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การตลาดในปจจุบันใหความสําคัญกับการสราง Brand เพื่อใหเปนปจจัยของความแตกตาง
ที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรการตลาดในปจจุบันจึงเปนยุทธศาสตรในการสราง Brand ดวยการกําหนด
คุณคาที่ Brand ตั้งใจจะมอบใหแกผูบริโภค ตลอดจนการสงมอบคุณคาใหแกผูบริโภคใหตรงตาม
ความตองการของตัวผูบริโภค
และบริหารประสบการณของผูบริโภคใหเปนประสบการณที่
ประทับใจตั้งแตจุดแรกที่ผูบริโภคไดรูจักสินคา ไปจนถึงจุดที่ผูบริโภคหยุดครอบครองสินคานั้น
ประสบการณที่ลูกคาไดรับในการเกีย่ วของกับ Brand (Brand Experiences) เปนพืน้ ฐาน
ของการทําใหลูกคามีความภักดีกับ Brand ดังนั้นนักการตลาดผูทําหนาที่บริหาร Brand จะตอง
เรียนรูแนวทางในการบริหารประสบการณที่ลูกคาจะไดรับจาก Brand โดยการทําใหลูกคารูสึกวา
ประสบการณ ณ ทุกจุดสัมผัส (Brand Contract Points หรือ Brand - Customer Touchpoints) เปน
ประสบการณที่ประทับใจ มีคุณคาคุมกับตนทุนชีวิตที่ไดใชไปกับการเกี่ยวของและทําธุรกรรมกับ
สินคา โดยทุกจุดสัมผัสจะตองเพิ่มเติมคุณคาใหแกลูกคาอยางไมมีรอยตะเข็บใหสะดุด เปนการ
ปฏิบัติการไรรอยตะเข็บ (Seamless Operation) ที่ทําใหลูกคามีประสบการณที่ดีอยางตอเนื่องเปน
หวงโซที่ไมขาดตอน (Chain of Experiences) กอใหเกิดหวงโซคุณคาอยางตอเนื่อง (Chain of
Values) ในความรูสึกของลูกคา ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสินคา พรอมที่จะเปนลูกคาขาประจําผู
ภักดีตอ Brand ไปจนกวาลูกคาจะพนจากชวงชีวิตทีจ่ ะตองสินคาประเภทนั้น
พนักงานที่มวี ญ
ิ ญาณการตลาดในองคกรทีม่ ีวัฒนธรรมการตลาด จะตองตระหนักวาทุกจุด
สัมผัสที่ลูกคามีประสบการณกับ Brand คือโอกาสของการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นอยางตอเนือ่ ง
ดังนั้นพนักงานทุกคน ไมวาจะตองทําหนาที่ใดในการจุดสัมผัสจะตองทําใหทุกชวงเวลาของการ
สัมผัสที่เกิดขึ้นจริง (Moment of Truth) เปนชวงเวลาแหงความประทับใจสําหรับลูกคา ดังนั้นการ
บริหารประสบการณของลูกคาในการเกี่ยวของกับ
Brand
จะประกอบไปดวยการบริหาร
องคประกอบของกิจกรรมการสราง Brand ที่ตอเนื่องเปนหวงโซประสบการณของลูกคาดังตอไปนี้
• Publicity เปนการเลาเรื่องราวของ Brand ตามหลักการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การไมวาจะเปนการสื่อสารผานสื่อสารมวลชน (Mass media communication) หรือการ
สื่อสารที่ไมไดผานสื่อสารมวลชน (Non mass media communication) ไมวาจะเปนการ
สื่อสารดวยการโฆษณาที่เปน Above-the-line communication หรือ การจัดกิจกรรมพิเศษ
การสื่อสารแบบเจาะตรง การสรางเว็บไซท การสงเสริมการขาย และสื่อสารเพื่อการจูงใน
ในรูปแบบอื่นที่เปนการสื่อสารแบบ Below-the-line ซึ่งทุกจุดสัมผัสของการสื่อสารจะตอง
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• People ทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบสําคัญของประสบการณที่ลูกคาจะไดรับจาก
Brand พนักงานทุกคนถือวาเปนทูตของ Brand (Brand Ambassadors) เปนหนาตางทีจ่ ะทํา
ใหลูกคาไดมองเห็น Brand อยางถองแทดวยการแสดงออกทั้งการพูดและการกระทํา
เพื่อใหลูกคาไดรับประสบการณที่ประทับใจ มีความรูความสามารถเกี่ยวกับBrandและ
บทบาทหนาทีใ่ นสิ่งที่ตนทําเปนอยางดี พรอมใหคําแนะนําตลอดจนถายทอดเรื่องราวของ
Brandได พนักงานที่เปนทรัพยากรมนุษยของ Brand จะตองเปนบุคลากรที่มีทักษะมนุษย
เพื่อใหการปฏิสัมพันธระหวางพนักงานและลูกคาเปนประสบการณที่นา ประทับใจ
พนักงานจะตองเปนบุคลากรที่ไวใจได รักษาสัญญา ทําสิ่งที่ถูกตอง (Reliable) พึ่งพาได
(Dependable) มีความสามารถดานการสื่อสาร มีบุคลิกที่ดสี อดคลองกับแกนของ Brand สง
มอบคุณคาของ Brand ดวยความเปนคนที่มีวิญญาณบริการที่ใหความสําคัญกับการสราง
สัมพันธที่ดีกบั ลูกคา
• Process กระบวนการการทําธุรกรรม จะตองมีระบบ มีขั้นตอนที่ทําใหลูกคาไดรับความ
สะดวกสบาย การทําธุรกรรมจะตองเปนเรือ่ งงาย ไมยุงยากสลับซับซอน ขั้นตอนๆตางๆตะ
ตองมีพิมพเขียวที่กําหนดไวอยางเหมาะสม ใหทุกธุรกรรมเปนเรื่องงาย และรวดรวด ลด
เวลาของการรอคอย พนักงานแสดงใหลกู คาเห็นวาพวกเขามองเห็นคุณคาเวลาของลูกคา
ไมทําใหลูกคาคอยนาน
• Product หลังจากที่ลูกคารูส ึกดีกับการไดเรียนรูจกั สินคาผานการสื่อสาร เมื่อลูกคาไดพบ
กับสินคาและไดสัมผัสสินคาแลว ลูกคาจะตองไดรับความรูสึกวาสินคาที่อยูภายใต Brand
นั้น เปนสินคาที่มีคุณภาพ เปนสินคาที่มีคุณสมบัติครบถวนตรงใจตามที่เขาตองการ ไมวา
จะเปนดานประโยชนใชสอย ดานความงาม ดานเทคโนโลยี ดานบริการ ดานภาพลักษณ
และดานคุณภาพ
• Price-Value Relationship เมื่อลูกคามีประสบการณที่ดีในการไดสัมผัสกับสินคาแลว
ลูกคาจะตองไดรับความประทับใจจากการเรียนรูดานราคา ดวยความรูสึกวาคุณคาของ
สินคาคุมกับเงินที่เขาตองจาย คุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการแสวงหาซื้อ คุมกับความ
พยายามทีต่ องใชไปในการหาซื้อสินคานั้น
ลูกคาจะตองไมมีความรูสึกวาสินคาภายใต
Brand นั้นตั้งราคาไมยุติธรรม เปนการตั้งราคาที่สูงกวาคุณคาที่เขาจะไดรับ ในทางกลับกัน
การตั้งราคาที่ถูก
สินคาก็อาจถูกมองวาเปนสินคาดอยคุณภาพและอาจไมเปนทีย่ อมรับ
เชนเดียวกัน สินคาที่ลกู คายอมรับคือสินคาที่เขามองวาราคาคุมคาตอใหราคาสูงแคไหนก็
ตาม และความคุมคาก็ไมไดเกิดขึ้นเองตามยถากรรม แตเกิดจากการสื่อสารการตลาด การ
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• Performance เมื่อลูกคาไดตัดสินใจซื้อสินคาไปแลว เขาจะตองพบวาสินคาภายใต Brand
นั้นเปนสินคาที่มีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความตองการของเขาไดตามที่เขาตองการ
สามารถแกปญหาของเขาไดตามที่เขาคาดหวัง การที่จะทําใหลูกคามีประสบการณที่ดีกับ
Brand การสื่อสารเรื่องราวของ Brand จะตองไมอวดอางเกินจริง จะตองไมทําใหลูกคาเกิด
ความคาดหวังสูงที่จะไดรับคุณคาจาก Brand สูงกวาที่ Brand สามารถจะมอบใหได เพื่อ
ไมใหลูกคาผิดหวัง การทําใหลูกคาผิดหวัง ถือไดวาเปนความผิดมหันตในการบริหาร
ประสบการณที่ผูบริโภคจะไดรับจาก Brand
• Perceived Value ลูกคาจะรูสึกวาเขาไดรบั ประสบการณที่นาประทับใจจาก Brand ในกรณี
ที่คุณคาที่เขารูสึกวาเขาไดรบั จาก Brand (Perceive value) อยูในระดับที่เทาหรือมากกวาคุณ
คาที่เขาคาดหวัง (Expected value) ทุกครั้งที่ลูกคามีความรูสึกวาคุณคาที่เขาไดรับมีมากวา
ที่เขาคาดหวัง เขายอมรูสึกวาประสบการณที่เขาไดรับจาก Brand เปนประสบการณที่นา
ประทับใจ และพรอมที่จะกลับมารับประสบการณเชนนั้นอีก ดวยการกลับมาซื้อซ้ํา และ
กลายเปนลูกคาขาประจําที่มคี วามภักดีตอ Brand
• Post-purchase Service เมื่อลูกคาไดรับประสบการณที่ดีในการเรียนรูเรื่องราวของ Brand
ในการไดสัมผัสกับสินคาภายใต Brand นั้น ไดใชสินคาภายใต Brand นั้น และมีความพึง
พอใจในการทํางานของสินคานั้น ประสบการณตอไปที่ลูกคาจะใชในการพิจารณาวาจะ
เปนลูกคาผูภักดีตอ Brand หรือไมก็คือการไดรับบริการหลังขาย
ผูบริหาร Brand จะตองมีการจัดการที่ทําใหสามารถมั่นใจไดวาพนักงานทุกคนจะ
เอาใจใสการบริการหลังขาย ไมใหดอยไปกวาบริการกอนหรือขณะขาย หลายครั้งที่ลูกคา
ตัดสินใจทีจ่ ะไมภักดีตอ Brand ก็คือผิดหวังกับประสบการณที่ไดรับจากการบริการหลัง
การขายที่ดอยกวาบริการกอนขายหรือขณะขาย หากเปนเชนนัน้ ก็หมายความวาหวงโซ
ของคุณคาของ Brand ไดขาดลงแลว เพราะหวงโซของประสบการณที่ควรจะดําเนินไป
โดยปราศจากรอบตะเข็บ ก็ไดเกิดรอบตะเข็บใหเกิดการสะดุด ประสบการณกับ Brand
เชนนี้ นอกจากลูกคาจะไมกลับมาแลว Brand ยังตองเสี่ยงกับการบอกตอในเชิงลบ
(Negative word-of-mouth) ซึ่งเปนการสื่อสารการตลาดที่เจาของสินคาไมไดวางแผน
(Unplanned Communication ) และลูกคาเปนคนสงขาวสารเอง ซึ่งจะเปนผลเสียกับ
ภาพลักษณของ Brand เปนอยางยิ่ง
• Post-purchase evaluation เมื่อลูกคาไดใชสินคา ไดรับบริการหลังขายแลว ลูกคาก็จะมี
การประเมินหลังการซื้อ เพื่อที่จะไดบทสรุปใหกับตัวเองวาประสบการณของการสัมผัส
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• Pride นอกจากประโยชนใชสอยที่ใหคณ
ุ คาทางกายภาพแลว Brand มีภาพลักษณที่ดเี พียง
พอที่จะทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณที่ใหคุณคาทางจิตวิทยาไดหรือไม ตามปรกติ
แลว การบริหารประสบการณทางอารมณหรือทางจิตวิทยาใหลูกคาเกิดความภูมใิ จในการ
ไดใชสินคาภายใต Brand นัน้ ถือวาเปนเรือ่ งที่สําคัญมาก เพราะประสบการณทางอารมณ
นั้น หากเปนประสบการณที่ประทับใจแลว จะทําใหลูกคาเกิดความผูกพันทางอารมณกับ
สินคา ซึ่งถาหาก Brand ใดสามารถสรางประสบการณทางอารมณที่เปนบวกไดอยาง
ชัดเจน ลูกคาจะมีความภักดีที่เหนียวแนน ยากที่คูแขงจะแยงไปได
• Pass along หมายถึงการกําจัดสินคาภายใต Brand นั้นออกไปจากการครอบครอง อาจจะ
หมดตองทิ้งบรรจุภัณฑ อาจจะเกาตองทิ้ง อาจจะเสียตองซอม หรืออาจจะตองการขายตอ
Brand จะสรางประสบการณที่นาประทับใจใหแกลูกคาได ถาหากบรรจุภัณฑทิ้งงาย ไม
เปนปญหา ไมกอมลพิษ สามารถ Recycle ได ถาหากของเกาทิ้งไดงาย ไมเปนขยะพิษ
ถา หากเสียแลวมีศูนยซอมที่ใหบริการทีป่ ระทับใจ อะไหลหางาย ไมสรางภาระ หรือถา
หากจะขายตอก็ไดราคา ทําใหเกิดความประทับใจจนถึงวินาทีสุดทายของการครอบครอง
สินคาที่อยูภายใต Brand ดังกลาว
อาจจะกลาวไดวาทั้ง 11 Ps ที่กลาวมาขางตนเปนองคประกอบที่ผูบริหาร Brand
จะตองใหความสําคัญในการบริหาร Brand Experiences และเมื่อหวงโซประสบการณสราง
ความประทับใจใหแกลูกคาไดอยางตอเนื่อง ประสบการณในทุกจุดสัมผัสดังกลาวขางตน
จะกลายเปนรากฐานที่ทําใหเกิดหวงโซคุณคาที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ทําให
ลูกคามีความภักดีตอ Brand ตอเนื่องยาวนาน และในที่สุดประสบการณที่ประทับใจ
เหลานั้น จะเปนปจจัยที่ผลักดันใหลูกคากลายเปนผูชวยขายที่ผูบริหาร Brand ไมตอ งจาย
เงินเดือน ไดลูกคาใหม โดยไมตองใชงบประมาณการตลาด เปนการเพิ่มกําไร เพราะ
การตลาดแบบ Word-of-mouth ถือไดวาเปนการตลาดตนทุนต่ําที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพราะไมตองใชงบประมาณ แตมีอิทธิพลในการจูงใจทรงพลังที่สดุ
กรณีศึกษาตัวอยาง Starbucks
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Starbucks ใช กลยุทธแบบ Transformational Marketing หมายถึงการตลาดที่มุงเนนสราง
ประสบการณใหกับลูกคารูสึกสูงสงกวาตัวตนที่แทจริงทุกครั้งที่ไดสัมผัสกับBrand
เปลี่ยนจากคนจิบกาแฟ
ธรรมดาๆมาเปนคนจิบกาแฟผูสูงสงมีรสนิยมละเมียด โดยใหความสําคัญกับทุกๆTouchpoints ที่นําไปสู Brand
Experience ที่ดี ไมวาจะเปนคุณภาพของกาแฟ และบรรยากาศภายในราน กระบวนการและขั้นตอนที่สื่อให
ลูกคาเห็นถึงความพิถีพิถัน ตลอดจนแนวคิดแบบ “Baristas” employee ambassador concept พนักงานถูก
เรียกวา “Baristas” เปนคําเดียวกับที่ใชเรียกผูเสิรฟไวน เพื่อยกระดับการจิบกาแฟ Starbucks เทียบเทากับการจิบ
ไวน Baristas ตองมีความรูทางดานกาแฟเปนอยางดี สามารถเลาเรื่องราวของแตละพันธุเหมือนคนเสิรฟไวนที่
สามารถพูดถึงที่มาของไวนแตละขวดไดเปนอยางดี

ประสบการณที่ไดจากแบรนด มีความสําคัญเพราะแบรนดสรางไดจากประสบการณ ไมใชจากสโสแกน
โลโก โฆษณาสนุกๆ หรือขาวแจกประชาสัมพันธเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตเกิดจากทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
แบรนดผานกระทบอายตนะทั้ง5 (Sensory receptors ) ของผูบริโภค จนกลายเปน การรับรู การเรียนรู และสะสม
เปนประสบการณที่มีกับแบรนด
ดังนั้นการสรางแบรนดก็คือการสรางประสบการณและทําใหประสบการณที่
ผูบริโภคมีรวมกับแบรนดนั้นเปนประสบการณที่มีคุณคานาประทับใจ
โดยใหความสําคัญกับสวนผสมของ
ประสบการณ(11Ps) เพื่อใหหวงโซแหงประสบการณสรางความประทับใจกับผูบริโภคอยางตอเนื่องอยางไมรูจบ
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