ของยอดขายเท า นั้ น
หากแต ยั ง หมายถึ ง การที่ ลู ก ค า มี ค วามภั ก ดี ใ นตราสิ น ค า หรื อ บริ ษั ท อี ก ด ว ย มุ ม มองของ
การประกอบธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มุงการขยายตลาดไปสูลูกคาใหม ก็เปลี่ยนมาให
ความสําคัญกับการรักษาลูกคาเดิมใหมากขึ้น ดวยเหตุที่วา การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
เดิมนั้น จะทําใหผูประกอบกิจการสามารถขายสินคาใหแกลูกคากลุมเดิมซ้ําอยางตอเนื่อง อันจะ
กอใหเกิดความมั่นคงทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 รูปแบบธุรกิจที่มุงเนนการแลกเปลี่ยน เปรียบเทียบกับธุรกิจทีม่ ุงเนน
การสรางความสัมพันธกับลูกคา
ประเด็นทีส่ นใจ

ธุรกิจที่มุงเนนการแลกเปลี่ยน

ธุรกิจที่มุงเนนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา

ลูกคา
จุดขาย
ระยะเวลาการขาย
การใหบริการลูกคา
การผูกมัดกับลูกคา
การติดตอกับลูกคา
คุณภาพ

ดึงลูกคาใหม
คุณลักษณะการบริการ
สั้น ๆ
ไมคอยเนน
นอย
นอย
เกิดจากการดําเนินงานของฝายผลิต

รักษาลูกคาที่มีอยู
อะไรก็ไดที่ลูกคามองวามีคุณคา
ยาวนาน
เนนมาก
มาก
มาก
เกิดจากการดําเนินงานของทุกฝาย

ที่มา: Peck and other (1999: 44)
จะเห็นไดวามุมมองของธุรกิจในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป การสรางความสัมพันธ
กับลูกคามี บทบาทสําคัญมากขึ้ นทุกขณะ ดังนั้นจึงจําเปนยิ่ งที่ผู บริหารธุรกิจจะตองเล็ งเห็น
ความสําคัญและสรางวิสัยทัศนการสรางความสัมพันธกับลูกคาใหสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจใหม
ในอนาคต
1. ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ
มี ผู ใ ห คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ (Customer
Relationship Management: CRM) หลายทาน ดังนี้
ปเตอร ดรัคเกอร (Drucker, 1998: 420) ไดกลาววา การทําธุรกิจคือ การจัดหา
และผูกลูกคาไว กับ เรา แตอยางไรก็ ตามการสามารถผูกลูกค าไวกับ เราได ต องมีการเนนที่
การประเมิ น และการจั ด การกับ ความสั ม พั น ธ ที่ดี กั บ ลู กค า แต ล ะราย เช น ในภาคธุร กิ จ ของ
การบริ ก ารต อ งสามารถสนองความต อ งการของลู ก ค า ได เ ท า นั้ น จึ ง จะนั บ ได ว า ประสบ
ความสําเร็จ
เฮเลน พีค และคณะ (Peck and others, 1999: 44) ไดกลาววา ธุรกิจ
จําเปนตองสรางสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียในธุรกิจ (Stakeholders) ทุกฝาย คือไมใชกับเฉพาะ
กับ ลู ก คา ของตนเท า นั้ น หากแต จ ะตอ งสร า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี แ ละทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ ทุ ก ฝ า ยที่
เกี่ ย วข อ ง ได แ ก ผู ข าย คนกลางในช อ งทางการตลาด พนั ก งานในบริ ษั ท สถาบั น การเงิ น
หนวยงานของรัฐ บริษัทขนสงสินคา ชุมชน สื่อมวลชน ฯลฯ ทั้งนี้ CRM จะเปนเครื่องมือพื้นฐาน
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ที่ทําใหกลุมผูมีสวนไดเสียในธุรกิจรูสึกและมีทัศนคติในทางบวกกับบริษัท และสินคาหรือบริการ
ของบริษัท
เมอรลิน สโตน และ นีล วูดคุก (Stone and Woodcock, 2001: 3) ไดกลาววา
การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ คื อ การที่ บ ริ ษั ท ต า ง ๆ ใช เ ทคโนโลยี วิ ธี ก าร และธุ ร กิ จ แบบ
E-commerce มาชวยพัฒนาความสัมพันธตอลูกคาใหดีขึ้น โดยทั่วไปบริษัทตาง ๆ ไดพัฒนา
ฐานขอมูลเหลานี้ ผูจัดการฝายขายและฝายบริการลูกคาจะใชการกําหนดแนวโนมตลาดคาดเดา
สิ่งที่ลูกคาตองการ
ชลิต ลิมปนะเวช (2544: 18) กลาววา พื้นฐานของ CRM ก็คือ การสราง
ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย ซึ่งมีการใชในประเทศมานานแลว เชน รานคาปลีกในอดีต
ที่ผูขายสามารถจดจําชื่อและพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาไดเปนอยางดี แตในปจจุบันดวย
รูปแบบธุรกิจที่มีลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหพนักงานทั้งหมดในองคกรไมสามารถจดจําขอมูล
ของลู ก คา ไดทั้ ง หมด จึ ง นํ า เทคโนโลยีม าเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ของลู ก คา แทน อีก ทั้ งยั ง นํ า มา
ประมวลผล ประเมินและวิเคราะหถึงความตองการของลูกคาในแตละกลุม ทําใหสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น เนนการรวบรวมขอมูลของ
ลูกคามาจัดเก็บเปนฐานขอมูล และนํามาประเมินวิเคราะหความตองการของลูกคา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น
กิตติ สิริพัลลภ (2541: 1) กลาววา การบริหารลูกคาสัมพันธ หรือ CRM
หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่กระทําตอลูกคาซึ่งอาจจะเปนลูกคา หรือคนกลางในชองทาง
การจัดจําหนายแตละรายอยางตอเนื่องโดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดี ตลอดจน
รูสึกชอบบริษัท และสินคาหรือการบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบ
สองทาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหไดประโยชนทั้ง
สองฝาย (Win–win Strategy) เปนระยะเวลายาวนาน
สรุปความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ คือ เปนกิจกรรมทางการตลาดที่
กระทําตอลูกคาโดยมุงใหลูกคาเกิดความเขาใจมีการรับรูที่ดีตอบริษัท และไดมีการนําเทคโนโลยี
วิธีการ และธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) มาชวยพัฒนาความสัมพันธตอลูกคาใหดี
ขึ้น เนนการรวบรวมขอมูลของลูกคามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลและนํามาประเมินวิเคราะหความ
ตองการของลูกคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น
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2. ขั้นตอนการวิเคราะหความตองการของลูกคาเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
การบริหารการตลาดเพื่อสรางสัมพันธ เปนแนวคิดที่เนนภาพรวมของการนํา
กลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธไปใช วาจะตองคํานึงถึงลูกคามากกวาการมุงขายที่สินคา
หรือบริการเพียงอยางเดียว ดังนั้นบริษัทจะตองทราบวาอะไรคือสิ่งที่มีคุณคาในสายตาของลูกคา
(Value Proposition) ซึ่งธุรกิจบริการ เปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีขอจํากัดในการสรางการจดจํา
และความภักดี เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได (Intangible) การบริการเปนสิ่งที่เก็บ
รักษาไวไมได (Perishable) และคุณภาพของการบริการในแตละครั้งยังไมสม่ําเสมอ (Variable)
คุณคาของการบริหารลูกคาสัมพันธตามการรับรูของลูกคาสามารถแสดงไดดังในแผนภาพที่ 3
การบริหารการตลาดภายใน
- การวางแผนการตลาดภายใน
- วัฒนธรรม บรรยากาศ และการรักษาพนักงานใหทํางานกับองคกร

การคนหาคุณคาที่
ลูกคาตองการ
- ทําความเขาใจกับ
สิ่งที่ลูกคาตองการ
- บริษัทจะสามารถ
สรางคุณคาแก
ลูกคาไดที่ไหนและ
อยางไร
- การเลือกเกณฑที่ดี
ที่สุดเปรียบเทียบใน
เชิงการแขงขัน

การประเมินผลและ
การแบงสวนตลาดการ
การดําเนินงานและ
พิจารณาผลกระทบที่
กําหนดตลาดเปาหมาย
กระบวนการนําเสนอ
เกิดขึ้น
และการวางตําแหนง
คุณคาแกลูกคา
- การกํากับดูแล
- แนวคิดการตลาดตามสั่ง
ผลิตภัณฑ
กระบวนการใหบริการ
แบบมวลรวม (Mass
- ศึกษาลักษณะความชอบ
- การสํารวจความพอใจ
Customization)
ของลูกคา
ของลูกคา
- การจูงใจลูกคาใหเขามา
- วิเคราะหความสามารถใน
- การสํารวจความพอใจ
เปนหุนสวนธุรกิจ
การทํากําไรของแตละสวน
ของพนักงาน
- การปรับเปลีย่ น
ของตลาด
กระบวนการทํางาน
- เลือกรูปแบบของคุณคา
ใหม
เพื่อนําเสนอแกลูกคา

การบริหารการตลาดภายนอก
- การวางแผนการตลาดภายนอก
- การบริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM)

ที่มา: Peck and other (1999: 420)
แผนภาพที่ 3 การบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธ
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จากแผนภาพขางตน จะเห็นไดวาสิ่งที่จะสรางคุณคาสายตาของลูกคาไดจะตอง
มี ก ารบริ ห ารห ว งโซ 4 ด า น คื อ เริ่ ม ต น ด ว ยการค น หาความต อ งการของลู ก ค า จากนั้ น จึ ง
แบงสวนตลาดและกําหนดตลาดเปาหมาย ดําเนินงานการนําเสนอคุณคาใหแกลูกคา และทํา
การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งผูบริหารก็จะตองนําขอมูลในสวนตาง ๆ เหลานี้มาบริหาร
การตลาดทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อสนับสนุนตอการนําเสนอคุณคาแกลูกคา ตลอดจน
กระบวนการทํางาน และการสรางวัฒนธรรม บรรยากาศภายในบริษัทใหพนักงานทํางานอยาง
เต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพของตนเอง สรางคานิยมใหมในการทํางานโดยคํานึงถึง
คุณคาที่ลูกคาตองการเปนสําคัญ โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้
2.1 การค น หาคุ ณ ค า ที่ ลู ก ค า ต อ งการ บริ ษั ท จะต อ งค น หาคุ ณ ค า ใด ๆ
ก็ตามที่ลูกคารูสึกวาเปนพิเศษเฉพาะเจาะจงสําหรับตนเอง เปนประโยชนที่ลูกคาคาดวาจะไดรับ
เมื่ อ ได เ ป น เจ า ของสิ น ค า หรื อ บริ ก าร หรื อ เมื่ อ ได บ ริ โ ภคสิ น ค า หรื อ การบริ ก ารนั้ น ๆ แล ว
โดยลูกคาจะเปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองจายออกไปเพื่อใหไดสินคาหรือการบริการดังกลาวมา
ครอบครอง (Peck and other, 1999: 421) ดังนั้นลูกคาจะรูสึกวาตนไดรับคุณคาเพิ่ม (Value
Added) ก็ต อเมื่ อลูกคารูสึกวาตนไดรับประโยชนจากสินคาหรือการบริ การจากบริษั ท ผูเ ปน
เจาของสินคาหรือบริการดังกลาวมากกวาตนทุนที่ตนจายออกไป (ดังแสดงในแผนภาพที่ 4)

การสงมอบคุณคาใหแกลูกคา

คุณคาโดยรวมที่ใหลูกคา

ตนทุนโดยรวมของลูกคา

คุณคาของผลิตภัณฑ

ตนทุน

คุณคาของบริการ

ตนทุนเวลา

คุณคาของบุคลากร

ตนทุนทางกาย

คุณคาของภาพลักษณ

ตนทุน

ที่มา: Kotler (2003: 60)
แผนภาพที่ 4 มูลคาของการสงมอบคุณคาใหแกลูกคา

17
การสงมอบคุณคาใหแกลูกคานั้น จะตองคํานึงถึงความรูสึกคุมคาภายใน
จิตใจของลูกคา ซึ่งจะตองชั่งน้ําหนักของคุณคาโดยรวมที่ลูกคาจะไดรับ (คุณคาของผลิตภัณฑ
การบริการ บุคลากร และภาพลักษณ) กับ ตนทุนโดยรวมที่ลูกคาตองสูญเสียไป (เงิน เวลา
ความพยายามทางกาย และความคาดหวัง หรือตนทุนทางจิตใจ) ซึ่งในสวนของบริษัทแลว
นอกเหนือจากการเริ่มตนดวยการคนหาในสิ่งที่ลูกคามองเห็นวามีคุณคาแลว บริษัทยังจะตอง
สรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขัน เพื่อนําเสนอตอลูกคาอยางตอเนื่องอีกดวย
2.2 การแบ ง ส ว นตลาด การกํ า หนดตลาดเป า หมายและการวางตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ (Segmentation Targeting and Positioning) หลังจากที่บริษัทคนหาไดแลววาอะไร
คือสิ่งที่ตลาดมองเห็นวามีคุณคา ซึ่งไมไดหมายความวาลูกคาทุกคนในตลาดจะมีความชอบใน
คุณคาดังกลาวเหมือน ๆ กัน และไมไดหมายความวา โปรแกรม CRM ของบริษัทจะสามารถทํา
ใหลูกคาทุกคนรูสึกชื่นชอบในคุณคาของโปรแกรม CRM ไดเหมือนกัน ดังนั้น บริษัทจึงควรแบง
ตลาดออกเปนสวนของตลาดยอย ๆ และเลือกเพียงสวนใดสวนหนึ่งของตลาด เพื่อออกแบบ
กลยุทธและแผนการตลาด CRM สําหรับแตละสวนของตลาดที่เลือกไวเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
2.3 การออกแบบการดําเนินงานและกระบวนการนําเสนอและสงมอบคุณคา
แกลูกคา เปนการพิจารณาขั้นตอนการทํางานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนําเสนอและสงมอบ
คุณคาแกลูกคา โดยพิจารณาทั้งกระบวนการในองคกรหนึ่ง ๆ ทําหนาที่ในการนําเสนอและ
สงมอบคุณคาแกลูกคา จึงไมใชหนาที่ของฝายการตลาดแตเพียงฝายเดียว หากแตเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหม (Reengineering) ในรูปแบบของทีมงานที่ประกอบไปดวย
พนั ก งานจากหลาย ๆ ฝาย ส งกระจายสิน คา รวมทั้งฝ า ยการตลาด โดยทุ ก คนทํา งานเพื่ อ
ตอบสนองตอเปาหมายเดียวกัน คือ การสรางและนําเสนอคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันแกลูกคา
อยางตอเนื่อง
2.4 การประเมินผลและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่ใชจะทํา
ใหบริษัทสามารถทราบไดวาการดําเนินงานและกระบวนการนําเสนอและสงมอบคุณคาแกลูกคา
นั้ น ประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นแผนหรื อ ไม คื อ การ
เปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการยอดขายที่กําหนดไวตามแผน แตในกรณีของ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธแลว สิ่งที่บริษัทตองการไมใชยอดขายเพียงอยางเดียว บริษัท
ต อ งการที่ จ ะรั ก ษาความพอใจของลู ก ค า รวมทั้ ง ความพอใจที่ มี ต อ งานการให บ ริ ก ารของ
พนักงาน เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ชัดวา การที่พนักงานในบริษัทมีความพอใจในการ
ทํางานของตน พนักงานยอมทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ จนสงผลใหลูกคามีความพอใจใน
สินคาและบริการของบริษัทไดในที่สุด
จึงสรุปไดวา การสรางสัมพันธกับ ลูกคานั้น มิใชเพียงการบริหารงานลูกคา
สัมพันธ เพียงประการเดียวเทานั้น กระบวนการที่จะกอใหการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM)
มีประสิทธิภาพอยางแทจริงนั้นจะตองอาศัยหวงโซในการสรางความสัมพันธทั้ง 4 ประการ ใน
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การสร า งความสามารถตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ให ไ ด ม ากที่ สุ ด โดยอาศั ย การ
บริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM) เปนตัวขับเคลื่อน และเติมเต็มความสมบูรณใหกับคุณคาที่
บริษัทมอบใหกับลูกคาอันจะสามารถสรางความประทับใจและความภักดีตอบริษัทไดอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา เปาหมายการสรางสัมพันธกับลูกคาทั้งที่เปนลูกคา
ปจจุบัน ลูกคาคาดหวัง และลูกคาเกาที่หายไป เนื่องจากไมพอใจในสินคาหรือการบริการ หรือ
พบวา บริษัทไมเอาใจใสลูกคาเทาที่ควร ก็คือ การสรางความพึงพอใจแกลูกคาเหลานั้น และหาก
สภาพแวดลอมในตลาดขณะนั้นมีการแขงขันกันรุนแรง บริษัทตองนําเสนอในสิ่งที่เกินกวาความ
พอใจ (More than Satisfied) หรือนําเสนอคุณคาแกลูกคาที่เหนือกวาคูแขงขัน (Superior
Customer Value) จึงสามารถอยูรอดไดในธุรกิจ และเมื่อลูกคาตอบกลับถึงความพึงพอใจใน
สินคาหรือบริการแลว บริษัทก็สามารถกําหนดแนวทางในการสรางสัมพันธกับลูกคาในระดับที่
ลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น อี ก ซึ่ ง จะทํ า ให ลู ก ค า มี ค วามพอใจและมี ค วามภั ก ดี ใ นบริ ษั ท เป น ระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น มีความพอใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่บริษัทมี มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท ให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัท และตนทุนในการเสนอขายสินคาหรือบริการใหลูกคาที่มี
ความพึงพอใจนั้นมีตนทุนต่ํากวาการเสนอขายสินคาแกลูกคาใหมหลายเทา (Kotler, 2000: 48)
ฉะนั้นการจัดโปรแกรมการบริหารลูกคาสัมพันธใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนการสง
วารสารขาวสารนารู เกี่ยวกับผลิตภัณฑไปใหลูกคาที่บาน พรอมดวยคูปองสวนลด หรือแลกรับ
ตัวอยางสินคาในบางโอกาส การจัดแคมเปญสะสมแตมหรือสติ๊กเกอรตามยอดการซื้อสินคาหรือ
บริการ เหลานี้ ลวนแตมีวัตถุประสงคดังนี้ (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544: 13)
3.1 เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาหรือบริการของบริษัทอยางตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง
3.2 เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอสินคา หรือบริการ และบริษัท ทําใหลูกคาทราบ
วิธีการใชสินคาอยางถู กต อง สามารถจดจํ า และมีภาพลักษณที่ดีตอบริ ษัท และสินคา หรื อ
การบริการของบริษัทในระยะยาว
3.3 เพื่อใหลูกคามีความภักดีตอบริษัท และสินคา หรือบริษัทโดยเฉาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่บริษัทมีสินคาจําหนายหลายสายผลิตภัณฑ การที่ลูกคาซื้อสินคาของบริษัทในสาย
ผลิตภัณฑหนึ่งแลวรูสึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑ
อื่น (Cross Selling) ไดสําเร็จก็จะมีมากขึ้น เพื่อใหลูกคาแนะนําสินคา หรือบริการตอไปยังผูอื่น
เกิดการพูดแบบปากตอปาก (Words–of–Mouth)
ในทางบวกเกี่ยวกับสินคา ซึ่งมีความ
นาเชื่อถือมากกวาคํากลาวอางในโฆษณา
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4. การกําหนดกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ
Peck and other (1999) กลาววา การวางกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน
4.1 การวิเคราะหลูกคา
บริษัทตองทราบกอนวาลูกคาเปาหมายของบริษัทเปนใคร เปนระดับคูคา
(Traders) คือ ธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก ตัวแทน นายหนา หรือระดับลูกคา (Consumers) คือ
ลูกคาที่เปนผูบริโภคใชสินคาเปนคนสุดทาย หรือทั้งสองกลุม เนื่องจากการทําการตลาด และ
การสรางความสัมพันธกับลูกคาในตลาดธุรกิจ และลูกคาในตลาดผูบริโภคนั้นมีความแตกตางกัน
อยางมาก
ในการวิเคราะหลูกคานั้นสามารถวิเคราะหในรูปของเครือขายการสราง
คุณคาแกลูกคา (Value Delivery Network) โดยบริษัทผูผลิตสินคาบางรายอาจเลือกที่จะขาย
ตรงแกลูกคาในรูปของการขายสินคาทางโทรทัศน การขายสินคาผานแคตตาล็อก หรือการขาย
สินคาผานเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เปนตน หรือบริษัทผูผลิตบางรายก็จําเปนตองอาศัยคน
กลาง ในรูปของตัวแทนการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi Level Marketing) หรือบริษัทผูผลิต
บางรายก็อาจเลือกที่จะขายสินคาผานคนกลางที่เปนพอคาสง และหรือพอคาปลีก ในชองทาง
การจั ด จํ า หน า ย หรื อ ในบางครั้ ง บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ก็ อ าจจะต อ งอาศั ย ทั้ ง คนกลางที่ เ ป น
พอคา และคนกลางที่เปนนายหนาหรือตัวแทนขายพรอม ๆ กันไป เพื่อใหสินคาของตนกระจาย
เขาสูตลาดไดมากที่สุด บริษัทที่ตองการประสบความสําเร็จในตลาด จึงจะตองสรางเครือขายการ
สรางคุณคาแกลูกคาที่เหนือกวาคูแขงขัน
การวิ เ คราะห เ ครื อ ข า ยการสร า งคุ ณ ค า แก ลู ก ค า นี้ จึ ง เท า กั บ เป น การ
พิจารณาทางเลือกที่เปนไปไดในการกําหนดกลุมเปาหมายที่เปนไปไดในการสรางโปรแกรม
CRM ซึ่งในหลาย ๆ กรณีพบวา ถึงแมวาบริษัทผูผลิตจะมีลูกคาที่สั่งซื้อสินคาจากตนเปนคนกลาง
ในชองทางการจัดจําหนาย แตบริษัทก็จําเปนตองสรางความสัมพันธกับลูกคาที่เปนคนกลาง และ
ลูกคาที่เปนผูบริโภค เพื่อใหลูกคาจดจําชื่อตราสินคาและหรือบริษัทตลอดจนบอกความตองการ
หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคา หรือพัฒนาสินคาใหมเขาสูตลาด
ตอไป
4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด
หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ได พิ จ ารณาทางเลื อ กที่ เ ป น ไปได ใ นการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายตามรูปแบบเครือขายการสรางคุณคาแกลูกคาของตน แลวขั้น
ต อ ไปบริ ษั ท จํ า เป น ต อ งวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทางการตลาด ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย
สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน บริษัทที่ตองการประสบความสําเร็จในตลาด
จึงจําเปนตองสรางระบบขอมูลทางการตลาดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ แหลงที่มาของ
ขอมูลอาจจะมาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ อันไดแก รายงานขาวสารตาง ๆ ที่มีการตีพิมพเผยแพร
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แล ว และเป น ข อ มู ล ที่ ทั น สมั ย หรื อ มาจากข อ มู ล ปฐมภู มิ โดยการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research)
ข อ มู ล การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทางการตลาดสามารถชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางสําหรับบริษัทในการวางกลยุทธแบงสวน
ตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เพื่อเลือกกลุมเปาหมายของ
CRM ตอไป
4.3 การกําหนดสวนแบงทางการตลาด
กําหนดตลาดเปาหมาย และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ จากเครือขาย
การสรางคุณคาแกลูกคาผนวกกับคลังขอมูลสภาพแวดลอมทางการตลาดของบริษัท ทําให
บริษัททราบวาลูกคาที่มีความเปนไปไดในการจัดโปรแกรม CRM นาจะเปนใคร เปนผูบริโภค
หรือ ธุรกิจคาสง หรือธุรกิจคาปลีก หรือตัวแทนขาย หรือ หลาย ๆ กลุมลูกคา แตไมวาจะเปน
กลุมใดก็ตามการจัดโปรแกรม CRM ใหกับผูบริโภคทุก ๆ รายเหมือนกัน ไมวาจะเปนรานคา
ปลีกขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือ ขนาดยอม รานคาปลีกในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัด ฯลฯ
ยอมไมนาสนใจ สําหรับรานคาปลีก
4.3.1 การแบงสวนตลาด
มีการแบงเกณฑบางอยางที่ใชแบงลูกคาของบริษัทออกเปนสวน ๆ
หรือที่เรียกวาการแบงสวนตลาด (Market Segmentation) โดยกลุมยอยที่แบงไดจะมีลักษณะ
บางอยางเหมือน ๆ กันภายในกลุม และแตกตางไปจากกลุมอื่น เรียกวา สวนของตลาด (Market
Segments) ซึ่งสามารถแบงไดทั้งลูกคาที่เปนธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก และผูบริโภค ตัวอยางเชน
1) ธุรกิจคาสง เกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด ไดแก ลักษณะ
ทางภูมิศ าสตร (ต างจั งหวั ดหรือกรุงเทพฯ ในประเทศหรื อต างประเทศ) พฤติ กรรมศาสตร
(ขนาดการสั่งซื้อ ตราสินคา หรือ แบบหรือรุนที่สั่งซื้อ) และประชากรศาสตร (ขนาดของธุรกิจ
หรือรูปแบบความเปนเจาของ)
2) ธุรกิจคาปลีก เกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด ไดแก ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร (ทําเลที่ตั้ง) พฤติกรรมศาสตร (ขนาดการสั่งซื้อ ตราสินคา แบบหรือรุนที่สั่งซื้อ)
และประชากรศาสตร (ขนาดของธุรกิจ จํานวนสาขา อาณาเขต หรือพื้นที่ขาย)
3) ผู บ ริ โ ภค เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการแบ ง ส ว นตลาด
ได แ ก
ประชากรศาสตร (รายได เพศ อายุ อาชีพ ขนาดและสถานภาพครอบครัว) พฤติกรรมศาสตร
(พฤติกรรมการซื้อ ความถี่ในการซื้อ) และจิตวิทยา (บุคลิกภาพ วิถีการดําเนินชีวิต-Life Style)
บริษัทอาจใชเกณฑใดเกณฑหนึ่ง หรือหลายเกณฑรวมกันเพื่อ
แบ ง กลุ มลู กค าแต ละกลุ มออกเป นส วนของตลาด หลาย ๆ ส วน ทั้ งนี้ นั กการตลาดในป จจุ บั น
มีเปาหมายตองการแบงใหเหลือสวนยอยของตลาดที่มีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะทําได หรือที่เรียก
กวา Niche Market นั้นเอง จนสุดทายใหเหลือเพียงผูบริโภคหรือธุรกิจคาสง หรือ ธุรกิจคาปลีก
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เพียง 1 ราย ในสวนของตลาดที่ได ตามแนวคิดการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One – to – one
Market) และเลือกกิจกรรมการตลาดที่มีลักษณะเปนกันเองพิเศษเจาะจง เนนการสื่อสารแบบ
สองทาง เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาแตละราย
4.3.2 การกําหนดตลาดเปาหมาย
เมื่อไดสวนยอยของตลาดที่มีความเปนไปได ขั้นตอมา บริษัทจะ
เลือกสวนยอยของตลาดเพื่อเปนกลุมเปาหมายของโปรแกรม CRM ของตน หรือที่เรียกวาเปน
การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) นั้นเอง โดยทั่วไปแลวกลยุทธการเลือกตลาด
เปาหมายจากสวนของตลาดที่เปนไปไดหลาย ๆ สวนมี 3 ทางเลือก ไดแก
1) กลยุทธการตลาดแบบไมแตกตาง คือ เลือกทุก ๆ สวนของ
ตลาดเปนกลุมเปาหมาย แลวจัดกิจกรรมการตลาดเพียงชุดเดียวเพื่อสรางสัมพันธกับทุก ๆ สวน
ของตลาด วิธีนี้ไมเหมาะสมกับโปรแกรม CRM ในปจจุบันที่ตองการความพิเศษ แตกตาง เปน
กันเองใหกับกลุมเปาหมายของโปรแกรม CRM
2) กลยุทธการตลาดแบบแตกตาง คือ เลือกตั้งแต 2 สวนของ
ตลาดขึ้นไปเปนกลุมเปาหมายของโปรแกรม CRM
3) กลยุทธการตลาดมุงเฉพาะสวน คือ เลือกเพียง 1 สวนของ
ตลาด แลวจัดโปรแกรม CRM สําหรับ 1 สวน ของตลาดที่เลือกไวโดยเฉพาะ วิธีนี้เปนที่นิยม และ
ในกรณีที่บริษัทมีสินคาวางจําหนายหลายสายผลิตภัณฑ และมีกลุมเปาหมายมากกวา 1 กลุม
บริษัทอาจเลือกจัดโปรแกรม CRM กับลูกคาเปาหมายที่ละ 1 กลุม ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ และจัด
โปรแกรม CRM สําหรับกลุมอื่นที่เหลือครั้งละ 1 กลุมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
เมื่อบริษัทสามารถเลือกกลุมเปาหมายสําหรับโปรแกรม CRM
ไดแลว ขั้นตอไปบริษัทจะตองสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อแสดงใหเห็นจุดยืน หรือตําแหนง ของ
โปรแกรม CRM ของตนในสายตาของกลุมเปาหมาย หรือเรียกวาการวางตําแหนงผลิตภัณฑใน
ตลาด ซึ่งผลิตภัณฑในที่นี้ก็คือ แคมเปญ CRM ของบริษัทนั่นเอง
4.4 การจัดทําแผนภาพตลาด
หลังจากที่บริษัทสามารถเลือกกลุมลูกคาเปาหมายของโปรแกรม CRM
จากสวนของตลาดที่นาสนใจ และมีความเปนไปไดมากที่สุด ขั้นตอไปบริษัทควรจะจัดลําดับ
ความสําคัญของแตละกลุมเปาหมายวาควรใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายใดเปนอันดับแรก
และรองลงไป เครื่องมือที่นํามาใชก็คือ แผนภาพตลาด ซึ่งเปนภาพที่แสดงใหเห็นกิจกรรมการ
จัดจําหนายสินคาของบริษัท พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงปริมาณ และหรือมูลคาขายสินคา หรือการ
บริการที่ถูกจํ าหนายออกไปผานชองทางการจัดจําหนายแต ละรูปแบบ หรือแตละเครือขาย
การสรางคุณคาแกลูกคา
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4.5

การพิจารณาหนวยในการตัดสินใจซื้อ และระดับความสัมพันธของ

ลูกคาแตละราย
หลังจากที่บริษัททราบกลุมลูกคาเปาหมายของโปรแกรม CRM และลําดับ
ความสํ า คั ญ ลู ก ค า แต ล ะกลุ ม ในการจั ด โปรแกรม CRM ของบริ ษั ท แล ว สิ่ งสํ า คั ญที่ จ ะทํ า ให
โปรแกรม CRM ประสบความสําเร็จ คือ การพิจารณาวาในกลุมลูกคาเปาหมายของโปรแกรม
CRM แตละกลุมนั้น ใครมีบทบาทเปนผูใช ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูอนุมัติ ผูซื้อ และผูสกัดกั้น
ตลอดจนพิจารณาระดับความสัมพันธระหวางบริษัทกับกลุมลูกคาเปาหมายของโปรแกรม CRM
แตละกลุมวาอยูในระดับลูกคาคาดหวัง ระดับผูซื้อ ระดับลูกคา ระดับลูกคา ผูสนับสนุน ระดับผูมี
อุปการคุณ หรือระดับหุนสวนธุรกิจ ซึ่งบางครั้งพบวาการผลักดันใหกลุมลูกคาเปาหมายของ
โปรแกรม CRM ที่มีความสัมพันธกับบริษัทเปนเพียงผูซื้อ คือ เพิ่งซื้อเปนครั้งแรก ใหกลายเปน
ลู ก ค า คื อ ซื้ อ อย า งต อ เนื่ อ งนั้ น ทํ า ได ย าก หรื อ ไม คุ ม ค า ที่ จ ะทํ า บริ ษั ท ก็ อ าจจะลดบทบาท
ความสําคัญของกลุมลูกคาเปาหมายกลุมนี้ไวในอันดับที่รองลงไปอีก
4.6 การจัดทําแผนการตลาดสําหรับโปรแกรม CRM
ในขั้นตอนของการวางกลยุทธ CRM กอนที่จะมีการนําไปปฏิบัติใช และ
ประเมินผลนั้น คือ การจัดทําเปนแผนการตลาดสําหรับโปรแกรม CRM ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน
แผนการตลาดประจําปสําหรับโปรแกรม CRM เปนตน
4.7 การนําแผนการตลาด CRM ไปใช
แผนการตลาดสําหรับโปรแกรม CRM ที่ดี มีความครบถวน อาจจะไม
สามารถไปปฏิ บั ติ ใ ช ไ ด อ ย า งประสบความสํ า เร็ จ เช น สภาพแวดล อ มทางการตลาดอาจ
เปลี่ยนแปลงไป จนทําใหแผนการตลาดสําหรับโปรแกรม CRM ที่จัดทําขึ้นลาสมัยไปในทันที
การนําแผนการตลาด CRM ไปปฏิบัติใช จึงเปนศาสตรและศิลปที่ผูบริหารจะตองศึกษา และทํา
ความเขาใจอยางลึกซึ้ง
5. แนวทางในการรักษาลูกคา
จากที่ไดกลาวถึงระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งถือไดวาลูกคาคือสินทรัพยอันมี
คายิ่งของบริษัท การจัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลลูกคาปจจุบันโดยเฉพาะ ก็จะเปนวิธีหนึ่ง
ที่สามารถผูกลูกคาไวกับบริษัทได โดยหนาที่พื้นฐานของฝายลูกคาสัมพันธจะตองติดตามการใช
สินคาหรือบริการของลูกคาอยางใกลชิด รับฟงคําติชม รวมทั้งประสานงานระหวางลูกคากับฝาย
ตาง ๆ ในบริษัทเพื่อแกไขปญหาและตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีการจัด
กิจกรรมพิเศษในการสรางแรงจูงใจและสานสัมพันธที่ดีกับลูกคา และบริหารฐานขอมูลลูกคา
นํามาประเมินผลเพื่อเสนอแนะประโยชนตอผูบริหาร ดังสรุปหนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธไดดัง
แผนภาพที่ 5
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หนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธ
ติดตามการใช
สินคา/บริการ

ใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอผูบริหาร

รับคําติ-ชม

ประเมินผล

ประสานงานระหวางลูกคากับ
ฝายตาง ๆ ในบริษัท

บริหารฐานขอมูล
ลูกคา

จัดกิจกรรมพิเศษ

ที่มา: ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544: 95)
แผนภาพที่ 5 หนาที่ของฝายลูกคาสัมพันธ
แตฝายลูกคาสัมพันธจะตองมีหนาที่นอกเหนือไปจากการรับคําติ-ชม และรับ
ขอเสนอแนะจากลูกคาเทานั้น คือจะตองทํางานสรางสรรคดวย จึงจะทําใหแนวทางการนํา CRM
มาปฏิบัติใชเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีแนวทางในการรักษาลูกคาใหยืนยาวตอไป
ดังนี้
5.1 ผู ใ ห บ ริ ก ารจะต อ งเร ง สร า งคุ ณ ค า เพิ่ ม ให แ ก ลู ก ค า อย า งต อ เนื่ อ ง โดย
จะตองระลึกอยูเสมอวา องคการธุรกิจมิไดมีภารกิจเพียงแตการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
เทานั้น แตยังจะตองสรางความรูสึกประทับใจและเลื่อมใสศรัทธาในการบริการอยางเต็มที่ หรือ
กลาวไดวาผูใหบริการควรยึดหลักในการสรางความรูสึกพอใจเกินกวาความคาดหวังที่ลูกคาคาด
วาจะไดรับ
5.2 การสรางหวงโซคุณคาใหลูกคามีความภักดีตอตราสินคาหรือตอองคการ
ธุรกิจนั้น ผูใหบริการจะตองมีความเสมอตนเสมอปลาย โดยใหบริการกอนและหลังการขายอยาง
จริงจังและเปนกันเองตอลูกคาโดยสม่ําเสมอ
5.3 จากความกาวหนาทางดานอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ปจจัยสําคัญที่ควร
นํามาใชประการหนึ่งก็คือการใชระบบศูนยกลางการใหบริการ (Call Center) เพื่อขยายการ
ใหบริการและสรางความรวดเร็วในการตอบรับและแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดโดยตรงแลว ยังเปนการสรางความประทับใจและความ
เชื่อมั่นของลูกคาตอองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
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5.4 การวางแผนสงเสริมการขายโดยคํานึงถึงผลระยะยาวเปนหลัก เชน การ
สะสมคะแนนจากปริมาณการซื้อสินคาหรือบริการ (Frequency Marketing Program or FMP)
หรือการรับสมัครสมาชิกเขากลุมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้น (Club Marketing)
5.5 การใหบริการลูกคาโดยใกลชิดจําเปนจะตองมีบุคลากรที่ทําหนาที่เฉพาะ
ดังนั้น องคกรธุรกิจจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งหนวยงานลูกคาสัมพันธขึ้นทําหนาที่นี้ และ
จะต อ งพิ จ ารณาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการให บ ริ ก าร พร อ มทั้ ง มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสมในการติดตอสรางความเขาใจอันดีกับลูกคา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง
ราบรื่นและกอใหเกิดความประทับใจตอลูกคาโดยทั่วไป
5.6 การบริการแกลูกคาแตละรายจะตองยึดหลักความเสมอภาคและความ
เปนธรรม โดยยึดถือหลักความเปนธรรมและความถูกตอง
5.7 การติดตามขาวสารขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการ
ตลาดของคูแขงอยางสม่ําเสมอ เพื่อทราบถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงในแตละหวงเวลาและจะ
ทําใหองคการสามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม ถูกเวลาและถูกสถานที่
5.8 ยึดหลักแนวคิดการตลาดตามสั่งแบบมวลรวม (Mass Customization)
5.9 สรางระบบการตลาดออนไลน เพื่อการใหขอมูลการบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง
5.10 ฝายบริหารตองเห็นความสําคัญใหการสนับสนุนการสรางสัมพันธกับ
ลูกคาอยางจริงจัง
5.11 สร า งต น ทุ น หรื อ อุ ป สรรคในการเปลี่ ย นไปเป น ลู ก ค า ของบริ ษั ท อื่ น
(Switching Cost) โดยบริษัทสามารถสรางอุปสรรคในการเปลี่ยนไปรวมรายการสงเสริมการขาย
ของสินคาอื่น
5.12 ในกรณีของลูกคาที่เปนคนกลางในชองทางการตลาด ใหเนนการเขาไป
มีสวนรวมในการชวยบริหารกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ที่ลูกคาวางจําหนาย
ในราน ชวยการจัดวางสินคาในราน จัดกิจกรรมพิเศษในราน
ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารสามารถนํ า แนวทางเหล า นี้ ไ ปสร า งสรรค รู ป แบบการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคาไดอยางหลากหลาย และสามารถใกลชิดกับลูกคาไดมากขึ้น
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แนวคิดดานการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
การดําเนินงานการบริหารลูกคาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงการสื่อสาร
เนื่ อ งจากเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ทํ า ให อ งค ก รสามารถสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ได เพราะการ
ดําเนินการใด ๆ ไมวาจําเปนการรวบรวมฐานขอมูลลูกคา การวิเคราะหความตองการลูกคา ฯลฯ
จะไรประโยชนถาไมพิจารณาถึงปจจัยดานการสื่อสาร ดังนั้นในที่นี้จึงจะทําการทบทวนถึงระบบ
การสื่ อ สาร ช อ งทางการสื่ อ สาร การตั ด สิน ใจเลื อกช อ งทาง เพื่ อ ให เ ขา ใจและทราบถึ งช อ ง
ทางการสงสารไปยังลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและกลยุทธที่ใชในการ
บริหารลูกคาสัมพันธ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. กระบวนการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารเปนกระบวนการที่ผูสงสารไดทําการสงสารไปยังผูรับสาร
ซึ่ ง สารนั้ น อาจจะอยู ใ นรู ป แบบสื่ อ ใด ๆ ก็ ไ ด แ ล ว แต เ จตนาของผู ส ง สาร ที่ ต อ งการ
จะสื่ อ ความหมายให มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู รั บ สาร ก็ จ ะมี ก ารตอบสนองกลั บ มายั ง ผู สื่ อ สาร
(ดังแผนภาพที่ 6)

ผูสงสาร

แปลงสัญญาณ

ขาวสาร

ถอดรหัส

ผูรับสาร

ประเภทสื่อ
สัญญาณรบกวน

ตอบกลับ

ตอบสนอง

ที่มา: Kotler (2003: 565)
แผนภาพที่ 6 พื้นฐานของกระบวนการสือ่ สาร
ซึ่ง Kotler (2003) ไดกลาวถึงกระบวนการสื่อสารวา ในกระบวนการสื่อสารนั้น
สามารถแบงประเภทของสื่อที่ใชในทางการตลาดได 5 ประเภทใหญ ดังตอไปนี้ (ดังแผนภาพที่ 7)
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การโฆษณา

- การพิมพและกระจายโฆษณา
- ภายนอกบรรจุภัณฑ
- ภายในบรรจุภัณฑ
- รูปภาพการเคลื่อนไหว
- แผนพับและหนังสือเลมเล็กๆ
- รูปภาพและใบปลิว
- การจัดกลุมโฆษณา
- พิมพของโฆษณาอีกครั้ง
- ปายโฆษณาขนาดใหญ
- การแสดงเครื่องหมาย
- แสดง ณ จุดซื้อขาย
- ระบบโสตทัศนูปกรณ
- สัญลักษณและโลโก
- เทปบันทึกภาพ

การสงเสริม
การขาย
- การแขงขันชิงรางวัล
- ของขวัญของกํานัล
- ตัวอยาง
- งานแสดงสินคา
- การแสดงสินคา
- การสาธิตสินคา
- คูปองสวนลด
- การคืนสวนลด
- แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
- ความบันเทิง

การประกาศ
สาธารณะ

การขายโดย
บุคคล

- การแถลงขาว
- การเสนอการขาย
- การแถลงการณ
- การประชุมการขาย
- การจัดสัมมนา
- การใหสิ่งตอบแทน
- รายงานประจําป
- ตัวอยาง
- การบริจาค
- การแสดงงานออกราน
- ผูรวมใหการสนับสนุน
และการคา
- โฆษณาประกาศ
- ความสัมพันธชุมชน
- การจูงใจบุคคลสําคัญมาเปนลูกคา
- การแจกจายนิตยสารของบริษัท
- การจัดกิจกรรมพิเศษในวาระตาง ๆ

การตลาด
โดยตรง
- แคตตาล็อค
- จดหมาย
- โทรศัพท
- การสั่งซื้อทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- โฆษณาทางโทรทัศน
- แฟกซ
- อีเมล

ที่มา: Kotler (2003: 564)
แผนภาพที่ 7 ชองทางการสื่อสาร
2. เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา
ในการเลือกเครื่องมือหรือกิจกรรมการตลาดตามแนวคิดของการสื่อการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) เพื่อนํามาใชสรางสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวไดนั้นจะตองเปนเครื่องมือ
หรือกิจกรรมการตลาดที่ใชจะตองสามารถสื่อสารกับลูกคาแบบตัวตอตัว (Customized) อยางเปน
กันเอง (Personalized) สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในระยะยาว
มากกวาที่จะเปนการหวังผลยอดขายในระยะสั้นหรือทันที รวมทั้งจะตองเปนการสื่อสารแบบสองทาง
คือ สรางโอกาสใหลูกคาตอบกลับมายังบริษัท และสรางประโยชนใหกับทั้งฝายบริษัทกับลูกคา
ปจจุบันเครื่องมือ หรือกิจกรรมที่บริษัทตาง ๆ มักจะคํานึงถึงเมื่อตองออกแบบ
โปรแกรมการบริหารงานลูกคาสัมพันธ คือ การสะสมคะแนนเพื่อนํายอดซื้อมาแลกรับรางวัล
ซึ่งที่จริงแลว นอกจากการจัดโปรแกรมการสะสมคะแนนแลว ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ที่ น า สนใจมากมาย ที่ ส ามารถสร า งสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ในระยะยาว และมี ต น ทุ น ต่ํ า กว า มี
ประสิทธิผลมากกวา ซึ่งการนําเครื่องมือหรือกิจกรรมการตลาดมาใชในโปรแกรม CRM นั้น
จะต อ งเลื อ กให มีค วามหลากหลาย โดยทุก ๆ เครื่ อ งมื อ หรื อ กิ จ กรรมการตลาดนั้ น จะต อ ง
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค วิธีปฏิบัติในการซื้อ ความชอบความสนใจในขณะนั้น ฯลฯ
ดังตัวอยางในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตัวอยางเครือ่ งมือหรือกิจกรรมการตลาดที่ใชเพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา
ในระยะยาว
เครื่องมือ/กิจกรรมการตลาด
ประโยชนในการสรางสัมพันธกับลูกคา
การตลาดโดยตรง
- Telemarketing:
ระบบ Call Center
- Warranty Card:
ทราบประวัติการซื้อ
- Direct Mail/ Print Media: เตือนความทรงจํา เปนการเสนอ
ขายอยางเงียบ ๆ
- E-Marketing:
ใหขอมูลรายละเอียด ชักชวนใหซื้อ
และจูงใจใหลูกคากลับมาซื้อ
สินคาอีก
การประชาสัมพันธ
- เอกสาร ใบปลิว แผนพับ วารสาร จดหมายแจงขาวสาร:
สรางความเขาใจอันดีสรางสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว
สามารถรวมกับแนวคิด Club Marketing ได
- Event Marketing:
สรางความสนุกสนาน เปนกันเอง ขอบคุณลูกคา
การโฆษณา
- Advertorial:
สรางความนาเชื่อถือ ใหรายละเอียดสินคาไดมาก
- In Ad Coupon:
เปนการสื่อสารแบบสองทาง
การสงเสริมการขาย
- การสะสมแตมคะแนนเพือ่ แลกของรางวัล:
สรางยอดซือ้ อยางตอเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง
- ซื้อ 1 ชิน้ เอาชิ้นสวนมาแลกซื้อตอไปในราคาลด 50%:
สรางการจดจํา โดยเฉพาะถาทําในชวงเวลาเดียวกันของทุกป
- คูปองใหลูกคากรอกกอนนํามาใชเปนสวนลด:
ไดฐานขอมูลลูกคา
การเปนผูรวมใหการสนับสนุน
- เปนผูสนับสนุนจัดงานการกุศลสมทบทุนมูลนิธิ:
สรางความนาเชื่อถือศรัทธาใหบริษัท
การสรางเอกลักษณขององคกร - แจกหมวก เสื้อยืด แกวน้ํา :เพื่อสรางการจดจํา
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ตารางที่ 4 ตัวอยางเครือ่ งมือหรือกิจกรรมการตลาดที่ใชเพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา
ในระยะยาว (ตอ)
เครื่องมือ/กิจกรรมการตลาด
ประโยชนในการสรางสัมพันธกับลูกคา
การขายโดยบุคคล
- การใหบริการหลังการขาย:
สรางความพอใจหลังการขาย
- การจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรูเรื่องสินคา:
สรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา
ตราสินคา
- Logo ปายสัญลักษณ:
สรางการจดจํา เปนการสื่อดวย IMC
อื่น ๆ
- Partnership Marketing:
สรางความสัมพันธในชองทางการตลาด

ที่มา: ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544: 148-149)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
3.1 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลโปรแกรม CRM เปนการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจาก
โปรแกรม CRM กับ เปาหมายที่ตั้งไว คือการสรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันเพื่อนําเสนอตอ
ลูกคาอยางตอเนื่องแนวคิดการบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธวาการสรางคุณคาที่
เหนือกวาแกลูกคานั้นเกิดจากการทํางานเปนทีมที่ประกอบไปดวย พนักงานจากฝายตาง ๆ
ภายในบริษั ททั้งฝ ายผลิ ต ฝายบั ญชีและการเงิน ฝ ายวิจัยและพัฒนา ฝ ายสงกระจายสินคา
(Logistics) รวมทั้งฝายการตลาด ประกอบกับแนวคิดการสรางสัมพันธกับทุก ๆ ตลาดเปาหมาย
ใน Six Market Model ทําใหการตรวจสอบที่ยอดขายกอนและหลังโปรแกรม CRM หรือ
ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่ประมาณการไวแผน CRM
นั้นไมเพียงพอ ในการ
ประเมินผลความสําเร็จของโปรแกรม CRM จําเปนตองใชเครื่องมือใหม ๆ ในการสํารวจ
(ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544: 81-83) อาทิเชน
3.1.1 อัตราการสูญเสียลูกคา (Customer Defection Rate) โดยที่
โปรแกรม CRM ที่ประสบความสําเร็จไดนาที่จะลดอัตราการสูญเสียลูกคาไดในระดับที่บริษัทตั้ง
เปนเปาหมายไว
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อัตราการสูญเสียลูกคา =

จํานวนลูกคาที่หายไปเมื่อสิ้นป
จํานวนลูกคาที่มีอยูทั ้งหมดเมืื่อสิ้นป

3.1.2 อัตราการกลับมาเปนลูกคา (Retention Rate) ขั้นแรกบริษัท
จะตองกําหนดกอนวาการกลับมาเปนลูกคาซ้ําอีก (Customer Retention) นั้นควรจะวัดจากอะไร
เช น ถ า เป น ธุ ร กิ จ ขายตรงเครื่ อ งสํ า อางในระบบสมาชิ ก หรื อ ธุ ร กิ จ นิ ต ยสารเป ด รั บ สมาชิ ก
Retention Rate จะวัดจากการตออายุสมาชิก หรือถาเปนธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟาในบาน
Retention Rate จะวัดจากการซื้อเครื่องใชไฟฟาชิ้นตอไปจากบริษัท เปนตน
อัตราการกลับมาเปนลูกคาซ้ําอีก =

จํานวนลูกคาที่กลับมาซื้อซ้ําอีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง
จํานวนลูกคาที่มีอยูทั ้งหมดในชวงระยะเวลาหนึ่ง

3.1.3 จํานวนลูกคาที่รูสึกพอใจในสินคาหรือการบริการของบริษัท
(Customer Satisfaction) ซึ่งสามารถสํารวจไดจากการออกแบบสอบถามความพอใจของลูกคา
โดยบริษัทสามารถสอบถามแยกในแตละประเด็นที่เปน “คุณคา” ในสายตาของลูกคา เชน ใน
ธุรกิจโรงพยาบาล การสอบถามความพอใจของลูกคา อาจใหผูตอบแบบสอบถามบอกระดับ
ความพอใจตั้งแตมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุดในแตละประเด็นดังนี้
1) จํานวนคําสั่งซื้อที่ปดไดอยางสมบูรณ (Perfect Order
Achievement) ซึ่งเปนการประเมินผลความสําเร็จของแผนการตลาดสรางสัมพันธของทั้งกลุม
ลูกคา กลุมพนักงานหรือตลาดภายในกลุมตลาดอางอิง และกลุมผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
2) จํานวนกลุมอางอิง ที่แนะนําใหลูกคามาซื้อสินคาของบริษัท
(Customer Referrals) ดวยการสอบถามลูกคาใหมวาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา หรือการ
บริการจากแหลงใดบาง เพื่อตรวจสอบวาแผนการตลาดสรางสัมพันธกับกลุมอางอิงประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียง ใด
3) เสียงตําหนิที่เขามายังบริษัท (Complaints) โดยที่เสียง
ตํ า หนิ นี้ อ าจจะมาจากลู ก ค า ซั พ พลายเออร กลุ ม อ า งอิ ง พนั ก งานภายในบริ ษั ท ฯลฯ เพื่ อ
ตรวจสอบในเบื้องตนวาแผนการตลาดสรางสัมพันธของบริษัทยังมีชองโหวที่ใดอีกบาง เปนตน
แตบริษัทควรนําเครื่องมือนี้มาใชรวมกับเครื่องมือตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน เนื่องจากมีหลาย ๆ
กรณีที่ลูกคาไมเสียเวลาบอกกลาวใหบริษัททราบถึงความไมพอใจของตนเอง แตเลิกซื้อไปเลย
การนับจํานวนเสียงตําหนิที่เขามายังบริษัทเพียงอยางเดียว จึงไมสะทอนภาพปญหาที่แทจริง
ของบริษัท
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3.2 อุปสรรคในการประเมินผล
การประเมินผลการบริหารลูกคาสัมพันธเปนสิ่งที่บงถึงความใสใจของ
ผูบริหาร และเปนประโยชนมากที่ไดรูวาธุรกิจประเมินคาของคุณคา โดยทั่วไปการประเมินผล
มักมีการลําเอียงผสมอยูดวย ผูผลิตจะเอียงไปทางดานขอมูลทางการเงิน และ มักจะมีอุปสรรค
ดังนี้
3.2.1 การประเมินผลอาจไมไดถูกรวบรวมดวยตัวสินคาจึงยากที่จะ
บงบอกไดวาตัวแปรหนึ่งใดมีผลกระทบกับตัวแปรอื่น ๆ หรือไม
3.2.2 ระบบการจัดการมุงเนนที่การปรับปรุงขั้นตอน ซึ่งอาจมีความ
เกี่ยวของกับสิ่งที่ลูกคาตองการเพียงนิดเดียว
ดวยระบบของขอมูลที่ ทันสมัยจึงมีความสามารถในการวิเคราะห และ
ประเมินผลสิ่งตาง ๆ แตโดยมากบริษัทจะประเมินคาสิ่งที่ไมถูกตอง ใชขอมูลที่ไมถูกตอง จึงได
ขอสรุปที่ไมถูกตองระบบการประเมินผล ที่ใชในการบริหารบริษัท เปนระบบที่ไมไดรวมเอา
ขอคิดเห็นของลูกคา ผูบริหารระดับสูงเนนที่จะใชขอมูลทางดานการเงินมาก ดังนั้นในตลาดทุก
วันนี้แบบอยางอันดีเลิศของระบบจัดการที่ดี คือ ระบบการประเมินผลที่รวมเอาขอมูลการเงิน
ภายในองคกร ขอมูลสวนแบงการตลาดจากภายนอก และรายงานความพอใจของลูกคา แตใน
โลกของการแขงขันทุกวันนี้ หนทางเดียวที่ทําใหบริษัทดูแตกตางไปจากบริษัทอื่น ๆ คือการเพิ่ม
คุณคาใหลูกคา จากบริการปกติ คือเสนอสิ่งที่เหนือไปกวาสิ่งที่ลูกคาเรียกรอง
ความพึงพอใจของลูกคาถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากความพอใจของ
ลูกคาหมายความวาสิ่งที่ลูกคาไดรับในสิ่งที่ตองการและคาดหวังจากสินคา และ/หรือ บริการ
ซึ่งยังผลถึงความซื่อสัตยตอตัวสินคา และการกลับมาใชบริการของลูกคา บริษัทนอยใหญตาง
ประจักษแลววาความพึงพอใจของลูกคา เปนกลยุทธที่สําคัญ ในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และ
ผลกําไรที่เพิ่มขึ้น ความพอใจของลูกคาทําให ลูกคากลับมาใชบริการ ใหคํา แนะนํ า สิ น ค า และ
หรือ บริการใหแกผูอื่น รวมทั้งพูดถึงแตสิ่งดีของบริษัท
การวิ จั ย แสดงให ท ราบว า การให บ ริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพถู ก โยงไปถึ ง
ผลกําไร คาใชจายที่ลดลง และสวนแบงการตลาดในหลาย ๆ อุตสาหกรรม และพบวาผลกําไรที่
เพิ่มขึ้น
มาจากปจจัย ของความเสียหายที่ลดนอยลงจากลูกคา ความซื่อสัตยที่เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธอันยาวนานกับลูกคา และยอดขายที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการอื่น ๆ
ดวยสวนตางของทุนตอราคาที่มากขึ้น
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ลักษณะผูบริโภค
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร
ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่ใชบอยมากในการ
แบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากร
ที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ชวยอธิบาย
ถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถ
เขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น
ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539: 53-55)
1.1 อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต า ง นั ก การตลาดจึ ง ใช ป ระโยชน จ ากอายุ เ ป น ตั ว แปรด า น
ประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาด
สวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
1.2 เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน ในอดีตสตรี
เปนเปาหมายสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การเปลี่ยนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย แตในปจจุบันจะ
เห็นวาสินคาเหลานี้มีความเจริญเติบโตสูงมากในตลาดชาย
1.3 ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะ
ครอบครั ว เป นเปาหมายสํ า คั ญ ของการใช ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมี
ความสําคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวของกับผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของ
บุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาการสรางโครงสรางดาน
สื่อที่จะเกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม
1.4 รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation)
เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มี
ความร่ํารวย แตอยางไรก็ตาม ครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มี
ขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปน
ตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริง
อาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปน
ตั ว แปรที่ ใ ช บ อ ยมาก นั ก การตลาดส ว นใหญ จ ะโยงเกณฑ ร ายได ร วมกั บ ตั ว แปรด า น
ประชากรศาสตรอยางอื่น เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูง
ที่มีอายุตาง ๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑ
รายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกันหากลุมที่มีอิทธิพลสูง อีกทั้งการศึกษา
อาชี พ และรายได มี แ นวโน ม จะใช สั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ในความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล
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ในแตละระดับจะสามารถผลิตราคาสูงและสวนใหญเปนกลุมที่มีการศึกษาสูงดวย บุคคลที่มี
การศึกษาต่ําโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา เนื่องจากความสัมพันธระหวาง
3 ลั ก ษณะ คื อ รายได การศึ ก ษา และอาชี พ โดยทั่ ว ไปจะถื อ ว า เป น ลั ก ษณะของชั้ น สั ง คม
(Social Class) ซึ่งจะสะทอนคานิยม ทัศนคติ รสนิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคล
2. รูปแบบการดําเนินชีวติ
แบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) มีความเกี่ยวของสัมพันธกับคุณคาและ
บุคลิกภาพของผูบริโภคและนักการตลาดนํามาใชประโยชนมากในปจจุบัน เนื่องจากนับตั้งแต
ปลายทศวรรษ 1960 เปนตนมา การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มลดนอยลง เนื่องจากเหตุผลสวนหนึ่งเกิดจากความผิดหวัง จากการ
ที่บุคลิกภาพของคนไมสามารถทํานายพฤติกรรมของผูบริโภคไดแนนอน แมวาการศึกษาเรื่อง
บุคลิกภาพยังเปนวิชาหนึ่งที่เปดสอนในชั้นเรียนอยางกวางขวาง แตปจจุบันเรื่องที่ไดรับความ
สนใจมากที่สุดเขามาแทนที่ คือ “แบบการดําเนินชีวิต” (Lifestyle) หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
“ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม” (Psychographics) (Onkvisit and Shaw, 1994: 120)
2.1 ความหมายของแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค (Consumer Lifestyles)
คํ า ว า “แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ” หรื อ “Lifestyle” อาจให คํ า นิ ย ามได ว า
หมายถึงบุคคลมีการดํารงชีวิตอยูอยางไร หรือหมายถึงรูปแบบการใชชีวิตของบุคคลอยูในโลก ที่
แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)
ตาง ๆ (Kotler, 1997: 180)
แบบการดําเนินชี วิตตามความคิ ดของผู บริโภค มีความแตกตางจาก
บุคลิกภาพอยางชัดเจน แบบการดําเนินชีวิตวา ผูบริโภคดํารงชีวิตอยางไร ใชเงินและแบงปน
เวลาไปใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางไร ซึ่งจะเห็นไดชัดวา เกี่ยวของกับการกระทําและ
พฤติกรรมที่เปดเผยของผูบริโภคที่สังเกตเห็นได ซึ่งแตกตางจากบุคลิกภาพ ที่บรรยายลักษณะ
อันเกิดจากสวนภายในเสียเปนสวนมาก นั่นคือ รูปแบบลักษณะของความคิด ความรูสึกและ
การรับรู (Markin, Cited in Mowen and Minor, 1998: 220)
แม ว า แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต กั บ บุ ค ลิ ก ภาพจะแตกต า งกั น ทั้ ง ในด า น
แนวความคิดและลักษณะ แตทั้งสองแนวความคิดก็จะสามารถประยุกตใชรวมกันได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องการแบงสวนตลาด นักวิชาการบางทานเสนอแนะวา ผูจัดการตลาดสามารถ
ดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน คือ ในขั้นแรกจะทําการแบงสวนตลาดโดยใชแบบการดําเนินชีวิตเปน
ฐานในการแบง จากนั้นในขั้นที่สอง ก็จะทําการวิเคราะหแตละสวนตลาดนั้นโดยใชลักษณะความ
แตกตางของบุคลิกภาพเปนเกณฑ
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2.2 การวิเคราะหลักษณะจิตวิทยาทางสังคมของผูบริโภค (Psychographic
Analysis)
ลักษณะจิตวิทยาทางสังคม (Psychographics) เปนคําที่นํามาใชเพื่อ
ประเมินแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดวยการวิเคราะห กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น โดยจะทําการวิเคราะหวา ผูบริโภคใชเวลาและทรัพยากรตาง ๆ ของเขาอยางไรในแตละ
วัน อะไรในสิ่งแวดลอมที่เขาสนใจและถือวามีความสําคัญ และเขาคิดเกี่ยวกับตัวเขาเองและคิดถึง
โลกรอบ ๆ ตัวเขาอยางไร
2.3 การแบงประเภทผูบริโภคตามคานิยมและแบบการดําเนินชีวิต
ประเภทของผูบริโภคที่มีการแบงตามคานิยมและแบบการดําเนินชีวิต
สามารถแบงไดเปน 8 ประเภท คือ (ดารา ทีปะปาล, 2546: 176-177)
2.3.1 กลุมผูสมหวังในชี วิต (Actualizer) เปนกลุมที่ มีความสําเร็จใน
ชีวิต มีทรัพยากรมากที่สุด ยึดถือหลักการและการกระทํา มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไดรับ
การศึกษาสูง ใช ความเปนเจาของสิ่งตาง ๆ เพื่อแสดงแบบสไตล รสนิ ยม และลักษณะของ
ตนเอง และมีความสนใจรอบดาน โดยเฉพาะปญหาสังคม
2.3.2 กลุมผูประสบผลสําเร็จ (Fulfilleds) เปนกลุมที่มีทรัพยากรมาก
ยึดถือหลักการ เปนผูใหญ มีความรับผิดชอบ เปนผูรับการศึกษาอยางดี มีความรูกวางขวาง
พหูสูต มีอายุ มีความสุขในครอบครัวและมีรายไดสูง
2.3.3 กลุมอนุรักษนิยม (Believers) เปนกลุมที่มีทรัพยากรนอย ยึดถือ
หลักการ กลุมนี้จะไดรับการศึกษานอย มีความเชื่อฝงใจในหลักศีลธรรมจรรยา และตอตานการ
เปลี่ยนแปลง
2.3.4 กลุมผูสําเร็จในงานอาชีพ (Achievers) เปนกลุมที่มีทรัพยากร
มาก ยึดถือสถานภาพ มุงงานที่ตนชอบ และประสบผลสําเร็จในงานอาชีพของตน มีหัวทาง
อนุรักษนิยมทั้งความเปนอยูและความคิดทางการเมือง ถือภาพลักษณของตนเองเปนสําคัญ
มักชอบซื้อผลิตภัณฑหรือบริการที่มีศักดิ์ศรี เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของตนตอเพื่อน
รวมงานและไดรับคํายกยองจากเพื่อนฝูง
2.3.5 กลุมมีความทะเยอทะยาน (Strivers) เปนกลุมที่มีทรัพยากรนอย
ยึดถือสถานภาพ สวนใหญเปนพวกที่ทํางานในโรงงาน มีความทะเยอทะยาน อยากที่จะประสบ
ผลสําเร็จเหมือนอยางคนที่ตนเองคิดวามีความสําเร็จมากกวาตน มีความสนใจในความคิดเห็น
หรือความชอบของผูอื่นที่มีตอตน
2.3.6 กลุมชอบมีประสบการณใหม ๆ (Experiences) เปนกลุมที่มี
ทรัพยากรมาก ยึดถือการกระทํา เปนคนหนุมสาว มีความกระตือรือรน ชอบกีฬา ชอบออกกําลังกาย
การเสี่ยงภัย และกิจกรรมทางสังคม ชอบแสวงหาความหลากหลาย และความตื่นเตน เปนกลุม
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ที่ยังไมสําเร็จการศึกษา เปนผูบริโภคที่ชอบซื้อสินคา ชอบใชรายไดทางการซื้อเสื้อผา อาหาร
จําพวกฟาสทฟูด ดนตรี ภาพยนตร และวีดีโอ
2.3.7 กลุมนักปฏิบัติ (Makers) เปนกลุมที่มีทรัพยากรนอย ยึดถือการ
กระทํา เปนนักปฏิบัติที่มีทักษะทางดานการใชมือทํางาน เชน การสรางบาน ซอมรถ เปนผูที่
ชวยตัวเองได มีหัวทางอนุรักษนิยมทางความเปนอยูในครอบครัว และทางการเมือง ไมสนใจใน
เรื่องเครื่องประดับนอกกายมากนัก นอกจากการซื้อสินคาทางดานเครื่องมือ หรืออุปกรณใชงาน
ตาง ๆ
2.3.8 กลุมผูดิ้นรน (Strugglers) เปนกลุมยากจน การศึกษาต่ํา จึงมี
ชีวิตอยูอยางจํากัด จําเปนตองดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอด มีทรัพยากรนอยที่สุด ไมมีความ
ผูกพั นทางด านสังคม มีอายุมาก สนใจเปนห วงเรื่องสุขภาพของตนเองและความปลอดภั ย
มีความระมัดระวังในเรื่องคาใชจาย แตมีความภักดีตอตราที่ชอบ ไมแสดงความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองวามีแนวคิดยึดถืออะไร
จากการแบงประเภทของผูบริโภคเหลานี้ สามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการวิจัยตลาด แบงสวนตลาดผูบริโภคไดเปนอยางดี เพื่อนํามาใชในการดําเนินการตลาด
โดยเฉพาะการเลือกตลาดเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการ หรือแบบ
การดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย การเลือกใชสื่อโฆษณาเขาถึง รวมทั้งการสรางสรรคโฆษณา
ใหสอดคลองกัน
3. กรอบการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงกลุมกิจกรรมของผูบริโภคที่เปน
ปจจัยสําคัญในการแสดงออกของแนวโนมของรูปแบบการดําเนินชีวิตผูบริโภคในอนาคต โดย
แบงออกเปน 7 กลุม ดังนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใชชีวิตอยูกับบาน ไดแก การตกแตงบาน,
ปลูกตนไม/ปลูกพืชผักสวนครัว, เลี้ยงเด็ก ดูแลลูกหลาน และการชอบอานหนังสือพุทธศาสนา
2. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีรสนิยม ไดแก การทําอาหาร/ชิมอาหารที่มีรส
อรอย, การนิยมสะสมของโบราณและศิลปะ การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี/ศิลปะ
ต า ง ๆ การชอบออกไปเดิ น ซื้ อ เสื้ อ ผ า ประเภทแฟชั่ น และการพั ก ผ อ นด ว ยการไปเที่ ย วใน
ประเทศหรือตางประเทศ
3. รูปแบบการดําเนินชีวิตของงานอดิเรกที่นิยมทํายามวาง ไดแก การถัก
นิทติ้งหรือเย็ บผา, การสะสมเหรียญ/แสตมป, การติดตามขาวสารเหตุการณทางการเมือง,
การเขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารในหัวขอที่สนใจ และการเขารวมกิจกรรมสมาคมหรืออุทิศตน
ใหการกุศล
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4. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพ ไดแก การควบคุมน้ําหนัก
หรือทานอาหารที่รักษาสุขภาพ, การออกกําลังกาย/เลนฟตเนต, การขี่จักรยานเปนประจํา,
ตีกอลฟ และวิ่งหรือเดินเพื่อสุขภาพ
5. รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการลงทุน ไดแก การหาโอกาสชองทางหาเงิน
การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย, การลงทุนเลนหุน, การสงฉลากชิงโชคและการเลนการพนัน
6. รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจงที่นิยม ไดแก การไป
เที่ยวแหลงที่สรางความบันเทิง, การขี่มอเตอรไซด, การแลนเรือ/รองเรือ, การตกปลา และ
การตั้งแคมป/เดินทางไกลเพื่อดูสัตวปาและธรรมชาติ
7. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนเทคโนโลยี ไดแก การใชเครื่องคอมพิวเตอร,
การเล นวี ดีโอเกมสที่ บาน, การเลนเครื่องเลนซี ดี, การถายรู ปด วยกลองวี ดีโอ และการถาย
รูปภาพจากกลองถายรูป
แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจ
1. ความสําคัญของการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
ลูกคา คือ กลุมบุคคลที่มีความสําคัญ ตอองคการในการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาด อันจะเห็นไดจากแนวความคิดดานการตลาด (The Marketing Concept) ที่ยึดหลักวา
สิ่งสําคัญที่สุดในการบรรลุจุดมุงหมายขององคการก็คือ การพิจารณาถึงความจําเปนและความ
ตองการของตลาดเปาหมาย และการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหนือคูแขงขัน ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539: 12-14) กลาววา ลักษณะและแนวความคิด
ดานการตลาด จะเกี่ยวของกับงานตอไปนี้
1.1 องคการจะตองศึกษาถึงตลาดเปาหมาย (The Market) ทําการศึกษา
สภาพแวดลอมทางการตลาดโดยภาพรวม วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการ
ทํ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ ทราบถึ ง ความสามารถในการทํ า ธุ ร กิ จ และกํ า หนดตลาดเป า หมายที่ มี ค วาม
เหมาะสม
1.2 การมุงความสําคัญที่ความตองการของลูกคา (Customer needs) เมื่อ
ทราบถึงรูปแบบธุรกิจหลักที่องคการมีความถนัดและทราบกลุมลูกคาเปาหมายแลว จําเปนอยาง
ยิ่งที่องคการตองทําการสํารวจความตองการของลูกคา และใสใจในการออกแบบผลิตภัณฑหรือ
บริการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด
1.3 การใชเครื่องมือการตลาดรวมกัน (Coordinated marketing) จากการทํา
แผนการตลาดที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ องคการจะตองทําการเลือก
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เครื่องมือทางการตลาดที่มีความเหมาะสม และเพื่อใหประสบความสําเร็จในธุรกิจเชิงกลยุทธ
จะตองมีการใชเครื่องมือทางการตลาดรวมกันเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาไว
1.4 สรางกําไรจากความพึงพอใจของลูกคา (Profitability through customer
satisfaction) ผลลัพธสุดทายที่องคการตองนอกเหนือจากการสรางกําไรใหกับตนเองไดแลว
การสรางกําไรความพึงพอใจใหแกลูกคาก็เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุค
ป จ จุ บั น ทั้ ง นี้ น อกจากจะทํ า ให อ งค ก ารมี ค วามมั่ น คงจากการมี ฐ านลู ก ค า ที่ มี ค วามภั ก ดี ต อ
องคการแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรตอสาธารณชนอีกดวย
สรุปไดวา จากแนวความคิดดานการตลาด นักการตลาดจะตองใหความสําคัญ
กั บ ผูบ ริ โภคเป นหลัก โดยจะตองมีการศึ กษาถึ งลักษณะความต องการของผูบ ริ โภค และจั ด
เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ใหผูบริโภคเกิดความพอใจมาก
ที่สุด ซึ่งทายที่สุดองคการก็จะไดรับกําไรจากความพึงพอใจของผูบริโภคนั้นเอง การตลาดตาม
แนวความคิดนี้อาจจะเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา การตลาดเพื่อสรางและสงมอบคุณคา (ValueDriven Marketing) ใหกับลูกคา
2. การตลาดเพือ่ สรางและสงมอบคุณคา
การตลาดเพื่อสรางและสงมอบคุณคา เปนการมุงใหบรรลุถึงวัตถุประสงคใน
การสรางความยอมรับและการภักดีตอตัวสินคา โดยอาศัยหลักการตาง ๆ ดังนี้
2.1 หลักลูกคา (Customer Principle) มุงในการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อสรางและสงมอบคุณคาใหกับลูกคา ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสัมพันธระยะยาวกับ
ลูกคาตอไป
2.2 หลักคูแขง (Competitor Principle) เปนการเสนอคุณคาที่ดีและ
เหนือกวาสินคาและบริการของคูแขงขันใหแกลูกคา
2.3 หลักปองกัน (Proactive Principle) นักการตลาดจะตองวางแผนการ
ปองกันความเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบตาง ๆ ไวลวงหนา เพื่อรักษาตําแหนงใน
การแขงขันใหคงที่หรือสูงขึ้น
2.4 หลักการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement Principle)
เปนการปรับปรุงการวางแผนการตลาด การประยุกตใชแผน และทําการควบคุมอยางใกลชิด
เจาหนาที่การตลาดและพนักงานอื่น ๆ จะตองเสาะหาวิธีที่ดีกวาเพื่อสงมอบคุณคาใหแกลูกคา
อยางสม่ําเสมอ
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ที่มา: Chang and Kelly (1995: 5)
แผนภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางความสําเร็จทางการตลาด
กับความพึงพอใจของลูกคา
3 ประโยชนของการตลาดแบบสงเสริมคุณคา
การตลาดแบบสงเสริมคุณคานี้จะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการ
ซื้อและใชผลิตภัณฑและการบริการที่ไดรับ ซึ่ง (Churchill, 1998:17) ประกอบดวยคุณประโยชน
ตอไปนี้
3.1 คุณประโยชนจากหนาที่ เปนคุณประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการใชงาน
สินคาหรือการไดรับบริการจากหนวยธุรกิจ
3.2 คุณประโยชนท างสังคม คือ ปฏิกริยาทางบวกที่ลูกคาไดรับจากผูอื่น
เชน คําชมอันเกิดจากการซื้อสินคาและใชสินคา, บริการ
3.3 คุณประโยชนสวนตัว เปนความรูสึกที่ลูกคาไดรับจากการเปนเจาของ
ผลิตภัณฑหรือรับบริการ
3.4 คุณ ประโยชน จ ากประสบการณ เปน ความรู สึ ก มี ค วามสุข ที่ ผูบ ริ โ ภค
ไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
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ที่มา: Chang and Kelly (1995: 7)
แผนภาพที่ 9 ความสัมพันธระหวางความพอใจของลูกคากับความภักดีตอสินคา
4. แนวความคิดเกี่ยวกับความพอใจของลูกคา
ภาวะการตลาดในปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันอยางรุนแรง การที่องคการ
ธุรกิจจะสามารถชนะคูแขงขันไดจะตองมุงนโยบายการตลาดไปที่การตอบสนองความตองการ
และสร า งความพอใจให กับ ลู กค า ได สูง กว าบริษัท อื่น เท า นั้น ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากลู กค าเป นผู ที่ จ ะ
แสวงหาคุณคาสูงสุด (Value-Maximizers) โดยใหมีตนทุนในการแสวงหาต่ําที่สุด ลูกคาจะสราง
ความคาดหมายเกี่ยวกับคุณคาที่จะไดรับขึ้นและทําการแสวงหา ซึ่งผลิตภัณฑหรือบริการที่
ลูกคาไดรับ จะมีผลกระทบโดยตรงตอความพอใจและแนวโนมในการซื้อซ้ําในครั้งตอ ๆ ไป หรือ
กลาวไดวาจะมีผลโดยตรงตอความภักดีในตัวสินคาของลูกคานั่นเอง
ความพอใจของลูกคา คือ ปฏิกริยาจากความรูสึกของลูกคาเมื่อไดรับสินคาหรือ
บริการ อันเกิดจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของ
เขา หากการปฏิบัติงานหรือการบริการที่ลูกคาไดรับต่ํากวาความคาดหมาย ลูกคาจะเกิดความ
ไมพอใจ หากการปฏิบัติงานเทากับความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจและใหความเชื่อถือในสินคา
หรือบริการนั้นๆ หรือหากการปฏิบัติงานนั้นสูงกวาความคาดหมายนอกจากลูกคาจะพอใจแลวก็
จะยังเพิ่มความภักดีตอสินคาสูงขึ้นอีกดวย (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542: 19)
ความคาดหมายของลู ก ค า ที่ ก ล า วมานี้ ก อ ตั ว ขึ้ น และได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
ประสบการณในการซื้อจาก เพื่อน คําแนะนําของนักการตลาด และสถาบันตาง ๆ ตลอดจน
ขาวสารทางสื่อทุกชนิด หากนักการตลาดยกระดับความคาดหมายใหสูงเกินไปลูกคาก็จะผิดหวัง
เมื่อไดรับสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหมายของเขา แตหากองคการธุรกิจไดวางความ
คาดหมายไวต่ําเกินไปก็จะไมจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกําหนดความคาดหมายของ
ลูกคาที่นักการตลาดจะตองวางแผนใหแนชัดก็จะตองกําหนดใหสมดุลยกัน
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5. การใหคุณคาและความพอใจแกลูกคา
องคการธุรกิจสามารถทําการผลิตสินคาและบริการใหแกลูกคาไดโดยอาศัย
ระบบการสงมอบคุณคา (Value-delivery system) ดังนี้
5.1 การผลิตคุณคาโดยหวงโซคุณคา (Value Chain) ซึ่งเปรียบไดวางาน
ตาง ๆ ในองคการธุรกิจมีอยูเปนจํานวนมาก กอนที่จะไดผลผลิตออกมาเปนสินคาหรือบริการ
เพื่ อ ส ง มอบให แ กลู ก ค า กิ จ กรรมต า ง ๆ เหล า นี้จ ะต อ งมีก ารควบคุ ม ให มีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
5.1.1 กิจกรรมเบื้องตน ประกอบดวย การนําวัตถุดิบเขาสูสายการผลิต
การเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป การสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกสูตลาด การสราง
ระบบการตลาดและการใหบริการหลังการขาย
5.1.2 กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ประกอบด ว ยการจั ด หาวั ส ดุ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรมนุษย และการจัดการสวัสดิการพนักงาน
กิจกรรมทั้ง 2 ประเภทนี้ แตละกิจกรรมจะมีสวนในการสรางคุณคาให
เกิดขึ้นในตัวสินคาและบริการ งานขององคการธุรกิจก็คือจะตองคอยตรวจดูตนทุนและการ
ปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมอยูตลอดเวลา รวมทั้งตองหาวิธีการปรับปรุงกิจกรรมเหลานี้ ใน
สวนของปจจัยภายนอก องคการธุรกิจจะตองหาขอมูลทางดานตนทุนและการดําเนินงานของ
คูเเขงขัน พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีกวาคูแขงขันตลอดจนตองทราบถึง Value chain
ของคูแขงขันอันจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นความแตกตางในดานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลใหสามารถ
กําหนดขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันได เพราะแตละกิจกรรมใน Value chain เปนแหลงกําเนิด
ของขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันทั้งสิ้น ความสําเร็จในการเพิ่มคุณคาแกสินคานี้จะเกิดขึ้นได
เมื่อกิจกรรมในองคการทั้งหมดดําเนินไปอยางสอดคลองประสานกัน มิใชเกิดจากหนวยใดหนวย
หนึ่งในองคการ
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โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรมนุษย

กิจกรรม
สนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดซื้อ
การ
นําเขา
สินคาที่

การบริหาร
จัดการ

การจัดสง
สินคาสู
ลูกคา

การขาย
และ
การตลาด

การ
บริการ

กิจกรรมหลัก
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล (2542: 20)
แผนภาพที่ 10 Value chain ของการผลิตสินคาหรือบริการ
5.2 ระบบการสงมอบคุณคาใหกับลูกคา ซึ่งโดยปกติเมื่อลูกคาสั่งซื้อสินคา
หรือบริการ องคการธุรกิจจะสงมอบผลิตภัณฑใ หพรอมกั บผลงานของกิจกรรมตามขอ 5.1
ซึ่งถือไดวาองคการไดทําตามระบบการสงมอบคุณคาซึ่งไดมาจาก Value chain ใหแกลูกคา
และเพื่อเปนการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน (Competitive Advantage) องคการธุรกิจ
จะตองสรางเครือขายใหกับ Value chain ของตนเองกับ Value chain ของผูจัดหาวัตถุดิบและ
ชิ้นสวนประกอบของตัวแทนจําหนายและของลูกคา ซึ่งจะทําใหระบบการสงมอบสินคาแกลูกคา
มีคุณคาสูงขึ้น ตามภาพตอไปนี้
สั่งซื้อ
ผูจัดหาวัตถุดิบ

สั่งซื้อ
บริษัท

สงของ

สั่งซื้อ
ตัวแทนจําหนาย

สงของ

ลูกคา
สงของ

ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล (2542: 22)
แผนภาพที่ 11 เครือขายการสงมอบคุณคาใหแกลูกคา

41
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
ธาตรี ใตฟาพูล (2541) ศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร 900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม ระหวาง ป พ.ศ. 2537-2540 โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาลักษณะพัฒนาการของโครงสราง การตลาดธุรกิจใหบริการโทรศัพท
เคลื่ อนที่ และวิ ธี ก ารนํ า การสื่ อ สารมาใช ใ นงานด า นการตลาดของโทรศั พท เคลื่อ นที่ร ะบบ
เซลลูลาร 900 และดิจิตอล จีเอสเอ็ม ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ถือ
กําเนิดขึ้นจากการขาดแคลนเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน และปญหาการดําเนินงานโดยหนวยงาน
ภาครั ฐ จึ ง มี ก ารเป ด ให สั ม ปทานเอกชนขึ้ น มาดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้ โ ครงสร า งหลั ก ของตลาด
ประกอบดวยผูใหบริการระบบตัวแทนจําหนายและผูใชบริการ นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญอีก 2
ประการที่อยูแวดลอมโครงสรางดังกลาว คือ หนวยงานภาครัฐ และพรรคการเมือง โครงสราง
การตลาดในขางตน จะเปนตัวกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางความแตกตางในสินคา
และบริ ก ารเหนื อ คู แ ข ง ขั น โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด ได แ ก การสื่ อ สาร
โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีการวางแผน และกําหนดวิธีการสื่อสารเชิงกลยุทธแบบผสมผสาน
(Integrated Marketing Communication) ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาแผนการสื่อสาร
การตลาดดิจิตอล จีเอสเอ็ม 2 วัตต และ แผนการสื่อสารการตลาดระบบปองกันการจนสมบูรณ
แบบ SIS ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
ศศิ ธ ร อินธานุเ วคิ น (2538)
ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่ มีผ ลต อความนิย มใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ และแนวโนมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
ตาง ๆ และศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดของบริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทาน โดยการวิจัย
เชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา ชาย และหญิง มีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
อยูในกลุมอายุระหวาง 25-50 ป มากที่สุด ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนขาราชการและอาชีพอื่น ๆ ความแพรหลายของการใชโทรศัพท
เคลื่อนที่พบวากวารอยละ 50 มีโทรศัพทเคลื่อนที่ครอบครัวละ 1 เครื่อง โดยเปนระบบ 800
มากกวา 900 เมกะเฮิรตซ เนื่องจากสามารถใชงานไดกวาในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด ไดแก ความจําเปนทางธุรกิจ ความสะดวกใน
ชีวิตสวนตัว และปญหาการจราจร สําหรับขอดี และคุณสมบัติเฉพาะตัวของโทรศัพทเคลื่อนที่
ไดแก การชวยแกปญหาฉุกเฉิน ประหยัดเวลาในการเดินทาง สะดวกในการพกพา การติดตอ
ฉั บ ไว นอกจากนี้ ยั ง มี ป จ จั ย สํ า คั ญ คื อ การให บ ริ ก ารโทรศั พ ท ต ามบ า นยั ง ไม เ พี ย งพอ ผู ใ ช
โทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมที่จะซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มในสัดสวนที่พอ ๆ กับการไมซื้อ และมี
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แนวโน ม ที่ จ ะใช ต อ ไป แสดงว า แนวโน ม การใช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ จ ะมี ป ริ ม าณมากขึ้ น
เรื่อย ๆ สําหรับความพึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ผูใชพึงพอใจปานกลางถึงพอใจ
มากมีมากกวารอยละ 90
ชาญชัย พิจิตรวัยปรีชา (2536) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณา
สินคาโทรศัพท มือถือ โดยมีวัตถุประสงคในการศึ กษากลุมเปาหมายของประชาชน ที่ จ ะใช
บริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นอนาคต และเพื่ อ ทราบถึ ง ผลกระทบของการโฆษณาโทรศั พ ท
เคลื่อนที่ตอพฤติกรรมการใชบริการโดยการสัมภาษณตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมี
โทรศัพทมือถือ หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ใชรอยละ 54
และจากการศึกษาพบวา รายไดมี
ความสัมพันธกับความตองการในการใชบริการโทรศัพทมือถือ
กฤษฎา ทวี ป ระศาสน (2538)
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัย
ที่มีผลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 และศึกษาปญหาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
900 โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุมอาชีพ 280 ราย โดยการใชแบบสอบถามสัมภาษณ
ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อมากกวาปจจัยอื่น ไดแกปจจัยดาน
ตัวสินคา ในดานรูปราง ขนาด เทคโนโลยี บริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพ และ
ตราสินคา จะมีผลตอการซื้อตามลําดับ โดยสวนใหญซื้อจากตัวแทนจําหนาย สื่อที่มีประสิทธิผล
มากที่ สุ ดคือ สื่ อโฆษณาทางหนังสือพิมพ รองลงมาคือ โทรทั ศ น สวนกิจกรรมการสงเสริม
การจําหนาย การลดคาบริการ หรือโทรฟรี จะมีผลตอการซื้อ
วีรวรรณ ปรางแฉง (2538) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 ระหวางกลุมนักธุรกิจกับกลุมอาชีพอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชบริการ ความพึงพอใจ ความสนใจ
บริการใหม และบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยาง 303 คน ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เฉลี่ยประมาณ
1-7 ครั้งตอวัน และใชระยะเวลาในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เฉลี่ยประมาณ 1-6 นาทีตอครั้ง
ชวงเวลาที่ผูใชกันมากที่สุดคือ ชวงเวลา 17.01-21.00 น. สถานบริการที่ใชบริการมากที่สุด คือ
ในรถยนต วัตถุประสงคในการใชบริการที่ผูใชบริการตอบสนองมากที่สุด เพื่อใชในการติดตอ
ธุรกิจการงาน สวนประโยชนของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ผูใชบริการตอบมากที่สุดคือ ความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอสื่อสาร นอกจากนั้นก็ยังพบวาพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบ 900 ของผูใชบริการกลุมนักธุรกิจแตกตางจากผูใชบริการกลุมอาชีพอื่น มีความพึงพอใจ
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ตอการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไมสูงนัก สวนใหญ ตอบวา สนใจบริการใหม และบริการเสริม
โดยบริการที่ตองการใชมากที่สุดคือ บริการรับฝากขอความอัตโนมัติ รองลงมาไดแก การรับฝาก
เลขหมายโทรและกลับ การแจงเลขหมายเรียกเขา การสอบถามยอดคาใชบริการอัตโนมัติ และ
การเปลี่ ย นเป น ระบบดิ จิต อล ส ว นในกลุ มที่ ต อบว า ไมส นใจส ว นใหญเ ปน เพราะบริก ารเดิ ม
เพี ย งพอกั บ ความต องการ หรื อความจํ าเป น ในการใชง านแล ว ยัง ไมแน ใ จในประสิท ธิภ าพ
คุณภาพของบริการใหม และตองเสียคาบริการเพิ่มไมคุมคากับคาใชจาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ความตองการของผูบริโภคที่ตองการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เริ่มตนจากการขาดแคลนหมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน ทําใหไมเพียงพอตอ
ความตองการในการใชงาน เมื่อมีระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เขามาเริ่มใช ทําใหพฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป การใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนที่นิยมในกลุมผูบริโภค เนื่องจากมีความสะดวก
รวดเร็วในการใชงาน สามารถใชไดในสถานที่ที่มีความจํากัดจากการใชโทรศัพทพื้นฐาน เชน
บริเวณนอกอาคาร บนรถยนต และเริ่มพัฒนาเปนความตองการดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน
บริ ก ารเสริ มรั บ ฝากข อ ความ การส งขอ ความ การแจง หมายเลขโทรเขา การสอบถามยอด
คาใชจายอัตโนมัติ จะสังเกตไดถึงความตองการของผูบริโภคมีความซับซอนมากขึ้น อันเกิดจาก
รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคในป จจุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย และการ
ใหบริการเสริมของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ก็สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
ค อ นข า งหลากหลาย เป น ที่ ย อมรั บ ดั ง นั้ น ในการทํ า ตลาดธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ น
ปจจุบัน นอกจากจะตองพัฒนาคุณภาพการใหบริการและเทคโนโลยีการบริการใหสอดคลองกับ
ความตองกาของผูบริโภคแลว การสื่อสารเชิงกลยุทธแบบผสมผสาน (Integrated Marketing
Communication) ก็ เ ป น อี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รประสบความสํ า เร็ จ บรรลุ ถึ ง
วัต ถุ ประสงค หลั ก คื อ สามารถทํ าให ผูบ ริโภคมีการรั บ รูสิ่งที่ องคกรต องการจะนําเสนอแล ว
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาการรับรูที่ผูบริโภคไดรับจากการสื่อสารนั้น ศึกษาวาการสื่อสารนั้น
สามารถสร า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละก อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ อั น ดี ใ ห แ ก ลู ก ค า กั บ องค ก รได ห รื อ ไม
อยางไร อันจะเปนการขยายฐานลูกคาใหมีความมั่นคง เปนประโยชนตอองคกรที่แทจริงตอไป

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของลูกคา: กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิด เพื่อศึกษากลยุทธ
การบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธในการใชเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะทางประชากร รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการเป ด รั บ
ขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดังนั้นเพื่อให
สอดคล อ งกั บ เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว จึ ง ได กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ประชากร และกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุมคือ
1.1 ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ ซึ่งเปนบุคคลที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
การกําหนดกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
1.2 ลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM Advance ของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสํารวจป พ.ศ. 2546
พบวามีลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM Advance ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 699,200 คน (สมุดรายนาม
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ป พ.ศ. 2546 เขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค)
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2. กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไวดังนี้
2.1 การศึกษากลยุทธการสื่อสารเพื่อบริหารลูกคาสัมพันธ ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณข อมู ล เกี่ ย วกับ การกํ า หนดกลยุท ธ ก ารสื่อสารเพื่ อการบริห ารลู ก คาสัมพั นธข อง
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จากคุณอรุณภรณ ลิ่มสกุล ผูจัดการฝาย
ลูกคาสัมพันธ
2.2 การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง เปน
ลูกคาผูที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งหมด 699,200 คน (สมุดรายนามผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ ป พ.ศ. 2546 เขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค) และจากการคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ทําใหไดกลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนจํานวน 400
คน ที่ ใ ช บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นระบบของบริ ษั ท แอดวานซ อิ น โฟร เซอร วิ ส จํ า กั ด
(มหาชน) ดังนี้
สูตร n =

N
1 + Ne 2

เมื่อ

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = คาความผิดพลาด หรือความเบี่ยงเบน = .05 ซึ่งหมายถึงใน
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหมีความเชื่อมั่นเปน 95 % หรือเทากับ .95
เมื่อแทนคาจากสูตร

=

699,200
1 + 699,200 (0.5) 2

=

399.99 คน

ดังนั้น จากสูตรสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ไดประมาณ 400 คน
และถือเปนจํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
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3. การกําหนดกลุมตัวอยาง
เนื่ องจากประชากรที่ จะศึ ก ษา มี การกระจายของกลุ มลู กค าที่ ใ ช โทรศั พท
เคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ตามเขตอยางไมเทาเทียมกันดังนั้น จึงใชการเลือกกลุม
ตัวอยางที่หนวยประชากรมีโอกาสถูกเลือกไมเทากัน (Nonprobability Sampling) โดยมี
รายละเอียดลําดับขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
เขตที่ตั้งสํานักงานหรือสาขาของ AIS ทั้ง 6 เขต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เขตลาดพราว
จํานวน 67 คน
2. เขตปทุมวัน
จํานวน 67 คน
3. เขตบางขุนเทียน
จํานวน 67 คน
4. เขตหวยขวาง
จํานวน 67 คน
5. เขตจตุจักร
จํานวน 66 คน
6. เขตบางเขน
จํานวน 66 คน
ใชวิธีการสุมเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาผูใชบริการ
ขั้นตอนที่ 2
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ในระดับ Standard ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตาม
เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตัวแปรตน
1.1 ลักษณะทางประชากร
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 การศึกษา
1.1.4 สถานภาพ
1.1.5 อาชีพ
1.1.6 รายได
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1.2 รูปแบบการดําเนินชีวิต
1.2.1 กิจกรรมภายในบาน
1.2.2 รสนิยม
1.2.3 งานอดิเรก
1.2.4 การดูแลสุขภาพ
1.2.5 การลงทุนและการเงิน
1.2.6 กิจกรรมกลางแจง
1.2.7 เทคโนโลยี
1.3 พฤติกรรมในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
1.3.1 ระบบบริการที่เลือกใช
1.3.2 รูปแบบการใชโทรศัพท
1.3.3 คาใชจายในการใช
1.3.4 รูปแบบการชําระคาบริการ
1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
1.4.1 ชองทางของบริษัท
1.4.2 ชองทางผานสื่อเฉพาะกิจ
1.4.3 ชองทางผานสื่อสารมวลชน
2. ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
จากความสัมพันธของตัวแปรที่กลาวมาสามารถนํามาสังเคราะหและสรางเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในแผนภาพที่ 12
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
รูปแบบการดําเนินชีวิต
- กิจกรรมภายในบาน
- รสนิยม
- งานอดิเรก
- การดูแลสุขภาพ
- การลงทุนและการเงิน
- กิจกรรมกลางแจง
- เทคโนโลยี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธ

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
- ระบบบริการที่เลือกใช
- รูปแบบการใชโทรศัพท
- คาใชจายในการใช
- รูปแบบการชําระคาบริการ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
- ชองสารของบริษัท
- ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ชองสารสื่อมวลชน

แผนภาพที่ 12 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
จากความสัมพันธของกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐาน
ในวิจัยเพื่อความชัดเจนในผลการวิจัย ทั้งหมด 4 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สมมติฐานขอที่ 1
ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ตัวแปรตน : ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
2. สมมติฐานขอที่ 2
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ตัวแปรตน : รูปแบบการดําเนินชีวติ ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวติ ทางดานการประกอบ
กิจกรรมภายในบาน รสนิยม งานอดิเรก การดูแลสุขภาพ
การลงทุนและการเงิน กิจกรรมกลางแจง และเทคโนโลยี
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
3. สมมติฐานขอที่ 3
การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ตัวแปรตน : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ไดแก ชองสารของบริษทั ชองสารสื่อเฉพาะกิจ และชองสารสื่อมวลชน
ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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เกณฑในการวัดตัวแปร
เกณฑในการวัดตัวแปรจะใชกับเครื่องมือของวิจัยที่เปนแบบสอบถาม โดยมีการ
กําหนดเกณฑในการวัดดังตอไปนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวิต อันไดแก การประกอบกิจกรรมภายในบาน รสนิยม
งานอดิเรก การดูแลสุขภาพ การลงทุนและการเงิน กิจกรรมกลางแจง และใชเทคโนโลยี ไดมี
การกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
การกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน
- มากที่สุด
5 คะแนน
- มาก
4 คะแนน
- ปานกลาง
3 คะแนน
- นอย
2 คะแนน
- นอยที่สุด
1 คะแนน
2. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
อันไดแก การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM Advance ของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน): AIS 3 ชองทาง คือ ชองสารของบริษัท
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ และ ชองสารสื่อมวลชน ไดมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
การกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน
- มากที่สุด
5 คะแนน
- มาก
4 คะแนน
- ปานกลาง
3 คะแนน
- นอย
2 คะแนน
- นอยที่สุด
1 คะแนน
3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
วั ด จากการแสดงความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า
สัมพันธ ผานชองสารตาง ๆ ของกลุมตัวอยางที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM Advance
ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน): AIS 3 ชองทาง คือ ชองสารบริษัท
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ และ ชองสารสื่อมวลชน ไดมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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การกําหนดเกณฑ
- พอใจมาก
- พอใจ
- ปานกลาง
- ไมพอใจ
- ไมพอใจมาก

การใหคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของลู ก ค า : กรณี ศึ ก ษา GSM Advance บริ ษั ท แอดวานซ อิ น โฟร จํ า กั ด (มหาชน)”
แบงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน 2 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณ
ซึ่งนําไปใชเปนแนวทางในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
กับผูจัดการฝายการบริหารลูกคาสัมพันธของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) โดยในแบบสัมภาษณจะประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 ขอ เพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทฯ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ที่บริษัทตองการสื่อไปยังลูกคา โดยผานเครื่องมือสื่อสารการตลาดตามที่บริษัทไดกําหนด
จํานวน 6 ขอ เพื่อทราบถึงแผนงานการบริหารลูกคาสัมพันธ กิจกรรม การประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งาน วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หา สื่ อ ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ รวมทั้ ง ลั ก ษณะ
การแบงกลุมลูกคาของบริษัทฯ
2. แบบสอบถาม
นําไปใชเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance
ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยสวนตาง ๆ ทั้งหมด 5 สวน
จํานวน 14 ขอ ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
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จํากัด (มหาชน) จํานวน 7 ขอ เพื่อเก็บขอมูลดาน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได และลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยเปนคําถามปลายปด ในลักษณะรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตโดยแบงเกณฑในการประเมิน เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย
และนอยที่สุด
สวนที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นป จ จุ บั น
จํานวน 4 ขอ เพื่อเก็บขอมูลดานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชเปนคําถามปลายปดและเปด รูปแบบ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนคําถามปลายปด คาใชจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบการตัด
บัญชีตอเดือน เปนคําถามปลายเปด รูปแบบการจายคาบริการ เปนคําถามปลายปด
สวนที่ 3 คํา ถามเกี่ ยวกับ การเป ด รับ ขา วสารเกี่ย วกับ การสื่อ สารเพื่ อ การ
บริหารลูกคาสัมพันธของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 ขอ
เพื่อเก็บขอมูลดานการเปดรับขาวสารผานชองทาง 3 ชองทาง ไดแก
ชองสารของบริษัท ประกอบดวย ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS
ศูนยใหบริการขอมูลขาวสารโดยเจาหนาที่ศูนยขอมูล หนวยงานที่ติดตอลูกคาโดยตรง สาขา
ของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงานทะเบียนตาง ๆ เว็บไซตของ AIS อีเมล ขอความสั้น
ใบแจงหนี้และจดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ ประกอบดวย ปายโฆษณา โปสเตอรและโบรชัวร
ชองสารสื่อมวลชน ประกอบดวย หนังสือพิมพนิตยสาร โทรทัศน และวิทยุ
เปนคําถามปลายปด โดยแบงเกณฑในการประเมิน เปน 5 ระดับ
คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย และนอยที่สุด และอีก 1 ขอเก็บขอมูลดานการเขาบริการ
ณ จุด รับบริการของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ของ บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เปนคําถามปลายเปด
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธ ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 85 ขอ เพื่อเก็บ
ขอมูลความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ผานเครื่องมือตาง ๆ ของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือที่อยูในชองทาง
ของบริษัท ไดแก ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS ศูนยใหบริการขอมูลขาวสารโดยเจาหนาที่
ศูนยขอมูล หนวยงานที่ติดตอลูกคาโดยตรง สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงาน
ทะเบียนตาง ๆ เว็บไซตของ AIS อีเมล ขอความสั้น ใบแจงหนี้และจดหมายขาวที่สงมาทางใบ
แจงหนี้ เครื่องมื อที่อยู ในช องทางสื่อเฉพาะกิจ ไดแก ป ายโฆษณา โปสเตอรและโบรชัว ร
เครื่องมือที่อยูในชองทางไดแก สื่อสารมวลชน ประกอบดวย หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน
และวิทยุ เปนคําถามปลายปด โดยแบงเกณฑในการประเมิน เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก,
ปานกลาง, นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ โดยเปนคําถามปลายเปด
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โดยผู วิ จั ย ได ส ร า งผั ง โครงสร า งของแบบสอบถามที่ ใ ช ใ นการสอบถาม
ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 13

กลยุทธการ
สื่อสารเพื่อ
การบริหาร
ลูกคาสัมพันธ
และกลยุทธ
ในการใช
เครื่องมือใน
การสื่อสาร
เพื่อการ
บริหารลูกคา
สัมพันธ

ลักษณะทาง
ประชากรของลูกคา

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได

รูปแบบ
การดําเนินชีวิต

- รูปแบบการดําเนินชีวิตภายในบาน
- รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีรสนิยม
- รูปแบบการดําเนินชีวิตของงานอดิเรก
- รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
- รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน
- รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง
- รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

พฤติกรรม
การใชโทรศัพท
เคลื่อนที่
ระดับการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคา
สัมพันธ
ระดับความพึงพอใจ
ตอการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคา
สัมพันธ

- โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
- รูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
- คาใชจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบการตัดบัญชีตอเดือน
- รูปแบบการจายคาบริการ
- การเขารับบริการ ณ จดรับบริการของบริษัท AIS
- ชองทางการเปดรับสื่อ
1. ชองสารของบริษัท
2. ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
3. ชองสารสื่อมวลชน
- ชองสารของบริษัท
- ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ชองสารสื่อมวลชน

ขอเสนอแนะอื่น ๆ

แผนภาพที่ 13 แสดงโครงสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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การทดสอบเครื่องมือ
โดยมีการแบงเครื่องมือเปน 2 สวน ดังนี้
1. สวนของแบบสัมภาษณ
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่ใชในการสัมภาษณไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
เพื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาของแบบสั ม ภาษณ เป น การทดสอบความน า เชื่ อถื อ ของเนื้ อ หาแบบ
สัมภาษณ เพื่อจะไดคําถามที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบ
สัมภาษณ
2. สวนของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่ใ ชวัดตัว แปรตาง ๆ ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม เปนการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม เพื่อจะไดคําถามที่
สามารถสื่อความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัย และผูตอบแบบสอบถาม
2.2 การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบทดสอบ ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบ (Pretest) กับกลุมตัวอยาง และนําผลจากการทดสอบ
แบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( coefficient) ตามสูตร
ของครอนบัค (Cronbach) ดังนี้
=
n
i2
x2

2
n ⎡ 1 + ∑σi ⎤
⎢
⎥
n − 1 ⎣⎢ σx 2 ⎦⎥

= จํานวนขอคําถาม
= ความแปรปรวนของคะแนนจากคําถามขอที่ i
= คาความผันแปรของคะแนนรวมของผูตอบแตละคน
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้
2.2.1 ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.80
2.2.2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.75
2.2.3 ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.91
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โดยคาความเชื่อมั่นที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 ซึ่งถือวาเครื่องมือวิจัยที่
ออกแบบมามีความเชื่อมั่นสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได หลังจากนั้นไดปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามให ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด า นเนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช ใ ห เ ข า ใจง า ยขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด
แบบสอบถามที่ดีในการสื่อความหมาย และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ผูวิจัยไดทําการติดตอคุณอรุณภรณ ลิ่มสกุล ผูจัดการฝายการบริหารลูกคา
สัมพันธของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ และการบริหารเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
2. การเก็บขอมูลจากแหลงเอกสาร
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในชวงป พ.ศ. 2541 – 2546 โดยไดทําการรวมเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ อันไดแก รายงานประจําป ขาว บทความ บทวิเคราะหสภาพทางการตลาด ทฤษฎีที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ รวมทั้ ง ผลงานวิ จั ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
3.1 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM
Advance ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามเป น เครื่องมื อ ในการเก็บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ มตัว อยา งข า งตน ทั้ ง 6 เขต
ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546
3.2 ในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการฝกหัดผูชวยวิจัยจํานวน 3 คน โดยในเบื้องตน
ไดมีการชี้แจงใหผูชวยวิจัยเขาใจถึงรายละเอียดของแบบสอบถามที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้วาแต
ละส ว นลั ก ษณะเป น เช น ไร ตลอดจนการตรวจสอบการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ให ไ ด
แบบสอบถามที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณ จนกระทั่งผูชวยวิจัยมีความเขาใจตรงกับที่ผูวิจัย
ตองการ
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และการ
สํารวจจากกลุมตัวอยางที่เปนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดยแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูจัดการ
ฝายการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ที่รับผิดชอบในเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ และแหลงขอมูลทุติยภูมิที่เปน
เอกสารสรุปเปนประเด็นสําคัญ เพื่อนําเสนอเปนขอมูลเชิงพรรณนาโดยบรรยายถึงประวัติ
วิสัยทัศนการพัฒนา การดําเนินธุรกิจ กลยุทธการแขงขันและกลุมลูกคาเปาหมายและรูปแบบ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ GSM Advance
สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบ GSM Advance ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ในสวนของขอมูลที่ไดจากการสํารวจแบบสอบถาม เมื่อทําการรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลเรียบเรียงแลว จึงทําการกําหนดรหัส ลงรหัสบันทึก
ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป SPSS PC+
(Statistical Package for Social Science) ทั้งนี้ ในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลมี
สถิติที่ใช ดังนี้
ขอมูลตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนา
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบ GSM Advance ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และพฤติกรรม
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแสดง
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
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2. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Analysis) โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หลั ง จากการหาค า เฉลี่ ย แล ว จึ ง ทํ า การแปลความหมาย โดยผู วิ จั ย ตั้ ง เกณฑ ใ นการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยที่ไดในแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง มีการเปดรับขาวสารระดับนอยที่สุด
คะแนน 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง มีการเปดรับขาวสารระดับนอย
คะแนน 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง มีการเปดรับขาวสารระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มีการเปดรับขาวสารระดับมาก
คะแนน 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีการเปดรับขาวสารระดับมากที่สุด
3. ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หลังจากการหาคาเฉลี่ยแลวจึงทําการแปล
ความหมาย โดยผูวิจัยตั้งเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยที่ไดในแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
คะแนน 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย
คะแนน 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) หลังจากการหาคาเฉลี่ยแลวจึงทําการแปลความหมาย โดย
ผูวิจัยตั้งเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยที่ไดในแตละระดับ ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ไมพอใจมาก
คะแนน 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ไมพอใจ
คะแนน 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง พอใจ
คะแนน 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถึง พอใจมาก
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ขอมูลตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ใชการทดสอบไคสแควร (Chi-square Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดาน เพศ การศึกษา สถานภาพและอาชีพ กับ
ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ และทําการทดสอบคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรดานอายุและรายไดกับความพึงพอใจตอการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
สมมติฐานขอที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับความพึง
พอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
สมมติฐานขอที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร
เกี่ย วกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลู กคาสั มพันธ กับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธ
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ผูวิจัยนํามาประมวลและนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียงในบทที่ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของลูกคา: กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการฝายการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และจากการเก็บขอมูลจากเอกสาร
ตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจจากกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ
GSM Advance ทั้งนี้ ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ ของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1

กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)

ขอ มู ล จากการสัม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก และข อ มู ล จากแหล ง เอกสารเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ
การสื่อสารเพื่อบริหารลูกสัมพันธ ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด เฉพาะ GSM
Advance และการใชเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ พบรายละเอียดที่
สามารถสรุปไดดังนี้
พัฒนาการของการบริหารลูกคาสัมพันธ
1. ประวัติบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (GSM Advance)
จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2529 โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกใน
การดําเนินธุรกิจใหเชาและใหบริการคอมพิวเตอร ตอมาบริษัทชิน (SHIN) เขามาถือหุนใน
สั ดส ว นร อ ยละ 60
ของทุ น จดทะเบีย น จึ ง ไดเ ปลี่ย นวั ต ถุป ระสงคเ ป นการใหบ ริก าร
โทรคมนาคม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 หุนสามัญของ GSM Advance ไดเขาเปน
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หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังจากนั้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ
2542 บริษัทสิงคเทล สแตรทิจิกส อินเวสเมนท (SingTel Strategic Investments Pte.Ltd.)
ซึ่งเปนบริษัทในกลุมบริษัทสิงคโปร เทเลคอมมิวนิเคชั่น (Singapore Telecommunications
Pte.Ltd. หรือ SingTel) จากประเทศสิงคโปร ไดเขารวมเปนพันธมิตรโดยการเขาลงทุนใน
GSM Advance ปจจุบัน SingTel Strategic Investments มีหุนใน GSM Advance ในสัดสวน
รอยละ 20.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GSM Advance
GSM Advance ประกอบธุรกิจใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยาน
ความถี่ 900 MHz ทั้งระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM โดยไดรับสัมปทานจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ตามสัญญาลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 และขอตกลง
ตอทายสัญญาที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําขึ้นภายหลังโดย GSM Advance จะตองจายเงิน
ผลประโยชนตอบแทนรายปให ทศท. ในอัตรารอยละของรายไดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
หรืออยางนอยเทากับเงินขั้นต่ําที่ระบุในสัญญา สัมปทานดังกลาวเปนสัมปทานประเภทบีทีโอ
(Build-Transfer-Operate Concession) ซึ่ง GSM Advance จะเปนผูลงทุนและรับผิดชอบใน
การหาเงินลงทุน รวมทั้งคาใชจายตางๆทั้งหมด โดยเครื่องมือและอุปกรณระบบทั้งหมดจะตก
เปน กรรมสิทธิของ ทศท. หลังการติดตั้งแลวเสร็จ สวน GSM Advance จะมีสิทธิในการใช
ประโยชนจากอุปกรณในการดําเนินธุรกิจตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งไดรับการขยายเวลาไปจนถึง
ป 2558 [บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), 2545: 2]
2. วิสัยทัศนการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
คุณภาพ นับเปนเปาหมายสูงสุดในการดําเนินงานของบริษัทในทุกสวนงาน
โดยถือเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหการเติบโตในทุกดานของบริษัทเปนไปอยางมั่นคง เปยมดวย
ความเชื่อมั่นจากผูใชบริการอยางแทจริง นอกจากคุณภาพดานเครือขายที่ครอบคลุมสูงสุดใน
ทุกพื้นที่แลวยังสามารถรองรับการใชงานเทคโนโลยีในอนาคตไดเปนอยางดีอีกดวย การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของระบบปฏิบัติการดานบริการ
ทุกดาน ดวยโครงการ C-Care ที่จะสามารถมอบรูปแบบบริการที่ตรงใจสูงสุดแกลูกคา
คุณภาพในการบริหารจัดการองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานสากล โปรงใส เพื่อความเชื่อมั่น
จากนักลงทุนและผูถือหุน คุณภาพของบุคลากรทุกระดับที่ไดรับการฝกอบรมภายใตมาตรฐาน
เดียวกันดวยหลักสูตร AIS Way เหลานี้นับเปนเจตนารมณที่จะกาวไปสูการเปนบริษัทที่
เติบโตไปพรอมกับคุณภาพในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่องตลอดเวลา
โดยทางบริษัทมีทิศทางการขยายธุรกิจ ที่การเพิ่มปริมาณการใชงานมากขึ้น
และเพิ่มรูปแบบบริการใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการสื่อสารไดอยางรอบดาน
บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่อรองรับทิศทางการขยายตัว โดยที่ผานมาไดเปด
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บริการ MobileLife ดวยเทคโนโลยีชั้นนํา รวมทั้งการรวมมือสรางพันธมิตรและเปดโอกาสให
ผูที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานมารวมพัฒนาบริการใหม ๆ
และดวยความเชื่อมั่นวา ความสําเร็จทางธุรกิจที่แทจริงและยั่งยืน ยอมมา
จากความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในสินคาและบริการ เอไอเอสจึงมุงพัฒนาความเปนเลิศทุก ๆ
ดาน เพื่อสรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการใชงานของ
ลูกคาแตละบุคคลมากยิ่งขึ้น และไดวางแนวคิด Creative Growth ขึ้นโดยแบงเปน 3 ดาน คือ
2.1 การเป นผู นํา ที่ มีศั ก ยภาพในการพั ฒ นาการตลาดแบบเคลื่ อ นที่ อย า ง
ตอเนื่อง
2.2 การสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนําเสนอบริการเขาสูตลาด โดยการพัฒนา
และประยุกตเทคโนโลยีสื่อสารไรสายใหเหมาะสมกับ Lifestyle
2.3 การเปนผูนําในการทําตลาด การใหบริการมีการกําหนดแนวทางการจัด
กลุมลูกคาทางการตลาด พรอมทั้งจัดระเบียบฐานขอมูลผูใชบริการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูบริโภค
ซึ่งในปจจุบันทางบริษัทไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ าร
ดานบริการใหมทั้งหมด ภายใตโครงการ C-Care Smart System เพื่อพัฒนาทุกสวนงานใหมี
ความทันสมัยและพรอมตอการพัฒนารูปแบบบริการใหม ๆ ที่รองรับและสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของผูใชบริการทุกกลุม ขณะเดียวกันก็ยังคงมุงมั่นพัฒนารูปแบบบริการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน AIS Call Center 1175 ที่เปนศูนยกลางบริการตอบทุกคําถามแกลูกคา
ทั่ วประเทศด วยระบบออนไลน ทุ กวั นตลอด 24 ชั่ วโมง รวมถึ งเพิ่ มช องทางให บ ริ การบน
มาตรฐานเดียวกัน ผานเครือขายสํานักงานบริการเอไอเอส 23 แหง และรานเทเลวิชอีก 280 แหง
ทั่วประเทศ พรอมนําเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถทําธุรกรรม
ดวยตนเองผาน Auto Service Kiosk (ASK)
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กลยุทธทางการแขงขันและการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
แนวทางในการเพิ่มรายไดของบริษัทคือ การเพิ่มจํานวนผูใชบริการในระบบให
มากขึ้น และทํ า ให ลูกค า เพิ่ ม ระยะเวลาและจํา นวนครั้ ง ในการใช บ ริก ารเครือ ข าย กลยุท ธ
ทางการแขงขันที่บริษัทใชเพื่อใหบรรลุแนวทางขางตนมีดังนี้
1. การสรางเอกลักษณตราสินคา (Brand Identify) และ บุคลิกภาพ
ตราสินคา (Brand Personality)
บริษัทใหความสําคัญกับการสื่อใหผูบริโภคไดรับทราบถึงคุณภาพโดยรวมสูงสุด
ที่บริษัทพยายามจัดสรรและสงมอบใหแกลูกคาทุกทานอยางเสมอภาค ไมวาจะเปนดานคุณภาพ
สั ญ ญาณเครื อ ข า ย คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร และความคุ ม ค า ที่ ลู ก ค า ของบริ ษั ท จะได รั บ
โดยนําแนวคิดที่วา “เครือขายการใหบริการหลังการขายที่ใหญที่สุดในประเทศ” มาใช เพื่อสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคา และนําเสนอจุดเดนของสินคาที่บริษัทแตละตัว ที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน
เพื่อเสนอเปนทางเลือกของผูบริโภคที่มีความตองการแตกตางกัน โดยใชแนวคิดที่วา “รูปแบบ
การโทรใหม ที่จัดบริการเสริมและคาโทรใหลงตัวกับการใชชีวิต”
2. การแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด แบ ง กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใช ใ น
การออกแบบผลิตภัณฑใหมีเหมาะสม ทั้งในดานการบริการเสริม สิทธิพิเศษ และกิจกรรม
พิ เ ศษที่ ท างบริ ษั ท จะมอบให แ ก ลู ก ค า เพื่ อ การสร า งความสามารถในการตอบสนอง
ความต อ งการของลู ก ค า สู ง สุ ด โดยบริ ษั ท มี เ กณฑ ใ นการแบ ง กลุ ม ลู ก ค า ขั้ น ต น ไว 4 กลุ ม
โดยพิจารณาจากยอดคาใชจายการใชบริการตอเดือน ดังนี้
2.1 Platinum คือ ลูกคาที่มียอดคาใชจายบริการเฉลี่ยตอเดือน 3,000 บาทขึ้นไป
2.2 Gold คือ ลูกคาที่มียอดคาใชจายบริการเฉลี่ยตอเดือน 1,500 – 2,999 บาท
2.3 Silver คือ ลูกคาที่มียอดคาใชจายบริการเฉลี่ยตอเดือน 1,000 – 1,499 บาท
2.4 Standard คือ ลูกคาที่มียอดคาใชจายบริการเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท
ซึ่งการแบงกลุมลูกคาเปาหมายดังกลาวนี้ ทําใหบริษัทสามารถสรางเงื่อนไขใน
การมอบสิทธิพิเศษ ใหลูกคาสามารถเขารวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ดังแสดงตัวอยางใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงตัวอยางการจัดกิจกรรมพิเศษใหแกลูกคาตามการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
กิจกรรม
สิทธิพิเศษในดานการบริการ GSM Advance
- โทร AIS Call Center 1148 ฟรี
- รับ SIM Card ใหมเบอรเดิม ฟรี เมื่อ SIM Card สูญหาย
- สมัครใชบริการขามแดนอัตโนมัติ ฟรี
- จองและยืมเครื่อง ฟรี เมื่อตองเดินทางไปยังประเทศที่ตอง
เปลี่ยนเครื่อง พรอมบริการจัดสง ฟรี
สิทธิพิเศษที่ชวยใหชีวิตคุณสะดวกและสบายและขายขึ้นทั้ง
เรื่องงานและเรื่องสวนตัว
- International Concierge
- Auto Assistance
- International Medical Assistance
- International Travel Assistance
กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองทุก Life Style ของคุณ
- Advance Premium Movie

Platinum

Gold

Silver

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

3. การขยายฐานลูกคาใหม
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการขยายฐานลู ก ค า ใหม โดยบริ ษั ท ได กํ า หนด
แนวทางสําหรับแตละผลิตภัณฑไว ดังนี้
3.1 GSM Advance เปนการใหบริการแบบ Post-paid ซึ่งสามารถ
ใหบริการไดมากกวาการสื่อสารทางเสียง และมีบริการเสริมที่หลากหลาย
3.2 1-2-Call เปนบริการแบบ Pre-paid ซึ่งเปนบริการสําหรับลูกคาที่
ตองการความอิสระในการควบคุมคาใชจาย โดยจะไมมีการจายคาบริการรายเดือน และไมตอง
จดทะเบียนเลขหมาย
3.3 GSM 1800 บริษัทไดวางตําแหนงผลิตภัณฑของ GSM 1800 เปน
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับลูกคาที่ตองการการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เชน การสื่อสารดวยเสียง หรือ
บริการเสริมขั้นพื้นฐาน ที่ไมตองการใชงานที่ซับซอน ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายนี้มีเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคที่ยังมีจํานวนผูใชมือถือไมสูงมากนัก
นอกเหนือจากการกําหนดแนวทางของแตละผลิตภัณฑแลว ทางบริษัทยังได
กําหนดแนวทางทางดานการมุงขยายฐานลูกคาในตลาดภูมิภาค ซึ่งเปนจุดที่ทางบริษัทมีความ
ได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น เหนื อ ผู ป ระกอบการอื่ น ๆ จากการที่ บ ริ ษั ท มี โ ครงข า ยที่ มี พื้ น ที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถทํากิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อ
ขยายฐานลู ก ค า ได ทั น ที ซึ่ ง เป น การยึ ด ตลาดก อ นการเข า มาของคู แ ข ง ขั น ในขณะที่
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ผู ป ระกอบการรายอื่ น จะมุ ง เน น การทํ า ตลาดเฉพาะในเขตกรุ ง เทพฯ และปริม ณฑล ซึ่ ง มี
ผู แ ข ง ขั น มากราย ประกอบกั บ เป น ตลาดที่ มี จํ า นวนผู ใ ช มื อ ถื อ ค อ นข า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตนี้
4. การมุงรักษาฐานลูกคาเกา
เพื่ อเป นการรั กษาฐานลูกคา บริษัท จึงเนนการใหบ ริการที่มีประสิท ธิภาพ
มีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในชวงระยะเวลาตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของลูกคา
และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยบริษัทไดมีการเสนอสิทธิพิเศษตาง ๆ ใหกับ
ลูกคาอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะมีการจัดกลุมลูกคาออกเปนกลุมยอยและเสนอสิทธิพิเศษที่
แตกต า งกั น เพื่อใหส ามารถตอบสนองไดต รงตามความต อ งการของลู กคา แต ล ะประเภท
รวมถึงพิจารณาปจจัยทางดาน Profitability ประกอบกันดวย นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัด
รายการสงเสริมการขายโดยเสนอเครื่องโทรศัพทราคาพิเศษใหสําหรับลูกคาเกาที่ตองการ
เปลี่ ย นเครื่ อ งโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ใ หม โดยยั ง สามารถรั ก ษาเบอร เ ดิ ม เอาไว รวมไปถึ ง
การตอบแทนลูกคาโครงการสิทธิพิเศษตาง ๆ มากมาย เชน โครงการ Minute Plus ซึ่งเปน
โครงการที่มีจุดมุงหมายเพื่อตอบแทนลูกคา และยังมีโครงการที่ทางบริษัทจัดทํารวมกับบริษัท
ชั้นนําตาง ๆ เพื่อมอบรางวัลและสิทธิพิเศษใหกับ ผูใชบริการ ไมวาจะเปนสวนลดโรงแรม
รานอาหาร หรือโรงพยาบาล เปนตน
5. การพัฒนารูปแบบการบริการเสริมพิเศษ
บริษัทมุงเนนในการพัฒนารูปแบบบริการเสริมใหม ๆ ใหกับผูใชบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง รวมถึงการเพิ่มรายไดใหแกบริษัท โดยมี
การคาดการณวา สวนที่เกี่ยวกับ Non-Voice Communication จะมีแนวโนมเปนที่นิยมมากขึ้น
ในอนาคต บริษั ท จึงไดมีนโยบายที่จะพั ฒนาการใหบ ริการแบบ Non-Voice รู ป แบบอื่ น ๆ
สําหรั บ ระบบดิ จิตอล GSM ซึ่งถือไดว าเปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใ หบริการแกลูกค าในหลาย
รูปแบบ เพื่อรักษาภาพลักษณของผูนําในดานเทคโนโลยีและบริการรูปแบบใหม และเปน
การสรางความพึงพอใจให แกลูกคา โดยที่ผ านมาบริษัทไดเปดใหบ ริการ MobileLife ดว ย
เทคโนโลยี ประกอบดวย Sim Tool Kit, WAP และ GPRS
6. การขยายและพัฒนาระบบเครือขาย
เนื่องจากคุณภาพและพื้นที่บริการของเครือขายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับ
ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนที่จะขยายและพัฒนาเครือขายเพื่อ
สรางความแตกตางจากคูแขงขัน โดยบริษัทไดเรงขยายเครือขายของระบบดิจิตอล GSM ให
ครอบคลุมพื้นที่ใหมากขึ้น จากการขยายเครือขายในป พ.ศ. 2542 จํานวน 3,298 เครือขาย
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เป น 4,044 เครื อ ขา ยในป พ.ศ. 2543 จํ า นวน 5,745 เครื อข า ยในป พ.ศ. 2544 จํ า นวน
เครือขาย 6,768 ในป พ.ศ. 2545 ตามลําดับ ซึ่งนอกเหนือจากการขยายพื้นที่ภายนอกอาคาร
แลว บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการขยายพื้นที่ใหบริการรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการ
รองรับจํานวนลูกคาในอาคารดวยเชนกัน
7. การใหความสําคัญกับการบริการหลังการขาย
บริ ษั ท ได จั ด ให มี โ ครงการที่ จ ะให บ ริ ก ารหลั ง การขายให กั บ ลู ก ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
7.1 บริษัทมีสํานักงานบริการเอไอเอส 23 สาขาทั่วประเทศไทย ที่พรอม
ใหบริการอยางครบวงจร โดยบริษัทไดนําเครื่องสอบถามขอมูลอัตโนมัติ (Auto Service
Kiosk) มาใช เพื่อใหผูใชบริการสามารถดูขอมูล และทําธุรกรรมไดดวยตนเอง
7.2 ราน Telewiz ที่มีอยู 280 รานทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับความตองการ
จากผูใชบริการอยางทั่วถึง
7.3 AIS Call Center 1175 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ดวยพนักงานที่
ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี
7.4 www.ais900.com ซึ่งตอบรับชีวิตยุคใหมดวย Web Service ที่มีขอมูล
ครบทุกเรื่อง ซึ่งใหทั้งขอมูลและบริการ
เครื่องมือการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ GSM Advance
จากกลยุท ธทางการตลาดของเอไอเอสที่ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การสรางบริการใหมที่คุมคาและหลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบรับการใชงาน
ของลูกคาไดทุกกลุม จึงทําใหเอไอเอสประสบความสําเร็จเปนอยางสูง ทั้งในดานความสามารถ
ในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในสินคาและบริการ มีการพัฒนาความเปนเลิศ
ในทุกดาน ทั้งดานคุณภาพและความรวดเร็ว และการใหบริการมีความสอดคลองกับความ
ตองการใชงานของลูกคาแตละบุคคล ซึ่งในปจจุบัน เอไอเอสไดนําระบบ C-Care Smart
System มาใชเพื่อพัฒนาทุกสวนงาน ใหมีความทันสมัยและพรอมตอการพัฒนารูปแบบบริการ
ใหม ๆ ที่รองรับและสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูใชบริการทุกกลุม ซึ่งการจัดกลุมการบริการ
เหลานี้ ก็สามารถเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาไดหลายประการ เชน การแชรโปรโมชั่นคา
โทรศัพทรวมกัน (GSM Business Package) การเลือกรับใบแจงคาใชบริการตามความ
ตองการของลูกคา (Bill Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชบริการดวยบริการเสริม
(Value Added Service [VAS]) รวมทั้งการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ (AIS Quality Network)
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โดย GSM Advance ไดแบงชองทางการสื่อสารสงสารเพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา
3 ชองทาง ดังนี้
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ

ชองสารสื่อมวลชน

- ปายโฆษณา
- โปรเตอร
- โบรชัวร

CR
M

-

หนังสือพิมพ
นิตยสาร
โทรทัศน
วิทยุ

ชองสารของบริษัท
-

ระบบอัตโนมัติ 1175,1185
ศูนยใหบริการขอมูลขาวสาร
หนวยงานที่ติดตอลูกคาโดยตรง
สาขาสํานักงานของ AIS
เว็ปไซตของ AIS
การสง E-mail
การสงขอความสั้น
การแจงใบแจงหนี้
จดหมายขาว

แผนภาพที่ 14 แสดงการใชเครื่องมือเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
1. ชองสารของบริษัท
สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารหลั ง การขายพื้ น ฐาน เพื่ อ สามารถแก ไ ขและตอบ
ขอสงสัยใหแกลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว GSM Advance จึงไดจัดเตรียมระบบขอมูล
และการตองรับการบริการหลายดาน อันไดแก
1.1 ระบบอัตโนมัติตางๆ ของ AIS (Interactive voice response) 1175, 1185
เปนบริการที่บริษัทไดจัดเตรียมระบบอัตโนมัติสําหรับใหขอมูลแกลูกคาทางโทรศัพท ลูกคา
สามารถเลือกระบบอัตโนมัติที่กําหนดใหเพื่อรับทราบขอมูลตางๆ เชน ยอดชําระคาโทรศัพท
บริการพิเศษ โปรแกรมการจัดแคมเปญ รวมทั้งสิทธิพิเศษที่ลูกคาของบริษัทมีสิทธิไดรับอีก
มากมาย
1.2 ศูนยใหบริการขอมูลและขาวสารโดยเจาหนาที่ศูนยขอมูล (Call Center)
เหนือจากระบบการใหขอมูลอัตโนมัติแลว หากมีขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม ทางบริษัทก็ยังมี
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บริการการใหขอมูลและแกไขปญหาโดยเจาหนาที่ของ AIS ที่ไดรับการฝกอบรมการใหขอมูล
มาแลว (รายละเอียดแสดงในผนวก ก)
1.3 หนวยงานที่ทาํ หนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง (Tele Outbound) เปนหนวยที่
มีการแจงขอมูลและขาวสารโดยการโทรแจงลูกคาโดยตรง
1.4 สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงานทะเบียนตาง ๆ (Outlets)
ตลอดจนตัวแทนของบริษัท (Our Dealers) เปนศูนยสาขาของสํานักงาน AIS ที่มีบริการ
จดทะเบี ย นเลขหมาย รั บ ชํ า ระค า บริ ก ารและบริ ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ มื อ ถื อ ให แ ก ลู ก ค า
(รายละเอียดแสดงในผนวก ข)
1.5 เว็บไซต ของ AIS (www.ais900.com และ www.gsmadvance.com)
เป น การให ข อ มู ล ข า วสารของบริ ษั ท การประชาสั ม พั น ธ บริ ก ารออนไลน และกิ จ กรรมที่
นาสนใจทางอินเตอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง (รายละเอียดแสดงในผนวก ค)
1.6 อีเมล (E-mail) เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ทางบริษัทจึง
เพิ่มชองทางและความสะดวกสบายใหแกลูกคา โดยมีบริการสงขอมูลทางอีเมล โดยใหลูกคา
แจงอีเมลที่ตองการรับขอมูลขาวสาร ทางบริษัทก็จะแจงขาวสารเปนระยะ ๆ (รายละเอียด
แสดงในผนวก ง)
1.7 ขอความสั้น (Short Message) เปนการเพิ่มชองทางการแจงขอมูล
ขาวสารอีกทางหนึ่ง ดวยการสงขอความสั้น หรือ Shot Message ใหแกลูกคา เพื่อไมพลาดทุก
การติดตอ (รายละเอียดแสดงในผนวก จ)
1.8 ใบแจงหนี้ (Billing Statement) ทุกรอบระยะเวลาการชําระเงิน
ทางบริ ษั ท จะมี ก ารแจ ง ยอดค า ใช จ า ยให แ ก ลู ก ค า ซึ่ ง ทางบริ ษั ท แจ ง กิ จ กรรมพิ เ ศษและ
การประชาสัมพันธใหแกลูกคาไดทราบมาในใบแจงหนี้ (รายละเอียดแสดงในผนวก ฉ)
1.9 จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้ (GSM Advance Digest) เปน
เอกสารที่แทนมาพรอมกับใบแจงหนี้ โดยจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนจดหมายเพื่อแจง
ใหทราบวาลูกคามีคะแนนสะสม ณ ปจจุบัน เปนจํานวนเทาใด และสวนที่ 2 จะเปนการแจง
ขาวสารและสิทธิพิเศษสําหรับลูกคา วาขณะนี้ลูกคามีสิทธิพิเศษในการเขารวมกิจกรรมใด
ไดบาง (รายละเอียดแสดงในผนวก ช)
2. ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
สําหรับการแจงขาว และการจัดโปรแกรมการเขารวมกิจกรรมของสมาชิก
และการสงเสริมการตลาดของ GSM Advance ซึ่งจะมีการจัดสงขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล
ใหแกลูกคากลุมเปาหมาย โดยทางบริษัทจะมีการจัดทําโครงการกอนและออกแบบสื่อเฉพาะกิจ
เปนชุด อันประกอบไปดวย
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2.1 ป า ยโฆษณา เมื่ อ ทํ า การออกแบบโครงการแล ว การออกแบบป า ย
โฆษณาเปนอันดับแรกที่จะทําใหลูกคากลุมเปาหมายสามารถมองเห็นภาพรวมและแนวคิดของ
โครงการไดงาย และสามารถจดจําไดงาย (รายละเอียดแสดงในผนวก ซ)
2.2 โปสเตอร ตอเนื่องจากการใชสื่อปายโฆษณา ก็จะมีการจัดทําโปสเตอร
ใหมีความสอดคลองกัน แตโปสเตอรจะมีขนาดเล็กลงมา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
และมีรายละเอียดเบื้องตนแสดงใหลูกคาทราบ เหมาะสําหรับการติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมของโครงการ (รายละเอียดแสดงในผนวก ฌ)
2.3 โบรชัวร เนื่องจากการออกแบบปายโฆษณา และโปสเตอรนั้นมุงเนนที่
การสรางการจัดจําของลูกคาเปาหมาย ดังนั้นในการออกแบบโบรชัวรจะเปนการแจกแจง
รายละเอียด โดยมีการออกแบบใหมีความสะดวกในการอานและพกพา (รายละเอียดแสดงใน
ผนวก ฌ)
3. ชองสารสื่อมวลชน
เปนสื่อสําคัญในการประชาสัมพันธ
และเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุม
ประชาชนเปาหมายจํานวนมากได สําหรับประกาศขอมูลหรือบริการของบริษัทใหมวลชนไดรับ
ทราบ อันไดแก
3.1 หนังสือพิมพ เปนการแถลงขาวการดําเนินการ หรือการประชาสัมพันธ
แคมเปญตามระยะเวลาตาง ๆ ไดแก การแถลงขาวการจัดทําระบบ C-Care เพื่อเพิ่มบริการ
ใหแกลูกคา การแจงขาวการเปดตัวสมารทโฟน ฯลฯ
3.2 นิตยสาร มีการแถลงการณหรือสัมภาษณผูบริหารของบริษัท รวมทั้ง
การโฆษณาตามโครงการของบริษัทในแตละรอบระยะเวลา หรือในโอกาสพิเศษ อันไดแก
การใหสัมภาษณกลยุทธการบริหารธุรกิจของบริษัทในนิตยสารแบรดนเอจ
3.3 โทรทั ศ น ป จจุบันทางบริษัท มี โครงการภาพยนตร โ ฆษณา 2 ชุดคือ
ภาพยนตรโฆษณาของเอไอเอส และภาพยนตรโฆษณาของโครงการสานรัก มีรายละเอียด
ดังนี้
3.3.1 ภาพยนตร โ ฆษณาของเอไอเอส เป น ชุ ด โฆษณาที่ มุ ง เน น
การสรางความสัมพันธอันดันดีระหวางบุคคล เชน การสรางความสัมพันธระหวางพอกับลูก
ระหวางพี่กับนอง และระหวางสามีและภรรยา
3.3.2 ภาพยนตรโฆษณาโครงการสานรัก เปนชุดโฆษณาที่มุงเนน
การสรางความรักความอบอุนภายในครอบครัวใหกันทุก ๆ วัน และในโอกาสพิเศษ
3.4 วิทยุ การโฆษณาทางวิทยุ ทางบริษัทจะทําการเลือกชวงระยะเวลาใน
การโฆษณาตามแตละโครงการอีกครั้ง
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สวนที่ 2

ความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณา
1. ลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากรของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance ของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเปนเพศชายจํานวน 190 คิดเปนรอยละ 47.50 โดย
สวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 และที่พบนอยที่สุดคือ
อายุที่มากกวา 40 ปจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 29.50 ป
โดยมีอายุมากที่สุด 52 ป และอายุนอยที่สุด 18 ป
ดานระดับการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สุดจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมาคือ อนุปริญญา, ปวส. จํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 และระดับการศึกษาที่พบนอยที่สุดคือมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน
18 คิดเปนรอยละ 4.50
ดานสถานภาพสวนใหญมีสถานภาพโสดจํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.50
รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 41.75 และที่พบนอยที่สุดคือสถานภาพแยกกันอยู
ยังไมไดหยารางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50
ดานอาชีพสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 270 คน คิดเปน
รอยละ 67.50 รองลงมาเปนอาชีพขาราชการจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 และที่พบ
นอยที่สุดคือ เจาของกิจการจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 และที่ไมระบุอาชีพจํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 0.75
สวนในดานรายไดพบวา สวนใหญมีรายไดสวนตัวตอเดือน 5,001-10,000 บาท
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.45 รองลงมามีรายได10,001-15,000 บาทจํานวน 78 คน
คิดเปนรอยละ 20.15 และรายไดที่พบนอยที่สุดคือ มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ
2.58 รายได ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได (N = 400)
ลักษณะทางประชากร

จํานวน

รอยละ

210
190

52.50
47.50

113
138
72
49
28

28.25
34.50
18.00
12.30
7.00

18
32
89
234
27

4.50
8.00
22.25
58.50
6.75

222
167
4
5
2

55.50
41.75
1.00
1.25
0.50

33
270
24
47
23
3

8.26
67.50
6.00
11.75
5.75
0.75

10
203
78
47
49
13

2.58
52.45
20.15
12.14
12.66
0.02

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ไมเกิน 25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
มากกวา 40 ป
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา, ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
มาย
หยาราง
แยกกันอยู (ยังไมไดหยาราง)
อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขาราชการ
เจาของกิจการ
ไมระบุ
รายได
ไมเกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
ไมระบุ
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2. รูปแบบการดําเนินชีวติ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM Advance
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางเปนผูที่
มี รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ น น การดู แ ลสุ ข ภาพมากที่ สุ ด โดยมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในระดั บ
ปานกลางเทากับ 2.77 รองลงมาคือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนเทคโนโลยี โดยมีคาเฉลี่ย
ปานกลางเทากับ 2.24 และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง นอยที่สุดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.75 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต
รูปแบบการดําเนินชีวติ
- รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่นยิ มใชชวี ิตอยูก ับบาน
- รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่มรี สนิยม
- รูปแบบการดําเนินชีวติ ของงานอดิเรกที่นิยมทํายามวาง
- รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีเ่ นนการดูแลสุขภาพ
- รูปแบบการดําเนินชีวติ เกีย่ วกับการลงทุนและการเงิน
- รูปแบบการดําเนินชีวติ เกีย่ วกับกิจกรรมกลางแจง
- รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีเ่ นนเทคโนโลยี

X
2.19
1.98
2.13
2.77
1.86
1.75
2.24

S.D.
0.83
0.75
0.73
0.72
0.63
0.61
0.41

ระดับ
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
นอย

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบการดําเนินชีวิตแตละแบบ ผลการวิจัยมี
ดังนี้
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมที่นิยมการใชชีวิตอยูกับบาน พบวา จะมีการทํา
กิจกรรมที่บานในระดับนอย โดยกิจกรรมที่ทํามากคือการตกแตงบาน คาเฉลี่ยสูงที่สุด แตอยู
ในระดับนอย เทากับ 2.52 รองลงมาคือ การปลูกตนไม/ปลูกผักสวนครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.42 และที่ทํานอยมาก คือ การอานหนังสือธรรมะ มีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด เทากับ 1.56
ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
นิยมใชชีวติ อยูกับบาน
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่นิยมพักผอน
ทํางานอดิเรกที่บาน
- ตกแตงบาน
- ปลูกตนไม / ปลูกพืชผักสวนครัว
- เลี้ยงเด็ก ดูแลลูก / หลาน
- ชอบอานหนังสือธรรมะ
รวม

X

S.D.

ระดับ

2.52
2.42
2.27
1.56
2.19

1.21
1.18
1.18
0.88
0.83

นอย
นอย
นอย
นอยที่สุด
นอย

ส ว นรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ร สนิ ย ม พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี กิ จ กรรมการ
ทําอาหาร / ชิมอาหารที่มีรสอรอยหรูหราอยูในเกณฑปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
2.66 รองลงมาคือ ชอบออกไปซื้อเสื้อผาประเภทแฟชั่น โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอย เทากับ
2.57 และกิจกรรมที่นอยที่สุดคือ นิยมสะสมของโบราณ/ศิลปะ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด
เทากับ 1.61 ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่มรี สนิยม
รูปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุมที่มกี ิจกรรมแสดง
ความมีรสนิยมในการใชชีวิต
- ทําอาหาร / ชิมอาหารที่มีรสอรอยหรูหรา
- นิยมสะสมของโบราณ / ศิลปะ
- ชอบเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี / ศิลปะตาง ๆ
- ชอบออกไปเดินซื้อเสื้อผาประเภทแฟชัน่
- ไปเที่ยวในประเทศหรือตางประเทศในเวลาพักผอน
รวม

X

S.D.

ระดับ

2.66
1.61
1.84
2.57
1.92
1.98

1.31
0.93
1.05
1.35
1.05
0.75

ปานกลาง
นอยที่สุด
นอย
นอย
นอย
นอย
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รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมทํายามวาง พบวา กลุมตัวอยางมีกิจกรรมติดตาม
ขาวสารเหตุการณทางการเมืองหรืออื่น ๆ อยูในเกณฑมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.64
รองลงมาคือ การเขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอที่สนใจ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอย
ที่สุด เทากับ 1.68 และกิจกรรมที่นอยที่สุดคือ การเขารวมกิจกรรมสมาคมหรืออุทิศตนใหการ
กุศล โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุดเทากับ 1.58 ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของงานอดิเรกที่นิยมทํายามวาง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของงานอดิเรกทีน่ ิยมทํายามวาง

- ถักนิทติ้งหรือเย็บผา
- สะสมเหรียญ / แสตมป
- ติดตามขาวสารเหตุการณทางการเมืองหรืออื่น ๆ
- เขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวขอที่สนใจ
- เขารวมกิจกรรมสมาคมหรืออุทิศตนใหการกุศล
รวม

X
1.67
1.61
3.64
1.68
1.58
2.13

S.D.

ระดับ

1.08
1.04
1.32
0.92
0.90
0.73

นอยที่สุด
นอยที่สุด
มาก
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอย

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพดวยการออกกําลังกาย/เลนฟตเนตอยูในเกณฑมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
3.53 รองลงมาคือ การควบคุมน้ําหนักหรือทานอาหารที่รักษาสุขภาพ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง เทากับ 3.38 และกิจกรรมที่นอยที่สุดคือ การตีกอลฟ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอย
ที่สุดเทากับ 1.35 ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เนนการดูแลสุขภาพ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เนนการดูแลสุขภาพ
- ควบคุมน้ําหนักหรือทานอาหารที่รักษาสุขภาพ
- ออกกําลังกาย / เลนฟตเนต
- ขี่จักรยานเปนประจํา
- ตีกอลฟ
- วิ่งหรือเดินเพือ่ สุขภาพ
รวม

X
3.38
3.53
2.71
1.35
2.90
2.77

S.D.
1.18
1.07
1.34
0.85
1.22
0.72

ระดับ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
นอยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

รูปแบบการดํ าเนินชีวิตที่นิยมในการลงทุนและการเงิน พบวา กลุมตั ว อยางมี
กิ จ กรรมการหาโอกาสช อ งทางหาเงิ น อยู ใ นเกณฑ ม าก โดยมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท า กั บ 3.48
รองลงมาคือ สงฉลากชิงโชค โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด เทากับ 1.67 และกิจกรรมที่นอย
ที่สุดคือ การลงทุนเลนหุน โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุดเทากับ 1.36 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
นิยมในการลงทุน และการเงิน
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นยิ มในการลงทุน และการเงิน

- หาโอกาสชองทางหาเงิน
- ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย
- ลงทุนเลนหุน
- สงฉลากชิงโชค
- เลนการพนัน
รวม

X
3.48
1.36
1.31
1.67
1.48
1.86

S.D.

ระดับ

1.48
0.91
0.83
1.13
0.97
0.63

มาก
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอย
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รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมกิจกรรมกลางแจง พบวา กลุมตัวอยางมีกิจกรรมไป
แหลงที่สรางความบันเทิงอยูในเกณฑปานกลาง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.63 รองลงมาคือ การ
ขี่มอเตอรไซด โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอย เทากับ 1.82 และกิจกรรมที่นอยที่สุดคือ การแลน
เรือ/รองเรือ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุดเทากับ 1.28 ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต
เกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง

- ไปแหลงที่สรางความบันเทิง
- ขี่มอเตอรไซด
- แลนเรือ / รองเรือ
- ตกปลา
- ตั้งแคมป / เดินทางไกลเพื่อดูสัตวปา / ธรรมชาติ
รวม

X
2.63
1.82
1.28
1.51
1.52
1.75

S.D.

ระดับ

1.28
1.15
0.58
0.93
0.81
0.61

ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด
นอยที่สุด

รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ น น เทคโนโลยี พบว า กลุ ม ตั ว อย า งนิ ย มใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรอยูในเกณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.25 รองลงมาคือ เลนเครื่องเลนซีดี
โดยมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง เทากับ 3.36 และกิจกรรมที่นอยที่สุดคือ การถายกลองวีดีโอ
โดยมีคาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุดเทากับ 2.07 ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เนนเทคโนโลยี
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เนนเทคโนโลยี
- ใชเครื่องคอมพิวเตอร
- เลนวีดีโอเกมสที่บาน
- เลนเครื่องเลนซีดี
- ถายกลองวีดีโอ
- ถายรูปภาพจากกลองถายรูป
รวม

X
4.25
2.62
3.36
2.07
2.30
2.24

S.D.
1.02
1.48
1.40
1.24
1.26
0.41

ระดับ
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
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3. พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน
3.1 จํานวนหมายเลขโทรศัพทและระบบโทรศัพทที่ใช
จํานวนหมายเลขโทรศัพท ผลการศึกษาจํานวนหมายเลขโทรศัพทที่ใชอยูใน
ระหวาง 1 เลขหมายถึง 4 เลขหมายของกลุมตัวอยาง 422 คนใชโทรศัพท 1 หมายเลขมาก
ที่สุดจํานวน 408 คนคิดเปนรอยละ 96.70 รองลงมาคือใช 2 เลขหมายจํานวน 12 คนคิดเปน
รอยละ 2.84 และนอยที่สุดคือ 1 คนคิดเปนรอยละ 0.23 ที่ใชโทรศัพท 3 และ 4 หมายเลขใน
เวลาเดียวกัน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของระบบโทรศัพทที่ใชพบวานอกจากลูกคาทุก
คน (400) จะใชโทรศัพทระบบดิจิตอล GSM Advance ของ AIS แลว นอกจากลูกคาทุกคนจะ
ใชโทรศัพท ยังมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบอื่น ดังนี้ ระบบดิจิตอล GSM 1800 ของ AIS
จํานวน 15 คนคิดเปนคาเฉลี่ย 3.75 ระบบ World Phone 1800 ของ DTAC จํานวน 4 คนคิด
เปนคาเฉลี่ย 1.00 และระบบดิจิตอล GSM 1800 ของ ORANGE จํานวน 3 คนคิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 0.75 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของหมายเลขที่กลุมตัวอยางใชจําแนกตาม
ระบบโทรศัพท
ระบบโทรศัพท
- ระบบดิจติ อล GSM Advance ของ AIS
- ระบบดิจติ อล GSM 1800 ของ AIS
- ระบบ World Phone 1800 ของ DTAC
- ระบบดิจติ อล GSM 1800 ของ ORANGE
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวนเลขหมาย *
1
2
3
4
รวม
11
387
1
1
400
(96.75) (2.75) (0.25) (0.25) (1.00)
14
1
0
0
15
(3.5) (0.25)
(3.75)
4
0
0
0
4
(1.00)
(1.00)
3
0
0
0
3
(0.75)
(0.75)
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3.2 รูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ผลการศึกษาพบวาใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อติดตอเพื่อนมากที่สุดจํานวน 282
คนคิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาคือใชในธุรกิจจํานวน 195 คนคิดเปนรอยละ 41.10 และ
นอยที่สุดจํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 0.20 ใชในกิจกรรมอื่น ๆ ตามลําดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของรูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (N = 400)
รูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
- ใชในธุรกิจ
- ติดตอเพื่อน
- สายโทรศัพทบานยังเขาไมถึง จึงตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่
- อื่น ๆ
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน*
199
282
2
1

รอยละ
41.12
58.26
0.41
0.21

3.3 คาใชจายในการใชโทรศัพท
คาใชจายในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบการตัดบัญชีตอเดือนตอหนึ่ง
เลขหมายพบว า ลูกคาสวนใหญมีคาใชจายโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบการตัดบัญชีตอเดือน
ประมาณ 501 - 1,000 บาทมากที่สุดจํานวน 202 คนคิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือมี
คาใชจายประมาณเดือนละ 1,001 – 1,500 บาทจํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ 16.75 และนอย
ที่สุดคือมีคาใชจายระหวาง 1,5001 - 2,000 บาทจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 8.50 ตามลําดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของคาใชจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบ
การตัดบัญชีตอเดือน

-

คาใชจายคาโทรศัพทเคลือ่ นที่ในรอบ
การตัดบัญชี 1 เดือน / เลขหมาย
ไมเกิน 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
มากกวา 2,000 บาท
ไมระบุ
รวม

จํานวน

รอยละ

36
202
67
34
54
7

9.00
50.50
16.75
8.50
13.50
1.75

400

100.00

3.4 รูปแบบการการจายคาบริการ
รูปแบบการการจายคาบริการ พบวาลูกคาชําระคาบริการที่ศูนยบริการของ
AIS, DTAC หรือ ORANGE มากที่สุดจํานวน 289 คนคิดเปนรอยละ 55.80 รองลงมาคือชําระ
คาบริการผานเคานเตอรธนาคารจํานวน 120 คนคิดเปนรอยละ 23.17 และนอยที่สุดคือชําระ
แบบอื่น ๆ จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 0.38 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจํานวนตามรูปแบบ
การจายคาบริการ (N = 400)
รูปแบบการจายคาบริการ
- ชําระคาบริการที่ศูนยบริการของ AIS, DTAC หรือ ORANGE
- ชําระคาบริการผานเคานเตอรธนาคาร
- ชําระคาบริการผานเคานเตอรเซอรวิส เชน เซเวนอีเลฟเวน
- ชําระคาบริการโดยการหักจากบัญชีเงินฝาก
- ชําระคาบริการผานเว็ปไซดของ AIS หรือ DTAC
- อื่น ๆ
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน*
289
120
69
35
3
2

รอยละ
72.25
30.00
17.25
8.75
0.75
0.50

79
3.5 ความถี่ในการเขารับบริการ ณ สถานที่ที่ใชบริการ
ความถี่ในการเขารับบริการ ณ สถานที่ที่ใชบริการ จากการศึกษาพบวาสวน
ใหญเขารับบริการที่สํานักงานบริการสาขา AIS ผูใหบริการระบบ GSM 1800 / GSM
Advance มากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 1.16 รองลงมาคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 0.45 คือเขา
รับบริการที่รานเทเลวิซและเขารับบริการที่ศูนยซอมเครื่องนอยที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
0.19 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและคาเฉลีย่ จําแนกตามความถี่ในการเขารับบริการ
ณ สถานที่ทใี่ ชบริการ
สถานที่ที่ใชบริการ

ความถี่ (จํานวนครั้ง / 6 เดือน)*
รวม คาเฉลี่ย
1 2 3 4 5 6 10 12

- บริการที่สํานักงาน
บริการสาขา AIS
ระบบ GSM 1800 /
GSM Advance
120 24 31 10
52 6 5 0
- รานเทเลวิซ
- หนวยงานลูกคาสัมพันธ 18 8 3 2
54 8 1 0
- ศูนยซอมเครือ่ ง
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

4
1
1
0

21
31
1
0

0
0
2
0

0
1
0
0

210
78
35
63

1.16
0.45
0.21
0.19

4. การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับการสือ่ สารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
4.1 การเปดรับขาวสารจากชองทางตาง ๆ
การเปดรับขาวสารจากชองทางตาง ๆ จากการศึกษาพบวา ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53
เมื่อพิจารณาตามรายดาน ตามประเภทของชองสาร พบวา มีการเปดรับสารจากชองสาร
สื่อมวลชนมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 รองลงมาคือการเปดรับขาวสารจากชองสาร
สื่อเฉพาะกิจโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดเทากับ 3.12 ในการเปดรับ
ขาวสารผานชองสารของบริษัท ตามลําดับ
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การใชชองสารของบริษัท
เมื่ อ พิ จ ารณาตามรายด า นตามช อ งสารที่ เ ป ด รั บ ข า วสาร พบว า จาก การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยในชองทางการสื่อสารของบริษัทนั้นกลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจาก
จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้ในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.75 รองลงมาคือ
จากใบแจงหนี้โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และมีคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารอีเมลนอยที่สุด
เทากับ 2.65 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบในระดับปานกลาง
การใชชองสารสื่อเฉพาะกิจ
ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจใน
ระดับนอยจากทุกชองทางโดยมีคาเฉลี่ยของระดับการเปดรับสูงสุดจากการเปดรับโบรชัวรมี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.04 และมีคาเฉลี่ยจากการเปดรับจากโปสเตอรและปายโฆษณาเทากับ
4.03 เทากัน
การใชชองสารสื่อมวลชน
ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนใน
ระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยของระดับการเปดรับสูงสุดจากการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.26 และมีคาเฉลี่ยจากการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพเทากับ 4.24
และมีคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารจากสื่อวิทยุเทากับ 3.84
ดังรายละเอียดในตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการเปดรับขาวสารที่
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธจําแนกตามชองทางที่
เปดรับขาวสาร
ชองทางที่เปดรับขาวสาร
1. ชองสารของบริษัท
- ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS
(Interactive voice response) 1175, 1185
- ศูนยขอมูลใหบริการขอมูลและขาวสารโดยเจาหนาที่
ศูนยขอมูล (Call Center)
- หนวยงานที่ทาํ หนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง
(tele outbound)
- สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงานทะเบียน
ตาง ๆ (outlets) ตลอดจนตัวแทนของบริษัท
(our dealers)
- เว็ปไซดของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmAdvance. com
- อีเมล (E-mail)
- ขอความสั้น (Short Message)
- ใบแจงหนี้ (Billing Statement)
- จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้
(GSM Advance digest)
2. ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ปายโฆษณา
- โปสเตอร
- โบรชัวร
3. ชองสารสื่อมวลชน
- หนังสือพิมพ
- นิตยสาร
- โทรทัศน
- วิทยุ
รวม

X
3.12

S.D. แปลความ
0.52 ปานกลาง

3.06

0.68

ปานกลาง

3.07
3.23

0.80
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง

3.33

0.94

ปานกลาง

2.87

0.86

ปานกลาง

2.65
2.75
3.39
3.75

0.89
0.89
0.87
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.03
4.03
4.03
4.04
4.09
4.24
4.00
4.26
3.84
3.53

0.76
0.78
0.80
0.81
0.80
0.80
1.01
0.76
1.13
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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5. ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
5.1 ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธโดยรวม
ผลจากการศึกษาพบวา โดยรวมแลว ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยมีความพึงพอใจในชองสารสื่อมวลชนมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก เทากับ 4.19 รองลงมาคือ ชองสารสื่อเฉพาะกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
และชองสารของบริษัท มีคาเฉลี่ย 3.92 ซึ่งอยูในระดับมากตามลําดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกีย่ วกับการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
- ชองสารของบริษัท
- ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ชองสารสื่อมวลชน
รวม

X

S.D.

แปลความ

3.92
4.17
4.19
4.09

0.53
0.51
0.51
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานชองสารของบริษัท
ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอชองสารของบริษัทที่ใช
ในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานทางสื่อใบแจงหนี้ (Billing Statement) และ
จดหมายขาวสารที่สงมาทางใบแจงหนี้ (GSM Advance digest) สูงที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.10
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมาคือ การใหบริการขอมูลและขาวสาร โดยเจาหนาที่
ศูนยขอมูล (Call Center) คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และหนวยที่ทําหนาที่ติดตามลูกคาโดยตรง
(Tele Outbound) คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานจําแนกตามความพึงพอใจตอ
ชองสารบริษทั
ความพึงพอใจตอชองสารบริษัท
- ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS
(Interactive voice response) 1175, 1185
- การใหบริการขอมูลและขาวสาร โดยเจาหนาที่ศูนย
ขอมูล (Call Center)
- หนวยงานทีท่ ําหนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง
(tele outbound) เจาหนาทีส่ าขาของสํานักงาน
AIS ที่ใหบริการดานงานทะเบียนตาง ๆ (outlets)
ตลอดจนตัวแทนของบริษัท (our dealers)
- เว็ปไซดของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmAdvance.com)
- อีเมล (E-mail) และขอความสั้น (Short Message)
- ใบแจงหนี้ (Billing Statement) และ จดหมายขาวที่
สงมาทางใบแจงหนี้ (GSM Advance digest)
รวม

X

S.D.

แปลความ

3.89

0.49

มาก

4.01

0.40

มาก

4.00

0.44

มาก

3.78
3.73

0.63
0.66

มาก
มาก

4.10
3.91

0.53
0.52

มาก
มาก

5.2.1 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานระบบอัตโนมัติของ AIS
ผลจากการศึ ก ษาพบว า การสื่ อ สารผ า นระบบอั ต โนมั ติ ข อง AIS
(Interactive voice response) 1175, 1185 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอน้ําเสียงสุภาพ พูดจา
ไพเราะสูงที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมา คือ คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอความถูกตองในการใหบริการและการใหขอมูลในระดับพอใจ เทากับ 4.05
และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัทได เชน รับรูวา
บริษัทจัดกิจกรรมอะไรบางและสามารถเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ซึ่งเปนคาเฉลี่ย
ในระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานจําแนกตามความพึงพอใจตอ
ระบบอัตโนมัติ 1175 และ 1185

-

ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS
(Interactive voice response) 1175, 1185
น้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเราะ
ความถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล
ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
สามารถเปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร
มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
ความสามารถในการนําเสนอสินคาหรือบริการ
ที่ตรงตามความตองการของลูกคา
เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูว าบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบางและสามารถ
เขารวมกิจกรรมได
รวม

X

S.D.

แปลความ

4.11
4.05
3.97
3.93
3.83

0.75
0.64
0.63
0.65
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.69

0.79

มาก

3.66
3.89

0.86
0.71

มาก
มาก

5.2.2 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานศูนยบริการขาวสารโดยเจาหนาที่
ศูนยขอมูล (Call Center)
ผลจากการศึ ก ษาพบว า การสื่ อ สารผ า นศู น ย ใ ห บ ริ ก ารข า วสารโดย
เจาหนาที่ที่ศูนยขอมูล (Call Center) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอความสามารถในการให
คําแนะนําที่ดีกับลูกคาสูงที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมา คือ
การมีน้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเพราะในระดับพอใจ เทากับ 4.13 และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ความสามารถในการนําเสนอสินคา หรือบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงค าเฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจต อ การ
เป ด รั บ ข า วสารจากการบริ ก ารข อ มู ล และข า วสารโดยเจ า หน า ที่ ศู น ย
ขอมูล (Call Center)

-

การใหบริการขอมูลและขาวสารโดย
เจาหนาที่ศูนยขอมูล (Call Center)
น้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเราะ
ความถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล
ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
มีการติดตามเรื่องอยางตอเนื่อง
การตัดสินใจแกปญหาใหลูกคา
สามารถใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคา
สามารถเปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร
ชวยเหลือลูกคาดวยความเต็มใจ
มารยาทในการใหบริการ
เจาหนาที่รับสายอยางรวดเร็ว
การติดตามแกปญหาโดยการติดตอกลับไปยังลูกคา
มีความรูทุกเรือ่ งเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่
ทักษะในการตอรอง
ความสามารถในการนําเสนอสินคา หรือบริการที่
ตรงตามความตองการของลูกคา
ความสามารถในการโนมนาวใหลูกคาเชื่อถือใน
สินคาหรือบริการ
มีโอกาสโตตอบ และแสดงความคิดเห็นไดเปนสื่อที่
สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน รับรูว า
บริษทั จัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
รวม

X

S.D.

แปลความ

4.13
4.07
3.98
3.93
3.91
4.13
4.08
4.11
4.12
4.00
3.97
4.01
3.96

0.73
0.73
0.75
0.75
0.73
0.65
0.60
0.59
0.67
0.70
0.76
0.76
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.90

0.75

มาก

4.03

0.74

มาก

4.10
4.02

0.73
0.71

มาก
มาก
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5.2.3 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานทางการติดตอลูกคาโดยตรง
ผลการวิ จั ยพบว า มี ค าเฉลี่ ยความพึ งพอใจต อน้ํ าเสี ยงที่ มี ความสุ ภาพ
พูดจาไพเราะสูงที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมาคือ ความ
ถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีคา เฉลี่ยนอยที่สุดในเรื่อง
การเปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอ
การเปดรับขาวสารจากหนวยงานที่ทาํ หนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง
(tele outbound) เจาหนาที่สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงาน
ทะเบียนตาง ๆ (outlets) ตลอดจนตัวแทนของบริษัท (our dealers)

-

หนวยงานที่ทําหนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง
(tele outbound) เจาหนาที่สาขาของสํานักงาน AIS ที่
ใหบริการดานงานทะเบียนตาง ๆ (outlets)
ตลอดจนตัวแทนของบริษัท (our dealers)
น้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเราะ
ความถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล
ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
มีการติดตามเรื่องอยางตอเนื่อง
การตัดสินใจแกปญหาใหลูกคา
สามารถใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคา
ชวยเหลือลูกคาดวยความเต็มใจ
มารยาทในการใหบริการ
การติดตามแกปญหาโดยการติดตอกลับไปยังลูกคา
มีความรูทุกเรื่องเกี่ยว กับโทรศัพทเคลื่อนที่
ทักษะในการตอบคําถาม
ทักษะในการตอรอง
ความสามารถในการนําเสนอสินคาหรือบริการที่ตรงตามความ
ตองการของลูกคา
ความสามารถในการโนมนาวใหลูกคาเชื่อถือในสินคาหรือบริการ
มีโอกาสโตตอบ และแสดงความคิดเห็นได
เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน รับรูวา
บริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวมกิจกรรมได
รวม

X

S.D.

แปลความ

4.18
4.12
4.00
3.97
3.95
3.98
4.01
4.07
3.93
3.97
3.99
3.97

0.74
0.74
0.76
0.74
0.71
0.73
0.71
0.74
0.74
0.72
0.75
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98
4.11
4.10

0.73
0.68
0.67

มาก
มาก
มาก

3.77
4.00

0.71
0.72

มาก
มาก
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5.2.4 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานเว็บไซด
การสื่อสารผานเว็บไซด AIS www.ais900.com และwww.gsmAdvance.com
พบวา มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอความสวยงามของเว็บไซดนี้สูงที่สุดเทากับ 3.88 เปน
คาเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมามีความพึงพอใจคือมีความสรางสรรคและมีความแปลกใหมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการสื่อสารนอยที่สุดในขอเปนสื่อที่
สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน รับรู วาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับดังรายละเอียด
ในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการ
เปดรับขาวสารจากเว็ปไซดของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmAdvance.com)

-

เว็ปไซดของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmAdvance.com)
มีการใชภาษาที่เหมาะสม
สามารถใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคามีการนําเสนอที่งาย
ไมซับซอน ไดขอมูลรวดเร็ว
มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
มีการนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
เนื้อหาเขาใจงาย
ความสวยงามของเว็ปไซดนี้
ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาตามที่ทานตองการได
ขอมูลขาวสารมีประโยชน
ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูว าบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรมได
รวม

X

S.D.

แปลความ

3.83

0.89

มาก

3.75
3.85
3.80
3.79
3.80
3.88
3.76
3.79
3.74
3.71

0.80
0.78
0.76
0.76
0.83
0.82
0.85
0.82
0.78
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.62
3.77

0.86
0.73

มาก
มาก
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5.2.5 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานอีเมลและขอความสั้น
การสื่อสารผานอีเมล (E–mail) และขอความสั้น (Short Message) พบวา
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารมีประโยชนสูงที่สุด เทากับ 3.77 เปนคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก รองลงมามีความพึงพอใจตอเนื้อหาที่เขาใจงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เทากัน และมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจวาเปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัทนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.59 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงค าเฉลี่ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจต อ การ
เปดรับขาวสารจากอีเมล (E-mail) ขอความสั้น (Short Message)

-

อีเมล (E-mail) ขอความสั้น (Short Message)
มีการใชภาษาที่เหมาะสม
การนําเสนอทีง่ ายไมซับซอนไดขอมูลรวดเร็ว
มีการนําเสนอที่นาสนใจและนาติดตามจนจบ
เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
เนื้อหาเขาใจงาย
ขอมูลขาวสารมีประโยชน
ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูว าบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรมได
รวม

X

3.75
3.75
3.75
3.75
3.76
3.77
3.76

S.D.
0.88
0.89
0.80
0.80
0.76
0.75
0.79

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.59
3.73

0.87
0.81

มาก
มาก
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5.2.6 ความพึงพอใจตอการสื่อสารผานใบแจงหนี้
การสื่อสารผานใบแจงหนี้ (Billing Statement) จดหมายขาวที่สงมาทางใบ
แจงหนี้ (GSM Advance digest) พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอเนื้อหาเขาใจงายสูงที่สุด
เทากับ 4.23 รองลงมามีความพึงพอใจตอเนื้อหามีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัทนอยที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงค าเฉลี่ย และส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจต อ การ
เปดรับขาวสารจากใบแจงหนี้ (Billing Statement) จดหมายขาวที่สงมา
ทางใบแจงหนี้ (GSM Advance digest)

-

ใบแจงหนี้ (Billing Statement)
จดหมายขาวที่สง มาทางใบแจงหนี้
(GSM Advance digest)
มีการใชภาษาที่เหมาะสม
มีการนําเสนอที่นาสนใจและนาติดตามจนจบ
เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
เนื้อหาเขาใจงาย
ขอมูลขาวสารมีประโยชน
ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรมได

X

S.D.

แปลความ

4.18
4.18
4.20
4.23
4.08
3.99

0.72
0.74
0.71
0.71
0.96
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.83

0.75

มาก

รวม

4.09

0.74

มาก
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5.3 ความพึงพอใจตอชองสารสื่อเฉพาะกิจ
ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอชองสารสื่อเฉพาะกิจใน
ดานความคิดสรางสรรคและมีความแปลกใหมสูงที่สุด เทากับ 4.21 รองลงมา คือ มีความพึง
พอใจตอการนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ความพึงพอใจตอการเปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เทากับ 4.03
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการ
เปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ปายโฆษณา และโบรชัวร
ความพึงพอใจตอชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งาย ไมซับซอน
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- มีการนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย
- เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรมได
รวม

X

4.18
4.21
4.21
4.21
4.17
4.18
4.19

S.D.
0.64
0.68
0.65
0.66
0.65
0.67
0.65

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.03
4.17

0.77
0.67

มาก
มาก
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5.4 ความพึงพอใจตอชองสารสื่อมวลชน
ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเปดรับสารจากชอง
สารสื่อมวลชน เรื่องการนําเสนอที่งาย ไมซับซอนสูงที่สุด เทากับ 4.24 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยระดับ
มาก รองลงมาคือ เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23
เป นค าเฉลี่ยระดั บมาก และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจน อยที่สุดที่ว าเปนสื่อที่สามารถนําไป
รวมกับกิจกรรมของบริษัทได เทากับ 4.09 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการ
เปดรับสารจากชองสารสือ่ มวลชน
ความพึงพอใจตอชองสารสื่อมวลชน
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งาย ไมซับซอน
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- มีการนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย
- เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท
เชน รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถ
เขารวมกิจกรรมได
รวม

X

4.19
4.24
4.22
4.19
4.18
4.17
4.23

S.D.
0.66
0.67
0.68
0.68
0.67
0.65
0.63

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09
4.18

0.73
0.67

มาก
มาก
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 “ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร
เซอรวสิ จํากัด (มหาชน)”
ผลการทดสอบคาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
มีผลการทดสอบดังนี้
1. เพศ
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานเพศไมมีความสัมพันธอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในทุกชองสาร
2. การศึกษา
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานการศึกษามีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการสื่อสารผานชองสาร
สื่อมวลชนในระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผาน
ชองสารของบริษัท
3. สถานภาพ
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานสถานภาพมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสาร
ของบริษัท และสื่อมวลชน
4. อาชีพ
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานอาชีพมีความสัมพันธอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อมวลชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารของ
บริษัท และสื่อเฉพาะกิจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 31
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ตารางที่ 31

แสดงคาความสัมพันธไคสแควรระหวางลักษณะทางประชากร ดานเพศ
การศึกษา สถานภาพ และอาชีพกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธ

ความพึงพอใจตอการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานชองสารการสื่อสาร
- ชองสารของบริษทั
- ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ชองสารสื่อมวลชน

คาความสัมพันธไคสแควร
เพศ
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ
2
2
2
2
P
P
P
P
χ
χ
χ
χ
2.105 0.174 15.437 0.493 16.468 0.421 2.910 0.714
8.451 0.207 53.553 0.000 34.128 0.005 28.063 0.567
16.015 0.312 26.602 0.046 17.418 0.359 162.869 0.000

5. อายุ
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานอายุมีความสัมพันธอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสาร
ของบริษัท และชองสารสื่อมวลชน
6. รายได
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะทางประชากรดานรายไดมีความสัมพันธอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารของบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารสื่อ
เฉพาะกิจ และชองสารสื่อมวลชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางลักษณะทางประชากร
ดานอายุ และรายได กับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อ
การบริหารลูกคาสัมพันธ
ความพึงพอใจตอการสื่อสาร
เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานชองสารการสื่อสาร
- ชองสารของบริษัท
- ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ชองสารสื่อมวลชน

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อายุ
รายได
r
-0.077
0.220
-0.047

P
0.186
0.043
0.418

r
-0.148
0.081
0.018

P
0.011
0.163
0.756
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สมมติฐานขอที่ 2 “รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
ผลการทดสอบค า ความสั ม พั น ธข องลั ก ษณะรู ป แบบการดํ า เนิน ชี วิ ต กับ ความ
พึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) มีผลการทดสอบดังนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่นิยมใชชวี ติ อยูกับบาน
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใชชีวิตอยูกับบาน
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหารลูกคา
สัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
สื่อสารผานชองสารของบริษัท และชองสารสื่อมวลชน
2. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่มีรสนิยม
ผลการทดสอบพบว า ลั ก ษณะรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ร สนิ ย มมี
ความสั ม พัน ธ อย า งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ กับ ความพึ ง พอใจต อการสื่ อ สารการบริห ารลู ก ค า
สัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารของบริษัท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสาร
ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจและชองสารสื่อมวลชน
3. รูปแบบการดําเนินชีวติ ของงานอดิเรกที่นิยมทํายามวาง
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของงานอดิเรกที่นิยมทํา
ยามวางไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในทุกชองสาร
4. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เนนการดูแลสุขภาพ
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพมี
ความสั ม พั น ธ อย า งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ กับ ความพึง พอใจต อการสื่ อ สารการบริห ารลู ก ค า
สัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
สื่อสารผานชองสื่อมวลชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารของบริษัท
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5. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่นิยมการลงทุนและการเงิน
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมการลงทุนและ
การเงินมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารของบริษัท
และชองสารสื่อเฉพาะกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารสื่อมวลชน
6. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่นิยมกิจกรรมกลางแจง
ผลการทดสอบพบวา ลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมกิจกรรมกลางแจง
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสารการบริหารลูกคา
สัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารของบริษัท และ
ช อ งสารสื่ อ มวลชน อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และไม มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ
7. รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่เนนเทคโนโลยี
ผลการทดสอบพบว า ลั ก ษณะรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ น น เทคโนโลยี มี
ความสั ม พัน ธ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กับ ความพึง พอใจต อการสื่ อ สารการบริห ารลู ก ค า
สัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสารของบริษัท และ
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการสื่อสารผานชองสารสื่อมวลชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 33

96
ตารางที่ 33 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางลักษณะรูปแบบ
การดําเนินชีวิตกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ

ลักษณะรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต
- รูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่นิยมใชชีวิตอยูกับบาน
- รูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่มีรสนิยม
- รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
งานอดิเรกที่นิยมทํายามวาง
- รูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่เนนการดูแลสุขภาพ
- รูปแบบการดําเนินชีวิต
เกี่ยวกับการลงทุนและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตการเงิน
- รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยม
กิจกรรมกลางแจง
- รูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่เนนเทคโนโลยี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ชองสารของบริษัท ชองสารสื่อเฉพาะกิจ ชองสารสื่อมวลชน
r
P
r
P
r
P
0.010

0.836

0.125

0.013

0.096

0.055

0.146

0.003

0.670

0.182

0.800

0.108

0.045

0.368

0.045

0.372

0.032

0.525

0.062

0.219

0.162

0.01

0.157

0.002

0.142

0.004

0.126

0.012

0.093

0.063

0.059

0.024

0.081

0.104

0.103

0.040

0.144

0.004

0.103

0.040

0.050

0.321
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สมมติฐานขอที่ 3 “การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด
(มหาชน)”
ผลการทดสอบพบวา ระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจตอการสื่อสาร
การบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผานชองสาร
สื่ อ เฉพาะกิ จ และช อ งสารสื่ อ มวลชน อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และไม มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชองสารของบริษัท ดังรายละเอียดในตารางที่ 34
ตารางที่ 34 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ

ระดับการเปดรับขาวสาร
ชองสารของบริษัท
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
ชองสารสื่อมวลชน

ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธ
r
P
0.749
-0.016
0.257
0.000
0.342
0.000

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธและความพึงพอใจของลูกคา: กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
และความพึงพอใจของลูกคา เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะประชากรศาสตร กับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จากเอกสารความเปนมาและการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการฝายการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาสรุปและรวบรวมเปนประเด็นที่สําคัญ โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนประชากรจํานวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสํ า รวจ ใช ค า ร อ ยละ และค า เฉลี่ ย เป น สถิ ติ ใ นการ
บรรยายเชิงพรรณนา สวนในขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบไคสแควรและ
สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1

กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1. พัฒนาการของการบริหารลูกคาสัมพันธ
1. ประวัติบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (GSM Advance)
กอตั้งขึ้นเมื่อป 2529 โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกในการดําเนินธุรกิจใหเชาและใหบริการ
คอมพิวเตอร ตอมาไดเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนการใหบริการโทรคมนาคมในป 2534 ประกอบ
ธุรกิจใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยานความถี่ 900 MHz ทั้งระบบอนาลอก NMT
และระบบดิจิตอล GSM โดยไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในป
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พ.ศ. 2533 ซึ่ง GSM Advance จะมีสิทธิในการใชประโยชนจากอุปกรณในการดําเนินธุรกิจตาม
สัญญาสัมปทาน ซึ่งไดรับการขยายเวลาไปจนถึงป พ.ศ. 2558
2. วิสัยทัศนการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศนการ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะดานการพัฒนาคุณภาพ นับเปนเปาหมายสูงสุดในการ
ดําเนินงานของบริษัทในทุกสวนงาน โดยถือเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหการเติบโตในทุกดานของ
บริษัทเปนไปอยางมั่นคง การขยายเครือขายที่ครอบคลุมสูงสุดในทุกพื้นที่และการรองรับการใช
งานเทคโนโลยีในอนาคต พัฒนาบริการใหม ๆ พยายามสรางความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาใน
สินคาและบริการ เอไอเอสมุงพัฒนาความเปนเลิศทุก ๆ ดาน เพื่อสรางสรรคบริการที่มีคุณภาพ
สะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการใชงานของลูกคาแตละบุคคลมากยิ่งขึ้น และไดวาง
แนวคิด Creative
Growth ขึ้นโดยแบงเปน 3 ดาน คือ การเปนผูนําที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาการตลาดแบบเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง การสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนําเสนอบริการเขาสู
ตลาด โดยการพัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีสื่อสารไรสายใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle) และ การเปนผูนําในการทําตลาด การใหบริการมีการกําหนดแนวทางการจัดกลุม
ลูกคาทางการตลาด พรอมทั้งจัดระเบียบฐานขอมูลลูกคา ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับลูกคา
2. กลยุทธทางการแขงขันและการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
แนวทางในการเพิ่มรายไดของบริษัทคือ การเพิ่มจํานวนลูกคาในระบบใหมาก
ขึ้น และทําใหลูกคาเพิ่มระยะเวลาและจํานวนครั้งในการใชบริการเครือขาย กลยุทธทางการ
แขงขันที่บริษัทใชเพื่อใหบรรลุแนวทางขางตนมีดังนี้
2.1 การสรางเอกลักษณตราสินคา (Brand Identify) และ บุคลิกภาพ
ตราสินคา (Brand Personality)
บริษัทใหความสําคัญกับการสื่อใหลูกคาไดทราบถึงจุดเดนของสินคาแต
ละตัว ที่มีคุณสมบัติแตกตางกันเพื่อเสนอเปนทางเลือกของลูกคาที่มีความตองการแตกตางกัน
2.2 การแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด แบ ง กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด โดยมีการแบงกลุมขั้นตนดวย
ยอดคาใชบริการรายเดือนของลูกคา แบงไดเปน 4 กลุม คือ กลุม Platinum Gold Silver และ
Standard
2.3 การขยายฐานลูกคาใหม
บริษัทใหความสําคัญในการขยายฐานลูกคาใหม โดยบริษัทไดกําหนด
แนวทางสําหรับแตละผลิตภัณฑไว ดังนี้
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2.3.1 GSM Advance เปนการใหบริการแบบ Post-paid ซึ่งสามารถ
ใหบริการไดมากกวาการสื่อสารทางเสียง และมีบริการเสริมที่หลากหลาย
2.3.2 1-2-Call เปนบริการแบบ Pre-paid ซึ่งเปนบริการสําหรับลูกคา
ที่ตองการความอิสระในการควบคุมคาใชจาย โดยจะไมมีการจายคาบริการรายเดือน และไมตอง
จดทะเบียนเลขหมาย
2.3.3 GSM 1800 บริษัทไดวางตําแหนงผลิตภัณฑของ GSM 1800
เปนโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับลูกคาที่ตองการการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เชน การสื่อสารดวยเสียง
หรือบริการเสริมขั้นพื้นฐาน ที่ไมตองการใชงานที่ซับซอน ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายนี้มีเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคที่ยังมีจํานวนผูใชมือถือไมสูงมากนัก
นอกเหนือจากการกําหนดแนวทางของแตละผลิตภัณฑแลว ทางบริษัท
ยังไดกําหนดแนวทางทางดานการมุงขยายฐานลูกคาในตลาดภูมิภาค ซึ่งเปนจุดที่ทางบริษัทมี
ความไดเปรียบในการแขงขันเหนือผูประกอบการอื่น ๆ
2.4 การมุงรักษาฐานลูกคาเกา
เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา บริษัทจึงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
มีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในชวงระยะเวลาตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของลูกคา
และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยบริษัทไดมีการเสนอสิทธิพิเศษตาง ๆ ใหกับลูกคา
อยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะมีการจัดกลุมลูกคาออกเปนกลุมยอยและเสนอสิทธิพิเศษที่แตกตาง
กัน เพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคาแตละประเภท
2.5 การพัฒนารูปแบบการบริการเสริมพิเศษ
บริษัทมุงเนนในการพัฒนารูปแบบบริการเสริมใหม ๆ ใหกับลูกคา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง รวมถึงการเพิ่มรายไดใหแกบริษัท โดยมีการ
คาดการณวา สวนที่เกี่ยวกับ Non-Voice Communication จะมีแนวโนมเปนที่นิยมมากขึ้นใน
อนาคต บริษัทจึงไดมีนโยบายที่จะพัฒนาการใหบริการแบบ Non-Voice รูปแบบอื่น ๆ สําหรับ
ระบบดิจิตอล GSM ซึ่งถือไดวาเปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใหบริการแกลูกคาในหลายรูปแบบ เพื่อ
รักษาภาพลักษณของผูนําในดานเทคโนโลยีและบริการรูปแบบใหม และเปนการสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทไดเปดใหบริการ MobileLife
2.6 การขยายและพัฒนาระบบเครือขาย
เนื่องจากคุณภาพและพื้นที่บริการของเครือขายเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับ
ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนที่จะขยายและพัฒนาเครือขายเพื่อสราง
ความแตกต า งจากคู แ ข ง ขั น โดยบริ ษั ท ได เ ร ง ขยายเครื อ ข า ยของระบบดิ จิ ต อล GSM ให
ครอบคลุมพื้นที่ใหมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการขยายพื้นที่ภายนอกอาคารแลว บริษัทยังไดให
ความสําคัญกับการขยายพื้นที่ใหบริการรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการรองรับจํานวนลูกคาใน
อาคารดวยเชนกัน
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2.7 การใหความสําคัญกับการบริการหลังการขาย
บริษัทไดจัดใหมีโครงการที่จะใหบริการหลังการขายใหกับลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การเพิ่มสํานักงานบริการของเอไอเอส ที่พรอมใหบริการอยางครบ
วงจร และเพิ่มตัวแทนจําหนายทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับความตองการจากลูกคาอยางทั่วถึง
การใชระบบ Call Center 1175 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง และการใหบริการ Web Service ที่
มีขอมูลครบทุกเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการของเอไอเอส
3. รูปแบบการบริหารลูกคาสัมพันธของ GSM Advance
จากกลยุทธทางการตลาดของเอไอเอสที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การสรางบริการใหมที่คุมคาและหลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบรับการใช
งานของลู ก ค า ได ทุ ก กลุ ม จึ ง ทํ า ให เ อไอเอสประสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งสู ง ทั้ ง ในด า น
ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในสินคาและบริการ มีการพัฒนา
ความเปนเลิศในทุกดาน ทั้งดานคุณภาพและความรวดเร็ว และการใหบริการมีความสอดคลอง
กับความตองการใชงานของลูกคาแตละบุคคล ซึ่งในปจจุบัน เอไอเอสไดนําระบบ C-Care
Smart System มาใชเพื่อพัฒนาทุกสวนงาน ใหมีความทันสมัยและพรอมตอการพัฒนารูปแบบ
บริการใหม ๆ ที่รองรับและสอดคลองกับวิถีชีวิตของลูกคาทุกกลุม ซึ่งการจัดกลุมการบริการ
เหลานี้ ก็สามารถเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาไดหลายประการ เชน การแชรโปรโมชั่นคา
โทรศัพทรวมกัน (GSM Business Package) การเลือกรับใบแจงคาใชบริการตามความตองการ
ของลูกคา (Bill Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชบริการดวยบริการเสริม [Value
Added Service (VAS)] รวมทั้งการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ (AIS Quality Network)
โดย GSM Advance ไดแบงชองทางการสื่อสารสงสารเพื่อสรางสัมพันธกับ
ลูกคา 3 ชองทาง ดังนี้
3.1 ชองสารของบริษัท สําหรับการใหบริการหลังการขายพื้นฐานที่เอไอเอสได
จัดเตรียมระบบขอมูลและการตองรับการบริการหลายดาน อันไดแก ระบบอัตโนมัติตางๆ ของ
AIS ศูนยใหบริการขอมูลและขาวสารโดยเจาหนาที่ศูนยขอมูล (Call Center) หนวยงานที่ทําหนาที่
ติดตอลูกคาโดยตรง สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงานทะเบียนตาง ๆ ตลอดจนตัวแทน
ของบริษัท และเว็บไซตของเอไอเอส ฯลฯ
3.2 ชองสารสื่อเฉพาะกิจ สําหรับการแจงขาว และการจัดโปรแกรมการเขารวม
กิจกรรมของสมาชิก และการสงเสริมการตลาดของ GSM Advance ซึ่งจะมีการจัดสงขอมูลที่มี
ลักษณะเฉพาะบุคคลใหแกลูกคากลุมเปาหมาย โดยทางบริษัทจะมีการจัดทําโครงการกอน
อันประกอบไปดวย ปายโฆษณา โปสเตอร และโบรชัวร
3.3 ชองสารสื่อมวลชน สําหรับประกาศขอมูลหรือบริการใหมวลชนไดรบั ทราบ
อันไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน และวิทยุ
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สวนที่ 2

ความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1. ผลการวิจัยเชิงพรรณา
1.1 ลักษณะทางประชากร
ลั ก ษณะทางประชากรของลู ก ค า ที่ ใ ช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ GSM
Advance ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 52.50 และเพศชายรอยละ 47.50 อายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 34.50 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 58.50 มีสถานภาพโสด รอยละ 55.50 สวนอาชีพ สวนใหญมี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 67.50 รายไดสวนใหญประมาณ 5,001-10,000 บาท
รอยละ 52.45
1.2 รูปแบบการดําเนินชีวิต
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของลู ก ค า ที่ ใ ช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ GSM
Advance ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาในภาพรวมกลุม
ตัวอยางเปนผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับปานกลางเทากับ 2.77 รองลงมาคือรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนเทคโนโลยี โดยมีคาเฉลี่ย
ปานกลางเทากับ 2.24 และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง นอยที่สุดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.75 ตามลําดับ
1.3 พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันของลูกคา
ลูกคาสวนใหญมีใชโทรศัพท 1 หมายเลขมากที่สุด รอยละ 96.70 ใช 2
เลขหมายรอยละ 2.84 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของระบบโทรศัพทที่ใชพบวานอกจากลูกคา
ทุกคน จะใชโทรศัพทระบบดิจิตอล GSM Advance ของ AIS แลว ลูกคายังมีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบอื่นดวย สวนรูปแบบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวาใชโทรศัพทเคลื่อนที่
เพื่อติดตอเพื่อนมากที่สุด รอยละ 58.30 รองลงมาคือใชในธุรกิจ รอยละ 41.10 โดยมีคาใชจายใน
การใชโทรศัพทตอเดือนสวนใหญ ประมาณ 501 - 1,000 บาท รอยละ 50.50 รองลงมาคือ
เดือนละ 1,001 – 1,500 บาท รอยละ 16.75 ซึ่งลูกคาสวนใหญนิยมชําระคาบริการที่ศูนยบริการ
ของ AIS, DTAC หรือ ORANGE มากที่สุดคิดเปนรอยละ 55.80 รองลงมาคือชําระคาบริการ
ผานเคานเตอรธนาคาร รอยละ 23.17 และมีความถี่ในการเขารับบริการ ณ สถานที่ที่ใชบริการ
สํานักงานบริการสาขา AIS มากที่สุด รองลงมาคือการเขารับบริการที่รานเทเลวิซ
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1.4 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
การเปดรับขาวสารจากชองทางตาง ๆ จากการศึกษาพบวา ในภาพรวม
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดรับจากชองสารสื่อมวลชนมากที่สุด
รองลงมาคือการเปดรับขาวสารจากชองสารสื่อเฉพาะกิจ และสารของบริษัท ตามลําดับ
การใช ช อ งสารของบริ ษั ท พบว า จาก ลู ก ค ามี ก ารเป ดรั บ ข า วสารจาก
จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้มากที่สุด รองลงมาคือจากใบแจงหนี้ และขาวสารจากอีเมล
นอยที่สุด
การใชช องสารสื่อเฉพาะกิ จ พบวา ลูกคามีการเปดรับ ขาวสารจากสื่อ
เฉพาะกิจมีการเปดรับขาวสารจากโบรชัวรมากที่สุด รองลงมาคือ โปสเตอรและปายโฆษณา
ตามลําดับ
การใช ช อ งสารสื่ อ มวลชน พบว า ลู ก ค า มี ก ารเป ด รั บ ข า วสารจาก
สื่อมวลชน โดยมีการเปดรับจากสื่อโทรทัศนสูงสุด รองลงมาคือ จากหนังสือพิมพและจากสื่อ
วิทยุตามลําดับ
1.5 ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
จากผลการศึกษาพบวา โดยรวมแลว ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยมีความพึงพอใจในชองสารสื่อมวลชนมากที่สุด
รองลงมาคือ ชองสารสื่อเฉพาะกิจ และชองสารของบริษัท ตามลําดับ โดยลูกคามีความพึงพอใจ
ที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานทางชองสารของบริษัทมากที่สุดในเรื่อง การ
จัดสงใบแจงหนี้ (Billing Statement) และจดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้ (GSM Advance
digest) เนื่องจากเนื้อหาอานแลวเขาใจงาย สวนสื่อที่ลูกคาพอใจนอยที่สุด คือการใหขอมูลผาน
ทางอีเมล (E-mail) และขอความสั้น (Short Massage) เนื่องจากเปนสื่อที่มีความสามารถในการ
นําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัทนอย
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ ลูกคามีความพึงพอใจในเรื่องของการนําเสนอที่
นาสนใจมากที่สุด นาติดตามจนจบ สวนในเรื่องที่ลูกคามีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สื่อเฉพาะ
กิจเปนสื่อที่ไมสามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัทได
สื่อมวลชน ลูกคามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องที่สื่อมวลชนเปนสื่อที่มี
การนํ า เสนอง า ย ไม ซั บ ซ อน และสามารถช ว ยให จ ดจํา ข อ ความโฆษณาได ง า ย มี ค วามคิ ด
สรางสรรคและมีความแปลกใหม
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานทัง้ 3 ขอ พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
ทั้ง 3 ขอ ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1
“ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ลักษณะทางประชากรดานเพศของ
ลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธในทุกชองสาร ลักษณะทางประชากรดานการศึกษาและสถานภาพของลูกคาที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ และลักษณะทางประชากรดานอาชีพของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ผ า นช อ งสาร
สื่อมวลชน ลักษณะทางประชากรดานอายุของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองทางสื่อเฉพาะกิจ สวนลักษณะ
ทางประชากรดานรายไดของลูกคาที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองสารของบริษัทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางประชากรกับความพึง
พอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ สรุปไดวา คุณลักษณะทางประชากรดานตาง ๆ
มีความสั มพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่ อการบริหารลูกคาสัมพันธต ามที่ตั้งไวใ น
สมมติฐานขอที่ 1 ดังนั้นผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 2
“รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใชชีวิต
อยูกับบานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชอง
สารสื่อเฉพาะกิจ กลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิ ตที่นิยมใชชี วิตที่แสดงถึ งความมีรสนิ ยมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองสารของ
บริษัท กลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมทํางานอดิเรกยามวางไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธในทุกชองทาง กลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
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สัมพันธผานชองสารสื่อเฉพาะกิจและชองสารสื่อมวลชน กลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
นิยมในการลงทุนและการเงินมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานชองสารของบริษัทและชองสารสื่อเฉพาะกิจ กลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต
ที่นิยมทํากิจกรรมกลางแจงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธผานชองสารของบริษัทและชองสารสื่อมวลชน และกลุมผูที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เนนเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผาน
ชองสารของบริษัทและชองสารสื่อเฉพาะกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาความสัมพันธโดยรวมระหวางลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต
กับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ สรุปไดวาลักษณะรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานตาง ๆ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธตามที่ตั้งไวในสมมติฐานขอที่ 2 ดังนั้นผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 3
“การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวา ระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธผานชองสารสื่อเฉพาะกิจและชองสารสื่อมวลชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
จากผลจากการศึกษาความสัมพันธโดยรวมระหวางระดับการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ กับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ สรุปไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานชองสารตาง ๆ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ตามที่ตั้งไวในสมมติฐานขอที่ 3 ดังนั้นผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของลูกคา: กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)”
แบงการอภิปรายผลแยกเปนประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
1. กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
จากการศึกษาพัฒนาการของการทําธุรกิจของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จํากัด (มหาชน) พบวา ทางบริษัทมุงเนนการประกอบธุรกิจประเภทเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาน
ระบบคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคมที่ใชเทคโนโลยีสูงที่บริษัทมีความชํานาญ ประกอบกับ
การมีวิสัยทัศนกวางไกลของกลุมผูประกอบการที่มีการพัฒนาการดําเนินธุรกิจในทุก ๆ ดาน
อยางตอเนื่อง ทั้งในด านการพัฒนาคุ ณภาพสินคา การขยายเครือขายสัญญาณ สร างสรรค
บริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการใชงานของลูกคาแตละบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น และไดวางแนวคิด Creative Growth ขึ้นโดยแบงเปน 3 ดาน คือ การเปนผูนําที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาการตลาดแบบเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง การสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อ
นําเสนอบริการเขาสูตลาด โดยการพัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีสื่อสารไรสายใหเหมาะสมกับ
Lifestyle และ การเปนผูนําในการทําตลาด การใหบริการมีการกําหนดแนวทางการจัดกลุม
ลูกคาทางการตลาด พรอมทั้งจัดระเบียบฐานขอมูลลูกคา มุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพีค (Peck and other, 1999: 44) วารูปแบบ
ของธุรกิจที่มุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาจะตองมีการรักษาลูกคาที่มีอยูเดิม และสราง
จุดขายที่ลูกคามองวามีคุณคา ซึ่งทางเอไอเอสพยายามนําเสนอคุณภาพทั้ง 3 ดานนี้ใหลูกคา
รั บ ทราบถึ ง สิ่ ง ที่ เ อไอเอสได พ ยายามพั ฒ นาให แ ก ลู ก ค า นอกจากนี้ ก ารมุ ง เน น การสร า ง
ความสัมพันธในทฤษฎียังกลาวถึงการเนนการใหบริการแกลูกคาอยางมาก อันเปนการสราง
คุณคาทางจิตใจใหแกลูกคา มีการสรางเงื่อนไขการผูกมัดกับลูกคาและมีความถี่ในการติดตอกับ
ลูกคาสูง ซึ่ งอาจกลาวไดว าคุณคาหรือคุณภาพที่ลูกคาจะไดรับนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคกร
จะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกและคุณภาพที่แทจริงนั้นจะตองเกิดจาการดําเนินงานของ
ทุกฝายในองคกร สิ่งที่แสดงถึงคุณภาพโดยรวมของทั้งองคกรไดเปนอยางดีของบริษัทเอไอเอส
ก็คือ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่แสดงถึงความเขมแข็งในคุณภาพขององคกร คือ เสนทาง
คุณภาพของเอไอเอส (AIS Way)
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ดานกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทเอไอเอส ไดมีการกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน
เพื่อใหทุกฝาย ทุกหนวยงานภายในองคกร มีวิสัยทัศนและแนวทางการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันเปนการสรางพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหแกใหการดําเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางกล
ยุทธทางการแขงขันที่บริษัทใชเพื่อใหบรรลุแนวทางขางตนแบงไดเปน 7 ประการ คือ
1. การสรางเอกลักษณตราสินคา (Brand Identify) และบุคลิกภาพตราสินคา
(Brand Personality) บริษัทสรางความโดดเดนในตราสินคา ทั้งในดานความเสมอภาคใน
คุณภาพที่บริษัทมอบใหลูกคาทุกทาน และความมีเอกลักษณเฉพาะ เหมาะสําหรับลูกคาแตละ
บุคคล เปนการสงมอบคุณคาใหแกลูกคาวามีความพิเศษเฉพาะเจาะจงและแสดงถึงความมี
รสนิยม มีการยอมรับของสังคม ซึ่งในการศึกษาของ Kotler (2003: 60) ไดกลาววา การสงมอบ
คุ ณค าใหแ ก ลู กค า นั้น จะต อ งคํานึ งถึ งความรู สึกคุ มค า ภายในจิ ต ใจของลูก คา ซึ่ง จะตอ งชั่ ง
น้ําหนักของคุณคาโดยรวมที่ลูกคาจะไดรับ (คุณคาของผลิตภัณฑ การบริหาร บุคลากรและ
ภาพลักษณ) กับตนทุนโดยรวมที่ลูกคาตองสูญเสียไป (เงิน เวลา ความพยายามทางกายและ
ความคาดหวัง หรือตนทุนทางใจ) ซึ่งในสวนของบริษัทแลว นอกเหนือจากการเริ่มตนดวยการ
คนหาสิ่งที่ลูกคามองเห็นวามีคุณคาแลว การสรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันก็เปนอีกวิธีหนึ่งใน
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจ
2. การแบงกลุมลูกคาเปาหมาย
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด แบ ง กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดสูงสุด โดยมีการแบงกลุมขั้นตนดวย
ยอดคาใชบริการรายเดือนของลูกคา แบงไดเปน 4 กลุม คือ กลุม Platinum Gold Silver และ
Standard ในกําหนดแบงกลุมลูกคาเปาหมายนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหลูกคาเพื่อการ
บริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งบริษัทตองทราบกอนวาลูกคาเปาหมายของบริษัทเปนใคร มีพฤติกรรม
และรูปแบบการใชบริการของบริษัทอยางไร เพื่อใชในการแบงสวนประเภทของลูกคาในการ
จัดทําแผนทางการตลาดตามระดับความสัมพันธของลูกคาแตละราย
3. การขยายฐานลูกคาใหม
ในการขยายฐานลู ก ค า ใหม บริ ษั ท เอไอเอสได แ บ ง ส ว นแบ ง ทางการตลาด
(Market Segmentation) ดวยการกําหนดตามรูปแบบของผลิตภัณฑ โดยแบงออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมลูกคา GSM Advance 1-2-Call และ GSM 1800 และแบงกลุมยอยออกตามภูมิภาค ที่
มีลักษณะเปนเครือขายขนาดใหญ ซึ่งเปนจุดหนึ่งที่บริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขันเหนือ
ผูประกอบการโทรคมนาคมอื่น ๆ
4. การมุงรักษาฐานลูกคาเกา
บริษัทเอไอเอสมีแนวทางในการรักษาฐานลูกคาเกาดวยการเนนการใหบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในชวงระยะเวลาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
สนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยบริษัทไดมีการเสนอ
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สิทธิพิเศษที่แตกตางกันตามกลุมลูกคาเปาหมายยอยที่กําหนดไวแลว และมีสวนของลูกคา
สัมพันธที่มีการติดตามการใชบริการของลูกคาอยางใกลชิด รับฟงคําติชม ประสานงานระหวาง
ลูกคากับฝายตาง ๆ ในบริษัท เพื่อแกไขปญหาและตอบรับความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งในนโยบายรักษาฐานลูกคาเกาทางบริษัทเอไอเอสนั้น ทางบริษัทไดใหความสําคัญ
เปนอันดับตน โดยในปจจุบันนี้นําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงหรืออาจ
เรียกไดวาระบบสารสนเทศอัจริยะ “ระบบ C-Care” มาใชเพื่อการบริหารขอมูลลูกคาโดยเฉพาะ
จากการทํางานของระบบสารสนเทศดังกลาว จะทําใหบริษัทเอไอเอสสามารถติดตามการใช
บริการของลูกคาได สามารถสรางความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและแกไขปญหาใหแก
ลูกคา รวมทั้งสามารถนําเสนอขอมูลใหแกผูบริหารในการวางกลยุทธทางธุรกิจไดรวดเร็วและทัน
ตอความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการรักษาลูกคาของ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544:
95) ที่ ไ ด แ สดงให เ ห็ น ถึ ง บทบาทและหน า ที่ ข องฝ า ยลู ก ค า สั ม พั น ธ ว า หน า ที่ ข องฝ า ยลู ก ค า
สัมพันธนั้นจะตองสามารถติดตามการใชบริการของลูกคาได รับฟงและบันทึกคําติชมของลูกคา
ประสานงานระหวางลูกคากับฝายตาง ๆ ในบริษัท มีการจัดกิจกรรมพิเศษ พัฒนาและบริหาร
ฐานขอมูลของลูกคา และทําการประเมินผล เพื่อเสนอแนะขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหาร
5. การพัฒนารูปแบบการบริการเสริมพิเศษ
บริ ษั ท มุ ง เน น ในการพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารเสริ ม ใหม ๆ ให กั บ ลู ก ค า เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยยึดถือการพัฒนารูปแบบการบริการเสริมที่
มีความสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกคาในปจจุบัน โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่ลูกคานิยม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของ
ลูกคา ซึ่งจะมีทั้งความหลากหลายแตมีลักษณะเฉพาะกลุม เชน บริการสําหรับนักธุรกิจ ที่มี
บริการเสริมที่หลากหลายรายการ แตมีความเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของลูกคาสูง
ทั้งนี้นอกจากจะเปนการสรางคุณคาเพิ่ม (Values) ใหแกลูกคาอยางตรงประเด็นแลว ยังเปนการ
เพิ่มรายไดใหแกบริษัท และสรางรักษาภาพลักษณของผูนําในดานเทคโนโลยีและบริการรูปแบบ
ใหมในการพัฒนาการบริการที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางไมหยุดนิ่ง
6. การขยายและพัฒนาระบบเครือขาย
นอกจากการเพิ่มคุณคาทางดานจิตใจใหแกลูกคาแลว การสรางคุณคาใหกับตัว
บริการเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน เพราะถือไดวาการบริการของบริษัทนั้นเปนธุรกิจหลัก (Core
Business) ที่จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพคุมคากับการเลือกใชบริการของลูกคาดวยเชนกัน แต
การขยายและพัฒนาระบบเครือขายนั้นเปนที่ตองใชเงินทุนสูง จึงตองมีการวางแผนหลายชวง
ระยะ ใหครอบคลุมพื้นที่ใหมากขึ้น มีการซึ่งนอกเหนือจากการขยายพื้นที่ภายนอกอาคารแลว
บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการขยายพื้นที่ใหบริการรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการรองรับ
จํานวนลูกคาในอาคารดวย
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7. การใหความสําคัญกับการบริการหลังการขาย
บริ ษั ท ได จั ด ให มี โ ครงการที่ จ ะให บ ริ ก ารหลั ง การขายให กั บ ลู ก ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การเพิ่มสํานักงานบริการของเอไอเอส ที่พรอมใหบริการอยางครบ
วงจร และเพิ่มตัวแทนจําหนายทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับความตองการจากลูกคาอยางทั่วถึง
และออกแบบการใหบริการหลังการขายที่มีระบบ Mass มากขึ้น ไดแก การใชระบบ Call
Center 1175 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง และการใหบริการ Web Service ที่มีขอมูลครบทุก
เรื่องเกี่ยวกับการใหบริการของเอไอเอส เพื่อใหสามารถรองรับการบริการและสรางความสัมพันธ
กับลูกคาไดใกลชิดยิ่งขึ้น
ส ว นรู ป แบบการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท เอไอเอส ที่ มุ ง เน น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพของระบบโทรศั พ ทเ คลื่ อ นที่ การสร า งบริ ก ารใหมที่ คุ ม ค า และหลากหลาย รวมทั้ ง
สามารถตอบรับการใชงานของลูกคาไดทุกกลุม จึงทําใหเอไอเอสประสบความสําเร็จเปนอยางสูง
ทั้งในดานความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาในสินคาและบริการ มี
การพัฒนาความเปนเลิศในทุกดาน ทั้งดานคุณภาพและความรวดเร็ว และการใหบริการมีความ
สอดคลองกับความตองการใชงานของลูกคาแตละบุคคล ซึ่งในปจจุบัน เอไอเอสไดนําระบบ CCare Smart System มาใชเพื่อพัฒนาทุกสวนงาน ใหมีความทันสมัยและพรอมตอการพัฒนา
รูปแบบบริการใหม ๆ ที่รองรับและสอดคลองกับวิถีชีวิตของลูกคาทุกกลุม ซึ่งการจัดกลุมการ
บริการเหลานี้ ก็สามารถเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาไดหลายประการ เชน การแชรโปรโมชั่น
คาโทรศัพทรวมกัน (GSM Business Package) การเลือกรับใบแจงคาใชบริการตามความ
ตองการของลูกคา (Bill Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชบริการดวยบริการเสริม
[Value Added Service (VAS)] รวมทั้งการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ (AIS Quality Network)
จากการศึกษาของ Kotler (2003: 564) ไดกลาวถึงชองทางการสื่อสารในภาพกวาง
ไว เ ป น 5 กลุ ม คื อ กลุ ม การสื่ อ สารเพื่ อ การโฆษณา การส ง เสริ ม การขาย การประกาศต อ
สาธารณะ การขายโดยบุคคล และการตลาดโดยตรง แบงการจัดแบงกลุมชองทางการสื่อสารนี้
ก็ จ ะมี ค วามเหมาะสมในการเลื อ กใช ที่ แ ตกต า งกั น แต ก ารแบ ง กลุ ม ของบริ ษั ท เอไอเอสได
จัดระบบการสื่อสารใหม โดยมุงเนนที่ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (Objective) โดยไดแบงชอง
ทางการสื่อสารสงสารเพื่อสรางสัมพันธกับลูกคา 3 ชองทาง คือ ชองสารของบริษัท สําหรับการ
ใหบริการหลังการขายพื้นฐานที่เอไอเอสไดจัดเตรียมระบบขอมูลและการตองรับการบริการ ชอง
สารสื่อเฉพาะกิจ สําหรับการแจงขาว และการจัดโปรแกรมการเขารวมกิจกรรมของสมาชิก และ
การสงเสริมการตลาดของ GSM Advance ซึ่งจะมีการจัดสงขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลใหแก
ลูกคากลุมเปาหมาย โดยทางบริษัทจะมีการจัดทําโครงการกอนการแจงใหลูกคาทราบ และ
สุดทายคือ ชองสารสื่อมวลชน สําหรับประกาศขอมูลหรือบริการใหมวลชนไดรับทราบ สื่อที่ใช
ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน และวิทยุ จะเห็นไดวาการเลือกใชชองทางการสื่อสารของ
บริษัทเอไอเอสสวนใหญจะมุงเนนการเลือกกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสารกอน แลวจึงเลือก
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ประเภทของชองสารที่เหมาะสมและเลือกสื่อที่จะใชอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนการคัดกรองระบบ
การจัดสรรที่มีประสิทธิภาพสูง
2. ความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมเปาหมายในปจจุบัน จากการรวบรวม
ขอมูลพบวา ประชาชนสวนใหญนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล GSM Advance เปน
จํานวนมากกวา 9 ใน 10 คน แสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบในการแขงขันและความภักดีตอตรา
สินคาที่ลูกคามอบใหแกบริษัท โดยบริษัทไดสรางภาพพจนที่ในสายตาของลูกคามาเปนระยะ
เวลานานแล ว และได มี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการพั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง การใช ง านโดยทั่ ว ไปจะเน น ที่
การติดตอกับเพื่อนมากกวาที่จะใชงานทางดานธุรกิจโดยตรง เปนการสรางความสัมพันธและ
ความใกลชิดมากขึ้น โดยเสียคาใชจายประมาณเดือนละ 501-1,000 บาท ซึ่งสวนใหญชําระ
คาบริการที่ศูนยบริการของ AIS และมีแนวโนมวากลุมเปาหมายดังกลาวนี้ไดรับทราบขาวสาร
การประชาสัมพันธทางดานตาง ๆ ของบริษัทโดยผานทางชองสารสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ
มากที่สุด และรองลงมาก็คือสื่อเฉพาะกิจ เชน ปายโฆษณา โปสเตอร หรือใบโฆษณา ซึ่งจัดทํา
เพื่อการเผยแพรในโอกาสตาง ๆ ทั้งนี้เปนการใหบริการขาวสารขอมูลแกลูกคาในเชิงรุกในตลาด
ที่ มี ก ารแข งขั น สูง มาก เพื่ อให ลู ก ค า ได มี โ อกาสทราบถึ ง ทางเลือ กและข อ มูล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ตัวสินคา อันจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกลูกคาในการเลือกสินคาหรือบริการ พรอมกันนั้นก็
เปนประโยชนแกบริษัทในการเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมการขายหรือการเสนอขายสินคาหรือ
บริการในรูปแบบใหม ๆ และเมื่อพิจารณาในสวนของรายละเอียด พบวาลูกคาไดรับขาวสารจาก
บริษัทในระดับรองจากสื่อเฉพาะกิจ ไดแก สื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และ
จดหมายที่แนบมากับใบแจงหนี้ ตามลําดับ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
วางแผนจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ บริษัท ฯ จะตองคํานึงถึงชองทางการสื่อสารที่มีความสําคัญ
ตามที่ไดรับจากผลของการวิจัยที่กลาวมานี้ ซึ่งผลลัพธในประเด็นนี้ก็สอดคลองกับผลของการ
วิ จั ย ในลํ า ดั บ ต อ ไปที่ พ บว า ลู ก ค า มี ค วามพึ ง พอใจในการติ ด ต อ กั บ บริ ษั ท ฯ ผ า นช อ งสาร
สื่อมวลชนมากที่สุด
เมื่อทําการทดสอบคาความสัมพันธของลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่มี
ตอความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท พบวา ลักษณะทาง
ประชากรทางดานเพศไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท ในทุ ก ช อ งทาง เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ไม ไ ด มี ก ารแบ ง ส ว นทางการตลาด
(Segmentation Market) ไปที่เพศของกลุมลูกคา แตมีการแบงการใชสื่อเฉพาะกิจกับกลุมลูกคา
ตามกลุมอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ซึ่งจากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา กลุม
ลูกคาที่มีการแบงตามกลุมอายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
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ตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองทางสื่อเฉพาะกิจ ซึ่งสื่อที่ใชในชองสารนี้
ไดแก ปายโฆษณา โปสเตอรและโบชัวร ที่มีการกําหนดตามโครงการที่เนนกิจกรรมของกลุม
ลูกคาเปาหมาย เชน โครงการสานรักที่เนนกลุมลูกคาที่มีสถานภาพสมรส และเนนการสราง
ความรักความอบอุนภายในครอบครัว และลักษณะทางประชากรดานอาชีพก็มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองสารสื่อมวลชน และประเด็นที่
เห็นไดชัดเจนคือ การแบงกลุมการใชชองสารเพื่อการสื่อสารการบริหารลูกคาสัมพันธที่จําแนก
ตามรายได และรูปแบบการดําเนินชีวิตนั้นจะมีความสัมพันธกันแทบทุกกลุม โดยกลุมที่จําแนก
ตามรายไดของลูกคาจะมีการใชชองทางการสื่อสารผานชองสารของบริษัท เนื่องจากบริษัทได
ทําการจัดกลุมลูกคาเปาหมายตามคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนรายเดือน ซึ่งจะสอดคลองกับ
รายไดของลูกคา ดังนั้นลักษณะทางประชากรดานรายไดของลูกคาจึงมีความสัมพันธตอความ
พึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธผานชองสารของบริษัท
จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคากับความ
พึงพอใจที่มีตอการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท พบวา กลุมลูกคาที่มีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่นิยมใชชีวิตอยูกับบานและนิยมการลงทุนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทผานชองสารสื่อเฉพาะกิจ เนื่องจากกลุมลูกคา
ทั้ง 2 กลุมนี้ เปนกลุมเปาหมายที่บริษัทไดจัดทําโครงการเฉพาะขึ้น เชน โครงการสานรักสําหรับ
ลูกคาที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใชชีวิตอยูกับบานและครอบครัว และโครง Business
Solution ที่มีไวเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทางดานการทําธุรกิจ
สวนกลุมลูกคาที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมเทคโนโลยีก็มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในชองสารสื่อเฉพาะกิจและชองสารของบริษัท ซึ่งการที่จะสื่อสารเพื่อใหเขาถึง
ลูกคากลุมนี้ไดจะตองใชสื่อ 2 ประเภทนี้ สวนกลุมลูกคาที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมทํา
กิจกรรมกลางแจง ก็ตองใชการสื่อสารผานชองสารสื่อมวลชน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. จากการใชกลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของผูบริหารบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่มีความหลากหลายในประเภทของสื่อและชองทาง
ในการเขาถึงลูกคาที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายและตามรูปแบบการดําเนิน
แลวนั้น ซึ่งถือวาเปนการสรางความพึงใจใหแกลูกคาไดเปนสวนใหญไดเปนอยางดี แตควรจะ
พัฒนาระบบการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พรอมทั้งศึกษาแนวโนมของการเปลี่ยนของความ
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ตองการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมลูกคาเปาหมายในอนาคต เพื่อปรับปรุงการวาง
กลยุทธการเลือกใชสื่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการสงขอมูลขาวสารทางอีเมล (E-mail) ใหมีความ
นาสนใจหรือสามารถสรางกิจกรรมรวมไดมากขึ้น ซึ่งหากสามารถพัฒนาการดําเนินการดังกลาว
ใหเปนที่ยอมรับแลวจะทําใหบริษัทสามารถมีการติดตอกลุมลูกคาไดรวดเร็วและประหยัดยิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยหนึ่งที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจตอสื่อที่ใชในการ
บริหารลูกคาสัมพันธมีนอย เนื่องจากไมสามารถนําสื่อเหลานั้นไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
กับทางบริษัทได ดังนั้นทางบริษัทจึงควรปรับกลยุทธการดําเนินการใชสื่อตอกลุมลูกคาเพื่อให
ลูกคามีสวนรวมในการรับสื่อ เชน การนําชิ้นสวนหรือหลักฐานที่ไดจากการรับสื่อนั้นมาเปนสิทธิ
พิเศษในการไดรับสวนลด หรือเขารวมกิจกรรมพิเศษกับทางบริษัท เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสื่อ อันจะเปนการสงเสริมความสัมพันธกับบริษัทไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเปดรับขาวสารในการสื่อสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อ
การบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ กั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ผลมาวิ เ คราะห ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขกั บ
หนวยงานใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคา
สัมพันธกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อที่จะนําผลมาวิเคราะหปรับปรุงแกไขกับหนวยงานใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น
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ผนวก ฎ
แบบสอบถาม
เรื่อง
กลยุทธการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภค :
กรณีศึกษา GSM Advance ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อ
นําคําตอบจากทานไปใชในการวิเคราะหผลการวิจัย ซึ่งเปนวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทศาสตรการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเทานั้น จึงขอ
ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามตามความจริง และขอขอบคุณในการใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถามตามความจริง และขอขอบคุณในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามครั้งนี้
คําชี้แจง กรุ ณ าใส เ ครื่ อ งหมาย 9 หน า คํ า ตอบที่ ท า นเห็ น ว า ถู ก ต อ ง หรื อ เติ ม ข อ ความใน
ชองวางที่ เวนไว
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแทนสอบถาม
1. เพศ
1. หญิง
2. ชาย
2. อายุ ............... ป
3. การศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนตน
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. อนุปริญญา, ปวส.
4. ปริญญาตรี
5. สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. มาย
4. หยาราง
5. แยกกันอยู ยังไมไดหยาราง
5. อาชีพ
1. นักเรียน นักศึกษา
2. พนักงานบริษัทเอกชน
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ขาราชการ
5. เจาของกิจการ
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ.................)
6. รายไดสวนตัวตอเดือน......................................บาท
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7. ทานมีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางไร (Lifestyles)
กิจกรรม
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่นยิ มทําที่บาน
1. ตกแตงบาน
2. ปลูกตนไม / ปลูกพืชผักสวนครัว
3. เลี้ยงเด็ก ดูแลลูก / หลาน
4. ชอบอานหนังสือพระพุทธศาสนา
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มรี สนิยม
5. ทําอาหาร / ชิมอาหารที่มีรสอรอยหรูหรา
6. นิยมสะสมของโบราณ / ศิลปะ
7. ชอบเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ งานประเพณี /
ศิลปะตาง ๆ
8. ชอบออกไปเดินซื้อเสื้อผาประเภทแฟชั่น
9. ไปเที่ยวในประเทศหรือตางประเทศในเวลา
พักผอน
รูปแบบการดําเนินชีวิตของงานอดิเรกทีน่ ิยม
ทํายามวาง
10. ถักนิทติ้งหรือเย็บผา
11. สะสมเหรียญ / แสตมป
12. ติดตามขาวสารเหตุการณทางการเมืองหรืออื่น ๆ
13. เขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอที่สนใจ
14. เขารวมกิจกรรมสมาคมหรืออุทิศตนใหการกุศล
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนการดูแลสุขภาพ
15. ควบคุมน้ําหนักหรือทานอาหารที่รักษา
สุขภาพ
16. ออกกําลังกาย / เลนฟตเนต
17. ขี่จักรยานเปนประจํา
18. ตีกอลฟ
19. วิ่งหรือเดินเพือ่ สุขภาพ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ชองทางทีเ่ ปดรับขาวสาร (Channel)
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการลงทุน
20. หาโอกาสชองทางหาเงิน
21. ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย
22. ลงทุนเลนหุน
23. สงฉลากชิงโชค
24. เลนการพนัน
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับกิจกรรม
กลางแจงที่นยิ ม
25. ไปแหลงที่สรางความบันเทิง
26. ขี่มอเตอรไซด
27. แลนเรือ / รองเรือ
28. ตกปลา
29. ตั้งแคมป / เดินทางไกลเพื่อดูสัตวปา /
ธรรมชาติ
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่เนนเทคโนโลยี
30. ใชเครื่องคอมพิวเตอร
31. เลนวีดีโอเกมสที่บาน
32. เลนเครื่องเลนซีดี
33. ถายกลองวีดีโอ
34. ถายรูปภาพจากกลองถายรูป

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน
8. โทรศัพทเคลือ่ นที่ที่ใช (ตอบไดมากวา 1 ขอ)
1. ระบบติจิตอล GSM 1800 ของ AIS จํานวน .....................เลขหมาย
2. ระบบติจิตอล GSM Advance ของ AIS จํานวน .....................เลขหมาย
3. ระบบ World Phone 1800 ของ DTAC จํานวน .....................เลขหมาย
4. ระบบติจิตอล GSM 1800 ของ Orange จํานวน ………………เลขหมาย
9. รูปแบบการใชโทรศัพทเคลือ่ นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ใชในธุรกิจ
2. ติดตอเพื่อน
3. สายโทรศัพทบานยังเขาไมถึงจึงตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่
4. อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................
10. คาใชจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ในรอบการตัดบัญชี ตอเดือนโดยประมาณเดือนละ .........บาท
ตอ 1 เลขหมาย
11. รูปแบบการจายคาบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ชําระคาบริการที่ศูนยบริการของ AIS, DTAC หรือ Orange
2. ชําระคาบริการผานเคานเตอรธนาคาร
3. ชําระคาบริการผานเคานเตอรเซอรวิส เชน เซเวนอีเลฟเวน
4. ชําระคาบริการโดยการหักจากบัญชีเงินฝาก
5. ชําระคาบริการผานเว็บไซดของ AIS หรือ DTAC
6. อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................
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สวนที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธของ บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) : AIS
12. ทานเคยไดรับขาวสาร เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมทางการตลาด
ตาง ๆ ที่ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจอันดีตอตัวบริษัท รวมทั้งสินคา และบริการของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) : AIS ผานสื่อตอไปนี้หรือไม
ชองสารที่เปดรับขาวสาร
ชองสารของบริษัท
- ระบบอัตโนมัตติ าง ๆ ของ AIS
(Interactive voice response) 1175, 1185
- ศูนยใหบริการขอมูลและขาวสารโดยเจาหนาที่
ศูนยขอมูล (Call center)
- หนวยงานที่ทําหนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง
(tele outbound)
- สาขาของสํานักงาน AIS ที่ใหบริการดานงาน
ทะเบียนตาง ๆ (outlets)
ตลอดจนตัวแทนของบริษัท (our dealers)
- เว็บไซต ของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmadvance.com)
- อีเมล (E-mail)
- ขอความสั้น (Short Message)
- ใบแจงหนี้ (Billing Statement)
- จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้
(GSM Advance Digest)
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
- ปายโฆษณา
- โปสเตอร
- โบรชัวร

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ชองสารที่เปดรับขาวสาร

มาก
มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

นอย นอยที่สุด

ชองสารสื่อมวลชน
- หนังสือพิมพ
- นิตยสาร
- โทรทัศน
- วิทยุ

13. ทานเคยไดเขารับบริการ ณ จุดรับบริการของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน : AIS ดังนี้หรือไม
- สํานักงานบริการสาขา AIS ผูใหบริการระบบ GSM 1800 / GSM Advance
จํานวน ..................... ครั้งตอ 6 เดือน
ไมเคย
- รานเทเลวิซ
จํานวน ..................... ครั้งตอ 6 เดือน
ไมเคย
- หนวยงานลูกคาสัมพันธ (ตอบขอมูลทางโทรศัพท)
จํานวน ..................... ครั้งตอ 6 เดือน
ไมเคย
- ศูนยซอมเครื่อง
จํานวน ..................... ครั้งตอ 6 เดือน
ไมเคย
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) : AIS
14. ทานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธของ บริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) : AIS เหลานี้มากนอยเพียงใด

หัวขอ
ชองสารของบริษัท
ระบบอัตโนมัติตาง ๆ ของ AIS (Interactive voice
response) 1175, 1185
- น้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเราะ
- ความถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล
- ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
- สามารถเปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- ความสามารถในการนําเสนอสินคาหรือบริการที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
การใหบริการของเขาหนาที่ศูนยขอมูล (Call Center)
- น้ําเสียงสุภาพ พูดจาไพเราะ
- ความถูกตองในการใหบริการ และการใหขอมูล
- ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
- มีการติดตามเรื่องอยางตอเนื่อง
- การตัดสินใจแกปญหาใหลูกคา
- สามารถใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคา
- สามารถเปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร
- ชวยเหลือลูกคาดวยความเต็มใจ
- มารยาทในการใหบริการ
- เจาหนาที่รับสายอยางรวดเร็ว
- การติดตามแกปญหาโดยการติดตอกลับไปยังลูกคา
- มีความรูทุกเรื่องเกี่ยวกับการโทรศัพทเคลื่อนที่

พอใจ
มาก

พอใจ

ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

ไม
พอใจ
มาก
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หัวขอ
- ทักษะในการตอบคําถาม
- ทักษะในการตอรอง
- ความสามารถในการเสนอสินคาหรือบริการที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา
- ความสามารถในการโนมนาวใหลูกคาเชื่อถือในสินคา
หรือบริการ
- มีโอกาสโตตอบ และแสดงความคิดเห็นได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
หนวยงานที่ทําหนาที่ติดตอลูกคาโดยตรง (tele
outbound) เจาหนาที่ สาขาของสํานักงาน AIS ที่
ใหบริการดานงานทะเบียน ตาง ๆ (outlets)
ตลอดจนตัวแทนจําหนายของบริษัท (our dealers)
- น้ําเสียงสุขภาพ พูดจาไพเราะ
- ความถูกตองในการใหบริการและการใหขอมูล
- ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหขอมูล
- มีการติดตามเรื่องอยางตอเนื่อง
- การตัดสินใจแกปญหาใหลูกคา
- สามารถใหคําแนะนําที่ดีกับลูกคา
- ชวยเหลือลูกคาดวยความเต็มใจ
- มารยาทในการใหบริการ
- การติดตามแกปญหาโดยการติดตอกลับไปยังลูกคา
- มีความรูทุกเรื่องเกี่ยวกับการโทรศัพทเคลื่อนที่
- ทักษะในกาตอบคําถาม
- ทักษะในการตอรอง
- ความสามารถในการนําเสนอสินคาหรือบริการที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา
- ความสามารถในการโนมนาวใหลูกคาเชื่อถือในสินคา
หรือบริการ
- มีโอกาสโตตอบ และแสดงความคิดเห็นได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได

ไม
ปาน
ไม
พอใจ
พอใจ
พอใจ
กลาง พอใจ
มาก
มาก
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หัวขอ
เว็บไซด ของ AIS (www.ais900.com และ
www.gsmadvance.com)
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งายซับซอนไดขอมูลรวดเร็ว
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- มีการนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย
- ความสวยงามของเว็บไซตนี้
- ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาตามที่ทานตองการได
- ขอมูลขาวสารมีประโยชน
- ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
- เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบางและสามารถเขารวม
กิจกรรมได
อีเมล (E-mail) ขอความสั้น (Short Message)
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งายไมซับซอนไดขอมูลรวดเร็ว
- การนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย
- ขอมูลขาวสารมีประโยชน
- ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
ใบแจงหนี้ (Billing Statement) จดหมายขาวที่สงมา
ทางใบแจงหนี้ (GSM advance digest)
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- การนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย

พอใจ
มาก

พอใจ

ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

ไม
พอใจ
มาก
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ผนวก ฏ
แบบสัมภาษณ
กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงคของกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธ

2. กลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธ

3. แผนงานในการบริหารลูกคาสัมพันธ

4. กิจกรรมในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
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5. การประเมินผลแผนงาน

6. วิธีการแกไขปญหาที่พบในกรดําเนินการบริหารลูกคาสัมพันธ

7. สื่อที่ใชในการสื่อสารเพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ

8. การแบงกลุมของลูกคาที่ใชบริการ
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หัวขอ
- ขอมูลขาวสารมีประโยชน
- ขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณ
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
ชองสารสื่อเฉพาะกิจ
ปายโฆษณา โปสเตอร โบวชัวร
- มีการใชภาษที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งายไมซับซอน
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- การนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาเขาใจงาย
- เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
ชองสารสื่อมวลชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรศัพท วิทยุ
- มีการใชภาษาที่เหมาะสม
- มีการนําเสนอที่งายไมซับซอน
- มีความคิดสรางสรรค และมีความแปลกใหม
- การนําเสนอที่นาสนใจ และนาติดตามจนจบ
- เนื้อหามีความนาเชื่อถือ
- เนื้อหาสเขาใจงาย
- เปนสื่อที่สามารถชวยใหจดจําขอความโฆษณาได
- เปนสื่อที่สามารถนําไปรวมกับกิจกรรมของบริษัท เชน
รับรูวาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรบาง และสามารถเขารวม
กิจกรรมได
- อื่น ๆ โปรดระบุ .................

พอใจ
มาก

พอใจ

ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

ไม
พอใจ
มาก
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สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ
ผูวิจัย
หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรการตลาดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ภาคผนวก
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ผนวก ก
ศูนยใหบริการขอมูลและขาวสารโดยเจาหนาที่ศูนยขอ มูล (Call Center)
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก ข
สาขาของสํานักงาน AIS และตัวแทนจัดจําหนาย
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก ค
เว็บไซดของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(www.gsmadvance.com)
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ผนวก ง
การสงขอมูลขาวสารทางอีเมล (E-mail) เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก จ
การสง Short message เพื่อการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1. Free Economy ticket! when buy Business or 1st class from United Airlines. And
send SMS by type UA to 9952 & get 1000Bht rebate (only 100 person).
Call 0-2253-0558
2. For Gold Customer! Show this SMS & Get special spa package at only 1800Bht!
Include Aroma & Anti-stress massage at Sareerarom till 30/9/03. More information
call 1148
3. Get a change to win CD/VCD Player! Just download ringtone from sodamag.net
like *81049023 "Tham Pen Mai Tak" (Palmy) or *810521070112 "Crazy In Love"
until 10 Sep 03
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ผนวก ฉ
ใบแจงคาใชบริการ ขาวสารและสิทธิพเิ ศษสําหรับลูกคาของ
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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123

ผนวก ช
จดหมายขาวที่สงมาทางใบแจงหนี้ (GSM Advance Digest)
ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก ซ
ปายโฆษณาเพื่อการสงเสริมการตลาดเฉพาะกลุมลูกคาของ
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก ฌ
โปสเตอรขา วการจัดโปรแกรมโปรโมชั่นของ
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ผนวก ญ
โบวชัวรการแจงขาวการจัดโปรแกรมสะสมคะแนนมินทิ พลัสของ
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
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ประวัติผูวิจัย
นางสาวอาภาวี มหัธนโชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2520 สําเร็จการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร จากมหาวิทยาลั ย
หอการคาไทย เมื่อปการศึกษา 2541 และเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตรการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2543

