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บทคัดย่อ

	 สมาร์ทโฟนเป็นเครือ่งมอืสือ่สารประเภทหนึง่ทีก่�าลงัได้รบัความนยิมอย่างสงู	ผูใ้ช้งานสามารถตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ต่างๆ	ในเครือ่ง
ตามความต้องการได้ด้วยตนเอง	 ท�าให้เกิดนวัตกรรมในการท�าสื่อทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ	 บนสมาร์ทโฟน	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง				
แอพพลเิคชัน่เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า	การแทรกสือ่โฆษณาผ่านเกมหรอืแอพพลเิคชัน่ต่างๆ	การประชาสมัพนัธ์ผ่านงานแสดง
สนิค้า	หรอืการแลกรบัคปูองส่วนลดสนิค้า	ซึง่จะช่วยให้กลุม่ธรุกจิต่างๆ	สามารถเจาะตลาดกลุม่ลกูค้าได้ง่าย	รวดเรว็	รวมทัง้ช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการท�าสื่อโฆษณา	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นป้าย	ใบปลิวแนะน�าสินค้าต่างๆ	และช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

Abstract

 Smart phone is now very popular for communication. Users can install desired applications by themselves. It creates 
new innovation of media advertising on smart phones, such as advertising through games or applications created for 
customer’s convenience, advertising through exhibitions and to get discount coupon by playing game. This innovation 
helps firms reach customers easily, quickly and economically by saving cost of  advertising media such as billboard, brochure 
as well as saving the world from global warming.

บทน�ำ

	 ปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยม	ด้วยฟังก์ชันต่างๆ	ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการ
ของลูกค้า	ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ		ฟังก์ชันการถ่ายภาพซึ่งมีทั้งกล้องด้านหน้า	และด้านหลัง	การ
เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์	การรองรับการท�างานบนเครือข่าย	3G	การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ไม่ว่าจะเป็น	Wi-Fi		GPRS	และ	
EDGE	เป็นต้น
	 จากการส�ารวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทยประจ�าปี	2554	และประมาณการปี	2555	ของส�านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือเรียกย่อๆ	ว่า	SIPA	(Software	Industry	Promotion	Agency	(Public	
Organization)	พบว่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดา	(Conventional	Mobile	Headset)	มีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างต่อ
เนื่อง	และลดลงร้อยละ	3.2	ในปี	2554	และคาดว่าจะลดลงอีกร้อยละ	6.9	ในปี	2555	ดังภาพที่	1	และเนื่องจากการปรับลดราคาของ		
สมาร์ทโฟนลงกว่าร้อยละ	30	ท�าให้ผูใ้ช้เลอืกซือ้สมาร์ทโฟนมากกว่าเครือ่งโทรศพัท์แบบธรรมดา	(ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	(องค์การมหาชน),	2555)
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ภาพที่ 1	มูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี	2553-2554	และ
ประมาณการปี	2555
ที่มา:	 สังเคราะห์ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	(2555)

	 จากอตัราการเตบิโตของสมาร์ทโฟนทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	
ท�าให้เกิดรูปแบบการท�าการตลาดแบบใหม่โดยอาศัยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	และการท�างานบนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก	เพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และ
สะดวกยิ่งขึ้น	
	 ทางด้านตลาดได้มกีารก�าหนดแนวคดิในการเลอืกสรรการ
รับรู้ข่าวสาร	(Selective	Perception	Process)	ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยว
กบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภค	ท�าให้เกดิประโยชน์ต่อผูท้�าการสือ่สารการ
ตลาด	 ในการสร้างความดึงดูดใจ	 ให้ผู้บริโภค	 และจูงใจให้ผู้รับ
สารสังเกตข่าวสารที่น�าเสนอ	โดย	ดารา	ทีปะปาล	(2546)	ได้น�า
เสนอแนวคิดในการเลือกสรรการรับรู้ข่าวสาร		4	ขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	การเลือกเปิดรับ	(Selective	Exposure)	หมายถึง	การ
ที่ผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เสนออยู่ทั่วไปหรือไม	่ เช่น	
การเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่ชอบ	แต่เลือกไม่ชมโฆษณาในช่วง
พักคั่นรายการ
	 2.	การเลือกสนใจ	(Selective	Attention)	 เมื่อผู้บริโภค
เลือกมุ่งเน้นความสนใจไปที่สิ่งเร้าหรือข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง	
และในขณะเดียวกันจะไม่สนใจต่อสิ่งเร้าอื่น	
	 3.	การเลือกตีความเข้าใจ	(Selective	Comprehension)	
เมื่อผู้บริโภคเลือกสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว	 ก็
จะแปลความหมาย	 หรือตีความเข้าใจข่าวสารที่ได้รับไปตาม
ทัศนคติ	 ความเชื่อ	 แรงจูงใจ	 และประสบการณ์ของตนเองเป็น
ส�าคัญ	
	 4.	การเลือกจดจ�า	(Selective	Retention)	 ผู้บริโภคจะ
จดจ�าข่าวสารบางอย่าง	หรือบางส่วนที่มีลักษณะเด่นเฉพาะท�าให้

จดจ�าได้	หรือข่าวสารที่ตรงกับความสนใจ	และไม่ได้จดจ�าในส่วน
ที่ไม่สนใจ
	 จากแนวคิดในการเลือกสรรการรับรู้ข่าวสาร	 จึงมีผู้น�า
แนวคดิเหล่านีไ้ปใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยกีารสือ่สารบนสมาร์ทโฟน
มากขึ้นโดยรูปแบบที่ก�าลังได้รับความนิยม	ได้แก่
	 	 •	การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้
	 	 	 กับลูกค้า
	 	 •	การแทรกสือ่โฆษณาผ่านเกมหรอืแอพพลเิคชัน่ต่างๆ	
	 	 •	การประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้า
	 	 •	การแลกรับคูปองส่วนลดสินค้า
 
กำรสร้ำงแอพพลิเคชั่นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ

	 นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟน
แล้ว	วธิหีนึง่ทีธ่รุกจิต่างๆ	จะสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าได้อย่างง่าย
นั่นคือการสร้างแอพพลิเคชั่นของธุรกิจนั้นๆ	บนสมาร์ทโฟน	เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการของธุรกิจต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นการท�าธรุกรรมทางการเงนิ	การตรวจสอบข้อมลูต่างๆ	
เป็นต้น	 ตัวอย่างของธุรกิจต่างๆ	 ที่สร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟน	ได้แก่	Air	Asia	ใช้ส�าหรบัการจองตัว๋เครือ่งบนิ	Major	Cineplex	
ใช้ส�าหรับการจองตั๋วชมภาพยนตร์	Michelin	club	ใช้ส�าหรับช่วย
เตอืนการเข้ารบับรกิารและตรวจเชค็สภาพยางตามก�าหนด	Tesco	
ME	ใช้ตรวจสอบข้อมูลการใช้บัญชีบัตรเครดิตเทสโก้	เป็นต้น	ดัง
ตัวอย่างภาพที่	2	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 เหล่านี้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยที่ผู้ใช้งานเต็มใจในการดาวน์โหลดมา
ใช้งาน	 เพื่อความสะดวกในการท�าธุรกรรมต่างๆ	 ท�าให้ผู้ใช้งาน
และเจ้าของธุรกิจต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ภาพที่ 2	ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจบนสมาร์ทโฟน
ที่มา:	ภาพจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้เขียน
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กำรแทรกสื่อโฆษณำผ่ำนเกมหรือแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ

	 ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น	ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	มักจะมีการแทรกสื่อโฆษณา
ต่างๆ	 เข้าไว้ในแอพพลิเคชั่นนั้นๆ	 โดยสื่อโฆษณาต่างๆ	 จะปรากฏขึ้น	 เมื่อผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชั่นนั้นขึ้นและมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	โดยอาจมีลักษณะเป็นคลิปวิดีโอคั่นระหว่างการเล่นเกม		หรือเป็นโฆษณาแบบข้อความ	ภาพนิ่ง	และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ	
เป็นต้น	การทีผู่ใ้ช้อนิเทอร์เนต็ผ่านทางสมาร์ทโฟนจะคลกิโฆษณาต่างๆ	จะมอีตัราสงูกว่าการใช้งานบนเครือ่งคอมพวิเตอร์	เนือ่งจากขนาด
ทีเ่ลก็	สะดวกต่อการพกพา	วธิกีารเปิด-ปิดแอพพลเิคชัน่	และวธิกีารช�าระเงนิท�าได้ง่ายกว่า	ซึง่ในระยะหลงันีโ้ฆษณาทีม่กัส่งผ่านทาง	SMS	
จะมีน้อยลงเมื่อเทียบกับแต่ก่อน	 แต่โฆษณาผ่านทางสมาร์ทโฟนกลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ	 และค่อยๆ	 แทรกตัวเข้ามาโดยที่ผู้ใช้ไม่มีความ
ล�าบากใจในการพบเหน็โฆษณาทีแ่สดงขึน้เหล่านัน้	เพราะเหตผุลทีส่�าคญัคอืเป็นแอพพลเิคชัน่ทีด่าวน์โหลดได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายนัน่เอง	ดงั
ตัวอย่างภาพที่	3

ภาพที่ 3	ตัวอย่างการแทรกสื่อโฆษณาในแอพพลิเคชั่นต่างๆ	เช่น	รายการข่าว	เกม	และหนังสือพิมพ์
ที่มา:	ภาพจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้เขียน

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนงำนแสดงสินค้ำ

	 ในการจัดงานนิทรรศการตามสถานที่จัดงานต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม				
ไบเทคบางนา	 หรืออิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 มักจะมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกผ่านทางสมาร์ทโฟน	 โดยจะเป็นกิจกรรมให้ผู้ใช้	
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในงาน	 เพื่อร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลต่างๆ	 โดยกิจกรรมต่างๆ	 มักจัดขึ้นในงานแสดงสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี	
เช่น	งาน	Commart	ที่จัดแสดงคอมพิวเตอร์	โน้ตบุ๊ก	แท็บเล็ท	หรืองาน	Mobile	Expo	ที่จัดแสดงโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ	เป็นต้น	ใน
ที่นี้จะน�าเสนอตัวอย่างในงาน	Thailand	International	Mobile	Show	2012	(ดังภาพที่	4)	เป็นกิจกรรมในบูธหนึ่งที่ให้ลูกค้าดาวน์โหลด
เกม	Mummy	Tap	และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะต้องถ่ายภาพมัมมี่ในบูธนั้น	เพื่อใช้เป็นรหัสผ่าน	เมื่อลูกค้าเล่นเกมจนได้คะแนนครบตาม
ที่ก�าหนดจึงจะได้รับของรางวัลที่บูธ	ซึ่งทางบูธจะมีการเปลี่ยนรูปที่ใช้เป็นรหัสผ่านทุกวันเพื่อที่ลูกค้าจะไม่สามารถน�าเกมนี้กลับไปเล่นต่อ
ทีบ้่านได้	เป็นการป้องกนัไม่ให้ลกูค้าสะสมคะแนนแล้วมาแลกรบัของรางวลัในครัง้ต่อไป	ซึง่ลกัษณะนีเ้ป็นอกีหนึง่วธิใีนการประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมในงาน	และเพิ่มจ�านวนลูกค้าที่เยี่ยมชมบูธได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 4	 ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเล่นเกมผ่านสมาร์ทโฟน
ในงาน	Thailand	International	Mobile	Show	2012
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กำรแลกรับคูปองส่วนลดสินค้ำ

	 การแลกรับส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ	เป็น
วธิหีนึง่ในการกระตุน้ยอดขายได้เป็นอย่างดี	ดงันัน้จงึเกดินวตักรรม
ใหม่เกี่ยวกับการแลกรับส่วนลดโดยใช้สมาร์ทโฟนขึ้น	 iButterfly	
เป็นกิจกรรมการล่าผีเสื้อเพื่อรับส่วนลด	 ผ่านทางสมาร์ทโฟน	 ดัง
ภาพที่	5	ซึ่งเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมสะสมคูปอง	
เพือ่น�าไปแลกรบัของแจก	ของสมนาคณุต่างๆ		เข้าสูโ่ลกของคปูอง
ออนไลน์	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป	 ซึ่งเป็นวิธีการที่
ช่วยลดโลกร้อนได้อีกหนึ่งวิธี	 และที่ส�าคัญลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องตัด
คูปองต่างๆ	จากหนังสือพิมพ์หรือวารสารมาเก็บไว้	ซึ่งในบางครั้ง
อาจเกดิการสญูหาย	หรอืเมือ่ต้องการใช้คปูองดงักล่าวแต่ไม่ได้น�า
ติดตัวมาด้วย	

ภาพที่ 5	ผีเสื้อที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอสมาร์ทโฟน
ที่มา:	พิกม์	(2555)
	 แนวคดินีม้จีดุก�าเนดิมาจากประเทศญีปุ่น่	และได้รบัความ
นยิมแพร่หลายมาสูป่ระเทศต่างๆ	ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	
ได้แก่	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และ	อินโดนีเซีย	เป็นต้น	ซึ่งประเทศไทย
เป็นประเทศที่	8	ที่ได้น�าคูปองออนไลน์มาใช้งาน	ปัจจุบันก�าลังได้
รับความนิยมในประเทศฮ่องกง	และสิงคโปร์เป็นอย่างมาก
	 ในการใช้งานนั้น	 ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น	
iButterfly	(ดังภาพที่	6)	มาติดตั้งก่อน	
         

ภาพที่ 6	 สัญลักษณ์ของ	 iButterfly	 ที่ใช้ในการดาวน์โหลด									
แอพพลิเคชั่น
ที่มา:	ภาพจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้เขียน

	 โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจสามารถสร้างโปรโมชั่น	
หรือคูปองต่างๆ	และมีการน�าเสนอด้วยภาพของผีเสื้อ	 เมื่อผู้ร่วม
สนุกเปิดแอพพลิเคชั่น	 iButterfly	 และเข้าไปยังบริเวณที่ผีเสื้อ						
โปรโมชั่นบินขวักไขว่อยู่นั้น	 ลูกค้าสามารถจับผีเสื้อส่วนลด	 แลก	
แจก	แถม	โดยแต่ละตัวจะบ่งบอกถึงสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน	และ
จะเปลี่ยนเป็นคูปองส่วนลด	ตามบริการนั้นๆ	ได้	ดังภาพที่	7
	 ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เป็นการผสมหลากหลายเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน	ได้แก่
	 •	เทคโนโลยี	AR	(Augmented	Reality)	 เป็นการน�า
เทคโนโลยีที่น�าโลกแห่งความเป็นจริงมาผสมผสานเข้ากับโลก
เสมอืน	โดยผ่านทางกล้อง	ท�าให้ผูใ้ช้สามารถมองเป็นภาพสามมติิ
ได้ในมุมมองที่กว้างถึง	360	 องศา	 โดยอาศัยส่วนประกอบที่เป็น
สภาพแวดล้อมจริง	และสามารถตอบสนองการท�างานแบบทันที
	 •	เทคโนโลยี	GPS	(Global	Positioning	System)	 เป็น
ระบบระบุต�าแหน่งบนพื้นผิวโลก	 ท�าให้ทราบต�าแหน่งพิกัดต่างๆ	
ในการปล่อยสัญญาณของผู้ให้บริการ	
	 •	เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว	(Motion	Sensor)	
เป็นอุปกรณ์ที่แปลงการตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณ
ไฟฟ้า	 เมื่อมีการเคลื่อนไหวหน้าจอ	อุปกรณ์จึงเริ่มท�างานร่วมกับ
เทคโนโลยี	AR
	 •	คูปอง	 จะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อที่บินผ่านทางหน้าจอ	
สมาร์ทโฟน	(ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า)	
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ภาพที่ 7	ตัวอย่างคูปองผีเสื้อที่ถูกจับได้ด้วยสมาร์ทโฟน	และคอลเลคชั่นผีเสื้อทั้งหมดที่จับได้
ที่มา:	ภาพจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้เขียน

	 ตัวอย่างกิจกรรมของร้านค้าต่างๆ	ที่เข้าร่วมโครงการกับ	iButterfly	เช่น	True	Coffee	จัดโปรโมชั่น	“เพิ่มความสนุกเพื่อดับร้อน
ด้วย	iButterfly”	เพียงจับผีเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของ	True	Coffee	Ice	cream	ผ่านโปรแกรม	iButterfly	แล้วน�าไปแสดงที่ร้านเพื่อรับ	True	
Coffee	Italian	Ice	cream	หรือรับส่วนลด	20	เปอร์เซ็นต์	เมื่อซื้อไอศกรีมราคาปกติ	ดังภาพที่	8

ภาพที่ 8	ตัวอย่างคูปองผีเสื้อของ	True	Coffee
ที่มา:	IButterfly	Thailand	(2012,	May	15)

	 เช่นเดียวกับ	Scott	Puree’	ที่ให้ลูกค้าน�าสัญลักษณ์	Puree’	Prune	Butterfly	ไปแสดง	เพื่อแลกซื้อ	Scotch	Puree’	Prune	หรือ	
Scotch	Puree’	10	berry	(จ�านวน	1	ขวด)	 ในราคาพิเศษเพียง	25	บาท	ที่ร้าน	Scotch	Healthy	Gift	Shop	บนสถานีรถไฟฟ้า	BTS							
ดังภาพที่	9

ภาพที่ 9	ตัวอย่างคูปองผีเสื้อของสก๊อตเพียวเร่
ที่มา: IButterfly	Thailand	(2012,	June	1)
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	 จากตัวอย่างที่แสดง	 จะพบว่าลูกค้าเพียงแค่น�าภาพ
สัญลักษณ์ผีเสื้อที่จับได้ไปแสดงที่จุดแลกรับ-ซื้อสินค้าต่างๆ	ตาม
ที่ก�าหนด	 ก็สามารถรับสิทธิ์นั้นได้ทันที	 แต่สินค้าบางชนิดอาจมี
จ�ากัดจ�านวนต่อวัน	หรือก�าหนดช่วงเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นยอด
ขายของสินค้านั้นๆ	ด้วย

บทสรุป

	 การน�าเทคโนโลยบีนโทรศพัท์มอืถอืในกลุม่สมาร์ทโฟนมา
ช่วยในการท�าการตลาด	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า	การแทรกสือ่โฆษณาผ่านเกมหรอื
แอพพลิเคชั่นต่างๆ		การประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้า	หรือ
การแลกรับคูปองส่วนลดสินค้า	 โดยอาจมีลักษณะเป็นคลิปวิดีโอ	
ข้อความ	 ภาพนิ่ง	 และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ	 เป็นวิธีการที่ช่วย
กระตุ้นยอดขาย	การให้บริการ	หรือประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่
รู้จักของลูกค้าได้อย่างง่าย	และสะดวกรวดเร็ว	โดยลูกค้าเพียงแค่
พกพาสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	จากวิธีการต่างๆ	เหล่า
นีส้ามารถน�าไปสูน่วตักรรมทางการตลาดรปูแบบหนึง่ทีช่่วยลดโลก
ร้อนได้เป็นอย่างด	ีเพราะลกูค้าไม่จ�าเป็นต้องใช้กระดาษในการท�า
กิจกรรมต่างๆ	อีกต่อไป


