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13530454 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เร่ือง      : การวางกลยุทธลกูคาสัมพันธ กรณีศกึษา ราน Erb Boutique  

 

จุลนิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาเร่ือง การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา ราน Erb 

Boutique โดยมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจราน Erb Boutique รวมถึงคูแขง 

สถานการณปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคา2)เพื่อสรางกลยุทธการ 

บริหารงานลูกคาสัมพันธซ่ึงสามารถนําไปใชงานจริงไดกับราน Erb Boutique 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาขอมูล 

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth 

Interview) กับผูดูแลในสวนการตลาดและการประชาสัมพันธของราน Erb Boutique และลูกคา 

ของราน Erb Boutique โดยแบงลูกคาออกเปน  3 กลุม คือ ลูกคาสมาชิก Erb Club ทั้งที่เคยใช 

บริการและไมเคยใชบริการราน Erb Boutique และลูกคาที่ไมใชสมาชิกErb Club แตเคยใชบริการ 

ราน Erb Boutique ประกอบกับการศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขงของราน Erb Boutique โดยใชการ 

สังเกตุการณ (Observation) แลวผูศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหมดน้ีมาสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ 

จากผลการศึกษาพบวาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique มีการเก็บ

ขอมูลของลูกคาในระบบสมาชิก Erb Club และลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและการใหบริการ

ของพนักงานเปนอยางมาก แตยังคงมีปญหาในเร่ืองของโปรแกรมความสัมพันธเพ่ือทีจ่ะดงึดดูใหลกูคา

เขามาใชบริการ และการรักษาลูกคาเกาใหกลับมาซ้ือซ้ํากับรานมากที่สุด นอกจากน้ียังมีปญหา    

และอุปสรรคในการดําเนินงานลูกคาสัมพันธ ดานสถานที่ตั้งของราน ที่สงผลตอการเดินทางของลกูคา 

ดังน้ันวัตถุประสงคในการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique คร้ังนี้จึงมี 

วัตถุประสงค เพื่อการรักษาลูกคาเกา (Retention) ของราน Erb Boutique ทั้งที่เปนสมาชิกและ

ไมใชสมาชิก Erb Club ดังน้ัน กลยุทธลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique ที่ผูศึกษาไดจัดทําขึ้น   

จึงมุงเนนการกําหนดกลยุทธทําใหลูกคาเกากลับมาใชบริการราน Erb Boutique บอยขึ้นและเพื่อให

ลูกคาใหมไดมาลองใชบริการ โดยการใชโปรแกรมสรางความสัมพันธกับลูกคาในเชิงการเงินผนวกกับ

การสื่อสารภาพลักษณของรานใหเกิดความประทับใจตอลูกคา และใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ

ลูกคา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา      

จากกระแสการตื่นตัวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมและคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยจากสาร

สังเคราะหทางเคมีมีมากขึ้น สงผลใหสมุนไพรจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะเขามาแทนที่สารสังเคราะห

ทางเคมี ตลาดเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑสปา จึงกําลังเปนที่ไดรับความนิยมและมีการแขงขันกัน

คอนขางสูง ทั้งเคร่ืองสําอางภายในประเทศและเคร่ืองสําอางนําเขาจากตางประเทศ การสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาที่ทําจาก สมุนไพรจากธรรมชาติ เพ่ือที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา ใน

ยุคปจจุบันตลาดอุตสาหกรรม เคร่ืองสําอางไทยเปนอีกภาคสวนที่ตองเรงพัฒนาไมใหตกขบวนในการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยระบุวา 

มูลคาการสงออกเคร่ืองสําอางไทย ป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 จาก ป 2554 หรือคิดเปน 5,300 ลาน

บาท สวนมูลคาการสงออกตลาดเวชสําอางในกลุมอาเซียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 หรือคิดเปน 472 ลาน

บาท แตเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ปลายป 2558 เชื่อวาตัวเลขสงออกของไทยยอมเปลี่ยนแปลงแต

จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะแยงสวนแบงในกลุมอาเซียนไดแคไหนก็ขึ้นอยูกับความพรอมของภาครัฐและ

เอกชน (ดนัย จันทรเจาฉาย 2556) และ ธุรกิจสปาที่เปนอีกหนึ่งธุรกิจการใหบริการที่กําลังไดรับความ

นิยมอยางมากในปจจุบัน ตัวเลขจากสมาคมสปาไทย บอกวา ศิลปะการนวดแผนไทยถูกแปรรูปจน

กลายเปนโมเดลธุรกิจที่เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งในประเทศและตางประเทศ มูลคาตลาดสปารวม

ในประเทศ เฉลี่ยประมาณ 15,000-16,000 ลานบาทตอป และมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง

ทุกๆป โดยเฉลี่ยอยูที่ปละ 5-6% (Marketeer Fanpage 2556) 

                                                                               

แมภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันยังชะลอตัว แตกําลังซ้ือและพฤติกรรมของผูบริโภคก็ยังคง 

มีคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณรักษารูปรางเชนเดิม เพียงแตอาจจะมีการวางแผนเลือกซื้อ

เคร่ืองสําอางกอนทุกคร้ังและหันมาใหความสนใจกับเคร่ืองสําอางที่มีราคาระดับกลางถึงลางมากขึ้น  

(ดนัย จันทรเจาฉาย 2556) 

 

ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหลงขุมทรัพยที่รอใหโอกาสเขาไปชวงชิงสวนแบงทาง

การตลาดไดอีกมาก ทุกคนบอกเปนเสียงเดียวกันวาผูหญิงไทยมีความสวยเปนทุนเดิม และมีการดูแล

ผิวพรรณ สุขภาพและความงามอยางสมํ่าเสมอ (ดนัย จันทรเจาฉาย 2556) คนไทยหันมาใหความ 

สําคัญกับการดูแลรักษารางกายตัวเองใหดูดี สวยงาม และมีสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ผูหญิงใหความสําคัญกับการดูแลความสวย ความงาม และสุขภาพ เพื่อสงเสริมภาพลักษณในสังคม 

เนื่องดวยขอจํากัดของเวลา สถานที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน และการเดินทางสงผลถึงสุขภาพรางกาย 

จิตใจของผูคนในสังคมเมืองอยางมาก ซึ่งแตละคนก็พยายามแสวงหาวิธีการบําบัดและฟนฟูสภาพ

รางกายจิตใจของตนเอง ใหพรอมกับสถานการณตางๆ  สถานที่ที่บริการเพ่ือการบําบัดและฟนฟู

สภาพรางกาย จิตใจ มีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนศูนยบริการสุขภาพเฉพาะทาง การออกกําลัง

กายรูปแบบใหมๆ ซ่ึงมีทั้งแนวทางของตะวันตกและทางตะวันออก  สามารถเลือกรับบริการไดตาม

ความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีบริการรูปแบบใหมที่ผสมผสานเร่ืองของสุขภาพกับความงามไวดวยกนั 

และกําลังไดรับความนิยมอยางมาก  

 

สถานบริการสุขภาพที่ใหบริการลูกคาทั่วไปดวยศาสตรการนวดเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติ

ตอรางกาย เพ่ือสุขภาพและการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพเปนบริการหลัก เพ่ือปรับความสมดุลของรางกาย 

และจิตใจ โดยใหคําแนะนําดานบริการที่จัดไวตามหลักวิชาการ รวมถึงอาจจะมีการใหคําแนะนํา การ

สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย โภชนาการ การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทยสากลและ

สรางหลักสุขภาพ ดวยศาสตรการแพทยทางเลือก ทั้งน้ีใหมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดทั้งยังใหการบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ผานการรักษาดวยวิธีทางการแพทยที่

ครบครัน ผอนคลายความตึงเครียด ใหการดูแลและทะนุถนอมทั้งความงามทางรางกายและอารมณ 

ความรูสึก ปจจุบันน้ีสปาไดสรางเอกลักษณขึ้นมาไดอยางเดนชัดในเร่ืองของสถานที่และการตกแตง 

จะตองใหความสําคัญและความเคารพ เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก (พัชรสปา 2553) 

 

ราน Erb Boutique นอกจากจะมีผลิตภัณฑโฮมสปาจาก Erb วางจําหนายแลว Erb ยัง

มีบริการลูกคาดวย Erb Bespoke Fleurfume Bar ที่คุณพัชทรี ภักดีบุตร เจาของแบรนด Erb ได

แรงบันดาลใจมาจากศิลปะการผสมน้ําหอมของชนชั้นสูงในยุโรปสมัยโบราณที่ใหนักปรุงนํ้าหอมเปนผู

ผสมใหแตสําหรับ Erb ไดทําเปน semi –personalized (กองบรรณาธิการ ELLE Magazine 2556: 

332) ซึ่งลูกคาสามารถเลือกผสมนํ้าหอมกลิ่นเฉพาะในแบบของตัวเอง โดยลูกคาสามารถเลอืกรูปแบบ

ขวดนํ้าหอมที่ชอบ พรอมกับใสชื่อของตัวเองหรือชื่อของผูรับ รวมถึงขอความสั้นๆ บนฉลากได นอก 

จากน้ียังมีบริการ Erb Spa Chamber หองสปาสวนตัว ที่ใหบริการปรนนิบัติผิวตามตํารับชาววัง 

ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ดวยผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติ 100% พรอมดวยสปาเมนูให

เลือกกวา 15 เมนู (กองบรรณาธิการ  ELLE Decoration 2556: 44) ซึ่งกลุมเปาหมายของราน Erb 

Boutique น้ันคือ เพศหญิง ที่คอนไปในทาง Sophisticated คือ ผูหญิงทันสมัย หัวสมัยใหม ชอบ

การแตงตัว  ดูแลเอาใจใสตัวเอง บํารุงรักษาตัวเอง และสนุกกับการใชชีวิตที่ตนเองพอใจ 

(Nationejobs.com 2546) และภายในตลาดผลิตภัณฑโฮมสปา มีการแขงขันคอนขางสูงซ่ึง Erb 
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Boutique ไดสรางความแตกตางจากคูแขงอยาง HARNN และ THANN โดยการมอบประสบการณ

ใหกับลูกคา ในสวนของ Erb Bespoke Fleurfume Bar เพ่ือสรางประสบการณใหกับลูกคาในการ

ผสมน้ําหอมดวยตัวเอง  

 

จากขอมูลดังกลาว ผูศึกษาเล็ง เห็นความสําคัญในการรักษาลูกคาของราน Erb 

Boutique จึงเปนที่มาของการวางแผนกลยุทธสรางความสัมพันธระหวางลูกคาและนําราน Erb 

Boutique เปนกรณีศึกษาของโครงการน้ี เพ่ือใหทางรานสามารถแขงขันไดดีขึ้น ผูศึกษาตองการ

ทราบวา ลูกคาของรานมีความตองการอยางไรบาง จากน้ันจึงนํามาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ

ใหกับราน Erb Boutique เพ่ือสรางความภักดีใหกับลูกคา 

 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจราน Erb Boutique รวมถึงคูแขง  ลูกคา 

กลุมเปาหมาย สถานการณในปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคาของ

ราน Erb Boutique  

2. เพ่ือสรางกลยทุธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซ่ึงสามารถนําไปใชงานจริงไดกับ    

ราน Erb Boutique 

 

ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาแนวทางการวางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ

ของราน Erb Boutique โดยการคนหาขอมูลจาก 3 สวน คือ 1) ขอมูลในสวนของธุรกิจ 2) ขอมูลใน

สวนของ คูแขง 3) ขอมูลในสวนของลูกคา เพ่ือนําขอมูลที่ได นํามาวิเคราะห เพ่ือวางกลยุทธการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะราน Erb Boutique ซ่ึงเปนแบรนดของผลิตภัณฑ

โฮมสปาที่ผลิตจากสมุนไพร และบริการปรุงนํ้าหอมใหกับลูกคาเฉพาะบุคคล ปจจุบันมีหนารานเพียง

แหงเดียวที่โครงการ The Grass Thonglor 
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ข้ันตอนการศกึษา 

     1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

     2. รวบรวมและศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพ่ือนํามาวางแผนเปนแนวทางใน

การศึกษา เก็บขอมูล และการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ 

     3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

     4. วิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา 

     5. สรางกลยทุธการบริหารงานลูกคาสัมพันธจากขอมูลและทฤษฎทีี่ไดรวบรวมมา 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่1:  แสดงแผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  

ศึกษาและนําเสนอ 

หัวขอจุลนิพนธ 

                  

รวมรวมและศึกษา 

ขอมูล แนวคดิและ 

ทฤษฏตีางๆ                                    

                  

ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

                  

วิเคราะหและสรุป 

ผลขอมูลที่ไดรวบ 

รวมมา 

                  

สรางกลยทุธการ 

บริหารงานลูกคา 

สัมพันธ 

                  

จัดทําเอกสาร                   
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. สามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจราน Erb Boutique รวมถึงคูแขง และลูกคา 

กลุมเปาหมายของธุรกิจ สถานการณปจจุบัน และกลยุทธทางการตลาดตางๆ  

2. สามารถสรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซ่ึงสามารถนําไปใชงานไดจริง

ใหกับทางราน Erb Boutique 

 

นิยามศัพท 

การวางกลยุทธ หมายถึง การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขององคกรตางๆ เพ่ือให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

ลูกคาสัมพันธ หมายถึง กลยุทธทางธุรกิจเพ่ือสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา 

เรียนรูความตองการที่แตกตางกันของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือ

บริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละคนมากที่สุด 

การรักษาลูกคา หมายถึง กลยุทธเพ่ือการรักษาลูกคาของราน Erb Boutique เพื่อให

ลูกคาเหลาน้ันกลับมาซ้ือซ้ําสินคาและใชบริการอยางตอเน่ือง และนําไปสูการสรางสัมพันธกับลกูคาใน

ระยะยาว 

การบริหารประสบการณลูกคา หมายถึง แนวทางการแกไขปญหาพ้ืนฐานของธุรกิจ

บริการอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยคํานึงถึงการนําเสนอประสบการณที่ตรงหรือเหนือกวาความ

คาดหวังของลูกคา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การศึกษาเร่ือง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา ราน Erb Boutique” ผูศึกษา

ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เก่ียวของมาเปนกรอบแนวความคิด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน

การวางกลยุทธ ดังน้ี                                           

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคา 

3. แนวทางเกี่ยวกับการรักษาลูกคา      

   

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิารงานลูกคาสัมพันธ   

วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547) ไดกลาวถึงทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงาน

ลูกคาสัมพันธในเร่ือง 1)กระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคา 2)ซีอารเอ็มกับเคร่ืองมือใหมๆ 

ทางการตลาด และ 3)โปรแกรมสรางความสัมพันธ ไวดังน้ี 

1.1 กระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคา 

กระบวนการของซีอารเอ็มประกอบดวย 4 องคประกอบหลักที่สามารถอธิบาย

ดวยตนแบบ (Model) ที่เรียกวา เดียร (DEAR) ประกอบไปดวย การสรางฐานขอมูลลูกคา 

(Database) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสราง

ความสัมพันธ (Action) และการเก็บรักษาลูกคา (Retention)  

1.1.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 

  ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาคือ การสรางฐานขอมูล

ลูกคา ซึ่งไมเพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปนรายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) 

เอาไวเทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยะแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคา

ของลูกคา หรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุมจะสรางกําไรใหบริษัทไดในระยะยาว 

1) สรางฐานขอมูลลูกคา ธุรกิจสวนใหญมักจะใหลูกคา กรอกรายละเอียด

เกี่ยวกับตนเอง เชน ชื่อ อายุ เพศ อาชีพการงาน การศึกษา ที่อยูอาศัย หรือรายละเอียด อื่นๆ 

เกี่ยวกับความชอบหรือนิสัยสวนตัว เพื่องายที่บริษัทจะใชฐานขอมูลเหลานี้ในการติดตอกับลูกคา ซึ่ง

หากลูกคามีการติดตอปฏิสัมพันธกับบริษัทมากขึ้นเทาไร เม่ือเวลาผานไปขอมูลในสวนน้ีจะยิ่งพอกพูน
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ขึ้นดังนั้นในการเก็บฐานขอมูลของลูกคาควรประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีและแสดงรายละเอียด

ยอนหลังตามระยะเวลา 

- รายการซ้ือสินคา ประกอบดวยประวัติการซื้อของลูกคาพรอม

รายละเอียด เชน รายการสินคา ราคาที่ซื้อ วันที่ที่จัดสง ฯลฯ 

- การติดตอของลูกคา การติดตอทั้งจากลูกคาถึงบริษัทและจากบริษัท

ถึงลูกคาผานชองทางติดตอทุกชองทาง 

- ขอมูลรายละเอียดอื่นๆที่เก่ียวของกับตัวลูกคา ขอมูลน้ีจะเปน 

ประโยชนเพ่ือการจัดกลุมลูกคาและการวิเคราะหลูกคา 

- การตอบสนองของลูกคาตอเคร่ืองมือทางการตลาด เชน การตอบ 

สนองของลูกคาตอการติดตอจากพนักงานขาย การสงไดเร็กเมล และการติดตอจากบริษัทในรูปแบบ 

อ่ืนๆ ดังน้ันความยากงายในการจัดเก็บขอมูลลูกคาขึ้นอยูที่บริษัทนั้นๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ 

โดยตรงกับลูกคามากนอยขนาดไหน ยิ่งการปฏิสัมพันธเกิดขึ้นบอยคร้ังและโดยตรงมากเทาไรจะยิง่ทาํ 

ใหการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเปนไปไดมากขึ้นเทาน้ัน 

2) วิเคราะหและเจาะจงกลุมลูกคาตามมูลคา แตเดิมการวิเคราะหขอมูลลกูคา

เปนไปเพ่ือการแยกแยะลูกคาออกเปนกลุม (Segment) มีการนําเอาวิธีการทางสถิตมิาใชเพ่ือจัดกลุม

ลูกคาตามรูปแบบพฤติกรรมหรือตัวแปรรวมอ่ืนๆที่เหมือนกัน ทั้งนี้เพ่ือในที่สุดแลว จะไดจัดโปรแกรม

การตลาดที่สอดคลองกับลูกคาเปนกลุมๆไป แตแนวคิดเร่ืองลูกคาในปจจุบนัเปลีย่นไปดวยแนวคดิของ

การสรางกําไรจากลูกคาในระยะยาว ดังน้ัน แทนที่จะจัดกลุมลูกคาแบบเดิมๆ  ธุรกิจปจจุบันจึง

พยายามสรางความเขาใจลูกคาเปนรายคน วิเคราะหลูกคาแตละคนจากโอกาสในการทํากําไรทั้ง

ปจจุบันและอนาคต กําไรที่วานี้จะมาจากสิ่งตอไปนี้คือ 

- โอกาสที่ลูกคาซื้อสินคาอยางหน่ึงแลว ซ้ือสินคาอยางอ่ืนๆ ดวยหรือ 

การซ้ือตอเน่ือง 

- โอกาสที่ลูกคาเพ่ิมขนาดของการซ้ือหรือการซ้ือตอยอดโดยวิธีตางๆ 

ไดแก ซื้อสินคาที่มีราคาสูงขึ้นไปจากเดิม เพ่ิมปริมาณหรือความถี่ในการใชในชวงเวลาหน่ึงๆ 

- ความสามารถที่กิจการจะลดตนทุนได เชน ตนทุนในการขาย ตนทุน

ในการแสวงหาลูกคาใหม ตนทุนในการโฆษณา หรือสงเสริมการขาย 

เม่ือวิเคราะหลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการเลือกหรือเจาะจง กลุมลูกคาที่ตองการตาม

“กําไร”ที่จะไดรับจากลูกคา อยางไรก็ตามการเลือกกลุมลูกคาไมวาจะใชเกณฑใดๆ ก็จะตอง

ระมัดระวังความผิดพลาด ไมเชนน้ันอาจเลือกลูกคาที่ไมทํากําไรจํานวนมาก ติดกลุมเขามาในกลุม

ลูกคาที่ทํากําไรดวย หรือตัดลูกคาที่ไมสมควรตัดออกไป อาจทําใหไมไดรับประโยชนเทาที่ควร และนํา 

มาซึ่งความไมพอใจของลูกคาและพูดถึงบริษัทในทางลบออกไปอยางกวางขวางได 
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1.1.2   การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic)  โดยเทคโนโลยีเปนหัวใจหน่ึงที่

ทําใหซีอารเอ็มประสบความสําเร็จ การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการวิเคราะห และแยกแยะ

ลูกคาเพ่ือการสรางจุดของการติดตอกับลูกคาและเพ่ือการกระจายขอมูลผานทุกชองทางและทุก

หนวยงานในบริษัทนับเปนความจําเปนสําหรับซีอารเอ็ม 

1) สรางจุดการติดตอ (Contact points/Touch points) กับลูกคาการ

ปฏิสัมพันธกับลูกคาเปนแกนหลักของงานซีอารเอ็ม สิ่งที่สําคัญคือบริษัทจะตองสามารถ วิเคราะหได

ดวยวาควรใชการติดตอกับลูกคาแตละรายแตกตางกันอยางไรทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการคณุลกัษณะ 

พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกคา 

2) การกระจายขอมูลลูกคาผานทุกชองทางการติดตอ ไมวาลูกคาจะติดตอ

เขามาอยางไร ขอมูลลูกคาจะตองถูกเรียกดูไดจากคนที่เก่ียวของ ดังน้ัน หากสามารถเรียกดูหรือใช

ขอมูลลูกคาไดใน ทุกจุดที่ลูกคาติดตอกับบริษัท ก็จะชวยในการสรางความพึงพอใจและความสัมพันธ

ที่ดี 

    ทั้งน้ีไดมีการแบงเทคโนโลยีซีอารเอ็มออกเปน 3   ประเภทหลักๆ ตามบทบาทและ

หนาที่งานของเทคโนโลยีในการบริหารความสัมพันธลูกคาไดแก 

1)  เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) ไดแก เทคโนโลยี

ตางๆ ที่สามารถนํามาประสมประสานกัน เพ่ือรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางรานกับลูกคาในทุก

ชองทางการติดตอของราน ไมวาจะเปนระหวางลูกคากับพนักงาน ลูกคากับเว็บไซต เปนตน 

                               2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) ไดแก เทคโนโลยตีางๆ 

ที่ออกแบบมาเพ่ือชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล การประมวลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอ

ขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย และเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูที่เรียกใชขอมูล พรอมทั้ง

ความสามารถในการแปลผลของขอมูลเหลาน้ันไปสูการพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย 

3) เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Techno  logy) 

ไดแก เทคโนโลยีที่เก่ียวของโดยตรงกับการออกแบบ และการปรับรูปแบบของสินคาหรือบริการให

ตรงกับความตองการ หรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด 

1.1.3   การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ (Action) เมื่อมีฐานขอมูล

ของลูกคาและแยกแยะลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการกําหนดแผนงาน

กิจกรรมตางๆ ทางการตลาดและอ่ืนๆ เพ่ือสรางรักษาและกระชับความสัมพันธกับลูกคา กิจกรรม

เหลาน้ีมีมากมายอาจแบงออกเปนกลุมไดดังน้ี 

1) การบริการลูกคา (Customer Service) การบริการลูกคาทั้งในเชิงรับ

(Reactive) คือการแกไขปญหาใหลูกคา หรือในเชิงรุก (Proactive) ที่คาดคะเนความตองการของ
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ลูกคาแลวหาทางตอบสนองกอนที่ลูกคาจะรองขอ หรือกอนที่จะเกิดปญหาลวนเปนการตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกคา รักษาลูกคาและนํามาซ่ึงการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

2) โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสรางความภคัดี (Frequency/ 

Loyalty Programs) เปนการใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาโดยการใหสิทธิเปนสมาชิกหรือสะสมคะแนน 

เมื่อมีการซื้อสินคาหรือบริการซ้ําๆ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในเชิงการเงิน (Financial Bonding) 

กับลูกคาเหมือนลูกคาหยอดเงินลงกระปุกไวกับบริษัททุกคร้ังที่มีการซ้ือสินคาหรือบริการใดๆ กับ 

บริษัท หลายธุรกิจใชวิธีการน้ีในการรักษาลูกคาและสรางความภักดีอยางไดผล 

3) โปรแกรมสรางความสัมพันธในเชิงสังคม (Community Programs) 

เปนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมลูกคาดวยกันเองหรือลูกคากับบริษัท เพ่ือยึดเหน่ียว

ลูกคาไวยาวนานที่สุด 

4) โปรแกรมสรางความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Ties) บริษัท

อาจจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใหกับลูกคา เพ่ือเชื่อมโยงลูกคาเขากับบริษัท ชวยใหลูกคา

เกิดความสะดวกในการติดตอ การสั่งซ้ือ การชําระเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง ฯลฯ 

5) การสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล (Customization) การ

สนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคลเปนสวนหน่ึงของการสรางและตอกย้ําความสัมพันธ 

ลูกคาอยางไดผล หากลูกคารูสึกวาไดรับในสิ่งที่ตองการอยางตรงใจ จะทําใหลูกคาพรอมจะผูกพันกับ 

บริษัทอยางยืนยาว 

1.1.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention) กิจกรรมในขั้นตอนน้ีคือ การประเมินผล

การบริหารความสัมพันธลูกคา และการรักษาความ เติบโตของความสัมพันธกับลูกคา 

1) การประเมินผลการบริหารความสัมพันธลูกคา การนําระบบการบริหาร

ความสัมพันธมาใช ทําใหเกณฑในการประเมิน ผลสําเร็จของกิจการตองมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

แมวาเกณฑวัดเดิมๆ ที่เนนในเร่ืองการเงินและการตลาดเชน สามารถทํากําไร สวนแบงตลาด อัตรา

กําไร จะยังคงมีความสําคัญ แตในระบบของซีอารเอ็มจะตองเพ่ิม เกณฑวัดที่เนนความสําคัญของ

ลูกคาดวย เพ่ือชี้ใหผูบริหารเห็นวาการบริหารความสัมพันธของลูกคาประสบความสําเร็จหรือไม 

เพียงใด เกณฑในการประเมินผลสําคัญๆ ไดแก ตนทุนในการไดมาซ่ึงลูกคา อัตราการสูญเสียลูกคา 

อัตราการซ้ือของลูกคา สวนแบงการซ้ือของลูกคาที่ใหกับบริษัท เมื่อเทียบกับที่ใหคูแขงในสินคา 

ประเภท เดียวกันหรือสวนแบงกระเปาเงิน (Share of Customer / Share of Wallet) เปนตน 

2) การขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ การขยายการเติบโต

ของความสัมพันธจะใชประโยชนจากความคุนเคยและความเชื่อถือที่ลูกคามีตอกิจการในการขยาย

ขอบเขตการซื้อสินคาหรือบริการใหกวางขวางขึ้น โดยนําไปสูการซื้อสินคาหรือ บริการใหมๆ หรือการ

ซ้ือตอยอดที่มีมูลคาสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคาเดิมมีแนวโนมในการซ้ือสินคาหรือบริการใหม จาก
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กิจการสูงกวาลูกคาใหมหลายเทา นอกจากน้ันกิจการยังสามารถกระตุนการซื้อ และการใชสินคาหรือ

บริการใหมีความถี่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธทางการตลาดมากขึ้น และนําไปสูความ 

สัมพันธที่แนบแนนขึ้นในที่สุด 

ดังน้ันสรุปไดวา การรักษาลูกคาเดิมไวมีความสําคัญอยางยิ่งเพียง แตลูกคาแตละรายมี

ความสําคัญไมเทาเทียมกัน ทําใหการใชความพยายามในการรักษาลูกคาจึงตอง ใชการออกแบบใหมี

ความเจาะจง สําหรับลูกคาแตละรายดวยเชนกัน 

 

1.2 ซีอารเอ็มกบัเคร่ืองมือใหม ๆ ทางการตลาด 

ซีอารเอ็มจะชวยใหกิจกรรมทางการตลาดเปนไปอยางถูกคนและถูกใจลูกคาบน

ฐานขอมูลแลวซีอารเอ็มยังนํามาซ่ึงเคร่ืองมือและแนวคิดใหมๆ ทางการตลาดที่นาสนใจอีกหลายอยาง 

เชน การขาย ตอเน่ือง และขายตอยอด การรักษาลูกคา การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา การใช

ตนแบบวิเคราะหกําไร และคุณคาของลูกคา โดยรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

1.2.1 การขายตอเนื่องและการขายตอยอด (Cross-Selling and Up-Selling) ซี

อารเอ็มใหความสําคัญกับการขายตอเน่ืองและการขายตอยอด ซ่ึงไมไดพูดถึงในตลาดยุคกอนการขาย

ตอเน่ืองจะหมายถึงการขายสินคาหรือบริการอื่นๆ ใหกับลูกคารายใดรายหน่ึงอันเปนผลจากการที่

ลูกคารายน้ันซ้ือสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งกอนหนาน้ัน การขายแบบตอเน่ืองมีความจําเปน

สําหรับกิจการทุกอยางในปจจุบัน เพราะการขายสินคาบริการใหกับลูกคารายเดิมเปนการเพ่ิมรายได

จากลูกคา ในขณะที่ไมทําใหตนทุนเพ่ิมขึ้นหรือเพ่ิมขึน้เล็กนอย เม่ือเทียบกับการเสนอขายใหลกูคาราย

ใหมพรอมๆ กับการขายตอเนื่อง ซีอารเอ็มพยายามสรางโอกาสในการขายตอยอด คือจูงใจใหลูกคา

รายเดิมขยับขึ้นไปซื้อสินคาหรือบริการที่มีราคาสูงขึ้นหรือมีกําไรมากขึ้น ซ่ึงหัวใจของการขายตอเน่ือง

และการขายตอยอดอยูที่ จะตองขายสิ่งที่ “ถูกตอง” และ“ถูกคน” กับลูกคา ดวยตองเขาใจวาไมใช

ลูกคาทุกรายจะเปนเปาหมายที่ดีเสมอไปสําหรับการขายตอเน่ืองและตอยอดการเรียนรูลูกคาบนพ้ืน

ฐานขอมูลของลูกคาตามแนวทางของซีอารเอ็มจะทําใหการขายตอยอดและตอเนื่องประสบ

ความสําเร็จอยางตรงใจและตรงตัวลูกคา 

1.2.2 การรักษาลูกคา (Customer Retention) ความสําคัญของการรักษาลูกคาอยู

บนความจริงที่วาการรักษาลูกคาที่มีอยูในมือน้ันเสียคาใชจายตํ่ากวาการแสวงหาลูกคาใหม สูญเสีย

การลงทุนลงแรงในการไดลูกคารายน้ันมารวมถึงโอกาสในการขายตอเนื่องและขายตอยอดทั้งใน

ปจจุบันและอนาคตดวย ดังนั้นในขณะที่การแสวงหาลูกคาใหมยังจะตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง 

นักการตลาดตองตระหนักเสมอวา เมื่อไดลูกคามาแลวจะตองรักษาไวอยางดียิ่ง 

1.2.3 การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา (Behavior Prediction) ซีอารเอ็มชวยให

นักการตลาดสามารถใชฐานขอมูลเพ่ือการคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคาในอนาคตไดโดยใชเทคนิค

   ส
ำนกัหอ
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การสรางแบบจําลอง (Modeling) และเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) ยิ่งมีขอมูลการซือ้และการ

ติดตอของลูกคามากเทาไรจะยิ่งทําทําใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมในเร่ืองดังตอไปน้ีไดอยางแมนยํา

มากยิ่งขึ้น 

1) วิเคราะหโอกาสในการซ้ือ 

2) วิเคราะหการซื้อคร้ังตอไป 

3) วิเคราะหวาลูกคานาจะซื้อสินคาอะไรควบคูสินคาอะไร 

4) วิเคราะหความยืดหยุนที่ลูกคาจะมีตอราคาสินคาและบริการ 

การวิเคราะหในแงมุมตางๆขางตนจะทําใหนักการตลาดสามารถใหขอเสนอที่เหมาะสม

ทั้งในเร่ืองของสินคาและราคาที่สามารถจะเหน่ียวร้ังลูกคาที่กําลังจะเปลี่ยนใจไวไดสามารถจะนําเสนอ 

สินคาหลายๆ อยางที่ลูกคาตองการในลักษณะการขายตอเน่ือง เพื่อเพ่ิมยอดขายรวมไปถึงการสราง 

กิจกรรมการตลาดที่สอดคลองกับความแตกตางของลูกคาเปนรายกลุมได การใชตนแบบวัดกําไรและ 

มูลคาของลูกคา (Customer Profitability and Value Modeling) ซีอารเอ็มเปนความพยายามทีจ่ะ

ตอบสนอง ลูกคาแบบเจาะจงเปนรายบุคคลตามมูลคา ของ ลูกคาที่วัดจากกําไรที่ไดรับ ดังน้ันวิธีการน้ี

จะเปนการแบงกลุมลูกคา ที่แตกตางไปจากการตลาดแบบเดิมๆ ที่มักแบงลูกคากันตามปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตร (Demographic segmentation) หรือแบงกันตามอายุ รายได เพศ การศึกษา 

อาชีพ ฯลฯ แตซีอารเอ็มจะเปนการแบงกลุมลูกคาตามกําไรหรือมูลคา เพื่อนําไปสูการปฏิสัมพันธการ

นําเสนอสินคาและบริการ การสื่อสารที่แตกตางกัน ตามกําไรที่ไดรับจากลูกคา 

 

1.3 โปรแกรมสรางความสัมพันธ 

การสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานการตลาดและดานอ่ืนๆ ที่จะ

นําไปสูการสราง (Building) รักษา (Retaining) และกระชับ (Deepening) ความสัมพันธกับลูกคาซ่ึง

โปรแกรมตางๆ เหลานี้จะตองอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูลูกคาอยางทะลุปรุโปรงเพ่ือใหสามารถ

สรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ตรงใจลูกคามากที่สุด การเรียนรูที่จําเปน ไดแก เร่ืองดัง ตอไปนี้ 

1.3.1 เรียนรูความตองการของลูกคา ใครคือลูกคา พฤติกรรมในการซ้ือ เปน 

อยางไรชอบหรือไมชอบอะไร มีโอกาสที่ลูกคาจะซื้อเพ่ิมหรือไม จะนําเสนอสินคาหรือบริการ ที่สอด 

คลองกับความตองการของลูกคาไดอยางไร สิ่งที่งายที่สุดในการจะเรียนรูลูกคาคือ การเร่ิมตนจากขอ

มลที่มีอยูขอมูลทั้งหลายเกี่ยวกับลูกคาที่กระจัดกระจายกันจะตองถูกรวบรวมเขามาอยูบนฐานขอมูล

เดียวกันเพ่ือใหผูบริหารซีอารเอ็มไดเขาใจความตองการของลูกคา และสรรหากิจกรรมที่สอดคลองกับ

ฐานขอมูลลูกคาในแนวทางดังตอไปนี้ 

 1) สรางโปรแกรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคาผลจากการ 

สราง ฐานขอมูลลูกคา และการแบงกลุมลูกคา จะทําใหรูวาลูกคารายไหน หรือกลุมไหนซื้อสินคาหรือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริการอะไร เปนจํานวนเทาไร ทั้งในจํานวนหนวยที่ซื้อและมูลคาที่ซื้อตลอดจนเวลาที่ซื้อดวย ซ่ึง

กิจการอาจจะสงขอมูลทางชองทางใดๆ ก็ตามเพ่ือเปนการเตือนใจลูกคา 

 2) สรางโปรแกรมความสัมพันธตามมูลคาของลูกคา เมื่อแบงกลุมลูกคา

จากฐานขอมูลแลว โปรแกรมสรางความสัมพันธควรจะผูกโยงกับกลุมลูกคาตามมูลคาของลูกคา น่ัน

คือ การใชจายของลูกคาในปจจุบัน และแนวโนมที่กิจการจะสามารถทํากําไรจากลูกคาในอนาคตหรือ 

มูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคาน่ันเอง 

 3) สรางโปรแกรมบนพ้ืนฐานการวิเคราะหการสูญเสียลูกคา กิจกรรม

การตลาดหรือการรณรงคบางคร้ังทําไปเพ่ือการเหน่ียวร้ังลูกคาไว การมีกลไกในระบบฐานขอมูลที่

สามารถสงสัญญาณเตือนบางอยางที่บอกใหรูวาลูกคากําลังจะหยุดการซ้ือหรือกําลังจะตีจาก ทําให

การออกแบบโปรแกรมตางๆ ทําไดอยางตรงเปาตรงประเด็น และสามารถแกปญหาการสูญเสียลูกคา 

ได เชน มีการพูดคุยสื่อสารกับลูกคามากขึ้นเพ่ือใหรูวาลูกคาไมพอใจเร่ืองอะไร การเสนอเงื่อนไขพิเศษ

ให ฯลฯ 

 4) สรางโปรแกรมที่ตอบสนองความตองการเปนการเฉพาะตัวกับลูกคา 

วิธีการของซีอารเอ็มเปดโอกาสใหกิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทีละคน หรือ

หนึ่งตอหน่ึง จากฐานขอมูลลูกคา เม่ือรูวาลูกคาซื้อสินคาบริการอะไรที่ผานมายอมสามารถสราง

ขอเสนอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ผานมาไดอยางเจาะจง 

 5) สรางโปรแกรมความสัมพันธในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ไมใชวา 

โปรแกรมความสัมพันธทั้งหลายที่ทํากับลูกคาแตละกลุมจะประสบความสําเร็จเสมอไปผู บริหารงานซี

อารเอ็มจะตองหม่ันติดตามตรวจสอบตลอดเวลาวารายการที่นําเสนอออกไปน้ันไดผลดีมากนอยขนาด

ไหนสําหรับลูกคาแตละกลุม 

 6) สรางโปรแกรมความสัมพันธที่สะทอนบุคลิกภาพของกิจการ โปรแกรม

ความสัมพันธตางๆ ของกิจการควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดดเดน และคงเสนคงวา ไมวาจะผาน

ทางสื่อหรือชองทางใดสูตัวลูกคา ควรจะมีรูปลักษณและลีลาที่เปนเอกลักษณและสามารถจะสราง 

ความประทับใจใหลูกคาไดเสมอ พึงระลึกเสมอวาไมวางานซีอารเอ็ม จะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาด

ไหน แตหัวใจสําคัญยังอยูที่สัมผัสระหวางมนุษยเสมอที่จะเปนกลไกสรางประสบการณในการ ติดตอที่

ดีกับลูกคาและรักษาความสัมพันธไวไดตลอดไป 

7) สรางโปรแกรมความสัมพันธแมในเร่ืองที่เล็กนอย ผูบริหารความ 

สัมพันธ ไมควรมองขามสิ่งที่จะสรางหรือรักษาความสัมพันธได แมในเร่ืองที่เล็กนอยก็ตามเพราะจะ

เปนการสรางความรูสึกที่ดีใหกับลูกคา           

                                           

   ส
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1.3.2 เรียนรูความตองการของลูกคา วาลูกคาแตละรายมีความตองการแบบไหน

อยางไร 

1.3.3 เรียนรูความแตกตางของลูกคา ลูกคารายไหนสําคัญ รายไหนที่ควรจะเก็บ

รักษาและสานสัมพันธอยางยิ่งยวด รายไหนไมคุมคาหรือไมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจการ แนวคิดหลัก

ของซีอารเอ็ม คือ ลูกคาแตกตางกัน การดูแลลูกคาแตละกลุม แตละรายจึงตองตางกันไปดวย 

1.3.4 เรียนรูชองทางการติดตอที่ลูกคาตองการและผลกระทบของชองทางการ 

ติดตอชองทางการติดตอทางไหนที่สะดวกและไดผลดีสาหรับการติดตอกับลูกคารายน้ัน ลูกคารายใด 

พอใจการติดตอผานชองทางไหนเปนพิเศษ รายไหนตองการการติดตอหลายๆ ชองทางเพ่ือติดตอกับ

กิจการการนําเสนอโปรแกรมสรางความสัมพันธจะตอง กระทําผานสื่อหรือชองทางการติดตอตางๆ  

ระหวางกิจการกับลูกคา ดังน้ันจึงจําเปนจะตองเรียนรูวาชองทางไหนที่ลูกคาชอบไมชอบ ชองทาง 

ไหนที่ลูกคาใชบอยๆ และสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคารายน้ันหรือกลุมน้ัน ทั้งน้ีเพื่อสรางการ 

ตอบสนองจากกลุมลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังน้ัน การเรียนรูลูกคาในทั้งสามดาน คือ

เรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของลูกคา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการของลูกคาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง สําหรับกาสรางสรรคโปรแกรมความ 

สัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสมกับลูกคาที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อันเปน

หัวใจของงานซีอารเอ็มนั่นเอง 

1.3.5  ความผูกพันเพื่อความสัมพันธ นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพ้ืนฐานของ

การกําหนดโปรแกรมการสรางความสัมพันธดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานซีอารเอ็มจะตองเขาใจ

ดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสูลูกคาภายใตแนวคิดซีอารเอ็ม กิจกรรมเหลานั้นจะตองเปนไป

เพ่ือสรางความผูกพัน (Customer Bonding) ที่เหนียวแนนระหวางลูกคากับกิจการ เพ่ือผลในการ

สรางและกระชับความสัมพันธที่จะติดตามมา เม่ือไรก็ตามที่ลูกคาผูกพันอยูกับกิจการนานๆก็ยอมมี

โอกาสที่กิจการจะสามารถสรางมูลคาตลอดชวงชีวิตที่สูงขึ้นเร่ือยๆ จากลูกคาได 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธทั้งหมดน้ี ผูศึกษาจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิด

ในการตั้งคําถามและสรุปผลการศึกษาขอมูล และในสวนของการกําหนดโปรแกรมเพ่ือสรางความ 

สัมพันธ ซีอารเอ็มกับเคร่ืองมือใหมๆ ทางการตลาด และโปรแกรมการสรางความสัมพันธ ผูศึกษาจะ

นํามาเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique                 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิารประสบการณลกูคา 

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2549) ไดอธิบายทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคาใน

เร่ือง 1)ความหมายของการบริหารประสบการณลูกคา 2)กระบวนการบริหารประสบการณลูกคา และ 

3)กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจรไว ดังน้ี 

       2.1 ความหมายของการบริหารประสบการณลูกคา 

   การบริหารประสบการณลูกคา หรือ CEM เปนกระบวนการในการบริหารเชิงกล

ยุทธประสบการณโดยรวมของลูกคา (Entire Customer Experience) ที่มีตอสินคาหรือบริษัทหน่ึงๆ  

                     CEM มีความแตกตางจากกลยุทธที่มุงสนองตลาดทั่วไป เน่ืองจาก CEM จะใหความ

สนใจลูกคาแตละราย และมุงเนนกระบวนการในการบริหารประสบการณลูกคา มากกวาผลลัพธที่ได

จากโปรแกรม เปาหมายของ CEM คือ ความพยายามผลักดันใหสินคาหรือบริษัท เขาไปมีสวน

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของลูกคา โดยพยายามติดตอกับลูกคาในทุกๆ จุดติดตอ ตั้งแตชวงกอนซื้อ 

ระหวางการซ้ือ และการใชสินคาหรือการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา ยังคงใหความสําคัญ

กับตัวเลขยอด ขาย และความรูสึกชอบในตราสินคาของบริษัทมากกวาตราสินคาอ่ืน แตการบริหาร

ประสบการณลูกคายังพยายามเขาไปมีสวนรวมในการ ใหขาวสารขอมูล ใหการบริการบางอยาง เชน 

การจองสินคา ออกแบบสินคา ใหคําปรึกษา เปนตน  เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจในทางเลือกที่เหมาะสม 

กับความตองการของลูกคาอยางแทจริง นอกจากนี้ หลังการซ้ือการบริหารประสบการณลูกคายังคง

พยายามติดตาม ความรูสึกหลังซ้ือวา ลูกคารูสึกเชนไร ใชสินคาไดอยางคุมคาหรือไม ซึ่งอาจหมายถึง

กิจกรรมการ สอนใชงานสินคา อยางเชน คอรสอบรมทําอาหาร กับครัวของชารป เปนตน การบริหาร

ประสบการณจึงเปนหนทางหน่ึงในการสรางความภักดี ในกลุมลูกคาและเพ่ิมมูลคาธุรกิจใหกับรานได 

 

2.2 กระบวนการบริหารประสบการณลูกคา  

  การบริหารประสบการณของลูกคา เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการวิเคราะหและ 

นําผลของการวิเคราะหมาวางกลยุทธในการบริหารความรูสึกนึกคิด (Emotional Elements) การ

รับรูของลูกคาที่มีตอลักษณะสินคา โครงสรางราคา สถานที่จําหนายสินคา และโปรแกรม การสงเสริม

การตลาด (Physical Elements)  เพื่อใหลูกคาประเมินประสบการณที่เกิดขึ้นวา เหนือกวาความ

คาดหวังของลูกคา ประสบการณที่เหนือกวาความคาดหวังของลูกคาจะกลายเปน ประสบการณ

ทางบวกของลูกคาที่มีตอตราสินคา ที่เรียกวาเหตุการณนาประทับใจ (Moment of Truths or 

M.O.T) ในที่สุด         

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารประสบการณของลูกคา แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก

 2.2.1 การวิเคราะหโลกประสบการณของลูกคา ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือคนหา

ขอมูลความตองการ ความชอบ ปญหาที่ลูกคาเคยเผชิญเก่ียวกับสินคาประเภทนี้ ในชวงเวลา
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หรือขณะของการติดตอ (Moment of Contacts) ไดแก กอนการซ้ือ ระหวางการซ้ือ และ

หลังการซื้อ  

  2.2.2 การกําหนดโครงสรางประสบการณ (Experience Platform) ซึ่งประกอบไป

ดวย องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก        

               1) จุดยืนในโลกประสบการณของลูกคา (Experience Positioning ) เปน

จุดเดนหรือจุดครองใจของสินคาจากมุมมองความรูสึกนึกคิดของลูกคา   

             2) สัญญาคุณคาเพ่ิมจากประสบการณ (Experience Value Promise or 

EVP) เปนการบงบอกชัดเจนวา จุดยืนในโลกประสบการณของลูกคาจะสงมอบคุณคาอะไรใหลูกคา

บาง           

           3) การนํากลยุทธการออกแบบโครงสรางประสบการณของลูกคาไปปฏิบัติ

ใช (Overall Implementation Theme) เปนการนําจุดยืนในโลกประสบการณของลูกคา และ

สัญญาคุณคาเพ่ิมจากประสบการณ ไปใชในการสื่อสารและสรางประสบการณที่ดีของลูกคา  

2.2.3 การออกแบบประสบการณที่มีตอตราสินคา (Customer Experience) ทั้ง

สวนที่มาจากลักษณะทางกายภาพของตราสินคา และสวนที่เปนผลจากความรูสึกภายในของลูกคา 

2.2.4 การออกแบบจุดติดตอกับลูกคาในลักษณะจุดติดตอที่สัมผัสประสบการณของ

ลูกคา (Customer Touch or Touchpoints) โดยหวังผลใหตราสินคาขอบริษัทถูกเชื่อมโยงติดตอ

เขาไปในประสบการณของลูกคา ทั้งบริษัทควรออกแบบจุดติดตอในทุกๆ ขณะของประสบการณของ

ลูกคา ตั้งแตกอนการซื้อ ระหวางการซ้ือ และหลังการซ้ือ 

2.2.5 การสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง (Continuous Innovation) ประสบการณ

ของลูกคามักจะมีการเปลี่ยนแปลงได เมื่อบริษัทไดสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่ทําใหการดําเนิน

ชีวิตของลูกคามีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และนวัตกรรมดานการตลาด ทําใหลูกคาไดซ้ือสินคา

จากบริษัทในชองทางจัดจําหนายที่ลูกคาไดรับความสะดวก รวดเร็ว สะดวกสบาย ดังน้ัน ในการ

ออกแบบกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหม และกลยุทธนวัตกรรมการตลาดใหม จึงควร

นําเอาขอมูลประสบการณของลูกคามาใชวิเคราะหในการออกแบบแผนพัฒนานวัตกรรมดังกลาวดวย 

  

2.3 กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจร  

  กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจร เปนกระบวนการในการออกแบบ 

แนวคิดและกลยุทธเพ่ือบริหารประสบการณของลูกคาแตละราย โดยมีเปาหมายใหเกิดการประสม

ประสานประสบการณที่ลูกคาไดรับในแตละจุดติดตอประสบการณเขาไวดวยกัน จนกลายเปน

ประสบการณโดยรวมของลูกคาที่มีตอสินคา ตราสินคา และธุรกิจ จนเกิดเหตุการณนาประทับใจ 
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(Moment of Truths) ซ่ึงประโยชนหลักของกลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจรมี 3 

ประการ  

1) สรางความแตกตางใหธุรกิจ (Differentiation) ธุรกิจที่ออกแบบจุดติดตอ 

ประสบการณใหมีหลากหลายจุดติดตอ ใชจุดติดตอเหลาน้ีพรอมๆ กันอยางตอเนื่อง โดยมีเง่ือนไขทุก

จุดติดตอประสบการณตองสามารถตอบโจทย คือ ประโยคตอกย้ําการสรางประสบการณที่ดีกับลูกคา

ได            

2) สรางความผูกพันกับลูกคาได (Deep Connection) ทุกคร้ังที่จุดติดตอ 

ประสบการณแตละจุดไดสรางประสบการณความรูสึกที่ดีกับลูกคา ความผูกพันใกลชิดระหวางตรา

สินคา สินคา หรือบริษัท ก็จะสะสมและเพ่ิมพูนขึ้น จนกลายเปนประสบการณความทรงจําดีๆ มิรูลืม 

   3) ประหยัดตนทุนและเพ่ิมโอกาสในการสรางรายรับใหธุรกิจ (Cost Saving and 

Revenue Generating) การที่ลูกคารูสึกประทับใจในตราสินคาของบริษัทผานจุดติดตอประสบการณ

หนึ่งๆ เชน บรรยากาศการตกแตงในรานเบเกอร่ีที่มีกลิ่นหอมของขนมอบแทนความรูสึกสดใหมของ

ขนมอบ เปนตน เม่ือรานเบเกอร่ีแหงนี้นําเสนอจุดติดตอประสบการณที่สอง คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ

เชิญลูกคามาชมการสาธิตการทําขนมอบถึงในหองครัว และเปดโอกาสใหลูกคาทดลองทําขนมอบดวย

ตนเอง ลูกคามีแนวโนมใหความสนใจกับจุดติดตอน้ีมากขึ้น โดยที่บริษัทไมจําเปนตองเพ่ิมงบประมาณ

การสื่อสารการตลาดกับลูกคาแตอยางใด 

               เปาหมายสูงสุดของกลยุทธและโปรมการบริหารประสบการณลูกคา คือ การสราง

ประสบการณโดยรวม (Total Customer Experience) ในทางบวกตอตราสินคาของบริษัท ไมใช

เพียงแคลูกคารูสึกประทับใจจากจุดติดตอประสบการณจุดใดจุดหน่ึงหรือหลายจุดเทาน้ัน แนว

ทางการออกแบบกลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจร (Integrated Customer 

Experience) จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบเปาหมายดังกลาว โดยแบงระดับของการออกแบบกลยุทธการ

บริหารประสบการณแบบครบวงจร ออกเปน 3 ระดับ 

1) ระดับกลยุทธ ในแงของการประสมประสานขั้นตอนการวิเคราะห การออกแบบ

กลยุทธการบริหารประสบการณลูกคา และการนําไปใช     

  2) ระดับการนําไปใช ในแงของการทําใหประสบการณที่มีตอตราสินคามีความ

สอดคลองผสมผสานกับจุดติดตอประสบการณที่เลือกใช และการสรางนวัตกรรมสําหรับกลยุทธการ

บริหารประสบการณลูกคา        

  3) ระดับภาพรวมของทั้งองคกร เพ่ือใหการออกแบบกลยุทธและโปรแกรมการ

บริหารประสบการณลูกคา และการนําไปปฏิบัติใชมีความแตกตางไปจากคูแขง 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคาทั้งหมดนี้ ผูศึกษาจะนํามาใชเปนกรอบ

แนวคิดในการตั้งคําถามและสรุปผลการศึกษาขอมูลและในสวนของกระบวนการบริหารประสบการณ 

ลูกคาและกลยุทธการบริหารประสบการณลูกคาแบบครบวงจรผูศึกษาจะนํามาเปนกรอบในการ

วางแผนกลยุทธ ลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique 

 

3. แนวทางเกี่ยวกับการรักษาลูกคา 

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544) ไดอธิบายแนวทางเก่ียวกับการรักษาลูกคา ในเร่ืองแนวทาง

ในการรักษาลูกคา และกลยุทธในการรักษาความสมัพันธกับลูกคา ไวดังน้ี 

3.1 แนวทางในการรักษาลูกคา 

          การจัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลลูกคา ปจจุบันโดยเฉพาะเปนวธีิหน่ึงทีส่ามารถ

ผูกลูกคาไวกับบริษัทได แตฝายลูกคาสัมพันธจะตองมีหนาที่นอกเหนือไปจากการรับคําติชมเสนอแนะ

จากลูกคา จะตองมีการสรางสรรคขึ้นมาใหมดวย ไมใชเฉพาะแกปญหาที่เกิดขึ้น จึงจะทําใหแนว

ทางการนํา CRM มาปฏิบัติใชเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ในที่น้ีจะไดใหแนวทาง 12 ประการ

เพ่ือรักษาลูกคาปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป (Customer Retention) ดังนี้ 

3.1.1 สรางคุณคาเพ่ิมเสมอไมเพียงแตทําใหลูกคาพอใจเทานั้น ตองสรางความรูสึก

“เกินกวาความพอใจ” 

3.1.2 ใหบริการกอนและหลังการขายอยางเปนกันเอง (Personalized) 

3.1.3 ใช Call Centerแตอยาลืมปรับกองหลัง (back office) ใหแข็งแกรงดวย 

             3.1.4 ใชโปรแกรมการสงเสริมการขายที่หวงัผลระยะยาว เชน แคมเปญสะสม 

สะสมจากยอดการซ้ือ (Frequency Marketing Program or FMP) ซ่ึงระยะเวลาในการสะสมก็ไม

ควรเกินกวา 30-90 วัน 

                     3.1.5 ตัง้ฝายลูกคาสมัพันธขึ้นมาดแูลโดยเฉพาะ 

    3.1.6 ใหความเสมอภาคกับลูกคาแตละราย 

3.1.7 สํารวจคูแขง และสํารวจสถานการณทางการตลาดอยูตลอด 

3.1.8 ยดึหลักแนวคิดการตลาดตามสัง่แบบมวลรวม (Mass Customization) คือ

ออกแบบแคมเปญสําหรับลูกคากลุมใหญโดยมีจุดเดนตรงทีส่ิ่งทีลู่กคาแตละรายจะไดรับจากแคมเปญ

น้ันไมเหมือนกัน เชน แคมเปญสะสมแตมโดยลกูคาแตละรายสามารถเลือกแตมคะแนนขั้นต่ํา รวมกับ

เงินทีต่องจายเพ่ิมไดเอง เพ่ือใหไดของรางวัลตามที่ลกูคาตองการ 

3.1.9 สราง internal marketing ทีแ่ขง็แกรงม ีBack office ที่ด ี

3.1.10 ฝายบริหารตองเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 
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3.1.11 สรางตนทุนหรืออุปสรรคในการเปลี่ยนไปเปนลูกคาของบริษัทอ่ืน 

(Switching Cost) โดยบริษัทสามารถสรางอุปสรรคในการเปลี่ยนไป รวมรายการสงเสริมการขาย 

ของสินคาอ่ืน เชน แคมเปญสะสมแตมคะแนนที่มีรางวัลมูลคาสูงๆ และเม่ือสะสมคะแนนถึงระดบัหน่ึง 

แตมคะแนนจะเพิ่มขึ้นในอัตรากาวหนา เพ่ือใหลูกคารูสึกวาตนก็สามารถสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับ 

ของรางวัล ชิ้นใหญไดโดยไมยากนักหรือบริษัทอาจสรางอุปกรณที่วิธีการหรือขั้นตอนการใชงานสินคา 

เชนกําหนดขั้นตอนการใชงานเคร่ืองออแกไนเซอรใหซับซอนมากขึ้น หรือใชแปนคียบอรดที่มีลักษณะ 

แตกตางออกไปทาใหลูกคารูสึกวาตนทุนการเรียนรูของตนจะสูงขึ้นถาตองเปลี่ยนไปใชยี่หออ่ืน 

 3.1.12 ในกรณีของลูกคาที่เปนคนกลางในชองทางการตลาด ใหเนนการเขาไปมี

สวนรวมในการชวยบริหารกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ที่ลูกคาวางจาหนายในราน 

ชวยการจัดวางสินคาในราน จัดกิจกรรมพิเศษในราน หรือที่เรียกวา เปนรูปแบบความสัมพันธแบบ 

การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)       

           

3.2 กลยุทธในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา 

วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร (2546: 202-207) การรักษาลูกคาเดิม ไวมี

ความสําคัญอยางยิ่ง เพียงแตลูกคาแตละรายมีความสําคัญไมเทาเทียมกัน ดังน้ันการใชความพยายาม

ในการรักษาลูกคาจึงตองใชการออกแบบใหมีความเจาะจง  สําหรับลูกคาแตละรายดวย เชนกัน      

กลยุทธในการรักษาลูกคาที่จะนําเสนอตอไปนี้ ตั้งอยูในขอสมมติวา บริษัทมีฐานขอมูลที่เพียงพอใน

การประเมินมูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคาพรอมทั้งมีขอมูลดานการติดตอ และดานพฤติกรรมลกูคาที่

เกี่ยวของที่จะชวยใหบริษัทเขาใจในรูปแบบพฤติกรรมที่ผานมาของลูกคาไดดีในระดับนึง โดยรูปแบบ

ของกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญๆอาจจัดได 2 กลุมหลัก คือ 

 

3.2.1 การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) 

  การขยายขอบเขตความสัมพันธ หมายถึง ความพยายามเพ่ิมโอกาสในการมี

ปฏิสัมพันธกับลูกคาปจจุบันใหครอบคลุมความตองการ หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกคาใน

ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นทั้งในรูปแบบที่เก่ียวของ และไมเกี่ยวของกับการซื้อขายโดยตรง โดยมีเปา 

หมายหลักคือการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยผาน 

จํานวนสายใยของความสัมพันธที่มากขึ้น ดังนั้น หลักการงายๆของการ ขยายขอบเขตความสัมพันธ 

คือ การเพ่ิมจํานวนกิจกรรมที่ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับบริษัทใหมีจํานวนมาก 

ที่สุด ทั้งนี้ เครือขายของสายใยที่หลากหลายและซับซอน จะชวยรักษาลูกคาไวไดอยางมีประสิทธิผล 

เนื่องจากบริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธกับลูกคาไดมากขึ้น ในหลากหลายแงมุมในการใชชีวิตลูกคา โดย

บริษัทอาจดําเนินการเองทั้งหมดหรือรวมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวของในการดําเนินการก็ได 
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แนวคิดการเพ่ิมจํานวนสายใยความสัมพันธอยูบนหลักการที่วาหากสายใยหน่ึง ระหวาง

ลูกคากับบริษัทเกิดออนแอลง หรือสิ้นสุดลง ก็จะยังคงมีสายอ่ืนๆที่เหลืออยูในการรักษาความสัมพันธ

ตอไป และอาจเปนโอกาสกอบกูความสัมพันธที่ออนแอหรือสิ้นสุดลงเหลานั้น กลับคืนมาได หลักการ

ดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติ ที่วาคุณภาพความสัมพันธของแตละสายใยอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ และ

ไมไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันกับสายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใยตั้งอยูบนพื้นฐาน ความสัมพันธ 

เดียวกันเม่ือสายใยใดสายใยหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะทําใหสายใยอ่ืนๆพลอยสิ้นสุดลงไปดวย ดังนั้น หัวใจ

ของการขยายความสัมพันธโดยสรุป คือ การเพ่ิมจํานวนสายใยความสัมพันธบนพื้นฐานความสัมพันธ

รูปแบบใหมๆ กับลูกคาเดิมน่ันเอง 

3.2.2 การเสริมสรางความลึกซ้ึงของความสัมพันธ (Relationship Deepening) 

การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ หมายถึง การเพ่ิมพูนความเขมแข็งของสายใย

ความสัมพันธเดิมที่มีอยูโดยไมจําเปนตองเพ่ิมจํานวนสายใยความสัมพันธใหมๆ ดังน้ัน การเสริมสราง

ความลึกซึ้งของความสัมพันธจึงเปนการสรางเสริมคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชดัในการรับรู

ของลูกคา ควบคูไปกับความตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะไดรับ 

(Switching Cost) หากลูกคาไมรักษาความสัมพันธที่มีกับบริษัทไวอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทยัง

ตองสรางกลไก ในเร่ืองเครือขายพันธมิตรเพ่ือรองรับความสัมพันธกับลูกคากลาวคือ เครือขาย 

เหลาน้ันชวยใหลูกคาไมเห็นความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนใจไปจากบริษัทเพราะประโยชนที่จะไดรับ

จากคูแขงขันก็ไมแตกตางกันกับที่ไดรับจากบริษัท เพราะฉะน้ันจะเปลี่ยนแปลงใหเสียเวลาและตนทุน

ไปทําไม 

โดยสรุปแนวคิดการเสริมสรางความลึกซึ้งความสัมพันธลูกคาตั้งอยูบนหลักการที่วา การ

ที่ลูกคาอยูกับบริษัทนานๆ หมายถึงลูกคาจะไดรับประโยชนที่ เพ่ิมพูนขึ้น ในลักษณะเดียวกันกับ

ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ ยิ่งอยูนานยิ่งไดดอกเบี้ยมาก เลิกฝากเม่ือใด ดอกเบี้ยก็ยอมจะหมดไป จะไปฝาก 

ที่ใหมก็ตองใชเวลาอีกนานกวาจะไดรับดอกเบี้ยสูงๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับระยะเวลาฝากเงิน 

ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ จึงตองทําใหสิทธิประโยชนของ

ลูกคาเพ่ิมพูนขึ้นตามระยะเวลา และสื่อสารหลักประโยชนความลึกซึ้งนั้นใหเปนที่ตระหนักอยาง

ชัดเจนในกลุมลูกคา 

ผูศึกษาจะนําแนวทางเกี่ยวกับรักษาลูกคาทั้งเร่ืองแนวทางในการรักษาลูกคา และกลยทุธ 

ในการรักษาลูกคามาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique  
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ในการศึกษาเร่ืองการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ ของราน Erb Boutique ผูศึกษาไดใชการ

วิจัยในการเก็บขอมูลเก่ียวกับทางราน ลูกคาของราน คูแขงของราน และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือ

นํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคาทางราน 

 

รายละเอียดในการศึกษาขอมูล  

       ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาจะรวบรวมทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทตุยิ

ภูมิ (Secondary Data) จากแหลงขอมูลทั้ง 3 แหลง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือสรางกลยุทธ 

ลูกคาสัมพันธ ดังนี้ 

 

1.  ขอมูลธุรกิจของราน Erb Boutique 

     โดยทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผูดูแลในสวนกลยุทธทาง

การตลาดและการประชาสัมพันธของราน Erb Boutique คือ คุณสุวพร ศรีสุรางคกุล เพ่ือใหทราบถึง

ภาพรวมของธุรกิจ สถานการณปจจุบัน ลูกคากลุมเปาหมาย กลยุทธทางการตลาดที่ใชและคูแขงของ 

Erb Boutique ซึ่งคําถามสําหรับผูดูแลในสวนกลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธของราน 

Erb Boutique โดยมีคําถามรวม 23 ขอ ดังนี้  

   

1. ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งราน Erb Boutique 

2. กลุมลูกค าเปาหมายของรานเปนใคร และมีพฤติกรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิต 

แบบไหน 

3. คูแขงของราน Erb Boutique ทั้งทางตรงและทางออมมีใครบาง 

4. จุดเดนและจุดดอยของราน Erb Boutique และของคูแขงคืออะไร 

5. ในอนาคตราน Erb Boutique มีแผนที่จะขยายสาขาอื่นๆ อีกตอไปหรือไม 

เพราะเหตุใด 

 6. รายละเอียดขั้นตอน วิธีการในการใหบริการลูกคาของราน Erb Boutique ใน

สวนของบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber เปนอยางไร  

 

  

   ส
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  7. ทางรานเคยมีปญหาในการใหบริการในสวน Erb Bespoke Fleurfume Bar 

หากสงมอบนํ้าหอมไดชากวากําหนดเวลาที่ใหไวกับลูกคา มีวิธีการแกไขหรือชดเชยใหลูกคาอยางไร 

และในสวนของ Erb Spa Chamber หากมีความผิดพลาดในการใหบริการน้ัน มีวิธีการแกไขหรือ 

ชดเชยใหลูกคาอยางไร 

  8. คิดวาลูกคามองวาราน  Erb Boutique  วามีภาพลักษณเปนอยางไร   และ      

ภาพลักษณน้ันสงผลอยางไรตอตัวลูกคา 

  9. ลูกคามีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดจากแบรนดคือ 

อะไร 

10. ความประทับใจแรกที่คิดวาลูกคาจะไดรับจากราน Erb Boutique คืออะไร 

11. คิดวาความรูสึกของลูกคาที่มีตอราน Erb Boutique ทั้งกอนซ้ือ/ใชบริการ 

ระหวางซ้ือ/ใชบริการ หลังซ้ือ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร 

12. คิดวาบุคคลใดมีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือสินคาหรือใชบริการของลูกคามาก

ที่สุด 

13. ทานคิดวาบริการใดของราน Erb Boutique ที่ทําใหรูสึกโดดเดนกวารานอื่น คือ

อะไร 

14. คิดวาอะไรบาง ที่นาจะทําใหลูกคามาใชบริการที่ราน Erb Boutique  

15. Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber มีผลตอการเขามา 

ใชบริการราน Erb Boutique หรือไม มากนอยเพียงใด และเพราะเหตุใด 

16. Erb Boutique มีกลยุทธทางการตลาดอยางไรบาง รวมถึงมีชองทางในการ 

สื่อสารไปยังลูกคาหรือพูดคุยกับลูกคาทางใดบาง มีชองทางใดบางที่เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง และ

เมื่อลูกคาแสดงความไมพอใจหรือมีการรองเรียนปญหาทางรานมีการแกไขปญหาอยางไร  

  17. ปจจุบันราน มีลูกคาจํานวนมากนอยเพียงใด และคิดวามีการกลับมาซื้อซ้ํา 

หรือไม มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 

  18. ทางราน Erb Boutique มีการเก็บขอมูลลูกคาและพฤติกรรมการใชบริการของ

ลูกคาหรือ ไมอยางไร วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลของลูกคา คืออะไร และนําขอมูลเหลาน้ันไปใช

ประโยชนอยางไรบาง 

  19. วัตถุประสงคของการทําบัตรสมาชิก Erb Club คืออะไรและมีเง่ือนไขอยางไร 

           20. ปจจุบัน Erb Club มีจํานวนสมาชิกมากนอยเพียงใด และคิดวาลูกคาที่เปน 

สมาชิก Erb Club มาใชบริการราน Erb Boutique มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด  

  21. สําหรับสมาชิก Erb Club มีโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ ใหกับลูกคาอยางไร 

และสําหรับราน Erb Boutique มีโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ อยางไร แตกตางหรือไม 

   ส
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22. สําหรับสมาชิก Erb Club ที่ผานมามีกลยุทธใดที่ทําออกมาแลวประสบความ 

สําเร็จบาง และกลยุทธใดไมประสบความสําเร็จบาง 

  23. จุดใดของ Erb Boutique ที่คิดวายังไมนาพอใจอยากพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและใหบริการลูกคาไดดีขึ้น และคิดวาอยากจะปรับปรุงอยางไร 

 

คําถามทั้ง 23 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 5 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 - 5 เพ่ือ

ทราบถึงภาพรวมของ Erb Boutique ในเชิงธุรกิจ 2) คําถามขอที่ 6 - 7 เพื่อทราบขั้นตอนการให 

บริการลูกคาและปญหาในการใหบริการของ ราน Erb Boutique ในสวนของบริการ Erb Bespoke 

Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber 3) คําถามขอที่ 8 – 15 เพ่ือทราบถึง Insight ของลูกคา

ผานมุมมองของราน Erb Boutique 4) คําถามขอที่ 16 – 22 เพ่ือทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของ

ธุรกิจ Erb Boutique ที่ใชอยูในปจจุบัน และ 5) คําถามขอที่ 23 เพ่ือทราบจุดที่ Erb Boutique 

มองวามีปญหาและตองการปรับปรุงใหดีขึ้น 

          

2. ขอมูลลูกคาราน Erb Boutique 

    โดยทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ลูกคาของราน Erb 

Boutique เพ่ือทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจใชบริการที่ราน Erb Boutique รวมทั้งความตองการ 

และขอเสนอแนะของลูกคา โดย แบงออกเปน 3 กลุม คือ ลูกคาสมาชิก Erb Club ไมเคยใชบริการ

ราน Erb Boutique, ลูกคาสมาชิก Erb Club เคยใชบริการราน Erb Boutique และ ลูกคาที่ไมใช

สมาชิก Erb Club แตเคยใชบริการราน Erb Boutique โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

2.1 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique จํานวน 8 ทาน 

โดยผูศึกษาไดทําการคัดเลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณและสอบถามประวัติการใชบริการ

เบื้องตน ดังน้ี  

 คุณจารุภัทร    กวีนันทวงศ อายุ 33 ป 

     คุณสุนิตรา      บุญเกิด  อายุ 37 ป 

     คุณนฤชล       ไวกสิกรรม อายุ 24 ป 

     คุณแพรว            อายุ 24 ป 

คุณกิตติมา      ออนนอม อายุ 35 ป 

คุณพรประภา   ต.ศิริวัฒนา อายุ 50 ป 

คุณเปรมจิตร    ประภาสวัต อายุ 40 ป 

คุณศุภิกา        พุทธาประทีป อายุ 32 ป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําถามสําหรับลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique มีทั้งหมด 

21 ขอ ดังนี้ 

1.  รูจักแบรนด Erb ไดอยางไร  

2.  ตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนด Erb เพราะอะไร ซ้ือบอยแคไหน 

3.  รูจักการสมัครสมาชิก Erb Club ไดอยางไร และเพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจ

สมัครสมาชิก 

4.  จากการที่ทานเปนสมาชิก Erb Club ที่ผานมา ทานทราบสิทธิพิเศษ สําหรับ

สมาชิก Erb Club ของรานหรือไม 

5.  ทานไดเปนสมาชิกผลิตภัณฑโฮมสปาแบรนดอ่ืนหรือไม แบรนดอะไร และ เพราะ

เหตุใด ทานถึงตัดสินใจสมัครสมาชิกแบรนดน้ัน 

6.  ทานมองวาแบรนด  Erb  มีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณน้ันสงผล

อยางไรตอตัวทาน 

7.  ทานมีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่ทานคาดหวังวาจะไดรับจากแบรนด คือ

อะไร 

8. ความประทับใจแรกที่ทานคิดวาจะไดจากแบรนด Erb คืออะไร 

  9. ความรูสึกของทานที่มีตอแบรนด Erb ทั้งกอนซื้อ ระหวางซ้ือ และหลังซื้อ มี

ความรูสึกเหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินคาของทานมาก

ที่สุด 

         10. ทานเคยใชสิทธิในโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ หรือไม ถาเคย ใชสิทธิพิเศษ 

อะไร และอยากไดสิทธิพิเศษอะไรเพ่ิมเติมหรืออยากใหมีการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ เปนอยางไร 

         11. ทานพอใจกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ ที่ทาง Erb มอบใหกับสมาชิก หรือไม 

อยางไร ถาไม อยากใหมีการปรับปรุงอยางไร  

         12. ในการที่ทานเปนสมาชิก Erb Club มีสวนทําใหทานกลับมาซื้อซ้ําหรือไม มาก

นอย เพียงใด 

13. ทานรูจักราน Erb Boutique หรือไม (ถารูจัก ถามตอขอ 2)  

 14. รูจักราน Erb Boutique ไดอยางไร  

15. เพราะเหตุใด ทานจึงไมตัดสินใจไปใชบริการราน Erb Boutique 

16. แบรนด Erb มีการเปดหนารานเปนของตัวเอง ตั้งอยูที่โครงการ The Grass 

Thonglor12 โดยมีใหบริการในการผสมน้ําหอมและบริการสปาสวนตัว อีกทั้งยังมีการจําหนาย 

ผลิตภัณฑ โดยมีการจัดตกแตงรานตามแบบสไตลของ Erb ทานสนใจที่จะไปใชบริการ หรือไม เพราะ

เหตุใด 

   ส
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17. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก

ทานเคย ใชบริการรานอ่ืน เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานน้ัน 

18. อะไรที่นาจะเปนสิ่งที่ทําใหทานหันมาใชบริการราน Erb Boutique 

19. ทานเคยติดตอกับทางแบรนด Erb ผานทางชองทางใดบาง รูสึกอยางไร ชอบ

หรือไม เพราะเหตุใด 

20. ในชีวิตประจําวัน ทานรับสื่อจากชองทางใดบาง 

21. ทานสะดวกที่จะรับขอมูลขาวสารจากแบรนด Erb ผานทางชองทางไหน 

 

สําหรับคําถามทั้ง 21 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 5 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 – 5 

เพ่ือทราบชองทางการรับรู และปจจัยในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ 2) คําถามขอที่ 6 – 9 เพ่ือ

ทราบถึง Insight ของลูกคาที่มีตอแบรนด Erb 3) คําถามขอที่ 10 – 12 เพื่อทราบถึงความพอใจหรือ 

ไมพึงพอใจ และความตองการของลูกคาในการเปนสมาชิก Erb Club 4) คําถามขอที่ 13 – 18 เพ่ือ

ทราบถึงการรับรู และ Insight เกี่ยวกับราน Erb Boutique และ 5) คําถามขอที่ 19 – 21 เพ่ือทราบ

ถึงพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา 

 

 2.2 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2 คร้ัง 

จํานวน 8 ทาน โดยผูศึกษาไดทําการคัดเลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณและสอบถามประวัติ

การใชบริการเบื้องตน ดังน้ี 

คุณกานตตา      สิทธิกรรม          อายุ 20 ป 

       คุณเหมือนฝน     มนูญผล       อายุ 26 ป 

       คุณเสริมผล      ธรรมวาทะเสรี     อายุ 24 ป 

คุณกมลนาถ      องควรรณดี       อายุ 22 ป 

คุณศิริกุล      ศิลาเจริญธนกิจ   อายุ 25 ป 

คุณธันปพัชร      อมรชัย       อายุ 32 ป 

คุณปติมา      นันทวงศ       อายุ 29 ป 

คุณเหมือนขวัญ  อนันต              อายุ 34 ป 

      คําถามสําหรับลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยใชบริการราน Erb Boutique มีทั้งหมด 

24 ขอ ดังนี้ 

1.  ทําไมทานจึงตัดสินใจสมัครสมาชิก Erb Club เพราะเหตุใด 

2.  ทานทราบสิทธิพิเศษตางๆ ที่ทาง Erb มอบใหสําหรับสมาชิก Erb Club หรือไม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

25 
 

3.  ทานเคยใชสิทธิ ในโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆหรือไม ถาเคย ใชสิทธิในสิทธิ

พิเศษอะไร  และอยากไดสิทธิพิเศษอะไรเพ่ิมเติม หรืออยากใหมีการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษเปน 

อยางไร 

4.  ทานพอใจกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ ที่ทาง Erb มอบใหกับสมาชิก หรือไม 

อยางไร  ถาไม อยากใหมีการปรับปรุงอยางไร  

5. ทานรูจักราน Erb Boutique ไดอยางไร 

6. ทําไมถึงตัดสินใจมาซ้ือสินคาหรือใชบริการที่ราน Erb Boutique  

7. ทานมองวาราน  Erb Boutique วามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณ น้ัน

สงผลอยางไรตอตัวทาน 

8. ทานมีความรูสึกอยางไรกับราน Erb Boutique สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดจาก

ราน คืออะไร 

9. ความประทับใจแรกที่ไดจากราน Erb Boutique คืออะไร                 

10. ความรูสึกของทานที่มีตอราน   Erb Boutique  ทั้งกอนซ้ือ /ใชบริการ ระหวาง

ซ้ือ/ใชบริการ และหลังซื้อ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือไม อยางไร         

11. บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินคาของทานมากที่สุด     

12. บริการใดของราน Erb Boutique ที่ทานรูสึกวาโดดเดนกวารานอ่ืน คืออะไร  

13. อะไรบาง ที่นาจะทําใหทานกลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique อีกคร้ัง หรือ

ถี่มากขึ้น 

  14. บรรยากาศของรานและระยะเวลาในการผสมนํ้าหอมมีผลตอการตัดสินใจ เลือก

ซ้ือสินคา หรือใชบริการจากทางรานหรือไม  อยางไร             

  15. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากทางรานหรือไม อยางไร ถาไม ควรมีการ

ปรับปรุงการใหบริการอยางไร         

           16. ตองการใหทางรานปรับปรุงในสวนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม อยางไร  เพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของทานไดมากยิ่งขึ้น 

17. ปกติทานซ้ือสินคา/ใชบริการจากราน Erb Boutique เพ่ือใชเองหรือใหผูอ่ืน 

18. ปจจัยดานเวลา ในชองเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

หรือใชบริการราน Erb Boutique หรือไม 

19. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก

ทานเคยใชบริการรานอ่ืน เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานน้ัน 

20. เม่ือเทียบกับรานอื่น ดานคุณภาพและราคา ทานคิดวาคุมคาและเหมาะสม 

หรือไม อยางไร 
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21. ทานเคยแนะนําใหบุคคลอื่น มาใชบริการที่ราน Erb Boutique หรือไม เพราะ

เหตุใด 

22. ทานเคยติดตอกับทางแบรนด Erb หรือราน Erb Boutique ทางชองทางใด 

บาง รูสึกอยางไร ชอบหรือไม เพราะเหตุใด 

23. ในชีวิตประจําวัน ทานรับสื่อจากชองทางใดบาง 

24. ทานสะดวกที่จะรับขอมูลขาวสารจากแบรนดErb หรือราน Erb Boutique ผาน

ทางชองทางไหน 

สําหรับคําถามทั้ง 24 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 6 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 – 4 

เพ่ือทราบปจจัยการตัดสินใจเปนสมาชิก Erb Club และความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในสิทธิพิเศษ

ตางๆ สําหรับสมาชิก Erb Club 2) คําถามขอที่ 5 – 6 เพ่ือทราบถึงชองทางการรับรู และปจจัยใน

การตัดสินใจซ้ือ หรือใช บริการราน Erb Boutique 3) คําถามขอที่ 7 – 13 เพ่ือทราบถึง Insight 

ของลูกคาเก่ียวกับราน Erb Boutique 4) คําถามขอที่ 14 – 16 เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจหรือไมพึง

พอใจ และความตองการเพ่ิมเติมของลูกคา 5) คําถามขอที่ 17 – 21 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อ

การใชของลูกคา และ 6) คําถามขอที่ 22 – 24 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา 

 

2.3 ลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2 

คร้ัง จํานวน 8 ทาน โดยผูศึกษาไดทําการคัดเลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณและสอบถาม

ประวัติการใชบริการเบื้องตน ดังน้ี 

คุณกุลวัฒน    โลหะจรูญ        อายุ 26 ป 

       คุณวณิชชา     บุญสนาน     อายุ 27 ป 

       คุณชนรรคพร   เมฆมหรรณพ     อายุ 20 ป 

       คุณจตุรดา    ธนะโสภณ ม็อค   อายุ 31 ป 

       คุณสุกันยา    อมรประภาธีรกุล  อายุ 36 ป 

       คุณขวัญชนก   นวลออน           อายุ 28 ป 

       คุณภวิษยพร    ฟูพันธอนันต     อายุ 23 ป 

       คุณตะวัน    กระตายทอง       อายุ 25 ป 

คําถามสําหรับลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยใชบริการราน Erb Boutique มีทั้งหมด 22 

ขอ ดังนี้ 

1. ทานรูจักราน Erb Boutique ไดอยางไร 
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2. ทําไมถึงตัดสินใจมาซ้ือสินคาหรือใชบริการที่ราน Erb Boutique 

3. ทานมองวาราน  Erb Boutique วามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณน้ัน

สงผลอยางไรตอตัวทาน 

4. ทานมีความรูสึกอยางไร กับราน Erb Boutique สิ่งที่ทานคาดหวังวาจะ 

ไดจากราน คืออะไร 

5. ความประทับใจแรกที่ไดจากราน Erb Boutique คืออะไร 

6. ความรูสึกของทานที่มีตอราน  Erb Boutique ทั้งกอนซ้ือ/ใชบริการ ระหวางซ้ือ/

ใชบริการ และหลังซ้ือ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือไม อยางไร 

7. บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซ้ือสินคาของทานมากที่สุด 

8. บริการใดของราน Erb Boutique ที่ทานรูสึกวาโดดเดนกวารานอ่ืน เพราะอะไร  

9. อะไรบาง ที่นาจะทําใหทานกลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique อีกคร้ัง หรือถี่

มากขึ้น 

10. บรรยากาศของรานและระยะเวลาในการผสมนํ้าหอมมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคา หรือใชบริการจากทางรานหรือไม อยางไร       

                    11. ทานรูสึกพอใจในการใหบริการจากทางรานหรือไม อยางไร ถาไม ควรมีการ

ปรับปรุงการใหบริการอยางไร         

12. ตองการใหทางรานปรับปรุงในสวนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม อยางไร  เพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของทานไดมากยิ่งขึ้น 

13. ปกติทานซ้ือสินคา/ใชบริการจากราน Erb Boutique เพ่ือใชเองหรือใหผูอ่ืน 

14. ปจจัยดานเวลา ในชองเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ สินคา                              

หรือใชบริการราน Erb Boutique หรือไม        

15. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก

ทานเคยใชบริการรานอ่ืน เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานน้ัน    

16. เม่ือเทียบกับรานอื่น ดานคุณภาพและราคา ทานคิดวาคุมคาและเหมาะสม 

หรือไม อยางไร 

17. ทานเคยแนะนําใหบุคคลอื่น มาใชบริการที่ราน Erb Boutique หรือไม เพราะ

เหตุใด   

18. ทานเคยติดตอกับทางแบรนด Erb หรือราน Erb Boutique ทางชองทางใด 

บาง รูสึกอยางไร ชอบหรือไม เพราะเหตุใด        

19. ในชีวิตประจําวัน ทานรับสื่อจากชองทางใดบาง                          

20. ทานสะดวกที่จะรับขอมูลขาวสารจากแบรนด Erb หรือราน Erb Boutique 

   ส
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ผานทาง ชองทางไหน 

 21. ทานทราบวาทางรานมีระบบการสมัครสมาชิก Erb Club หรือไม   

22. อะไรที่นาจะทําใหทานสมัครสมาชิก Erb Club ถามีการนําเสนอสิทธิพิเศษ 

ตางๆ สําหรับสมาชิกใหกับทาน ทานจะสนใจสมัครสมาชิก Erb Club หรือไม และสิทธิพิเศษอะไรที่

ทานตองการไดรับมากที่สุด 

 

สําหรับคําถามทั้ง 22 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 6 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 – 2 

เพ่ือทราบถึงชองทางการรับรู และปจจัยในการตัดสินใจซ้ือหรือใช บริการราน Erb Boutique        

2) คําถามขอที่ 3 – 9 เพ่ือทราบถึง Insight ของลูกคาเกี่ยวกับราน Erb Boutique 3) คําถามขอที่ 

10 – 12 เพื่อทราบถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการเพ่ิมเติมของลูกคา 4) คําถาม

ขอที่ 13 – 17 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือการใชของลูกคา 5) คําถามขอที่ 18 – 20 เพ่ือทราบถึง

พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา และ 6) คําถามขอที่ 21 – 22 เพ่ือทราบถึงการรับรูเก่ียวกับบัตร

สมาชิก Erb Club ปจจัยการตัดสินใจสมัครสมาชิก และความตองการของลูกคา 

 

      3. ธุรกิจคูแขง                                                          

           โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยขอมูลทุติยภูมิทั้งหมด สืบคนจากทาง

อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณ และนิตยสารตางๆ ดวยการศึกษาขอมูลธุรกิจ

คูแขงทั้ง 2 ราน คือ HARNN และ THANN เก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธและกลยุทธทาง

การตลาด เพ่ือทราบถึงจุดเดน จุดดอยของคูแขง ซ่ึงอาจจะสามารถนํามาปรับใชกับการสรางกลยุทธ

ลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique 
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 บทที่ 4 

อภิปรายผล และกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ 

 

ในการศึกษาเร่ืองการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique ผูศึกษาไดใช

ขอมูล จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขง ศึกษาขอมูลจาก

แหลงขอมูลทั้ง 3 แหลง 1) ขอมูลธุรกิจราน Erb Boutique 2) ขอมูลลูกคาของราน Erb Boutique 

3) ขอมูลธุรกิจของคูแขง แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพ่ือวางแผนกลยุทธลูกคาสมัพันธ โดยจะ

นําเสนอผลการศึกษาขอมูลทั้ง 3 แหลง ดังตอไปน้ี 

 

1.  ขอมูลธุรกิจของราน Erb Boutique 

 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คุณสุวพร ศรีสุรางคกุล ผูดูแล

ในสวนกลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธของราน Erb Boutique โดยมีผลสรุปการ

สัมภาษณ ดังน้ี 

 

1.1 ขอมูลภาพรวมของ Erb Boutique ในเชิงธุรกิจ 

    1.1.1 ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งราน Erb Boutique 

           แบรนด Erb จัดตั้งมากวา 13 ป โดยราน Erb Boutique จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสราง

ความพิเศษใหกับลูกคา และทําใหลูกคารูสึกวาที่น้ีเปนสถานที่สุดพิเศษ สําหรับลูกคา Erb และเหตุผล

ที่มาเปดที่ทองหลอ เพราะตองการสรางใหราน Erb Boutique เปน Flagship Store แหงแรกของ 

Erb เพราะตามหางสรรพสินคา จะเห็นวามีแคเปนเคานเตอร ซึ่งนอกจากนั้นที่ราน Erb Boutique ยัง

มีความพิเศษ คือทําใหลูกคาไดรูสึกตื่นเตน เหมือนเปนเซอรไพรสใหกับลูกคาโดยการมี Erb Bespoke 

Fleurfume Bar นอกจากน้ันยังมี Spa Chamber คือ สปา Treatment ที่ใชสูตรพิเศษสําหรับการ

บริการลูกคา โดยจะมีผลิตภัณฑ Erb ที่ใชในการบริการสปา และมีสวนผสมพิเศษที่ใชเฉพาะใน

บริการสปานี้  

    1.1.2 กลุมลูกคาเปาหมายของรานเปนใคร และมีพฤติกรรมหรือไลฟสไตลแบบไหน      

           ลูกคากลุมเปาหมายของ Erb เปลี่ยนไปจากเดิม เน่ืองจากลูกคาผลิตภัณฑ Erb 

ที่เปดมา 13 ป ลูกคา ที่ติดตามแบรนดมาตั้งแตชวงแรกๆ จากอายุ 25 - 30 ขยายเปน 40 - 50 ป 

ฉะน้ันจะ มีกลุมลูกคาตั้งแตกอนที่เราจะ Re Branding ก็จะมองวาแบรนด Erb ดูโบราณของคนแก 

เม่ือมี Bespoke Fleurfume Bar ขึ้นมา เราไดกลุมลูกคาใหมเขามาเพิ่มขึ้น ซ่ึงหลักๆ มีตั้งแตวัยรุน 
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หรือวาเปนลูกคาเกามีลูก ก็พาลูกมาใหใชดวย คุณแมก็จะแนะนําใหใชผลิตภัณฑ Erb 

        แตที่ตั้งกลุมเปาหมายไวในตอนแรกคือ ชวง 25 – 40 ป มองวาเปนผูหญิง 

First Jobber เพ่ิงทํางาน ไลฟสไตลของลูกคาจะหลากหลาย แตที่หลักๆ ก็คือ รูวาตัวเองชอบอะไร 

ชอบพวกเคร่ืองหอม ความร่ืนรมณ เปนคนทันสมัย และก็คอยอัพเดทขาวสารตลอดเวลา ถามีอะไร

ใหมก็ตองไป หรือมีรานอาหารตกแตงอยางมีเอกลักษณเปดใหมก็ตองไป ก็จะเปนลูกคากลุมนี้หลักๆ 

สําหรับราน Erb Boutique 

 1.1.3 คูแขงของราน Erb Boutiqueทั้งทางตรงและทางออมมีใครบาง 

                  สําหรับ Bespoke Fleurfume Bar เราก็ยังไมมีคูแขงที่ทําเหมือนเรา ถาลกูคา

ที่เขามา เยอะๆ สวนใหญก็จะถามวา เหมือน Jo Malone หรือเปลา เพราะ Jo Malone ก็จะผสม

กลิ่นของตัวเองได แตของเราดีกวาตรงที่วา ลูกคาสามารถบอกไดวาอยากจะเอากลิ่นนี้ แรงกวากลิ่นน้ี 

แลวคือลูกคาไมตองมานั่งเสียเวลาฉีดแบบสองกลิ่น เพราะ Jo Malone จะตองซ้ือ 2 กลิ่น 3 กลิ่น 

และมาฉีดเอง ฉะนั้นในการฉีดแตละคร้ังกลิ่นจะไมคงที่เหมือนกับตอนเทส แตวาของเราผสมแลว ปรุง

เองเรียบรอยแลว  ถาเปนพวก HARNN, THANN ก็มีนํ้าหอมออกมาเหมือนกัน แตเปนพวกแบบลาย

เดียว collection เดียวจบ ไมสามารถผสมได ถาเทียบกับเร่ือง Skincare ก็มีกลุมคูแขง แตถาสําหรับ 

Bespoke Fleurfume Bar ก็อาจจะตองเทียบกับพวกเคาทเตอรแบรนดน้ําหอม สําหรับแบรนด 

HARNN และ THANN ที่มีสปาเหมือนกัน ก็ถือวาเปนคูแขงตรง Spa Chamber  

           1.1.4 จุดเดนและจุดดอยของราน Erb Boutique 

                  จุดเดนก็ชัดตรงที่เปนที่แรกที่เดียว ที่มีผสมนํ้าหอม และลูกคายังสามารถเลอืก

ขวด เลือกใสขอความ เหมือนเปนรายละเอียดเล็กๆ ที่เราดึงเขามา เพ่ืออยากใหลูกคาไดมีสวนรวมใน

การ Customize ไดเองในทุกๆ รูปแบบ  

                  จุดดอย ก็คงเปนเร่ืองสถานที่ ที่ลูกคาเขาถึงยาก แตก็มีการวางแผนที่จะขยาย

สาขา  

 1.1.5 แผนการขยายสาขาอ่ืนๆ ในอนาคตของราน Erb Boutique 

                  Erb Bespoke Fleurfume Bar ไดรับเสียงตอบรับจากลูกคาเยอะมาก แต

ลูกคาก็จะ ติดปญหาเร่ืองสถานที่ การเดินทางไมสะดวก นอกจากคนที่ชอบจริงๆ ถึงจะตั้งใจมาที่ราน 

ฉะน้ันเรา จึงอยากขยาย และดวยผลตอบรับจากลูกคา ไดมีการวางแผนที่จะขยายสาขาเร็วๆ น้ี  
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1.2 ขอมูลขั้นตอนการใหบริการลูกคาและปญหาในการใหบริการของราน Erb 

Boutique 

 1.2.1 รายละเอียดขั้นตอนในการใหบริการลูกคาของราน Erb Boutique ในสวน

ของ บริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber  

                  ในสวนของ Erb Bespoke Fleurfume Bar ลูกคาสามารถเขามารับบริการที่

รานไดทันที แตสําหรับ Spa Chamber ลูกคาตองโทรมาจองลวงหนา สําหรับบริการ Erb Bespoke 

Fleurfume Bar จะมีที่ปรึกษาดานนํ้าหอมคอยใหคําแนะนําลูกคาอยูตลอด วาเรามีกลิ่นตาม 

Category  และ เม่ือลูกคาเลือกกลิ่นหลักไดแลว ก็จะเปนชวงสนุกแลว ก็คือจะสามารถผสมกับ 

Topping ที่เปน Essential Oils หรือจะผสมกับกลิ่นหลักดวยกัน กอนอื่นก็คือ เลือกกลิ่นหลักไวกอน 

ที่มีความเปนเรามากที่สุด จากน้ันแตงเติมกลิ่น ซึ่งเหมือนแบบจุดเดนของการเพ่ิม Topping  พอผสม

มาเปนกลิ่นน้ันแลว จะเปนบุคลิกของลูกคาแตละคน ซึ่งผูหญิงหรือผูชาย ไมไดมีแคบุคลิกเดียว แตละ

คนก็จะมีความซับซอนซอนเรนอยูในนั้น ซึ่งนํ้าหอมก็สามารถเผยถึงบุคลิกของคนที่หลากหลายได โดย

ลูกคาจะตองรอใหน้ําหอมกลิ่นที่เลือกผสมเขากันเปนเวลา 3 วัน 

 1.2.2 ปญหาในการใหบริการสวนตางๆ  

                    ในสวนของบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar สวนใหญก็จะเปนเร่ืองตอง

รอการผสมน้ําหอมใหเขากัน 3 วัน ลูกคาบางทานไมทราบวาตองรอ 3 วัน บางคนก็มาทําใหเพื่อนเปน

ของขวัญ อยากจะไดน้ําหอมภายใน 1-2 วัน ก็จะเปนปญหาเหมือนกัน คือ ลูกคาก็ยังตองรอสินคา

กอน ปญหาที่พบสวนใหญ ก็คือวา ลูกคาไมมารับ ทิ้งนํ้าหอมไวที่รานเปนเวลานาน และในสวนของ 

Spa Chamber เร่ืองของตารางเวลานัด ความตองการลูกคามีมากกวาจํานวนหองที่รานรองรับไวให 

ซ่ึงทางรานก็มีแผนที่จะเพิ่มจํานวนหองใหมากขึ้น 

 

1.3 ขอมูล Insight ของลูกคาผานมุมมองของราน Erb Boutique 

 1.3.1 ภาพลักษณของราน Erb Boutique 

                 ทางรานมองภาพลักษณวา Erb Boutique เปนสถานที่สุดพิเศษ และอยากให

ลูกคามีความสุขทุกคร้ังที่ไดเขามา ไมซ้ือแตก็ไดรับความรูสึกดี รูสึกร่ืนรมณกับรานเราเหมือนไดมาเปด

ประสบการณใหมกับเรา ในการผสมนํ้าหอมหรือสปา จากผลตอบรับของลูกคาที่ผานมาลูกคาทุกคนก็

จะตื่นเตนที่ไดผสมเอง พอเวลาที่ผสม 2–3 กลิ่น ก็จะยิ่งใหบุคลิกที่ออกที่ไดออกมาตางไปเลย ยิ่งมา

กับเพ่ือนดวยแลวจะยิ่งสนุก  

         ภาพลักษณเหมือนเปนสิ่งสําคัญขององคกรอยูแลว เหมือนวิถีการดําเนินชีวิต

เปลี่ยนไป ยิ่งตอนนี้ภาพลักษณของแบรนดตอบโจทยวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคามากเทาไร เขาก็ยิ่ง
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รูสึกมีความสุขทุกคร้ังที่ไดใช ทุกคร้ังที่จับผลิตภัณฑ หรือแคเห็นมันตั้งอยูก็รูสึกดีกับสินคา ไมใชแค

ของที่ใช แตเปนวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคา บงบอกความเปนตัวตนของผูใชไดดวย 

 1.3.2 ความรูสึกของลูกคาที่มีตอแบรนดและสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากแบรนด 

                  ลูกคาคอนขางจะมีความรูสึกที่ดีกับแบรนด เพราะจากผลตอบรับจากลูกคาที่

ผาน มา เราไดรับเสียงตอบรับคอนขางดี และลูกคาอาจจะคาดหวังสิ่งที่พิเศษ รูสึกไดรับอะไรใหมๆ 

จาก      แบรนด และการบริการที่ดีของพนักงาน ไมวาเขามาแลว จะซื้อหรือไมซ้ือ 

1.3.3 ความประทับใจแรกที่ลูกคาจะไดจากราน Erb Boutique 

                 การตกแตงรานในสวนของบารผสมน้ําหอมที่ลูกคาจะรูสึกตื่นเตน และ

บรรยากาศกลิ่นหอมภายในราน ที่ลูกคาจะรูสึกร่ืนรมยเมื่อไดเขามาภายในราน 

 1.3.4 ความรูสึกของลูกคาที่มีตอราน Erb Boutique ทั้งกอนซ้ือ/ใชบริการ ระหวาง 

ซ้ือ/ใชบริการ หลังซ้ือ/ใชบริการ   

                  ในแตละชวงลูกคานาจะมีความรูสึกที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปในทางที่ดี เพราะ

กอนเขามาที่รานจะรูสึกตื่นเตน อยากลอง แตเม่ือเขามาแลว จะรูสึกสนุกกับการไดผสมนํ้าหอม หรือ

ทดลองผลิตภัณฑตางๆ และเม่ือไดใชบริการไปแลว ก็คงรูสึกอยากกลับมา หรือลูกคาบางคน แคกลับ

เขามา ไดกลิ่นหอมภายในรานก็รูสึกร่ืนรมย 

 1.3.5 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจในการซ้ือสินคาหรือใชบริการของลูกคา  

                  ลูกคาที่มาใชบริการ ก็มาจากตัวลูกคาเองที่ไดทดลอง ซึ่งอาจจะไดรับรูขอมูล 

ขาวสาร มาแลว แตก็ไมไดหมายความวาเขาจะซ้ือหรือไมซื้อ   ในการตัดสินใจที่จะซื้อก็มาจากการได

ทดลอง แลวชอบ ขึ้นอยูกับตัวของลูกคาเองมากกวา เราอาจจะไดแคดึงใหเขามา แตวาการตัดสินใจก็

ตองเปนของลูกคาเอง และบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar มีสวนมากๆ ในการดึงดูดลูกคาให

เขามาใช บริการ เพราะเปนสิ่งที่แปลกใหม และเหมือนไดมาเปดประสบการณใหม แตบริการสปา 

ลูกคาจะยัง ไมคอยรูจักมาก ทางเราก็กําลังวางแผนโปรโมทบริการสปาใหมากขึ้น   ซึ่งอาจเปนเพราะ

ที่ทํามาตอนแรกตั้งใจที่จะใหพิเศษที่สุด เพราะวาจะมีลูกคาสปาบางกลุมที่เวลามานวด ก็จะไมอยาก

เปดใหใครรูวามานวด มาดูแลตัวเอง อยากใหเปนแบบเงียบๆ อารมณเหมือนอยูที่บานเปนที่ของเขา 

   1.3.6 บริการของราน Erb Boutique ที่ทําใหรูสึกโดดเดนกวารานอ่ืน 

                 บริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar เปนบริการที่โดดเดนกวารานอื่น 

เพราะราน Erb Boutique เปนที่แรกในประเทศไทยที่ใหบริการผสมนํ้าหอม ซ่ึงลูกคาที่เขามาใช 

บริการก็เพราะอยาก เปดประสบการณใหมๆ จากการไดผสมน้ําหอม 

1.4 ขอมูลกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ Erb Boutique 

 1.4.1 กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ Erb Boutique ที่ใชอยูในปจจุบัน  

                  ทาง Erb ไดมีการทําการสื่อสารทางการตลาดตามสื่อนิตยสาร สือ่โซเชยีลมีเดยี 
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และก็มีเร่ืองกิจกรรม ที่เราทํากับลูกคาที่เปนสมาชิก Erb Club กิจกรรมอยางนํ้าหอม เราก็จะเชิญ 

ลูกคาไดลองเขามาผสมนํ้าหอม เหมือนเปนกิจกรรมกลุมเล็กๆ โดยการโทรเชิญใหลูกคามารวม

กิจกรรม แลวในชวงหน่ึงที่เคยทําอยูที่ตามเคาทเตอร ในหางสรรพสินคา  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

กับลูกคา วา Erb ไดมีการเปด Flagship Store ที่ทองหลอ และมีแผนพับเก่ียวกับราน Erb 

Boutique สงใหลูกคาสมาชิก Erb Club เปน Direct Mail เพ่ือแจงขาวสารใหกับ ลูกคาทราบ ซ่ึง 

Direct Mail เราจะสงใหลูกคาประมาณปละ 4 คร้ัง ซ่ึง 4 คร้ัง ก็แลวแตวา ชวงนั้นมีอะไรที่จะให

ลูกคาทราบ หรืออยากจะใหลูกคาไดมีสวนรวมกับแบรนดมากขึ้น  

              ตั้งแตเปดรานมาสมาชิก Erb Club ที่มาใชราน Erb Boutique ก็มีเขามา

เหมือนกัน แตลูกคาใหมจะเยอะกวาลูกคาเกา ทางรานก็พยายามดึงใหเขามาทดลองผสมนํ้าหอม แตก็

เปนสวนนอย เพราะลูกคายังมี ทัศนคติกับเคาทเตอร หรือเปนเร่ืองสถานที่ก็มีแบบไมสะดวกที่จะเขา

มา แตก็จะมี แบบมาแถวน้ีเลยแวะมาที่ราน 

               ในเร่ืองการเก็บขอมูลลูกคา ทางรานมองวาเปนเร่ืองสําคัญ เพราะอยางนอยก็

ทําใหเรารูจักลูกคามากขึ้น วาลูกคาเราคือใคร รูวาความตองการเขาคืออะไร คืออยางเวลาที่ซื้อ

ผลิตภัณฑตัวน้ี เขาลอง ใชแตตัวน้ี การตลาดที่เราวางแผน ลูกคาอาจจะใชแตแฮนดครีม แตไมเคย ใช

เร่ืองผิวหนาเลย จึงเปนเหมือนชองทาง ที่เราก็อยากใหลูกคา ทดลองจากการแจก Sampling ให

ลูกคาไดลองสิ่งใหมๆ   

 1.4.2 วัตถุประสงคของการทําบัตรสมาชิก Erb Club 

                  เน่ืองจากอยากจะสื่อสารกับลูกคา และอยากรูจักกลุมลูกคาใหมากขึ้น 

วัตถุประสงคก็คือ อยากใหเกิดการซ้ือซ้ํา ทํายังไงใหลูกคากลับมาซ้ืออีก และก็ซื้อจํานวนมากขึ้น 

สมาชิก Erb Club ก็จะเปนตัวดึงลูกคา โดยการทําโปรโมชั่น สามารถทํากิจกรรมใหลูกคารูสึกพิเศษ

กับทางเรา ซึ่งจากฐานขอมูลลูกคา Erb Club มีเกือบ 20,000 คน 

         โดยมีเง่ือนไข คือ เม่ือลูกคาซ้ือสินคาครบ 3,500 ไดรับสิทธิเปนสมาชิก Erb 

Club ซึ่งสมาชิก Erb Club จะไดรับสวนลด 10% และสําหรับ VIP เม่ือซื้อสินคาครบ 20,000 บาท 

ไดรับสิทธิเปน สมาชิก VIP แตสมาชิก VIP จะไดรับสวนลด 15% และสําหรับสมาชิกในเดือนเกิดจะ

ไดรับสวนลด 25%   

                 และมี Club Privilege ใหกับลูกคาสมาชิก Erb Cub เพ่ือใหลูกคารูสึกพิเศษ

ในการเปน สมาชิก Erb Club โดยทุกๆ 3 เดือน จะมีการ Co-Promotion กับรานอาหาร 

Mugendai, Boyy café’ ซึ่งก็จะมีทั้งรานอาหาร รานทําเล็บ สปา ใหเลือกอยางหลากหลาย เพื่อตอบ

โจทยลูกคาเอิบ ในเร่ืองไลฟสไตลของลูกคา ใหรูสึกมีความสุขกับชีวิตทุกๆ วันไมใชวาจะตองมา

เฉพาะที่รานเอิบ เทานั้น คือเปนสมาชิกกับเราก็ยังไดสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ดวย  

                  ทางแบรนดเคยมีการสงจดหมายใหกับลูกคา โดยใหกรอกรายละเอียด และ
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สงขอมูลเกี่ยวกับราน Erb Boutique และสามารถนําหางบัตรมาใชเปนสวนลดได และก็จะมี Gift 

Voucher 500 บาท ใหมาใชไดเฉพาะที่ราน Erb Boutique เทาน้ัน เหมือนเปนการดึงใหสมาชิก Erb 

Club เขามาที่ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้น 

                 โปรโมชั่นที่ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมากคือ การสะสมสติ๊กเกอร 

เมื่อสะสมครบ 10 ดวง ก็จะไดรับ Gift Voucher 1,000 บาท ลูกคาสมาชิกก็จะชอบมาก ถึงแมวาจะ

ซ้ือไมบอย แตก็ซ้ือทีละจํานวนเยอะๆ เพ่ือที่จะไดสติ๊กเกอรครบ และ จะไดรับสวนลด   

       1.5 ขอมูลปญหาของราน Erb Boutique 

             1.5.1 จุดที่ Erb Boutique มองวามีปญหา และตองการปรับปรุงใหดีขึ้น 

                    ในวันธรรมดาลูกคาจะเขามาใชบริการที่รานนอยและเดินทางลําบาก ซึ่งก็จะ

กลับมาที่ปญหาเร่ืองสถานที่อีกจึงตองหากลยุทธที่จะทําใหลูกคาเขามาใชบริการ โดยจะทํายังไงให

นาสนใจ   

2. ขอมูลลูกคาของราน Erb Boutique  

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาความตองการและขอเสนอแนะของลูกคาราน Erb Boutique 

โดย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาทั้ง 3 กลุม เพ่ือทราบถึงปจจัยในการ

ตัดสินใจใชบริการที่ราน Erb Boutique รวมทั้งความตองการและขอเสนอแนะของลูกคา โดยมี

ขอสรุปของการศึกษา ดังน้ี 

 2.1 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique จํานวน 8 ทาน 

ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีดังนี้ 

          2.1.1 ชองทางการรับรู และปจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ 

         จากการวิจัยในเร่ืองการรับรู / ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ Erb 

พบวา ลูกคา กลุมน้ีเร่ิมรูจัก Erb จากการไดทดลองใชผลิตภัณฑของ Erb ตามสถานที่ตางๆ จนมี

การศึกษา หาขอมูลเก่ียวกับ Erb จนตัดสินใจซื้อ และใชผลิตภัณฑ Erb เปนประจํา พนักงานจึง

แนะนําใหสมัครสมาชิก Erb Club เพราะไดรับสวนลดในการซื้อแตละคร้ัง โดยลูกคากลุมน้ีสวนใหญ 

ไดรับแจงสิทธิพิเศษตางๆ ผานชองทาง SMS และ E-mail ซึ่งมีลูกคาบางทานไดรับเปนจดหมายหรือ 

Direct Mail  

          2.1.2 Insight ของลูกคาที่มีตอแบรนด Erb 

                 จากการวิจัยในเร่ืองภาพลักษณที่ลูกคามีตอแบรนด Erb พบวา ลูกคามีความ

คิดเห็นวา Erb เปนผลิตภัณฑของไทย ที่มีความหรูหรา แตกตาง และคงความเปนธรรมชาติ ไมมี
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สารเจือปน ซึ่งทําใหลูกคาพึงพอใจในเร่ืองคุณภาพของสินคาเปนอยางมาก และยังพึงพอใจในการ

ใหบริการของพนักงาน ในการใหบริการที่เปนกันเอง ใหคําแนะนําในเกี่ยวกับสินคาไดเปนอยางดี 

ตั้งแตสวนผสมไปจนถึงวิธีการใชสินคาอยางถูกวิธี ทําใหลูกคากลุมน้ีอยากกลับมาใชบริการอีก ซึ่งผูมี

อิทธิผลในการตัดสินใจซ้ือของลูกคากลุมน้ีคือ ตัวเอง แตในโอกาสตางๆ ก็ชอบที่จะซ้ือเปนของขวัญ 

ใหกับเพ่ือน ญาติผูใหญ เพราะสินคาก็มีการออกแบบบรรจุภัณฑไดสวยงาม สมควรที่จะใหเปน

ของขวัญ  

      2.1.3 ความพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการของลูกคาในการเปนสมาชิก 

Erb Club 

        จากการวิจัยในเร่ืองสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก Erb Club พบวา ลูกคาพึงพอใจ

กับ สิทธิพิเศษตางๆ ที่มอบใหกับสมาชิกอยูแลว แตถามีสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมพิเศษเพิม่เตมิจากเดมิ

มีความสนใจ และอยากใหมีการสงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปน Catalog / Brochure ใหตามบาน  

 2.1.4 การรับรู และ Insight เกี่ยวกับราน Erb Boutique 

                  จากการวิจัยในเร่ืองการรับรู / Insight เกี่ยวกับราน Erb Boutique พบวา 

ลูกคากลุมน้ี สวนใหญรูจักราน Erb Boutique จากทาง Facebook และ Instagram แตลูกคา

บางสวนไดรับการแจงขาวจากทางรานและพนักงานที่เคาทเตอรแนะนํา อีกทั้งยังไดรับสิทธิพิเศษ ใน

การใชบริการ ราน Erb Boutique แตลูกคากลุมน้ีไมไดไปใชบริการที่ราน Erb Boutique เพราะ ไม

สะดวกในการเดินทาง และลูกคากลุมน้ีก็ใชสินคา Erb เปนประจําซึ่งปกติ ลูกคาก็ซื้อตาม

หางสรรพสินคาที่สะดวกกวา 

                  2.1.5 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา 

                จากการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เม่ือลูกคาตองการ

ทราบขอมูล ตางๆ จะถามจากพนักงานของ Erb โดยตรง ซ่ึงลูกคากลุมน้ีก็มีการติดตามขาวสารบน 

Facebook Fanpage บางคร้ัง ในชีวิตประจําวันลูกคากลุมน้ีรับสื่อหลายชองทาง ไดแก สื่อโซเชียล

มีเดีย ( Facebook, Instagram และ Line ) อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น สะดวกจะรับขอมูลขาวสาร

จากทาง Erb ผานชองทาง E-mail, SMS และ Direct Mail สงใหตามบาน และมีขอเสนอเพิ่มเติมให

ทาง Erb มีการแจงขาวสาร สิทธิพิเศษสําหรับลูกคาผานทางหนา Fanpage Facebook 
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2.2 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2 คร้ัง 

จํานวน 8 ทาน ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 
 

  2.2.1 ปจจัยการตัดสินใจเปนสมาชิก Erb Club และความพึงพอใจหรือไมพึง พอใจ

ในสิทธืพิเศษตางๆ สําหรับสมาชิก Erb Club 

                    จากการวิจัยในเร่ืองปจจัยการตัดสินใจสมัครสมาชิก พบวา ลูกคาสมัครสมาชกิ 

Erb Club เพราะ เม่ือซ้ือผลิตภัณฑ Erb แลว เพ่ิมเงินอีกนิดหนอย ก็จะครบตามเงื่อนไขการสมัคร

สมาชิก Erb Club ที่กําหนด และลูกคารูสึกเชื่อม่ันวาผลิตภัณฑ Erb ชนิดอ่ืนๆ มีคุณภาพดี นาจะไดใช

ผลิตภัณฑ Erb เปนประจํา จึงสมัครสมาชิก  

                    จากการวิจัยในเร่ืองสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก Erb Club ลกูคากลุมน้ีทราบ

สิทธิพิเศษลด 10% หรือ 15% สําหรับสมาชิก และสิทธิพิเศษลด 25% ในชวงเดือนเกิดของสมาชิก

รองลงมาคือ กิจกรรมการสะสมแตม เม่ือซ้ือผลิตภัณฑ Erb ครบตามยอดซ้ือที่กําหนด มีลูกคาเพียงทาน

เดียว ที่ทราบ Privilege สวนลดรานอาหารตางๆ เพราะเห็นใน Facebook 

              2.2.2 ชองทางการรับรู และปจจัยในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการราน Erb 

Boutique 

                     จากการวิจัยในเร่ืองการรับรูเก่ียวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสมาชกิ 

Erb Club กลุมน้ี รูจักราน Erb Boutique จากสื่อ Instagram, การแนะนําของเพ่ือน และ Facebook   

                     จากการวิจัยในเร่ืองปยจัยการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการราน Erb Boutique 

พบวา ลูกคากลุมน้ีตัดสินใจไปใชบริการราน Erb Boutique เพราะ อยากลองใชบริการ Erb Bespoke 

Fleurfume Bar สามารถผสมนํ้าหอมไดตามกลิ่นที่ตัวเองชอบ เปนบริการที่คอนขางแปลกใหมมีที่น้ี 

เปนที่แรกในประเทศไทย 

2.2.3 Insight ของลูกคาเก่ียวกับราน Erb Boutique 

                  จากการวิจัยในเร่ืองภาพลักษณเก่ียวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสวน

ใหญมองวาราน Erb Boutique มีภาพลักษณที่ Exclusive, Special, Unique และ Contemporary 

ดวยคุณภาพของสินคาและการใหบริการของพนักงานที่ใหคําแนะนําอยางละเอียด เหมือนผูเชีย่วชาญ  

                  จากการวิจัยพบวา ลูกคาประทับใจกับบรรยากาศ การตกแตงรานที่สวยงาม 

สะดุดตาและกลิ่นหอมของรานเปนอยางมาก ซ่ึงผูมีอิทธิผลในการตัดสินใจซ้ือของลูกคากลุมน้ี อันดับ

แรกคือ ตัวเอง รองลงมา คือ เพ่ือน  

                   จากการวิจัยในเร่ืองบริการที่โดดเดนของราน Erb Boutique พบวา บริการที่

ลูกคารูสึกวาโดดเดนกวารานอื่น อันดับแรกคือ บริการผสมนํ้าหอม Erb Bespoke Fleurfume Bar 

และรองลงมาคือ บริการ Erb Spa Chamber ที่มีใหบริการเพียงหองเดียว และถามีสิทธิพิเศษ 
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สวนลดนอกเหนือจากที่มอบใหสมาชิกหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ก็อาจจะทําใหลูกคากลุมน้ี กลับมาใช

บริการบอยขึ้น 

2.2.4 ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการเพิ่มเติมของลูกคา 

   จากการวิจัยในเร่ืองบรรยากาศและระยะเวลาในการใหบริการ พบวา 

บรรยากาศของรานมีผลในการตัดสินใจซ้ือสินคา และลูกคากลุมนี้มีความคิดเห็นวาระยะเวลาในการ

รอผสมน้ําหอม 3 วันนั้น เปนระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกคารอได เพราะรูสึกวาเปนสิ่งที่ไดเลือกแลว

และสินคาที่ไดมาก็เปนที่นาพอใจ   

  จากการวิจัยในเร่ืองการใหบริการของพนักงาน พบวา ลูกคากลุมน้ีมีความพึง

พอใจในการบริการของพนักงาน ที่คอยใหคําแนะนํา เอาใจใสลูกคา ทําใหลูกคารูสึกเปนคนพิเศษ 

     2.2.5 พฤติกรรมการซ้ือการใชของลูกคา 

            จากการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือการใชของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญ

ซ้ือสินคา เพ่ือใชเองและซ้ือใหผูใหญหรือคนในครอบครัว มีโอกาสที่ลูกคากลุมนี้จะซ้ือสินคาในชวง

โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ปใหม และวันสําคัญอื่นๆ  

     2.2.6 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา 

            จากการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เม่ือลูกคาตองการ

ทราบขอมูลตางๆ จะถามพนักงานที่รานโดยตรงในชีวิตประจําวันลูกคากลุมนี้รับสื่อหลายชองทาง 

ไดแก สื่อโซเชียลมีเดีย ( Instagram และ Facebook ) สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางรานผาน

ทาง SMS, E-mail และลูกคาบางคนก็อยากให Erb มีการทํา Brochure หรือ Catalog สงใหตาม

บาน 

 

2.3 ลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2 

คร้ัง จํานวน 8 ทาน ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดังน้ี 

     2.3.1 ชองทางการรับรูและปจจัยในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ ราน Erb 

Boutique     

             จากการวิจัยในเร่ืองการรับรูและปจจัยการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการราน Erb 

Boutique พบวา ลูกคาสวนใหญรูจักราน Erb Boutique จากสื่ออันดับแรกคือ Instagram รองลงมา

คือ นิตยสารตางๆ ซึ่งลูกคากลุมนี้ตองการที่จะลองใชบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar ผสม

นํ้าหอมดวยตัวเอง จึงตัดสินใจมาใชบริการที่ราน Erb Boutique 
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2.3.2 Insight ของลูกคาเก่ียวกับราน Erb Boutique 

            จากการวิจัยในเร่ืองภาพลักษณเก่ียวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสวน

ใหญมองวา ราน Erb Boutique มีภาพลักษณ Contemporary, Unique และ Special  

                 จากการวิจัยพบวา ลูกคารูสึกประทับใจการตกแตงรานที่ดูเปนธรรมชาติ และ

การตกแตงบารผสมน้ําหอม ที่ตกแตงสวยงาม สะดุดตา เมื่อเขามาในรานรูสึกตื่นเตนวา นํ้าหอมที่ได

เลือกผสมน้ันจะไดกลิ่นออกมาถูกใจตามที่เลือกไวหรือไม ซ่ึงผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา

กลุมนี้คือ ตัวเอง เพ่ือน/คนรัก                                                    

                 จากการวิจัยในเร่ืองบริการที่โดดเดนของราน Erb Boutique พบวา บริการที่

ลูกคารูสึกวา โดดเดนกวารานอื่นคือ Erb Bespoke Fleurfume Bar ที่แปลกใหมไมเหมือนที่อื่น  

โดยบรรยากาศของรานก็มีสวนที่จะทําใหลูกคากลับมาใชบริการราน Erb Boutique บอยมากขึ้น  

           2.3.3 ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจและความตองการเพิ่มเติมของลูกคา 

             จากการวิจัยในเร่ืองบรรยากาศและระยะเวลาในการใหบริการ พบวา 

บรรยากาศของ รานทําใหลูกคารูสึกวา ผลิตภัณฑภายในรานนาซ้ือและลูกคากลุมน้ีมีความคิดเห็นวา 

ระยะเวลาในการรอผสมน้ําหอม ไมมีผลในการตัดสินใจ ซ้ือหรือใชบริการของลูกคากลุมน้ีเลย เพราะ

ลูกคาพึงพอใจในการใหบริการของทางรานเปนอยางมาก แตลูกคาบางทาน ก็รูสึกวา รอนานไป และ

อาจจะไมวางมารับเม่ือถึงกําหนด ทําใหไดรับสินคาชาไปอีก ลูกคาจึงใหมีการเสนอใหมีบริการจัดสง 

                               จากการวิจัยในเร่ืองการใหบริการของพนักงาน พบวา ลูกคาพอใจกับการ

ใหบริการของพนักงาน ที่เอาใจใสลูกคา และใหคําแนะนําเปนอยางดี ซ่ึงลูกคาบางทานรูสึกพอใจกบัการ

นําสมุนไพรไทยมาประยุกตใหทันสมัยนาใชมากขึ้น และลูกคาสวนใหญตองการใหมีการขยายขนาดของ

ราน จํานวนหองที่ใหบริการสปา และอยากใหมีการขยายสาขา เพ่ือที่จะไดสะดวกในการเดินทางเพ่ิม

มากขึ้น 

     2.3.4 พฤติกรรมการซ้ือการใชของลูกคา 

                           จากการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือการใชของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญ

ซ้ือสินคา เพ่ือใชเองและมีการซื้อใหผูอ่ืน ซ่ึงเปนผูอาวุโสหรือคนในครอบครัว เพื่อใหเปนของขวัญใน

โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ปใหม หรือวันสําคัญตางๆ 

2.3.5 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา                                                                  

            จากการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เม่ือลูกคาตองการ

ทราบขอมูลตางๆ ลูกคากลุมน้ีจะติดตอสอบถามจากพนักงานของรานโดยตรงในชีวิตประจําวัน ลูกคา

กลุมน้ีรับสื่อหลายชองทาง ไดแก สื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) และรับขอมูล

ขาวสารตางๆ ผานทาง E-mail และ SMS สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางรานผานทาง SMS และ 

E-mail  
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2.3.6 เพ่ือทราบถึงการรับรูเกี่ยวกับบัตรสมาชิก Erb Club ปจจัยการตัดสินใจสมัคร

สมาชิก และความตองการของลูกคา 

            จากการวิจัยในเร่ืองการรับรู / ปจจัยการตัดสินใจสมัครสมาชิก Erb Club 

พบวา ลูกคากลุมนี้สวนใหญ รูจักการสมัครสมาชิก Erb Club แตเน่ืองจากวาไมไดใชผลิตภัณฑ Erb 

เปนประจําจึงไมไดสมัครสมาชิก แตถามีการแจก Tester ทําใหไดลองใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ Erb จน

ใชผลิตภัณฑ Erb เปนประจําและมีสิทธิพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ ก็อาจจะทําใหอยากสมัครสมาชิก 

 

3. ขอมูลธุรกิจคูแขง 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขงของราน Erb Boutique จากการสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณจากนิตยสารตางๆ และสังเกตการณ 

(Observation) โดยจากการศึกษาขอมูลธุรกิจของทั้ง 2 ราน คือ HARNN และ THANN มีผลสรุป

การศึกษาขอมูลของทั้ง 2 ราน ดังน้ี  

3.1 หาญ (HARNN) บริษัท Harnn Products จํากัด ซ่ึงมีแบรนดผลิตภัณฑ Natural 

Home Spa ที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก พรอมขยายตลาดเพื่อตอบสนองความตองการในกลุม

ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑและแบรนดที่ตอยอดจาก Core Essence ของ

ความเปน Asian Heritage โดยมีสาขาในประเทศไทย ทั้งหมด 16 สาขา 

     กลยุทธการตลาดของ HARNN ใชกลยุทธที่หลากหลาย ดังนี้  

1. สื่อที่ใชในการสื่อสารมีหลากหลาย ดังน้ี 

    1.1) สื่อสิงพิมพ แบรนด HARNN ไดมกีารสื่อสารลงนิตยสารเปนจํานวนมาก 

และตอเน่ืองกันหลายฉบับ เชน นิตยสาร ELLE ,Nylon ,Marrie Claire ,Figaro และนิตยสารแฟชั่น

อีกมากมาย 

    1.2) สื่อสังคมออนไลน มีทัง้ Fanpage Facebook และ Instagram โดยมีการ

อัพเดทขอมูล ขาวสาร รวมไปถงึการมีปฎสิัมพันธกับลูกคาทัง้ชาวไทยและตางประเทศอยูตลอด 

    1.3) สื่อทางอินเตอรเน็ต Website และ Online Store ที่มีคําอธิบายรายละ  

เอยีดผลติภัณฑเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยลูกคาสามารถเขาสูระบบและสั่งซื้อผลิตภัณฑ  

2. ระบบสมาชิกสําหรับลูกคา HARNN มีการแบงกลุมลูกคาเปน 3 กลุม คือ  

2.1) Classic ลูกคาที่มียอดซ้ือสุทธิภายใน 1 ป ครบ 5,000 บาท จะไดรับสทิธิ

เปนสมาชกิ Classic จะไดรับสวนลด 5% สําหรับซ้ือสินคาราคาปกตหิรือใชบริการสปา On Top หรือ

สินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 5% 
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2.2) Grand ลูกคาที่มียอดซ้ือสุทธิภายใน 1 ป ครบ 10,000 บาท จะไดรับสิทธิ

เปนสมาชกิ Grand จะไดรับสวนลด 10% สําหรับซ้ือสินคาราคาปกติหรือใชบริการสปา On Top 

หรือสินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 10% 

2.3) Majestic ลูกคาทีม่ยีอดซ้ือสทุธิภายใน 1 ป ครบ 30,000 บาท จะไดรับ

สิทธิเปนสมาชิก Majestic จะไดรับสวนลด 15% สําหรับซ้ือสินคาราคาปกตหิรือใชบริการสปา On 

Top หรือสินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 15% 

โดยลูกคาสมาชกิทั้ง 3 กลุม สามารถสะสมคะแนนจากทุกยอดการซ้ือสินคาหรือใช

บริการสปา เพ่ือแลกรับของรางวัลตางๆ และจะไดรับสิทธิพิเศษในการเขารวมกิจกรรม Life Style 

Workshop ของ HARNN รับขาวสาร newsletter และนิตยสารจาก HARNN (HARNN 2556) 

 

3.2 ธัญ (THANN) กอตั้งขึ้นในป 2002 การผลิตและการตลาดภายใตแบรนดธัญ โดยใช

นวัตกรรมเอเชีย สวนผสมตามธรรมชาติ และการออกแบบรวมสมัย ผลิตภัณฑดูแลผิวจากธรรมชาติ 

ที่ผลิตจากพืชที่ไดมา โดยการรวมศิลปะของการบําบัดจามธรรมชาติกับวิทยาศาสตร ธัญใหผลิตภัณฑ

ที่มีคุณภาพ และบริการผานการออกแบบนวัตกรรมใหเขากับยุคสมัย โดยมุงม่ันที่จะใหลูกคาดําเนิน

ชีวิตดวยของสุขภาพทั้งหมด (THANN 2556) 

 กลยุทธการตลาดของ THANN ใชกลยุทธที่หลากหลาย ดังน้ี 

      1. สื่อที่ใชในการสื่อสารมีหลากหลาย ดังนี้ 

         1.1) สื่อสิ่งพิมพแบรนด THANN ไดมีการสื่อสารลงนิตยสาร Bazaar, Numero’, 

Nylon, Marrie Claire, Elle และนิตยสารแฟชั่นอีกมากมาย 

                          1.2) สื่อสังคมออนไลน Fanpage Facebook ซ่ึงมีการอัพเดทขอมูลผลิตภัณฑ 

และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 

 2. ระบบสมาชิกสําหรับลูกคา THANN เม่ือลูกคาครบ 8,000 คะแนน จะไดรับสิทธิ

ของ THANN VIP Membership gold card (1บาท = 1 คะแนน) และรับสวนลด 20% สําหรับใช

บริการสปา ที่ THANN Sanctuary Spa ทั่วโลก และรับสวนลด 10% สําหรับซื้อผลิตภัณฑ THANN 

และคาอาหารที่ THANN Café’ and Restaurant เฉพาะในประเทศไทย อีกทั้งจะไดรับ Birthday 

Gift ในชวงเดือนเกิด และรับขาวสาร รวมกิจกรรมกับ THANN (THANN Fanpage 2556) 
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เม่ือเปรียบเทียบ Erb Boutique กับ HARNN และ THANN พบวาทั้ง 3 แบรนดมีขอ

แตกตางบางอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ทั้ง 3 แบรนดมีภาพลักษณที่แตกตางกันอยางชัดเจน แต

ทั้ง 3 แบรนดยังคงความเปนธรรมชาติและความเปนไทยไวในผลิตภัณฑ และในสวนของกลยุทธ 

การตลาดที่ทั้ง 2 แบรนดมีระบบสมาชิก และการสะสมคะแนน สิทธิพิเศษตางๆ ที่มีสวนคาบเก่ียวกัน

อยูบาง แตในเงื่อนไขการสมัครหรือการแบงกลุมลูกคาเปนกลุมตางๆ แบรนด HARNN มีการแบงกลุม

ลูกคาที่ชัดเจน ทําใหเห็นพฤติกรรมของลูกคาในแตละกลุมไดชัดเจนงายขึ้น รวมถึงการนําเสนอ

โปรแกรมสิทธิพิเศษตางๆ สําหรับสมาชิกไดตรงกลุมลูกคามากกวาแบรนด THANN แตจุดทีเ่หมือนกนั

อยางเห็นไดชัดของทั้ง 3 แบรนด ก็คือ สื่อที่ใชในการสื่อสาร ทั้งสื่อนิตยสารและสื่อสังคมออนไลน 

การกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ 

 จากขอมูลที่ผูศึกษาไดนําเสนอในขางตนนั้น จะเห็นไดวา 

1)  ขอมูลจากธุรกิจ ไดมีการสรางภาพลักษณของรานไวชัดเจน อีกทั้งยังมีจุดเดนของ

เปนเอกลักษณ ที่แรก ที่เดียวในประเทศไทย และในสวนของกลยุทธทางการตลาด ทาง Erb ไดมีการ

สื่อสารทางการตลาดผานชองทางตางๆ ใหตรงกับวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคากลุมเปาหมาย และทาง 

Erb ไดมีการจัดทําระบบสมาชิก Erb Club เพ่ือเก็บขอมูลลูกคา และวางแผนกลยุทธทางการตลาด

เพ่ือรักษาลูกคาสมาชิกกลุมน้ี แตทาง Erb ยังมีปญหาในเร่ืองของการสงขอมูล ขาวสารใหกับลูกคา

สมาชิกใหไดอยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหขาดการติดตอกับลูกคาบางสวน และสําหรับราน Erb Boutique 

ทาง Erb ไมมีกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากการซื้อสินคาตามเคาทเตอรในหางสรรพสินคาทั่วไป 

ทําใหลูกคาบางสวนไมสนใจที่จะมาใชบริการที่ราน Erb Boutique  

2)  ขอมูลจากลูกคาราน Erb Boutique ลูกคาทั้ง 3 กลุม มีความพึงพอใจกับ

คุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการของพนักงานเปนอยางมาก สําหรับภาพลักษณของรานลูกคา

มองวาราน Erb Boutique มีความพิเศษ เปนเอกลักษณ และรวมสมัย และสําหรับบริการ Erb 

Bespoke Fleurfume Bar เปนบริการที่แปลกใหม โดดเดนกวารานอ่ืน รวมไปถึงบรรยากาศของราน

ที่ตกแตงอยางสวยงาม ทําใหลูกคาตัดสินใจมาใชบริการที่ราน แตสําหรับสิทธิพิเศษและกจิกรรมพิเศษ

สําหรับราน ที่ลูกคามีความตองการเพ่ิมเติม และลูกคายังมีโอกาสที่จะซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือใหเปน

ของขวัญในชวงเทศกาลและโอกาสพิเศษตางๆ แตปญหาของลูกคาในการไปใชบริการที่ราน คือที่ตั้ง

ของราน ทําใหลูกคาเดินทางไมสะดวก และสื่อที่ลูกคาทั้ง 3 กลุม เปดรับมากที่สุด คือ สื่อโซเชียล

มีเดีย รองลงมา คือ การสงขอความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส และความตองการเพ่ิมเติมของลูกคา

ทั้ง 3 กลุม คือ การจัดทําผลิตภัณฑขนาดเล็กหรือขนาดเดินทาง และตองการใหมีการสงนิตยสารหรือ

แคตตาล็อก และลูกคาบางกลุมตองการใหมีการบริการจัดสงน้ําหอม เม่ือถึงวันเวลาที่กําหนดรับ

นํ้าหอม 
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3)  ขอมูลจากคูแขง เม่ือเทียบแบรนด Erb กับ HARNN และ THANN แบรนดมีภาพ 

ลักษณที่แตกตางกันอยางชัดเจน แตทั้ง 3 แบรนดยังคงความเปนธรรมชาติและความเปนไทยไวใน

ผลิตภัณฑ และในสวนของกลยุทธทางการตลาดที่ทั้ง 2 แบรนดมีระบบสมาชิกเชนเดียวกัน แตมีการ

แบงกลุมลูกคาอยางชัดเจน และมีระบบการสะสมคะแนนอัตโนมัติ เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาเกิด

การซ้ือซ้ําอยางสมํ่าเสมอ  รวมไปถึงสิทธิพิเศษตางๆ ที่จัดทําเพ่ือตอบวัตถุประสงคตางๆ ไวอยาง

ชัดเจน และสื่อที่คูแขงใชในการสื่อสารก็คือสื่อนิตยสารผูหญิงและแฟชั่น รวมถึงสื่อสังคมออนไลน 

เชนเดียวกับ Erb  

 

ซ่ึงผูศึกษาจะนํามาขอมูลดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ

ใหกับราน Erb Boutique ดังน้ันทิศทางของการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ จึงมีวัตถุประสงค 2 ขอ 

ดังนี้  

1. เพ่ือวางกลยุทธลูกคาสัมพันธในการรักษาลูกคาเกา  )Retention  ( ของราน Erb 

Boutique ทั้งลูกคาที่เปนสมาชิก Erb Club และลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club แตเคยมาใชบริการ

ราน Erb Boutique โดยผูศึกษาไดนําประเด็นปญหา และขอเสนอแนะตางๆ มาวางแผนกลยทุธลกูคา

สัมพันธ เพื่อใหลูกคาเกากลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique บอยมากขึ้น 

2. เพ่ือทําใหลูกคาใหม )Acquisition (ไดมาลองใชบริการที่ราน Erb Boutique  โดยผู

ศึกษาไดนําประเด็นปญหาและความตองการของลูกคา มาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ เพ่ือใหลูกคา

ใหมตองการมาลองใชบริการราน Erb Boutique 

 จากวัตถุประสงคเหลาน้ี ผูศึกษาจะนํามาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb 

Boutique ซ่ึงจะนําเสนอในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

การกําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

 

 การกําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

วางกลยุทธ ประกอบไปดวย 3 สวน ดังน้ี 

 

1. แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique  

2. ระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ 

3. งบประมาณ 

 

1. แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique  

การศึกษาเร่ือง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique” ผูศึกษา

ไดทําการศึกษาขอมูลทั้ง 3 สวน 1)ขอมูลภาพรวมธุรกิจของราน Erb Boutique 2)ขอมูลความ

ตองการและขอเสนอแนะของลูกคา 3)ขอมูลธุรกิจของคูแขง และไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพ่ือ

เปนแนวทางออกแบบแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM Campaign) ใหกับราน Erb Boutique โดย

วัตถุประสงคของแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธที่ไดจัดทําขึ้นมาน้ีมีวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกา

(Retention) ทั้งกับลูกคาที่ เปนสมาชิกและไมใชสมาชิก Erb Club และการหาลูกคาใหม 

(Acquisition) ใหกับราน Erb Boutique  

 จากขอมูลที่ผูศึกษาไดรวบรวมมา และกําหนดทิศทางแผนกลยุทธในบทที่ 4 สามารถ

นํามาวิเคราะหและวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM Campaign) สําหรับลูกคาทั้ง 3 กลุม คือ 1)

ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยมาใชบริการที่ราน Erb Boutique 2)ลูกคาสมาชิก Erb Club เคยมา

ใชบริการที่ราน Erb Boutique 3)ลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club แตเคยมาใชบริการราน Erb 

Boutique โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 - 1  
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ตารางที ่5 - 1: แสดงกิจกรรมที่จัดขึ้นใหกับลูกคาแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Share the bliss 

กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมสําหรับลูกคาทุกกลุม เนื่องจากขอมูลที่ผูศึกษาไดศึกษา พบวา

บรรยากาศ การตกแตงของรานมีผลตอการตัดสินใจใหลูกคามาใชบริการที่ราน Erb Boutique และ

ลูกคาปจจุบันสวนใหญใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) ในการติดตอสื่อสาร ผูศึกษา

จึงจัดกิจกรรมการแชรรูปภาพบรรยากาศราน Erb Boutique ที่ทางรานไดกําหนดให โดยมีเงื่อนไข

ของกิจกรรม ดังนี้ 

- แชรรูปภาพที่กําหนดใหลงใน Facebookหรือ Instagram พรอมใส #Erbboutique 

- นํารูปที่แชรมาแสดงที่ราน เพ่ือจับฉลากรับสวนลด 5% หรือ 10% ที่ราน Erb 

Boutique  

- พิเศษเฉพาะลูกคาสมาชิก Erb Club ที่รวมกิจกรรมนี้ จะไดรับเซ็ตของขวัญ

ผลิตภัณฑจากทาง Erb และลูกคาที่สมัครสมาชิก Erb Club จะไดรับเซ็ตของขวัญเชนเดียวกัน 

         กลุมลูกคา 

กิจกรรม 
ลูกคากลุมที ่1) ลูกคากลุมที ่2) ลูกคากลุมที ่3) 

Share the Bliss       

Deliver your bliss       

Collect your bliss       

Give your bliss to 

your friends 
    -  

Welcome to your 

bliss 
  -  -  

Treat your body, 

Through your bliss 
-    -  

Exclusive bliss in 

fleurfume trip 
    -  
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กิจกรรมน้ีจะชวยสรางการรับรูใหกับทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหมใหมีการมาใชบริการที่

ราน Erb Boutique เพ่ิมมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือน

กุมภาพันธ เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการที่รานเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งลูกคาสวนใหญมีการซ้ือ

ผลิตภัณฑใหเปนของขวัญในชวงโอกาสพิเศษ เทศกาลปใหม      

ภาพที่ 5-1 ตัวอยางแสดงการแชรรูปบรรยากาศราน Erb Boutique ลงใน Instagram 

ภาพที่ 5-2 ตัวอยางเซ็ตของขวัญผลิตภัณฑ Erb 

ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถงึไดจาก http://www.erbasia.com/th/ 

product/cate/717 
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1.2  Deliver your bliss   

บริการน้ีจัดขึ้นสําหรับลูกคาทุกกลุม ที่เขามาใชบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar 

เพื่อแกปญหาการไมสะดวกมารับสินคาของลูกคา จนทําใหเกิดปญหาสินคาตกคางอยูที่รานเปน

เวลานาน และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของสินคา โดยบริการน้ีมีเงื่อนไขการใหบริการ คือ  

- ลูกคาตองเสียคาใชจายสําหรับบริการจัดสง 200   บาท หรือลูกคาที่ใชบริการ 

Erb Bespoke Fleurfume Bar และซ้ือผลิตภัณฑ Erb ครบ 5,000 บาท บริการจัดสงฟรี  

- ลูกคาที่ใชบริการ Deliver your bliss จะไดรับ Gift Voucher มูลคา 500 บาท 

ใชเปนสวนลดสําหรับบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber เฉพาะเมนู 

สปามูลคา 2,000 บาทขึ้นไป 

- Gift Voucher น้ีมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ลูกคาไดรับ Gift Voucher 

การมีบริการพิเศษน้ีสําหรับลูกคาที่ผสมนํ้าหอม ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาลูกคาหลายทาน

มีปญหาในการเดินทางมารับนํ้าหอมในวันที่กําหนด ซึ่งการมีบริการจัดสงนํ้าหอม เปนการอํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และชวยดึงใหลูกคา

กลับมาใชบริการที่ราน โดยบริการจัดสงนํ้าหอมจัดขึ้นเปนบริการประจําใหกับลูกคาของราน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 แสดงตัวอยาง Gift Voucher มอบใหกับลูกคาที่ใชบริการ Deliver your bliss ที่ผูศึกษา

ไดออกแบบใหกับ Erb Boutique 
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1.3  Collect your bliss 

จากขอมูลที่ผูศึกษาไดศึกษาน้ัน กิจกรรมการสะสมแตมหรือสติ๊กเกอรของ Erb ถือเปน

กลยุทธทางการตลาดที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเปน

อยางมาก ผูศึกษาจึงไดจัดทํา บัตรสะสมสติ๊กเกอรสําหรับลูกคาราน Erb Boutique ทั้งที่เปน

สมาชิกและไมใชสมาชิก Erb Club โดยมีเงื่อนไขกิจกรรม ดังน้ี 

เง่ือนไขการสะสมสติ๊กเกอรและแลกรับของรางวัล 

- เมื่อลูกคาซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการ ครบ 2,000 บาท ไดรับสติ๊กเกอร 1 ดวง 

- สะสมสติ๊กเกอรครบ  5 ดวง รับของรางวัล มูลคา 1,190 บาท 

- สะสมสติ๊กเกอรครบ 10 ดวง รับของรางวัล มูลคา 2,700 บาท 

- สะสมสติ๊กเกอรครบ 15 ดวง รับของรางวัล มูลคา 4,020 บาท 

- สะสมสติ๊กเกอรครบ 20 ดวง รับของรางวัล มูลคา 5,560 บาท 

 

การจัดทําบัตรสะสมสติ๊กเกอร Collect your bliss เปนการตอบวัตถุประสงคของ     

กลยุทธลูกคาสัมพันธในการรักษาลูกคาเกา (Retention) ของราน Erb Boutique โดยการสราง

กิจกรรมสะสมสติ๊กเกอร เพื่อรับของรางวัล และเพ่ือสรางความสัมพันธทางการเงิน (Financial 

Bonding) กับลูกคาของราน นอกจากเปนการดึงดูดใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้าและซื้อตอยอดมากขึ้น ยัง

รวมไปถึงตอบสนองความตองการของลูกคา ที่ตองการใหมีการผลิตผลิตภัณฑเปนเซ็ตมากขึ้น ก็จะทํา

ใหลูกคาสนใจมารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  

โดยกิจกรรมน้ีจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือกระตุนใหลูกคาที่มาใชบริการจาก

กิจกรรมShare the bliss หรือลูกคาที่ซ้ือผลิตภัณฑในชวงเทศกาลปใหม กลับมาใชบริการที่รานอยาง

ตอเน่ือง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑในชวงเทศกาลปใหม กลับมาใชบริการที่ราน

อยางตอเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน 
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ภาพที่ 5-4 แสดงตัวอยางบัตรสะสมสติ๊กเกอรที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique 

 

ภาพที ่5-5 แสดงของรางวัล เม่ือสะสมสติ๊กเกอรครบ 5 และ 10 ดวงตามลําดับ 

ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถงึไดจาก http://www.erbasia.com/th/ 

product/cate/717 
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ภาพที ่5-6 แสดงของรางวัล เม่ือสะสมสติ๊กเกอรครบ 15 ดวง 

ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถงึไดจาก http://www.erbasia.com/th/ 

product/cate/717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 แสดงของรางวัล เมื่อสะสมสติ๊กเกอรครบ 20 ดวง 

ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถงึไดจาก http://www.erbasia.com/th/ 

product/cate/717 

 

1.4  Give your bliss to your friends 

เน่ืองจากการบอกตอมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา เพราะลูกคาจะเชื่อคําแนะนํา 

ชักชวนจากเพื่อนมากกวาการที่ธุรกิจบอกหรือสื่อสารไปยังลูกคา จึงนําวิธีนี้มาใชในการหาลูกคาใหม 

โดยสมาชิก Erb Club ที่แนะนําเพื่อนใหมาใชบริการที่ราน  Erb Boutique จะได

สติ๊กเกอรสะสมเพิ่มขึ้น 2 ดวง และสําหรับลูกคาใหมที่มาใชบริการ จะไดรับสวนลด 5%  

แคมเปญนี้เปนแคมเปญตอเน่ืองจากแคมเปญ Collect your bliss ที่จัดขึ้นเพ่ือหาลกูคา

ใหมและกระตุนใหลูกคาเกาเกิดการสะสมสติ๊กเกอร เพ่ือแลกรับของรางวัล 
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กิจกรรมแนะนําเพ่ือนน้ี จัดขึ้นในชวงกลางเดือนเมษายน ถึง กลางเดือนมิถุนายน เปน

ชวง 2 เดือนหลังของกิจกรรม Collect your bliss เพ่ือกระตุนลูกคาที่รวมกิจกรรมสะสมสติ๊กเกอรให

เกิดการบอกตอใหกับเพ่ือนหรือคนรูจัก เพื่อสะสมสติ๊กเกอรใหไดของรางวัลตามที่ตองการ 

 

1.5  Welcome to your bliss 

  สิทธิพิเศษเฉพาะลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยมาใชบริการที่ราน Erb Boutique 

โดยสงการดใหกับลูกคาทางบาน และนํามาแสดงที่ราน จะไดรับสิทธิพิเศษ เม่ือซื้อสินคาหรือใชบริการ

ครบ 4,000 บาท จะไดรับเซ็ตของขวัญพิเศษจากทาง Erb มูลคา 400 บาท 

สิทธิพิเศษน้ีจะชวยดึงดูดใหลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยมาใชบริการที่ราน มีความ

ตองการที่จะมาลองใชบริการที่รานเพ่ิมมากขึ้น จากการศึกษาขอมูล ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคย

มาใชบริการที่ราน Erb Boutique เน่ืองจากโดยปกติแลวเลือกซ้ือผลิตภัณฑ Erb ตามหางสรรพสินคา 

และยังไมมีสิ่งดึงดูดที่นาสนใจใหมาใชบริการที่ราน สิทธิพิเศษนี้จะสรางความนาสนใจใหลูกคามาใช

บริการที่ราน Erb Boutique  

สิทธิพิเศษน้ีจัดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน เพ่ือกระตุนใหลูกคาใหมสนใจมาใช

บริการที่ราน Erb Boutique เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งในชวงเวลาน้ี มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สามารถดึงดูดใหลูกคา

มาใชบริการที่รานอยางตอเนื่อง 

 

ภาพที่ 5-8 แสดงตัวอยางการด ที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique 
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ภาพที่ 5-9 แสดงตัวอยางเซ็ตของขวัญ มูลคา 400 บาท 

ที่มา :  Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.erbasia.com/th/ 

product/cate/71 

 

1.6  Treat your body, Through your bliss 

            สิทธิพิเศษเฉพาะลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการที่ราน Erb Boutique ใน

การไดรับสิทธิใชบริการ Erb Spa Chamber ฟรี ดวยการสง SMS ใหกับลูกคา โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

- เมื่อลูกคาใชบริการ Erb Spa Chamber ในเมนูสปา มูลคา 2,500 บาทขึ้นไป 

- รับสิทธิในการใชบริการ Erb Spa Chamber ฟรี ในเมนู Hot Herbal Compress 

มูลคา 500 บาท 

- สิทธิพิเศษน้ีสามารถใชไดทุกวัน ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

     เพ่ือเปนการตอบแทนใหกับลูกคาที่มีความภักดีตอราน Erb Boutique เปนอยางมาก 

โดยการใหสิทธิพิเศษมากกวาลูกคากลุมอื่น อีกทั้งยังเปนการสรางการรับรูเก่ียวกับบริการ Erb Spa 

Chamber ใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น และทําใหลูกคากลุมน้ีเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและกลับมาใช

บริการที่ราน Erb Boutique อยางตอเน่ือง 

     สิทธิพิเศษน้ีจัดขึ้นในระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือตอบแทนลูกคาที่มีความภักดีตอแบรนดและ

รานเปนอยางมาก และตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผานมา ไดมีการนําเสนอบริการผสมนํ้าหอมเปน

สวนใหญ ในระยะเวลา 1 เดือนหลัง จึงมีสิทธิพิเศษที่เก่ียวของกับบริการ Erb Spa Chamber เพ่ือ

เปนการสรางการรับรูเกี่ยวกับบริการน้ีมากยิ่งขึ้น 
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1.7 Exclusive Bliss in Fleurfume Bar 

 กิจกรรมพิเศษสําหรับลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ซื้อสินคาหรือใชบริการที่ราน Erb 

Boutique โดยเงื่อนไขในการเขารวมกิจกรรม เม่ือลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ซื้อสินคาหรือใชบริการ 

ที่ราน Erb Boutique ครบทุก 3,000 บาท จะไดรับสิทธิในการรวมลุนเขารวมกิจกรรมน้ี จํานวน 5 

ทาน โดยจะคัดเลือกผูโชคดีโดยการจับ โดยลูกคาแตละทาน สามารถพาเพ่ือนมารวมกิจกรรมได 1 

คน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

รายละเอียด Exclusive Bliss in Fleurfume Trip  

- Exclusive Bliss in Fleurfume Trip ใชเวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน         

ที่โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต  

- ผูโชคดีทั้งหมดจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทย ที่น่ัง Business 

Class และรถรีมูซีนรับ - สง ตลอดกิจกรรมน้ี 

- วันที่หน่ึง : เมื่อเดินทางถึงที่พัก ลูกคาจะไดพักผอนตามอัธยาศัย และรับประทาน

อาหารเย็นรวมกัน 

- วันที่สอง : กิจกรรมออกกําลังกายตอนเชา โยคะริมทะเล และรับประทางอาหารเชา   

กิจกรรมWorkshop การแตงหนา ดูแลตัวเอง และแฟชั่น จากน้ันรับประทานอาหารกลางวัน และ

รวมกิจกรรมผสมน้ําหอม Erb Bespoke Fleurfume Bar และรับบริการ Erb Spa Chamber และ

ในชวงเย็น จะพาลูกคาทุกทาน รวมรับประทานอาหารเย็น บนเรือยอรชสุดหรู และชมพระอาทิตยตก

ดิน พรอมกับมินิคอนเสิรตสุดพิเศษ จากคุณสหรัถ สังคปรีชา โดยที่ลูกคาทุกทานจะไดรวม

รับประทานอาหารกับคุณกอง และบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เนรมิตรขึ้นดวยผลิตภัณฑ Erb ทั้งหมด  

- วันที่สาม : วันสุดทายของกิจกรรม โดยลูกคาจะไดพักผอน เพื่อซึมซับบรรยากาศ

ของทะเลภูเก็ต ไดอยางเต็มที่ และแวะซื้อของฝาก กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ดวยสายการบินไทย ที่

น่ังชั้น Business Class พรอมรถรีมูซีนรับ - สง ลูกคาทุกทานถึงบาน โดยสวัสดิภาพ 

กิจกรรมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการขอบคุณลูกคาที่ใหความไววางใจในการซื้อสินคาหรือใช

บริการกับทาง Erb และกิจกรรมน้ียังสามารถสรางการรับรูใหกับลูกคาทุกทาน ทั้งลูกคาที่เปนสมาชิก 

Erb Club และลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club รวมถึงลูกคาทั่วไป จะไดรับรูเก่ียวกับแบรนด Erb และ

ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงภาพกิจกรรมตางๆ ยังสามารถนําไปใชในการประชา 

สัมพันธใหกับแบรนด Erb และราน Erb Boutique ไดอีกดวย 

กิจกรรมน้ีจัดขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนมกราคม เน่ืองจากเปนชวงที่

ลูกคามีการซื้อผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ และเปนการกระตุนให

ลูกคาซ้ือผลิตภัณฑเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะไดเปนผูโชคดีในการรวมกิจกรรมกับเรา ในชวงเดือนเมษายน 
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ภาพที่ 5-10 แสดงตัวอยางกิจกรรม Exclusive Bliss in Fleurfume Trip 

ที่มา : Business Class. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://airlineslouge. 

blogspot.com/2012/06/royal-silk-louge.html?m=                                                                                        

 

ภาพที ่5-11 แสดงตัวอยางที่พัก โรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต 

ที่มา : Sri Panwa. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.sripanwa.      

 co.th/phuket-hotel-gallery-thailand.html 
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 ภาพที่ 5-13 แสดงตัวอยางกิจกรรม Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber  

 

ภาพที ่5-12 แสดงตัวอยางกิจกรรมวันที่สอง กิจกรรม Exclusive in Fleurfume Trip 
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ภาพที ่5-14 แสดงตัวอยางบรรยากาศมินิคอนเสิรตสุดพิเศษจาก คุณสหรัถ สังคปรีชา 
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2.  ระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ 

ผูศึกษาไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ เปนระยะเวลา      

6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 - 2 

ตารางที่ 5 - 2: แสดงระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ 

         ระยะเวลา 

กิจกรรม 

Dec 

2013 

Jan 

2014 

Feb 

2014 

Mar 

2014 

Apr 

2014 

May 

2014 

June 

2014 

Share the bliss        

Deliver your 

bliss 

       

Collect your 

bliss 

       

Give your bliss 

to your friend 

       

Welcome to 

your bliss 

       

Treat your 

body, Through 

your bliss 

       

Exclusive Trip        

 

3.  งบประมาณ 

งบประมาณคาใชจายในการสรางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique ซ่ึง

ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 Share the bliss  

รายได  1,500 x40 = 60,000 บาท  

รายไดประมาณการจากกิจกรรมน้ี 

ไดรับสวนลด 5% จํานวน 10 คน = 1,425 x 10 = 14,250 บาท 

ไดรับสวนลด 10% จํานวน 3 คน = 1,350 x 3 = 4,050 บาท 

ไดรับสวนลด 15% จํานวน 20 คน = 1,275 x 20 = 25,500 บาท 

ไดรับสวนลด 20% จํานวน 7 คน = 1,200 x 7 = 8,400 บาท 

                        รวมรายไดจากกิจกรรมนี้ = 52,200 บาท 

กําไร 30% = 15,660 บาท 
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คาใชจายประมาณการ Gift Set มอบใหสมาชิก Erb Club  

Gift Set ละ 300 บาท จํานวนสมาชิก Erb Club ที่เขารวมกิจกรรม 27 คน 

ดังนั้น คาใชจาย 300 x 27 = 8,100 บาท  

กําไรจากกิจกรรมน้ี = 15,660 – 8,100 = 7,560 บาท 

กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 14.48 %  

 

3.2  Deliver your bliss 

รายไดประมาณการจากกิจกรรมน้ี  

รายได  3,000 x 20 = 60,000 บาท เก็บคาบริการ 200 x 20 = 4,000 บาท  

รายได  5,000 x 10 = 50,000 บาท (สงฟรี)  

รวมรายไดจากบริการน้ี = 114,000 บาท  

กําไร 30% จากกิจกรรมน้ี = 34,200 บาท 

คาใชจายประมาณการ สงฟรี 10 คน = 200 x 10 = 2,000 บาท 

               จายคาบริการสง 20 คน = 200 x 20 = 4,000 บาท 

Gift Voucher มอบใหผูใชบริการ 

       Gift Voucher 500 บาท 30 ใบ = 15,000 บาท 

      ดังนั้น คาใชจายของกิจกรรมนี้ = 21,000 บาท  

       กําไรจากกิจกรรมน้ี = 34,200 – 21,000 = 13,200 บาท  

           กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 11.5 % 

 

3.3 Collect your bliss  

รายไดประมาณการจากกิจกรรมน้ี  

ลูกคาซ้ือครบ 10,000 บาท จํานวน 100 คน = 10,000 x 100 = 1,000,000 บาท 

ลูกคาซ้ือครบ 20,000 บาท จํานวน 75 คน = 20,000 x 75 = 1,500,000 บาท 

ลูกคาซ้ือครบ 30,000 บาท จํานวน 50 คน = 30,000 x 50 = 1,500,000 บาท

ลูกคาซ้ือครบ 40,000 บาท จํานวน 25 คน = 40,000 x 25 = 1,000,000 บาท 

       รวมรายไดจากกิจกรรมนี้ = 5,000,000 บาท  

กําไร 30% = 1,500,000 บาท 

คาใชจายประมาณการ  Gift Set มูลคา 950 x 100 = 95,000 บาท 

 Gift Set มูลคา 1,890 x 75 = 141,750 บาท 

Gift Set มูลคา 2,110 x 50 = 105,500 บาท 
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Gift Set มูลคา 3,890 x 25 = 97,250 บาท  

ดังนั้น คาใชจายของกิจกรรมนี้ = 439,500 บาท  

กําไรจากกิจกรรมน้ี = 1,500,000 – 439,500 = 1,060,500 บาท  

กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 21.21%  

 

3.4 Give your bliss to your friends 

     รายไดประมาณการซ้ือทั่วไปของลูกคา 40 คน  

รายได  1,500 x 40 = 60,000 บาท  

  รายไดรวม = 60,000 บาท 

กําไร 30% = 18,000 บาท 

     คาใชจายประมาณการ 

สวนลด 5% = 75 x 25 คน = 1,875 บาท 

              สวนลด 15% = 225 x 15 คน = 3,375 บาท  

ดังนั้น สวนลดรวมของกิจกรรมน้ี = 5,250 บาท  

กําไรจากกิจกรรมน้ี = 18,000 – 5,250 = 12,750 บาท  

กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 21.25 %  

  

3.5 Welcome to your bliss 

รายไดประมาณการจากกิจกรรมน้ี  

                 รายได  4,000 x 100 = 400,000 บาท  

               รวมรายไดจากบริการน้ี = 400,000 บาท  

               กําไร 30% = 120,000 บาท 

คาใชจายประมาณการ  Gift Set 400 บาท 100 ชุด = 40,000 บาท 

ดังนั้น คาใชจายของกิจกรรมนี้ = 40,000 บาท  

     กําไรหลังหักคาใชจาย = 120,000 – 40,000 = 80,000 บาท  

     กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 20 %  
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3.6 Treat your body, Through your bliss 

     รายไดประมาณการจากกิจกรรมน้ี  

รายได  2,500 x 30 = 75,000 บาท 

รวมรายไดจากบริการน้ี = 75,000 บาท  

กําไร 30% = 22,500 บาท  

คาใชจายประมาณการ บริการสปาฟรี มูลคา 500 บาท จํานวน 30 คน 

         500 x 30 = 15,000 บาท 

                  ดังนั้น คาใชจายของกิจกรรมนี้ = 15,000 บาท  

              กําไรหลังหักคาใชจาย = 22,500 – 15,000 = 7,500 บาท 

              กําไรจากกิจกรรมน้ี เทากับ 10%  

 

3.7 Exclusive bliss in fleurfume trip 

คาใชจายประมาณการ 

คาเชารถ  = 100,000 บาท  

คาเคร่ืองบิน = 150,000 บาท  

คาที่พัก = 300,000 บาท  

คาพิธีกร นักแสดง = 1,000,000 บาท 

คาเรือยอรช = 200,000 บาท  

คาดําเนินงาน = 1,000,000 บาท 

รวมคาใชจาย = 2,750,000 บาท  

โดยงบประมาณสําหรับกิจกรรม Exclusive bliss in fleurfume trip จะนํามาจาก

ยอดขายของทั้งบริษัท เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหลูกคารูจักและสนใจที่จะมาใช

บริการที่ราน Erb Boutique 
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บทที่ 6 

ขอเสนอแนะทางธุรกิจ 

 

ในการศึกษาเร่ือง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique”       

ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธและแนวทางการรักษาลูกคาเกาใหอยูกับเรา

ตลอดไปมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งผูศึกษาพบวามีบางประเด็นที่ยังเปนปญหาตอการดาํเนิน

ดานการบริหารงานลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique ซึ่งควรปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือที่จะ

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น ดังนี้ 

1. Facebook Fanpage เปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางแบรนดกับลูกคา ที่

ทาง Erb ไดทําอยูในปจจุบัน แตควรมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในแฟนเพจควรนําเสนอในเร่ืองที่

เกี่ยวของกับของไลฟสไตลของลูกคา เชน แฟชั่น  การแตงตัว ความสวยความงาม วิธีการใชผลิตภัณฑ

หรือรีวิวผลิตภัณฑตางๆ รวมไปถึงการสรางกิจกรรมบนแฟนเพจ เพ่ือใหลูกคาไดรวมสนุกและมี

ความสัมพันธกับแบรนดเพิ่มมากขึ้น 

 

2. Magazine for member “Erballista” เปนการนําเอาสิ่งที่แบรนดเคยทําใน

อดีต แตยังคงมีลูกคาพูดถึง การจัดทํานิตยสารสงใหกับสมาชิก Erb Club ทุกๆ 3 เดือน โดยใน

นิตยสารจะมีเน้ือหาเก่ียวกับความสวยความงาม แฟชั่น การดูแลตัวเอง สถานที่ทองเที่ยว รวมไปถึง

การแจงขอมูล ขาวสาร โปรโมชั่นตางๆ ใหลูกคาสมาชิกไดรับทราบกันอยางทั่วถึง เพื่อแกปญหาการ

ไดรับขอมูล ขาวสารของลูกคาแตละทานที่ไมตรงกัน และยังเปนการรักษาความสัมพันธกับลูกคา

สมาชิก Erb Club  

ภาพที ่6-1 แสดงตัวอยางหนาปกนิตยสาร Erballista  
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3. Point Collection for Erb Club ปจจุบันบัตรสมาชิก Erb Club ไดมอบสิทธิ

พิเศษใหกับลูกคาดวยการมอบสวนลด 10% หรือ 15% ในการซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการสปา        

ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีระบบการสะสมคะแนนอัตโนมัติ สําหรับบัตรสมาชิก Erb Club เพ่ิมขึ้น เพ่ือ

สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขในการสะสมคะแนน คือ ทุกยอดการซ้ือสินคา

และใชบริการสปา ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมเพ่ิมขึ้น  2 เทา 

ในชวงเดือนเกิด  

 

4. รถบริการรับ–สง จากสถานีรถไฟฟาทองหลอกับราน Erb Boutique เพ่ือแก 

ปญหาในการเดินทางไมสะดวกของลูกคา โดยมีเงื่อนไข คือ ลูกคาตองโทรแจงใหทางรานทราบ

ลวงหนาอยางนอย 15 นาที เพื่อความสะดวกของลูกคาในการเดินทางมาใชบริการที่ราน Erb 

Boutique มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6-2 แสดงตัวอยางรถบริการรับ-สง ลูกคาที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique 

 

จากขอเสนอแนะทางธุรกิจทั้งหมดที่กลาวมาในขางตน เมื่อไดนํามาประยุกตใชรวมกับ

แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique ดังที่กลาวในบทที่ 5 น้ัน ผูศึกษาหวังเปน

อยางยิ่งวาขอเสนอแนะทางธุรกิจดังกลาวจะสามารถชวยตอบสนองความตองการของลูกคาราน Erb 

Boutique ไดมากยิ่งขึ้น และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงการทําใหลูกคาเกิด

ความภักดีตอตราสินคาและราน Erb Boutique เพ่ิมมากขึ้นอีกดวย  
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