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‘Customer Centric’

and Brand Communications Model
เมือ่ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สือ่ สารอย่างไร...ให้ได้...ให้โดน

แนวคิดในการทำ�ธุรกิจแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
(Customer Centric) นัน้ มีมานานแล้ว หรืออาจกล่าวได้วา่
มีมาพร้อมกับการทำ�ตลาด สินค้าหรือบริการมาตั้งแต่แรก
และไม่เคยหายไป แต่กลับมีพัฒนาการที่เข้มข้นชัดเจนและ
ชั้นเชิงที่มากขึ้น

การสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้านัน้ ถือเป็นการมอบประสบการณ์
ทีด่ ี ทัง้ ในส่วนของการขาย การบริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ ทีป่ จั จุบนั ยิง่ เป็นเรือ่ ง
ทีง่ า่ ยขึน้ หากมีการวางแผนการวางระบบข้อมูล ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตอบโจทย์การใช้
งานทางการตลาด รูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลเป็นเครือ่ งมือ Social Media และฐานข้อมูล
จาก Big Data ในการวางแผนการบริหารลูกค้าทีเ่ หมาะกับลูกค้าแต่ละราย
และนำ�ข้อมูลนัน้ มาวิเคราะห์เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องเน้นการตอบโจทย์ลูกค้า

ต้องเน้นการสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

PLAN

ต้องเน้นสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีที่สุด

ต้องผ่านการออกแบบกระบวนการ
ที่ต้องวางแผนเป็นอย่างดี

เทคนิคการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในยุคของการดำ�เนินธุรกิจแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
การทำ�ให้ผบ้ ู ริโภคมีทศั นคติและความผูกพันทีด่ ตี อ่ Brand ด้วยความเชือ่ ถือจากข้อมูล สร้างความมัน่ ใจ
และมีขอ้ มูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ มีการยอมรับ จึงเป็นเรือ่ งจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการผลักดันแนวคิดเรือ่ ง
Customer Centric ในองค์กร ควบคูไ่ ปกับการทำ�ให้พนักงานในองค์กรมีคา่ นิยมในเรือ่ งดังกล่าวทุกคน
นอกเหนือจากการมุง่ ขายสินค้า บริการ จากการแนะนำ�ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมแล้ว ช่องทางการติดต่อ
วิ ธีก าร รู ป แบบในการสร้า งประสบการณ์ให้กับผู้บริโ ภค ก็นับเป็นส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้ Brand
ธุรกิจประสบความสำ�เร็จได้ไม่ยาก
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Centrality : การเข้าไปอยูก่ ลางใจผูบ้ ริโภค Brand
สามารถเชื่อมโยงกับความเชื่อ และทำาให้ประทับอยู่ในใจ
ของผูบ้ ริโภค ด้วยการสือ่ สารหรือทำากิจกรรมที่ผ้บู ริโภคมีส่วน
สัมพันธ์ทด่ี ี
Trust : การสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคมีทัศนคติ
และความผูกพันที่ดีต่อ Brand ด้วยความเชื่อถือจากข้อมูล
สร้างความมัน่ ใจ และมีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีการยอมรับ
Accessibility : การสร้างความง่ายต่อการเข้าถึง
ซึง่ ความผูกพันใน Brand จะเกิดขึน้ เพราะ Brand มีความง่ายในการ
เข้าถึงทัง้ การใช้งานและความคิดของผูบ้ ริโภค ด้วยช่องทางต่างๆ
ทัง้ การสือ่ สาร พนักงาน สือ่ ดิจทิ ลั และอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเป็นการสือ่ สารสองทาง และมีความต่อเนือ่ ง

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในยุคของการดำาเนินธุรกิจแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ในยุคของการทำาธุรกิจ
แบบ Consumer Centric นัน้ รูปแบบการสือ่ สารการตลาด การขาย
การบริการต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ ทำาอย่างไรทีจ่ ะสามารถดึงลูกค้าให้
มีความใกล้ชดิ และอยูก่ บั Brand ให้ได้มากทีส่ ดุ ค้นหา เข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคว่า ทำาอย่างไรทีจ่ ะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเขาเหล่านัน้ ให้ได้
ทัง้ นี้ การจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าทีอ่ ยูบ่ นโลก Online และ
ฐานข้อมูลอืน่ ๆ จะทำาให้ Brand สามารถใช้แนวคิดของ Consumer
Centric ชนะใจลูกค้า ผูบ้ ริโภค หรือทุกคนให้มคี วามผูกพันต่อ Brand
ในยุคทีก่ ารแข่งขันทางการตลาดทีร่ นุ แรง
Follow up
ติดตาม สนใจ ความเคลื่อนไหว หนึง่ ในปัจจัย
ความสำาเร็จของการแข่งขัน คือความสามารถในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง แนวโน้ม
ของธุรกิจ การวิเคราะห์กลุ่มเปาหมายหรือลูกค้า ว่า
กลุม่ เปาหมายหลักและกลุม่ เปาหมายรองสนใจหรือมี
ความต้องการสิง่ ใด รวมถึงความสามารถทีจ่ ะกระตุน้
และมีสว่ นร่วมจากกลุม่ เหล่านัน้ ได้ เพือ่ วิเคราะห์และ
คาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำา

เจาะจง ชี้เฉพาะ สร้างความชัดเจน
ความใกล้ชิดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นต่อความรอบรู้เนื้อหา
ที่เ กี่ย วข้องกับการส่ง เสริม สนับสนุน สิน ค้า
มากกว่าการหว่านแบบไร้ทศิ ทาง ทำาให้ลกู ค้า
ได้เห็นว่าได้รบั การเลือกเฟนมาสำาหรับพวกเขา
แบบชีเ้ ฉพาะเจาะจง ตรงใจ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

มุ่งเน้นที่คุณภาพ
การสร้างความเชือ่ ถือใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ข้อมูลที่ส่อื สารระหว่างกันด้วย
การมีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอ
มี จุด ยื น มั่น คงชั ด เจน ย่ อ มดี
กว่าตามกระแส ซึ่งไม่ส่งผลดี
ในระยะยาว

ดำเนินการในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม
ระยะเวลาที่ เ หมาะสม
ต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว
หรือการวางแผนทีด่ ี การเตรียม
ความพร้อมในแต่ละสถานการณ์
ไม่อาจเป็นเครือ่ งยืนยันว่าจะทำา
ให้ประสบความสำาเร็จเสมอไป
ปัจจัยเรือ่ งเวลาจึงสำาคัญมาก

Link and Integration
การบูรณาการ การเชื่อมโยง
ผสมผสาน
การเชื่อมโยงเรื่องราวของสินค้าที่มีคุณภาพดี
มีประโยชน์ อย่างผสมกลมกลืนกับบุคคล เหตุการณ์
สถานที่ หรืออื่นๆ จนทำาให้เกิดประเด็นเรื่องราว
ที่น่าสนใจ มีการบอกต่อหรือมีการแพร่กระจาย
เนือ้ หาด้วยทุกวิธกี ารทุกช่องทาง
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สามารถสร้างการเป็นผู้นำ
ความคิด ความน่าสนใจ
น่ายอมรับ และน่าเชื่อถือ
การสร้างให้ Brand เป็นผู้ท่ี
มีอิทธิพลทางความคิด และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้นำา
ทางความคิดที่เกี่ยวข้องกั บ สิ น ค้ า
พยายามติดต่อเพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ อี ย่างสมำา่ เสมอ และติดต่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกันอย่างคุน้ เคย

การสร้างคุณค่า
การแสดงเจตนารมณ์ จุดยืน และสื่อสารเนื้อหาที่มีคุณค่า
มีประโยชน์ ย่อมทำาให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา มากกว่าการมุง่
เน้นแต่ผลประโยชน์ดา้ นเดียว ฉะนัน้ ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส
และมีมารยาทการสื่อสารที่ดี ทั้งนี้ การเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของ
กลุ่ม เป า หมายมากเกิ น ไป อาจจะทำ า ให้ เ กิ ด การเบื่อ หน่ า ย
ตามมาด้วยการปฏิเสธในทีส่ ดุ

Good Content

เนื้อหาดี มีประโยชน์โดนใจควรค่าแก่การบอกต่อ
การใส่รายละเอียดเข้าถึง ควรมีอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ
และเมื่อเผยแพร่เรื่องราวเนื้อหาดีๆ ของลูกค้า หรือระหว่าง
Brand กับลูกค้า ที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทาง
ทั้ ง นี้ ต้ อ งสื่ อ สารสองทางเสมอ ให้ความสนใจต่อการ
แลกเปลีย่ น แนวคิด เนือ้ หา ข้อคิด สนใจ ตอบข้อสงสัย พูดคุย
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทำาให้เกิดความชัดเจนเกีย่ วกับสินค้า
ของเรา
นอกจากนั้น Brand ยังต้องให้ความสนใจต่อการรับผิด
ชอบในสิง่ ทีพ่ ลาดหรือทำาให้เกิดความเสียหายด้วยหลักคุณธรรม
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีรับผิดชอบ ใส่ใจ และแก้ไขที่รวดเร็ว
เป็นส่วนสำาคัญของการทำาการตลาดผ่านลูกค้าในปัจจุบนั

‘Case study’
Customer Centric ของ Mercedes-Benz
“ฉีกคัมภีรก ารตลาดแบบเดิม - กลยุทธชบุ ความสดใหมให Brand – เพิม่ ยอดขายไดภายใน
ระยะเวลาทีร่ วดเร็ว”
ในป 2017 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นปประวัตศิ าสตร์ของ ‘Mercedes-Benz’ ทีท่ าำ ยอดจำาหน่ายรถ
สูงถึง 2,289,344 คันทัว่ โลก เพิม่ ขึน้ จากปกอ่ นหน้าคิดเป็น 9.9% (2016 : 2,083,888 คัน) เฉพาะ
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก มีการส่งมอบรถให้ลกู ค้า 875,250 คัน ซึง่ ถือเป็นจำานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง
19.2% เมือ่ เทียบกับปกอ่ นหน้า ขณะทีใ่ นประเทศไทยยอดขาย Mercedes-Benz เพิม่ ขึน้ เป็น
14,484 คัน เติบโต 23% ซึง่ ถือว่าสูงมาก และยังสร้างการเติบโตทุกกลุม่ สินค้าทีท่ าำ ตลาดเพิม่
ก่อนหน้าทีจ่ ะใช้กลยุทธ์ในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Mercedes-Benz มีระดับยอดขาย
รถยนต์ในไทย คงทีอ่ ยูท่ ่ี 5,000-6,000 คันต่อป ส่วนหนึง่ เพราะยังไม่มกี ลุม่ สินค้าหรือกลุม่ รถยนต์ใหม่ๆ
รวมถึงใช้รปู แบบสือ่ สารการตลาด แบบเดิม กล่าวคือ ใช้บลิ บอร์ด ทีวี โชว์ภาพรถ เหมือนทีค่ นส่วนใหญ่
ทำากัน ซึง่ ไม่ดงึ ดูดลูกค้าแล้ว
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ภายใต้กลยุทธ์ Customer Centric
ทำให้ Mercedes-Benz เปลี่ยนไปอย่างไร ?
ก่อนทีก่ ลยุทธ์ Customer Centric จะเข้ามาชุบ Brand ให้มี
ความสดใหม่และเพิม่ ยอดขายได้ระดับนี้ ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคไทย
(หรืออาจจะรวมถึงอีกหลายที่ในโลก) มองภาพ Mercedes-Benz
เป็น Brand ที่ ‘แก’ ‘ลุง’ หรือ ‘รถแม’ และด้วยกลยุทธ์และกิจกรรม
การตลาดทีเ่ ข้ามาสร้างความแปลกใหม่ เน้นเข้าถึง ‘Life Style’ ทำาให้
ภาพของ Brand เปลีย่ นไปจากเดิม แถมอายุเฉลีย่ ของกลุม่ ผูซ้ อ้ื ก็ลดลง
กลยุทธ์ Customer ของ Mercedes-Benz ใน 3 เรือ่ งหลัก
ผลิตภัณฑ์ต้องมีความหลากหลายรองรับทุกกลุ่ม
ดันแคมเปญการตลาดให้โดนใจกลุ่มเปาหมาย
ใช้ Digital Platforms เป็นช่องทางสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ต้องที่มีความหลากหลายรองรับทุกกลุ่ม
Mercedes-Benz แบ่งประเภทรถยนต์และกลุ่มเปาหมายที่
แตกต่างกัน จากรถในกลุม่ ซีดาน (Contemporary Luxury Sedan)
อย่าง C-Class E-Class และ S-Class ซึง่ เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั
ความนิยมมาโดยตลอด
ปัจจุบันยังมีรถในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่ม Compact Car ที่มี
กลุม่ เปาหมายคือกลุม่ คน Millenium ซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วง 5 ปทผ่ี า่ นมา มีรถกลุม่ SUV สำาหรับครอบครัว และ
ผลิตภัณฑ์เจาะกลุม่ Niche Market ทีช่ น่ื ชอบความสปอร์ต เร้าใจอย่าง
แบรนด์ Mercedes-AMG ทีจ่ ดั เป็นกลุม่ ดรีมคาร์
นอกจากนี้ ยังมีการเปดตัว ‘EQ – Electric Intelligence by
Mercedes-Benz’ Brand เทคโนโลยีเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มองหา
ยนตรกรรมทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งเทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม ซึง่ ผลตอบรับ
ในป 2017 มียอดขายรถยนต์ ปลัก๊ อินไฮบริด 40% จากยอดขายรวม
ในประเทศไทย
ดันแคมเปญการตลาดให้โดนใจกลุ่มเปาหมาย
เมือ่ ภาพลักษณ์ Brand ดูหา่ งไกลจากตัวผูบ้ ริโภค Mercedes-Benz
จึงต้องขยับเข้าไปให้ใกล้ขน้ึ ด้วยกลยุทธ์ ‘Best Customer Experience’
ทีร่ วบรวมการตลาด การขาย และการบริการหลังการขายไว้ดว้ ยกัน
แคมเปญทีไ่ ด้รบั การพูดถึงในวงกว้างคือ ‘Mercedes me Bar’
Chocolate Bar แห่งแรกในไทย และ ‘Mercedes me Box’ Stylish
Living Space @ Siam Discovery ซึง่ เหมาะสมกับกลุม่ เปาหมายของ
Brand ทีแ่ ทบจะดูแทบไม่ออกว่าเป็นแคมเปญของ Mercedes-Benz
มีเพียงแต่สญ
ั ลักษณ์เล็กๆ ทีบ่ นแก้วเครือ่ งดืม่ โดยจะไม่มกี ารขายใดๆ
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาในร้าน เป็นเพียงพืน้ ทีส่ าำ หรับมอบประสบการณ์
ใหม่ใน Living Space ทำาให้ใกล้ชดิ กลุม่ เปาหมายมากขึน้ เพราะหาก
ทำาเป็น Showroom ก็จะได้เพียงกลุม่ เปาหมายเดิมๆ เท่านัน้
แคมเปญนีใ้ ช้พลังของ Social Media ทีต่ อ่ ยอดจากลูกค้า โดย
เมือ่ ประทับใจกับอาหารและเครือ่ งดืม่ ก็จะเกิดการบอกต่อในช่องทาง
Social Media ของตัวเองผ่านมุมมองของแต่ละคน จนทำาให้แคมเปญนี้
เข้าถึงผูบ้ ริโภคในออนไลน์ได้กว่า 3 ล้านคน จากลูกค้าทีส่ นใจมาเยีย่ มชม
ใช้บริการกว่า 20,000 คนภายในระยะเวลา 4 เดือน

ขณะทีแ่ คมเปญ ‘She’s Mercedes’ ถือเป็นแคมเปญสำาหรับกลุม่
ลูกค้าผูห้ ญิงโดยเฉพาะ ควบคูไ่ ปกับการจัด Event Sharing Attitude
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
สำาหรับ Global แคมเปญ Grow up ที่ถูกนำามาต่อยอดใน
ประเทศไทยเพือ่ สร้างประสบการณ์ และความใกล้ชดิ ให้เกิดขึน้ กับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมภายใต้โปรเจกต์ #GrowupLikeThis
คือ ‘GLA Car Paint x Alex Face’ ที่ Mercedes-Benz จับมือกับ
‘Alex Face’ ศิลปนกราฟฟตช้ี อ่ื ดังของเมืองไทย สร้างสรรค์ผลงาน
‘GLA Millennials’ Voices’ Edition’ ด้วยการเพ้นท์ลายกราฟฟต้ี
ลงบน ‘Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic’ ทีส่ ามารถ
ทลายกำาแพงความคิด การยึดติด และความคิดนอกกรอบ ให้กับ
Mercedes-Benz
ขณะที่ แคมเปญ ‘Deﬁne Tomorrow’ ได้เปดตัวหนังสัน้ เรือ่ ง
‘Mercedes-Benz Loopbreaker’ นำาแสดงโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
พรีเซนเตอร์ของ Brand และกำากับโดย เป็นเอก รัตนเรือง เพือ่ สร้างการ
รับรูถ้ งึ สมรรถนะของ Mercedes-Benz ทีใ่ ช้เทคโนโลยี EQ ให้เข้าใจ
ง่ายขึน้ ซึง่ ด้วยความซับซ้อนของนวัตกรรมยานยนต์ หากให้อา่ นหรือ
ศึกษาเองอาจใช้เวลานาน การทำาเป็นหนังสัน้ จึงถือเป็นอีกมิตหิ นึง่ ของ
การเล่าเรือ่ งในวงการยานยนต์
ใช้ Digital Platforms เป็นช่องทางสำคัญ
การใช้สอ่ื ออนไลน์ของ Brand เพือ่ สร้างประสบการณ์แปลกใหม่
ให้ผบ้ ู ริโภค ซึง่ แต่ละแคมเปญทีใ่ ช้กม็ รี ปู แบบ แตกต่างกันไป ทำาให้ Brand
รูจ้ กั เข้าใจ มีสว่ นร่วมกับกลุม่ เปาหมายมากขึน้ และทราบความต้องการ
ของลูกค้า โดย Mercedes-Benz ทัว่ โลกให้ความสำาคัญการสือ่ สาร
ผ่าน Social Media และผลักดันให้เป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องการ
จะเข้าถึงกลุ่มเปาหมายในระยะยาว ผ่านทุกช่องทางและกิจกรรม
การทำา Customer Centric ของ Mercedes-Benz แสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนทีจ่ ะทำาความเข้าใจในความต้องการของกลุม่ เปา
หมาย รวมถึงการเลือกใช้รปู แบบกิจกรรมและช่องทางทีท่ าำ ให้เข้าถึง
ได้อย่างตรงจุด ตอกยำา้ ตำาแหน่งผูน้ าำ อันดับหนึง่ ตลาดรถหรูได้อย่าง
น่าสนใจ
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