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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม
กรณีศึกษา เอ็นโซโก โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 15 คน ที่มีคุณลักษณะเป็น
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และรู้จักหรือเคยใช้บริการ เอ็นโซโกหรือการค้าขายผ่าน
เครือข่ายสังคม (Social Commerce) ทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในช่วงระหว่างเดือนมกราคม
พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดโดยเปิดให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สามารถแสดงความคิดเห็น ทัศนคติและข้อเสนอแนะของตนเองได้ในมุมกว้าง โดยวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยเนื้อหาในการวิเคราะห์อยู่ภายใต้ปัจจัยการสร้างคุณค่า
ตราสินค้า 11 ด้าน คือ ความภักดีต่อตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ ภาพอ้างอิงถึงตราสินค้า ความ
แตกต่าง ความเกี่ยวข้องเหมาะสม ความยินดีชื่นชม ความรู้สึกคุ้นเคย การมีตัวตน ผลประโยชน์ และความผูกพัน
คําสําคัญ: การสร้างคุณค่าตราสินค้า, การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม, เอ็นโซโก, เครือข่ายสังคม

Abstract
The objective of this research is to study the key factors that contribute to building a
brand value of social commerce: case study “ENSOGO.” This study is basically a qualitative
research gathering information from 15 key informants who are the social network users, and
know or have ever used ENSOGO. The data collection method is depth interview conducted
during January 2012 using open-ended questions that allowed the interviewees feel free to
provide opinion, attitude and recommendation. The descriptive analysis was used as an analytical
tool. The result shows 11 key factors that contribute to building a brand value: brand loyalty,
brand awareness, perceived quality, brand association, differentiation, relevance, esteem,
knowledge, presence, advantage, and relationship.
Keywords: Brand Value, Social Commerce, ENSOGO, Social Network

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

3

1. บทนํา
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบันมีผลทําให้สื่อแบบดั้งเดิมเริ่มมีอิทธิพลน้อยลงไป โดยจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากเว็บไซต์
ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พบว่า มีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ที่มีจํานวนผู้ใช้งาน 3,662,000 จนถึงปี ค.ศ. 2009 มีจํานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
เป็นจํานวน 18,310,000 โดยมีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าภายในระยะเวลา 9 ปี ในปัจจุบันจํานวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคิดเป็นจํานวนร้อยละ 26.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (“สรุปสถิติ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจําเดือน สิงหาคม 2010”, 2552) นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยส่งเสริมทางด้านเครือข่าย
โทรศัพท์ 3G ที่จะสนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น จากการที่ประชาชนสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์อีกต่อไป
ปัจจุบันสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่มีกระแสมาแรงมากที่สุด คือ สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานสูงมากนับตั้งแต่เฟซบุค (Facebook) เปิดตัว
เมื่อปี ค.ศ. 2004 จนถึงปี ค.ศ. 2011 มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีผู้ใช้ถึง 600 ล้านคนภายในระยะเวลา 8 ปี
(Social Commerce Power of Deal, 2554) โดยถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศแล้วประชากรผู้ใช้เฟซบุคนับว่ามี
ประชากรเป็นอันดับ 3 ในโลกเป็นรองแค่ จีน และอินเดีย (Blue Social Network, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปี ค.ศ. 2009 เพียงปีเดียวมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 200 ล้านคน จึงสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์กําลัง
เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน
จากปริมาณของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นโอกาสในการสื่อสาร
และกําลังพัฒนาเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน โดยเป็นสื่อเสรีและกระจายออกไปในวงกว้างได้ในเวลาอันสั้น
ผู้คนส่วนหนึ่งในปัจจุบันจะใช้ชีวติ อยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างน้อยวันละ 2-3 ชั่วโมง
โดยจะเป็นการพูดคุย ตอบโต้กัน และแบ่งปันข่าว ข้อมูลและรูปภาพเสียเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากสิ่งไหน
ดีก็จะกระจายออกไปในวงกว้าง ทําให้ผู้คนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ รับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถผลักดัน
ออกมาสู่สังคม ทําให้ผู้อื่นในสังคมได้รับรู้ถึงสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นสื่อที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงมากจึงเป็นที่มาของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม
การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม (Social Commerce) เป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ที่ผนวกการใช้ประโยชน์จากการใช้เครือข่ายสังคมรวมเข้ากับการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่ง
แนวคิดของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง คือ การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมประเภท
ข้อเสนอพิเศษรายวัน (Daily Deal) และคูปองส่วนลดต่าง ๆ โดยบริษัทผู้คิดค้นแนวคิดนี้เป็นคนแรกของโลกชื่อ
Groupon ในปี ค.ศ. 2008 (Social Commerce Power of Deal, 2554) เป็นการนําเสนอธุรกรรมการค้าขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยมีความพิเศษที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถร้องขอสิ่งที่สนใจอยากซื้อหรือใช้บริการ จากนั้น Groupon
จะเป็นผู้ประสานงานกับสินค้าหรือบริการเหล่านั้น โดยเจรจาต่อรองกับร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรมเพื่อให้ได้
สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคสนใจในราคาที่ถูกลง หรือมีความคุ้มค่ามากขึ้น แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Groupon
ได้ตกลงกับทางร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรม ซึ่งโดยส่วนมากมักจะมีจํานวนเป็นเงื่อนไขว่า ข้อเสนอพิเศษจะ
ประสบความสําเร็จในการซื้อขายเกิดขึ้นจริงได้เมื่อมีจํานวนคนซื้อถึงปริมาณที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้ที่ทําการร้องขอมัก
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จะใช้เครือข่ายทางสังคม หรือเครื่องมือการตลาดทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เครื่องมือค้นหาออนไลน์ บล็อค
อีเมล หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เพื่อชักชวนเพื่อน หรือผู้บริโภคที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่ถูกกว่า หรือความคุ้มค่าที่มากกว่า จึงเป็นที่มาของคําว่า การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม
จากกรณีศึกษาของ Groupon จะเห็นว่าการซื้อขายในรูปแบบผ่านเครือข่ายสังคม เป็นการให้ผลประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 ฝ่าย คือ Groupon หรือผู้ให้บริการข้อเสนอพิเศษ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรม ใน
ฐานะเจ้าของสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภค แนวคิดนี้จึงถือว่า เป็นการมีผลประโยชน์ร่วมกันแบบต่างฝ่ายต่างได้
(Win–Win Situation) ด้วยผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างได้นี้เองทําให้แนวคิดนี้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจนแพร่หลายมายังประเทศไทยในระยะเวลาอันสัน้ โดยในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 หรือปี ค.ศ. 2010
การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นครัง้ แรก โดยบริษัทผู้บุกเบิกแนวคิดการค้าขายผ่านเครือข่าย
สังคมรายแรกในประเทศไทยคือ เอ็นโซโก (Ensogo)
ภายในระยะเวลาอันสั้นที่แนวคิดการค้าขายผ่านเครือข่ายทางสังคมเข้ามาในประเทศไทยก็ได้รับกระแส
ความนิยมสูงเช่นเดียวกับประเทศต้นแบบอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัทจํานวนมากกว่า 30 บริษัทที่เปิด
ให้บริการการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมเฉกเช่นเดียวกับเอ็นโซโก แต่จากความได้เปรียบในการที่เอ็นโซโกเป็นบริษัท
แรกที่เสนอแนวคิดนี้ ประกอบกับเจ้าของกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําการตลาดออนไลน์อยู่เป็นทุนเดิม
ทําให้เอ็นโซโกมีความโดดเด่นเป็นผู้นําตลาดในด้านการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่เอ็นโซโกทําได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันอย่างชัดเจน
โดยเอ็นโซโกได้นํากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีการผสมผสานระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่ ทั้งแบบ
ออฟไลน์ (Offline) และแบบออนไลน์ (Online) มารวมกัน ทําให้เกิดความโดดเด่นเป็นที่รู้จักจนสร้างการจดจําของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เอ็นโซโกเป็นเพียงบริษัทการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมเพียงรายเดียวที่มีการทําการตลาด
อย่างจริงจังต่อเนื่อง มีการลงทุนโฆษณาด้วยงบประมาณมหาศาล สังเกตได้จากการมีโฆษณาตามสื่อที่มีราคาสูง เช่น
บริเวณสถานนีรถไฟฟ้ามหานคร ภายในรถไฟฟ้ามหานคร การห่อสติกเกอร์รถไฟฟ้ามหานคร หรือการห่อรถโดยสาร
ประจําทาง นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาแบบย่อย ๆ อีกเป็นจํานวนมาก เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา
ขนาดเล็ก สติกเกอร์หน้าลิฟท์เป็นจํานวนมาก ซึ่งการโฆษณาเหล่านี้ถูกวางอยู่ตามตําแหน่งต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของเอ็นโซโก เมื่อผสมผสานกับการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น โฆษณาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ โฆษณาในเครื่องมือค้นหา
ออนไลน์ หรือการสร้างหน้าสมาชิกในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เพื่อให้คนติดตามและเป็นสถานที่สื่อสารกับ
ผู้บริโภคแบบสองทาง
นอกจากนั้น เอ็นโซโกยังทําการตลาดเชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ตนเอง และหน้าสมาชิกในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้วยการผสมผสานการส่งเสริมการขาย ทั้งส่วนลด เครดิตเงินคืน การเล่นเกม การจับฉลากชิงรางวัล
การแจกของ จนสามารถทําให้เอ็นโซโกสามารถมีสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากถึง 230,000 คนภายใน
ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี นอกจากนี้ ยังมีจํานวนสมาชิกในเว็บไซต์เอ็นโซโกมากถึง 400,000 คน มีการซื้อเกิดขึ้นมากกว่า
800,000 ครั้ง (ทอม ศรีวรกุล, 2554) ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างสูง จนเมื่อกลาง
ปี พ.ศ. 2554 บริษัท LivingSocial ผู้ให้บริการการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมอันดับ 2 ของโลก ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อ
ขอซื้อกิจการเอ็นโซโกและทําให้ LivingSocial ได้กลายเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินกิจการเอ็นโซโกในประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์ ในราคาที่สูงจนไม่สามารถเปิดเผยได้ (Social Commerce Power of Deal, 2554)
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จากกรณีศึกษานี้จะเห็นได้ว่า เอ็นโซโกสามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกในเครือข่ายสังคม จํานวนสมาชิกที่ใช้งาน
และจํานวนการซื้อที่มีสูงมากภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้นําตลาดด้วยการมีส่วนแบ่ง
การตลาดถึงร้อยละ 90 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลทําให้ตราสินค้ามี
คุณค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีบริษัทต่างชาติสนใจซื้อกิจการต่อในเวลาต่อมา จึงเป็นที่มาของความสนใจในการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าตราสินค้าของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม กรณีศึกษา เอ็นโซโก”

2. วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของการค้าขายผ่านเครือข่าย
สังคม กรณีศึกษา เอ็นโซโก

3. ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)
ตามหนังสือ นิตยสาร บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร เว็บไซต์หลักของเอ็นโซโก เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเครือข่ายทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเอ็นโซโก เพื่อนํามากําหนดขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ก่อนจะนํา
ข้อมูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามเพื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยเรื่องนี้เป็นสมาชิกผู้ใช้บริการเอ็นโซโกจํานวนทั้งสิ้น 15 คน จากจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 400,000 คน โดยคัดเลือกจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่รู้จักหรือเคยมีประสบการณ์การใช้เว็บไซต์
เอ็นโซโก และเป็นผู้ใช้งานเครือสังคมออนไลน์ จํานวน 15 คน ผู้วิจัยเลือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์กับตราสินค้าเอ็นโซโก เนื่องจากการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม เป็นธุรกิจ
ประเภทใหม่ที่เพิ่งเข้ามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2554 ทําให้ประชาชนที่รู้จัก การค้าขายผ่าน
เครือข่ายสังคมมีจํานวนจํากัดในวงแคบ ดังนั้นในการเลือกผู้ให้ข้อมูลจึงควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้บริการหรือ
ซื้อสินค้าจากเอ็นโซโก
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดโดยเปิดให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
แสดงความคิดเห็น ทัศนคติและข้อเสนอแนะของตนเองได้ในมุมกว้าง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกมาเป็นหมวดหมู่แล้ว จึงทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านปัจจัยที่มีผลในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของ การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม และนําเสนอข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis)
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4. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมมีทั้งสิ้น 11 ด้านดังต่อไปนี้
4.1 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่า
จะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และหรือตรงใจผู้บริโภค และ ก่อให้เกิดการซื้อซ้ําต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนมากเกิดความภักดีต่อตราสินค้าเอ็นโซโก คือ เมื่อเริ่มใช้บริการเอ็นโซโกแล้วมักไม่เปลี่ยนไปใช้บริการ
ค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น โดยปัจจัยที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าเพราะเชื่อมั่นในตรา
สินค้าของเอ็นโซโกว่าได้คัดสรรร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงแรมที่มีคุณภาพมาเป็นคู่ค้าในการนําเสนอข้อเสนอพิเศษ
อีกทั้งเอ็นโซโกยังมีการนําเสนอข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ มากกว่าคู่แข่ง และมีข้อเสนอพิเศษเป็นจํานวนมากตรงกับความ
ต้องการลูกค้ามากกว่า นอกจากนี้ สินค้าและบริการยังเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ ยังมีความเห็น
เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน ทําให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการเอ็นโซโก
อีกครั้ง ผู้บริโภคบางรายกล่าวว่า ไม่อยากเปลี่ยนไปใช้บริการรายอื่นเพราะว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่แก่
บริษัทลักษณะนี้มาก เพราะเกรงว่าจะมีการนําข้อมูลไปใช้ในทางไม่ดีได้ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้ขายที่มากรายทําให้
ได้รับการสื่อสารตอบกลับมามากเกินไป เช่น การได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการข้อเสนอพิเศษหลายราย จนทําให้เกิด
อาการอีเมลขยะเป็นจํานวนมาก แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยที่กล่าวว่าไม่ได้เกิดความภักดีต่อตรา
สินค้าเอ็นโซโก เนื่องจากข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกก็ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งมากนัก ดังนั้นหากคู่แข่งมีข้อเสนอ
ที่ดีกว่า เช่น มีส่วนลดมากกว่า หรือตรงตามความต้องการมากกว่า ก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อข้อเสนอพิเศษจากรายอื่น
ได้เช่นกัน
4.2 การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถจําชื่อตรายี่ห้อของสินค้า
และบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนสามารถรับรู้ จดจํา และระลึกถึงตรา
สินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี โดยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การสื่อสารของเอ็นโซโกสามารถสร้างการ
จดจําในตราสินค้าได้สูง นอกจากนั้น การสื่อสารของเอ็นโซโกยังสามารถสร้างให้กลุ่มเป้าหมายระลึกถึงเอ็นโซโกได้
เมื่อนึกถึงคูปอง ข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดต่าง ๆ เมื่อมีการนึกถึงส่วนลด หรือการส่งเสริมการขาย จะปรากฏชื่อ
ของเอ็นโซโกขึ้นมาเป็นอันดับแรกและเป็นเพียงตราสินค้าเดียวเท่านั้น เนื่องจากมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ
การใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมเป็นปัจจัยที่ช่วยย้ําเตือนความทรงจําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ จดจํา
และระลึกถึงตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี บางครั้งการเห็นโฆษณาเอ็นโซโกในนิตยสาร ป้ายโฆษณา หรือโฆษณา
บนรถไฟฟ้า รวมถึงการได้รับอีเมล โฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการช่วย
ตอกย้ําชื่อตราสินค้าเอ็นโซโกให้เกิดความคุ้นเคยในจิตใจ แม้จะรู้จักเอ็นโซโกมาก่อน หรือเคยซื้ออยู่เป็นประจํา แต่
เมื่อเกิดการโฆษณาตอกย้ําอยู่เป็นประจําก็ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการระลึกถึงตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี
4.3 การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการที่ลูกค้ารับรู้จากการใช้บริการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าคุณภาพของเอ็นโซโก
อยู่ในระดับดีมาก รู้สึกประทับใจกับคุณภาพในข้อเสนอที่เอ็นโซโกมีให้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดตามร้านค้า ร้านอาหาร
โรงแรม ที่สามารถนําไปใช้ได้จริง อีกทั้งข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกนั้นมีมากกว่าคู่แข่งรายอื่น และข้อเสนอพิเศษ
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ส่วนมากจะตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เอ็นโซโกยังมีการคัดสรรร้านค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
ในขณะที่เว็บไซต์อื่น ๆ ไม่มี โดยเอ็นโซโกมักจะคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นร้านอาหาร สถานบริการ หรือโรงแรมที่น่าสนใจ
มานําเสนอข้อเสนอพิเศษร่วมกัน เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการจะทดลองร้านอาหาร สถานบริการ หรือโรงแรมใหม่ ๆ
ที่ไม่เคยใช้บริการ ผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกมากกว่ารายอื่น เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการ
คัดเลือกคู่ค้าในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่กล่าวถึง โดยให้ความเห็นว่า การใช้บริการซื้อข้อเสนอพิเศษผ่านทางเอ็นโซโกทําให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่า
มีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตจะไม่ถูกขโมย รวมถึงความมั่นใจในการนําข้อเสนอพิเศษ
ไปใช้งานที่สามารถนําไปใช้ได้จริง แม้แต่กรณีที่ร้านค้าปิดตัวหลังจากซื้อข้อเสนอพิเศษไปแล้ว ก็สามารถทําเรื่องขอ
คืนเงินจากเอ็นโซโกได้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพจากการรับประกัน ที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายมั่นใจในคุณภาพ
การเลือกใช้บริการเอ็นโซโกมีความง่าย สะดวกแก่การใช้งานมากกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยการจัดวางหน้าตา
เว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย อีกทั้งขั้นตอนในการซื้อยังมีความเรียบง่ายทําให้สะดวกแก่การซื้อมากกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ มีผู้ให้
สัมภาษณ์บางรายให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า เคยเกิดกรณีการเข้ารหัสใช้งานในเว็บไซต์อื่นแล้วพบปัญหา เนื่องจากบริษัทที่
ผู้ให้สัมภาษณ์ทํางานอยู่มีการเข้ารหัสป้องกันซึ่งต้องส่งเรื่องไปยังต้นสาขาที่ต่างประเทศถึงจะแก้การเข้ารหัสได้ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้เคยเกิดกับเว็บไซต์ที่ขายข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ แต่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเอ็นโซโก ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจใน
คุณภาพและเลือกใช้บริการเอ็นโซโกเป็นหลัก
มีผู้บริโภคส่วนน้อยที่กล่าวถึงปัญหาจากการใช้บริการจากเอ็นโซโก คือ ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าคุณภาพของ
เอ็นโซโกอยู่ในระดับธรรมดาไม่มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่นในด้านความสะดวกรวดเร็ว และยังพบข้อบกพร่อง
จากการใช้งานเนือ่ งจากระบบของเอ็นโซโกมักล่มในช่วงที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในการ
สั่งซื้อข้อเสนอพิเศษว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ หรือบางครั้งเจอสถานการณ์ที่เว็บไซต์เกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่
สามารถสั่งซื้อข้อเสนอพิเศษได้ เป็นต้น
4.4 ภาพอ้างอิงถึงตราสินค้า (Brand Association) คือ การเชื่อมโยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น
คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ผลการวิจัยพบว่า ภาพ
อ้างอิงถึงตราสินค้าเอ็นโซโกที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากนึกถึง คือ คูปอง ส่วนลดพิเศษ และราคาถูก เป็นภาพอ้างอิงที่
ผู้บริโภคมักนึกถึง ในอีกทางหนึ่งมีบางรายกล่าวเพิ่มเติมว่า เอ็นโซโกทําให้นึกความคุ้มค่า สะดวกสบายง่ายต่อการใช้
งาน หรือเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่มีการลดราคาพิเศษทุกวัน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
4.5 ความแตกต่าง (Differentiation) คือ ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ผลการวิจัยพบว่า เอ็นโซโกมี
ความแตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่งอย่างชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เอ็นโซโกนั้นมีข้อเสนอที่ดี ราคาถูก ใช้งานได้จริง
สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน รวมทั้งเอ็นโซโกนั้นมีข้อเสนอมากกว่าคู่แข่ง และข้อเสนอที่เอ็นโซโกเลือกมานั้นนําไป
ใช้งานง่าย
4.6 ความเกี่ยวข้องเหมาะสม (Relevance) คือ ความเหมาะสมของแบรนด์ต่อผู้บริโภค นั่นคือ สิ่งที่
สําคัญที่สุดต่อชีวิต สิ่งที่ผู้บริโภคแคร์ หรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ผลการวิจัยพบว่า เอ็นโซโกเป็นตราสินค้าที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการมากกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ แต่มีจํานวนหนึ่งในสามให้ความคิดเห็นว่า ในอดีต
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เอ็นโซโกมักจะมีข้อเสนอพิเศษที่ตรงตามความต้องการ แต่ในปัจจุบันเอ็นโซโกเพิ่มจํานวนปริมาณของข้อเสนอพิเศษ
มากขึ้นกว่าในอดีตมาก ทําให้มีความสอดคล้องของข้อเสนอพิเศษน้อยลง ส่งผลให้ผู้บริโภคบางรายรู้สึกอยากใช้
บริการเอ็นโซโกน้อยลง นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่า ได้ทําการยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลและสมาชิกในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของเอ็นโซโกไปแล้ว เนื่องจากว่ารู้สึกรําคาญจากการที่ได้รับอีเมลหรือข้อความโฆษณาในหน้าสมาชิก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ปี รากฏ เพราะเนื่องจากข้อเสนอต่าง ๆ ที่ถูกส่งมาทางอีเมลและหน้าสมาชิกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของเอ็นโซโก ไม่ตรงต่อความต้องการ จึงเลือกใช้วิธีการเข้าเว็บไซต์เอ็นโซโกด้วยตนเอง เมื่อเกิดความต้องการ
อยากได้ข้อพิเศษเป็นครั้งคราว จากสาเหตุนี้ทําให้มีผู้เลือกใช้บริการเอ็นโซโกน้อยลง รวมถึงให้คุณค่าตราสินค้า
เอ็นโซโกน้อยลงด้วย
4.7 ความยินดีชื่นชม (Esteem) คือ การสร้างศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจให้กับตราสินค้า
ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า เอ็นโซโกเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในด้านการใช้งาน และเป็นที่ชื่นชอบ ตราสินค้าเอ็นโซโก
ทําให้ผู้บริโภคได้รับข้อเสนอพิเศษ ซึ่งสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน คุณภาพเท่ากัน ได้ในราคาที่ถูกลง อีกทั้งยัง
สามารถทําให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้บริการ หรือซื้อสินค้า ที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยใช้มาก่อน เพราะข้อเสนอพิเศษที่
เอ็นโซโกนํามาเสนอ มักจะผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทําให้เชื่อมั่นในคุณภาพของคู่ค้าที่เอ็นโซโกนํามาเป็น
ข้อเสนอพิเศษ อีกทั้งราคาที่ถูกกลุ่มเป้าหมายรู้สึกคุ้มค่า มีความชื่นชอบในตราสินค้าเอ็นโซโก เพราะนําเสนอ
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการ
4.8 ความรู้สึกคุ้นเคย (Knowledge) คือ การวัดระดับของการรับรู้ตราสินค้าและยังพิจารณาด้วยว่า
ผู้บริโภคมีความเข้าใจในตราสินค้าหรือไม่ ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากรู้สึกคุ้นเคยและรู้จัก
เอ็นโซโกเป็นอย่างดี โดยจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อเนื่อง ทําให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้นเคยและเกิด
พฤติกรรมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เอ็นโซโกเพื่อใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เมื่อนึกถึงคูปอง หรือข้อเสนอพิเศษ ก็จะนึกถึง
เอ็นโซโกเป็นรายแรก ทําให้มีอัตราการกลับไปใช้บริการเป็นประจํา นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านทางระบบสมาชิกทั้ง
ทางอีเมลและหน้าสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็นการช่วยย้ําเตือนทําให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพราะบางครั้ง
ไม่ได้มีเวลาเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดเวลา ทําให้อาจมีการพลาดข้อเสนอพิเศษที่ตรงกับความต้องการ แต่การ
สื่อสารผ่านระบบสมาชิกเหล่านี้สามารถทําให้รู้สึกคุ้นเคยและแวะเวียนกลับไปใช้บริการอยู่เสมอ
4.9 การมีตัวตน (Presence) คือ การแสดงการดํารงอยู่ของตราสินค้า ผลการวิจยั พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่รับรู้ถึงตัวตนของตราสินค้าเอ็นโซโกจากการรับรู้ผ่านสื่อ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารตราสินค้า
ต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์แถลงข่าว หรือบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทําให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าเอ็นโซโกมีอยู่
จริง เนื่องจากบทความต่าง ๆ ที่มีหน้าตาผู้บริหาร ทําให้รู้สึกว่าเอ็นโซโกตั้งใจในการทําการตลาดและให้บริการแก่
ผู้บริโภค นอกจากนี้ บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตรา
สินค้าเอ็นโซโก นอกจากนี้ จํานวนสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์จํานวน 350,000 คน ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้
เพราะมีสมาชิกที่คอยติดตามข่าวอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการสื่อสารแบบสองทางในหน้าสมาชิกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ก็ยังเป็นการตอกย้ําในอีกทางหนึ่ง
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4.10 ผลประโยชน์ (Advantage) คือ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของตราสินค้า ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากได้ผลประโยชน์จากการใช้บริการเอ็นโซโกมากกว่าการใช้บริการซื้อข้อเสนอพิเศษจากคู่แข่ง
รายอื่น ๆ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันไป เช่น เอ็นโซโกมีการนําเสนอข้อเสนอที่เยอะ
กว่าคู่แข่ง เอ็นโซโกมีข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการมากกว่าคู่แข่ง เอ็นโซโกมีข้อเสนอที่มีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดใน
การใช้งานน้อยกว่าคู่แข่ง และ เอ็นโซโกมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่ง
4.11 ความผูกพัน (Relationship) หมาย ถึงการที่ตราสินค้าและผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กันมากหรือ
น้อยเพียงไร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเกิดความรู้สึกผูกพันกับเอ็นโซโกหลังจากใช้บริการเอ็นโซโก
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยความรู้สึกผูกพันเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความแตกต่างจากคู่แข่ง และประโยชน์
ที่ได้รับมากกว่าคู่แข่ง ทําให้เลือกใช้บริการเอ็นโซโกเป็นประจําจนเกิดความผูกพัน ทําให้เกิดพฤติกรรมเลือกเข้า
เว็บไซต์เอ็นโซโกทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นว่า การเลือกใช้บริการเอ็นโซโกไม่ได้เกิดจากความผูกพัน แต่ที่
เลือกเข้าไปใช้บริการบ่อยกว่ารายอื่นเพราะมีข้อเสนอพิเศษเป็นจํานวนมากกว่า ทําให้มีโอกาสที่จะพบข้อเสนอที่ตรง
กับความต้องการมากกว่า ในขณะที่คู่แข่งรายอื่น ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอพิเศษเพียงสัปดาห์ละหนึ่งหรือสอง
ครั้ง โดยการเลือกเข้าเว็บไซต์เป็นประจําไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้เข้าเว็บไซต์อื่น ๆ ไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงไม่ได้เกิด
เป็นความผูกพันกับเว็บไซต์เอ็นโซโก แต่ทุกครั้งที่นึกถึงคูปองหรือข้อเสนอพิเศษจะเข้าเว็บไซต์ประเภทนี้ทั้งหมดและ
ทําการเปรียบเทียบกันทั้งหมดว่าเว็บไซต์ไหนมีข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการที่สุด เมื่อซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าที่สุด
แม้จะเข้าเว็บไซต์เอ็นโซโกบ่อยกว่าเว็บไซต์อื่นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมข้อเสนอพิเศษถี่กว่าและมีจํานวน
ข้อเสนอพิเศษที่มากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดความผูกพัน เพียงแต่เข้าไปใช้บริการเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับ

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยผูใ้ ห้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่กล่าวว่า รู้สึกรับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าของเอ็นโซโกเพราะทําให้เกิด
ความมั่นใจในการซื้อข้อเสนอพิเศษเหล่านั้น ซึ่งในบางครั้งแม้ข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกด้อยกว่าคู่แข่งรายอื่น
แต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังตัดสินใจเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษกับทางเอ็นโซโกเนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้า
ของเอ็นโซโก
ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้คุณค่าแก่ตราสินค้าเอ็นโซโกมากกว่าตราสินค้าอื่น คือ คุณภาพของข้อเสนอพิเศษ
ที่ตรงกับความต้องการ และมีปริมาณข้อเสนอพิเศษมากกว่าคู่แข่ง อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มข้อเสนอพิเศษใน
แต่ละวัน ในขณะที่คู่แข่งรายอื่น ๆ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มข้อเสนอเพียงอาทิตย์ละ 2–3 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้บริโภคยัง
รู้สึกถึงคุณภาพของเว็บไซต์ของเอ็นโซโกที่ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายกว่า และมีความปลอดภัยในการชําระเงินมากกว่า
สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จากการที่เกิดความเชื่อมั่นในตรา
สินค้าเอ็นโซโกหรือได้รับการส่งเสริมการขายที่เอ็นโซโกมีมากกว่าคู่แข่งรายอื่น นอกจากนี้ ปัจจัยด้านผลประโยชน์
(Advantage) ในส่วนของข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกที่มีความตรงกับความต้องการ มีปริมาณมากกว่าคู่แข่ง และ
มาจากร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่บริการ และโรงแรมที่มีชื่อเสียง ยังเป็นจุดเด่นที่สามารถสร้างการรับรู้คุณภาพของ
เอ็นโซโกได้อย่างดี โดย เอกลักษณ์ จรัญวาศน์ (2551) กล่าวสนับสนุนในเรื่องนี้ว่า ตราสินค้าจะประสบความสําเร็จ
ในตลาดได้จําเป็นต้องมีความแตกต่าง เพราะความแตกต่างจะทําให้ตราสินค้าโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทําให้เกิดการจดจํา
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และเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้ง่าย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Brand Dynamic Pyramid
(Salinas, 2009) ที่สนับสนุนด้วยว่า ตราสินค้าที่เสนอผลประโยชน์ที่มากกว่าคู่แข่ง ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงข้อแตกต่าง
และเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งในประเภทเดียวกัน
นอกจากคุณค่าตราสินค้าจากการรับรู้คุณภาพแล้วเอ็นโซโกยังมีคุณค่าตราสินค้าจากการรับรู้ตราสินค้า
ที่มากกว่าคู่แข่ง โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ท้งั หมดระลึกถึงเอ็นโซโกเป็นตราสินค้าแรกเมื่อพูดถึง
ข้อเสนอพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องของเอ็นโซโก และเป็นการตอกย้ําถึง
คุณค่าของตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่า การรับรู้ตราสินค้า
สร้างให้เกิดความคุ้นเคยและชื่นชอบในตราสินค้า ความคุ้นเคยจะมีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจซื้อ โดยการรับสาร
ซ้ําไปมามีผลต่อการชื่นชอบตราสินค้า อีกทั้งยังช่วยในด้านการพิจารณาเลือกตราสินค้า
เอกลักษณ์ จรัญวาศน์ (2551) กล่าวสนับสนุนแนวคิดของ Aaker ในเรื่องนี้ว่า การที่ผู้บริโภคชื่นชม
ตราสินค้ารวมถึงการรับรู้คุณภาพ และความภักดีต่อตราสินค้าทําให้เกิดพลังที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดการ
ทดลองใช้ ซึ่งหากสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพดีเป็นที่ประทับใจและมีการกล่าวถึงในกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่
แล้ว ความรู้สึกชื่นชมในตราสินค้าก็จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การรับรู้ตราสินค้าเป็นการยืนยันถึงการมีตัวตนของตรา
สินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริโภคส่วนมากเชื่อมั่นในตราสินค้าเอ็นโซโกเพราะเกิดการรับรู้ตราสินค้าตาม
แนวคิดของ BrandDynamic Pyramid (Salinas, 2009)
ในด้านของภาพอ้างอิงตราสินค้าเอ็นโซโก โดยเมื่อกล่าวถึงเอ็นโซโกผู้บริโภคส่วนมากจะนึกถึงของราคาถูก
และความคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทําธุรกิจของเอ็นโซโก ซึ่ง Aaker (1991) สนับสนุนแนวคิดนี้ว่า การสร้าง
ภาพอ้างอิงตราสินค้าที่สอดคล้องสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ถ้าตราสินค้านั้นถูกวางในตําแหน่งที่ดี
เหมาะสมกับภาพลักษณ์และคุณสมบัติหลัก จะเป็นการยากที่คู่แข่งจะโจมตี ซึ่งเอกลักษณ์ จรัญวาศน์ (2551) กล่าว
สนับสนุนว่าความเกี่ยวข้องเหมาะสมของตราสินค้ายิ่งสูงยิ่งทําให้โอกาสในการบุกเจาะตลาดมีมากขึ้น สอดคล้องกับ
การประสบความสําเร็จของเอ็นโซโกที่เป็นผู้นําในตลาดการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม
ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นคุณค่าขั้นสูงสุดตามแนวคิดของ Brand Dynamic Pyramid (Salinas, 2009)
ที่กล่าวถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคให้มีความแข็งแรงจะกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า
จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนมากเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อตราสินค้าเอ็นโซโก เพราะเป็นผลเนื่องมาจากการ
รับรู้คุณภาพของเอ็นโซโกและความแตกต่างที่นําเสนอข้อเสนอพิเศษที่มีคุณภาพและปริมาณมากกว่าคู่แข่ง ทําให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการเอ็นโซโกเป็นประจําจนเกิดเป็นความผูกพัน เมื่อรวมกับการรับรู้ตราสินค้าที่สามารถจดจํา
และระลึกตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นตราสินค้าแรก ยิ่งสร้างความผูกพันและกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า
เอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี โดย Aaker (1991) กล่าวสนับสนุนแนวคิดความภักดีต่อตราสินค้าว่า การวัดพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค สามารถวัดได้จากรูปแบบการซื้อสินค้าและอัตราการซื้อซ้ํา ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนมากกล่าวว่านิยมซื้อข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกซ้ํามากกว่าการเปรียบเทียบซื้อข้อเสนอพิเศษของคู่แข่ง
นอกจากนี้ จากการวิจัยยังพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโกมากและยังชื่นชอบตรา
สินค้าเอ็นโซโกเช่นกัน สอดคล้องกับที่ Aaker (1991) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้าเกิดจากความพึงพอใจและ
ความรู้สึกชื่นชอบในตราสินค้า
ผลจากการวิจัยยังเปิดเผยอีกว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากให้ความเห็นว่าการสื่อสารส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า
และความตั้งใจในการซื้อ โดยส่วนใหญ่กล่าวว่า รู้สึกถึงคุณค่าของตราสินค้าเอ็นโซโกจากการรับรู้คณ
ุ ภาพและความ
แตกต่างดังต่อไปนี้ ทั้งในด้านการเสนอข้อเสนอพิเศษราคาถูกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทานอาหาร ท่องเที่ยว
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หรือเสริมความงาม ข้อเสนอของเอ็นโซโกมีมากกว่าคู่แข่งและเป็นข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มากกว่าข้อเสนอพิเศษของคู่แข่ง ซึ่งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้ จดจําจากสื่อ
โฆษณาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จะช่วยตอกย้ําให้ผู้บริโภคจดจํา และระลึกตราสินค้าเอ็นโซโกได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังการสื่อสารที่มีความถี่และมีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ว่าเอ็นโซโกเป็นตราสินค้า
ที่มีตัวตนส่งผลในการตัดสินใจเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกได้มากกว่าคู่แข่ง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ
Percy และ Elliot (2005) ที่กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการกระบวนการสื่อสารทําให้เกิด การสร้างการรับรู้ตราสินค้า
การสร้างทัศนคติต่อตราสินค้า และการสร้างความตั้งใจในการซื้อสินค้า
ประการสุดท้าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกเพราะเชื่อมั่นในคุณค่า
ตราสินค้า แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นว่า ตราสินค้าเอ็นโซโกมีคุณค่าอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มี
คุณค่ามากถึงกับทําให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าเอ็นโซโก โดยผู้บริโภคเหล่านั้นให้คุณค่ากับผลประโยชน์ของ
ข้อเสนอพิเศษมากกว่า ดังนั้น ถ้ามีข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกหรือคู่แข่งที่ตรงกับความต้องการก็จะเลือกซื้อเสนอนั้น
โดยไม่เจาะจงซื้อเฉพาะข้อเสนอของเอ็นโซโกที่เดียวเสมอไป ทําให้ทราบว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้คํานึงถึงคุณค่าของ
ตราสินค้าเอ็นโซโกมาก เพราะมองว่ามีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการเลือกซื้อตราสินค้าต่ํา (Switching Cost) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) เกี่ยวกับความสื่อสัตย์ต่อตราสินค้าที่กล่าวไว้ว่า ตราสินค้าที่ทําให้เกิดความ
สื่อสัตย์มักจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการเลือกซื้อตราสินค้าสูง และเกิดความเสี่ยงสูงแก่ผู้บริโภคในการเปลี่ยนตรา
สินค้า

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษานําร่อง โดยผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษา
ของเอ็นโซโกมาศึกษาเพียงตัวอย่างเดียว เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาด้านการสื่อสารคุณค่าตราสินค้าผ่านเครือข่าย
สังคมที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ในการศึกษาในอนาคตอาจทําการขยายผลการศึกษาด้วยการเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งรายอื่นเพื่อแสดงภาพของการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าในแต่ละด้าน และขยายการผลศึกษาโดย
ประยุกต์ผลการศึกษาครั้งนี้นําไปสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคในเชิงปริมาณได้อีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้เชิงการสื่อสารตราสินค้า จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่า คุณค่าตราสินค้า
มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้สําคัญของคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คณ
ุ ภาพมากที่สุด
ในการทําการตลาดผ่านเครือข่ายสังคม เช่น ข้อเสนอพิเศษมีราคาถูกว่าคู่แข่ง มีข้อเสนอมากกว่าคู่แข่ง มีข้อเสนอที่
ตรงตามต้องการมากกว่าคู่แข่ง เว็บไซต์ใช้งานง่าย สะดวกและปลอดภัยกว่าคู่แข่ง ดังนั้น กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับ การค้า
ขายผ่านเครือข่ายสังคม จึงควรสร้างคุณค่าตราสินค้าจากการรับรูด้ ้านคุณภาพเป็นหลัก

7. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอิสระของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งผู้เขียน
ใคร่ขอขอบคุณ ดร.อริชัย อรรคอุดม อาจารย์ที่ปรึกษาประจําคณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลาให้
คําแนะนําถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาและชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์
ในการวิเคราะห์และสรุปผลในการวิจัย รวมทั้งการแก้ไขงานให้สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาในการทําการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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