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จุลนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเรื่อง การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา ราน Erb
Boutique โดยมีวัต ถุประสงค 1)เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจราน Erb Boutique รวมถึงคูแขง
สถานการณปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคา 2)เพื่อสรางกลยุทธการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธซึ่งสามารถนําไปใชงานจริงไดกับราน Erb Boutique
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาขอมูล
จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเก็บขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิง ลึก (In-depth
Interview) กับ ผูดูแ ลในสวนการตลาดและการประชาสัมพันธข องราน Erb Boutique และลูกคา
ของราน Erb Boutique โดยแบงลูกคาออกเปน 3 กลุม คือ ลูกคาสมาชิก Erb Club ทั้งที่เคยใช
บริการและไมเคยใชบริการราน Erb Boutique และลูกคาที่ไมใชสมาชิกErb Club แตเคยใชบริการ
ราน Erb Boutique ประกอบกับการศึกษาขอมูลธุรกิจคูแ ขงของราน Erb Boutique โดยใชการ
สังเกตุการณ (Observation) แลวผูศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหมดนี้มาสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
จากผลการศึกษาพบวาการบริหารงานลูกคาสัมพันธข องราน Erb Boutique มีการเก็บ
ขอมูลของลูกคาในระบบสมาชิก Erb Club และลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและการใหบ ริการ
ของพนักงานเปนอยางมาก แตยังคงมีปญหาในเรื่องของโปรแกรมความสัมพันธเพือ่ ทีจ่ ะดึงดูดใหลกู คา
เขา มาใชบ ริ การ และการรั กษาลู กค า เก า ให กลับ มาซื้ อซ้ํากั บร านมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยัง มี ปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานลูกคาสัมพันธ ดานสถานที่ตั้งของราน ที่สงผลตอการเดินทางของลูกคา
ดังนั้นวัตถุประสงคในการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธข องราน Erb Boutique ครั้งนี้จึงมี
วัตถุป ระสงค เพื่อการรักษาลูกคาเกา (Retention) ของราน Erb Boutique ทั้งที่เปนสมาชิกและ
ไมใชสมาชิก Erb Club ดังนั้น กลยุทธลูกคาสัมพันธข องราน Erb Boutique ที่ผูศึกษาไดจัด ทําขึ้น
จึงมุงเนนการกําหนดกลยุทธทําใหลูกคาเกากลับมาใชบริการราน Erb Boutique บอยขึ้นและเพื่อให
ลูกคาใหมไดมาลองใชบริการ โดยการใชโปรแกรมสรางความสัมพันธกับลูกคาในเชิงการเงินผนวกกับ
การสื่อสารภาพลักษณของรานใหเกิดความประทับใจตอลูกคา และใหส อดคลองกับพฤติกรรมของ
ลูกคา
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................................................................................
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จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยป ริญญา ชุมรุม ซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่คอยใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง จนทําให
จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพรพรรณ เชยจิตร อาจารยปภัสสรา ชัย วงศ อาจารยภัทรานุจ
แสงจันทร อาจารยโอตป สมิตะพินทุ และอาจารยภูมิรัต น รังคสิริ ที่กรุณาสละเวลาอันมีคามาเปน
กรรมการในการสอบจุลนิพนธ รวมทั้งไดใหขอคิดเห็น คําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งกับการทําจุล
นิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิล ปากร ทุ กท านที่ใหค วามรู คํ า แนะนํ า และประสบการณ อันมี คา ยิ่ง จนทํ าใหศิ ษย คนนี้ป ระสบ
ความสําเร็จไดดวยดี
ขอขอบพระคุณ คุณสุวพร ศรีสุรางคกุล ผูดูแลในสวนการตลาดและการประชาสัมพันธของราน
Erb Boutique ที่ ไ ด อ นุ เ คราะห ให ข อ มู ล ที่ เ ป นประโยชน แ ก ก ารทํ า จุ ล นิ พ นธ ฉ บั บ นี้ รวมทั้ ง
ขอขอบพระคุณลูกคาราน Erb Boutique ที่สละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนและเปนกําลังใจในการ
ทําจุลนิพนธฉบับนี้เชนเดียวกัน
ขอขอบคุ ณ นางสาวนลิ นี บุ ญสนาน นางสาวประภาดา ไวยกสิก รรม และนางสาวสิ ริมา
ชํานาญศิ ลป รวมถึ งเพื่อนทุ กคนในเอกลูก คาสั มพันธ เพื่อนกลุ มบะหมี่ ทาเลนตต ะวันออกและ
ตะวันตก และเพื่อนๆ รุ นพี่ รุ นนองในคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ คอยใหค วาม
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และคอยใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําจุลนิพนธ
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมรวมทั้งญาติ พี่นองที่รักทุกคนที่ชวยสนับสนุนทั้ง
กําลังทรัพยและกําลังใจเสมอมา เปนแรงสนับสนุนใหผูศึกษาประสบความสําเร็จไดจนทุกวันนี้
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แสดงตัวอยางการแชรรูปบรรยากาศราน Erb Boutique ลงใน Instagram
แสดงตัวอยางเซ็ตของขวัญผลิตภัณฑ Erb
แสดงตัวอยาง Gift Voucher ที่มอบใหกับลูกคาที่ใชบริการ Deliver your bliss
แสดงตัวอยางบัตรสะสมสติ๊กเกอรที่ผูศึกษาออกแบบใหกับราน Erb Boutique
แสดงของรางวัล เมื่อสะสมสติ๊กเกอรครบ 5 และ 10 ดวงตามลําดับ
แสดงของรางวัล เมื่อสะสมสติ๊กเกอรครบ 15 ดวง
แสดงของรางวัล เมื่อสะสมสติ๊กเกอรครบ 20 ดวง
แสดงตัวอยางการดที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique
แสดงตัวอยางเซ็ตของขวัญ มูลคา 400 บาท
แสดงตัวอยางกิจกรรมExclusive Bliss in Fleurfume Trip
แสดงตัวอยางที่พัก โรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต
แสดงตัวอยางกิจกรรมวันที่สอง ของกิจกรรม Exclusive Bliss in FLeurfume Trip
แสดงตัวอยางกิจกรรม Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber
แสดงตัวอยางบรรยากาศมินิคอนเสิรตสุดเซอรไพรส
แสดงตัวอยางหนาปกนิตยสาร Erballista
แสดงตัวอยางรถบริการรับ-สงลูกคาที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากกระแสการตื่นตัวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและคุมครองผูบ ริโภคใหปลอดภัย จากสาร
สังเคราะหทางเคมีมีมากขึ้น สงผลใหสมุนไพรจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะเขามาแทนที่สารสังเคราะห
ทางเคมี ตลาดเครื่ องสํา อาง ผลิ ตภัณฑ ส ปา จึ งกํ าลั งเป นที่ได รับความนิ ย มและมี การแขง ขั น กั น
คอ นข า งสูง ทั้ งเครื่อ งสํ าอางภายในประเทศและเครื่ องสํ าอางนํ าเขา จากต า งประเทศ การสร าง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่ทําจาก สมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา ใน
ยุคปจจุบันตลาดอุตสาหกรรม เครื่องสําอางไทยเปนอีกภาคสวนที่ตองเรงพัฒนาไมใหตกขบวนในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยระบุวา
มูลคาการสงออกเครื่องสําอางไทย ป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จาก ป 2554 หรือคิดเปน 5,300 ลาน
บาท สวนมูลคาการสงออกตลาดเวชสําอางในกลุมอาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 20 หรือคิดเปน 472 ลาน
บาท แตเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ปลายป 2558 เชื่อวาตัวเลขสงออกของไทยยอมเปลี่ยนแปลงแต
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะแยงสวนแบงในกลุมอาเซียนไดแคไหนก็ขึ้นอยูกับความพรอมของภาครัฐและ
เอกชน (ดนัย จันทรเจาฉาย 2556) และ ธุรกิจสปาที่เปนอีกหนึ่งธุรกิจการใหบริการที่กําลังไดรับความ
นิยมอยางมากในปจจุบัน ตัวเลขจากสมาคมสปาไทย บอกวา ศิลปะการนวดแผนไทยถูกแปรรูปจน
กลายเปนโมเดลธุรกิจที่เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศและตางประเทศ มูลคาตลาดสปารวม
ในประเทศ เฉลี่ยประมาณ 15,000-16,000 ลานบาทตอป และมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
ทุกๆป โดยเฉลี่ยอยูที่ปละ 5-6% (Marketeer Fanpage 2556)
แมภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันยังชะลอตัว แตกําลังซื้อและพฤติกรรมของผูบริโภคก็ยังคง
มีคาใชจายเกี่ย วกับ การดูแลผิวพรรณรักษารูป ร างเชนเดิม เพี ยงแตอาจจะมีการวางแผนเลือกซื้ อ
เครื่องสําอางกอนทุกครั้งและหันมาใหความสนใจกับเครื่องสําอางที่มีราคาระดับกลางถึงลางมากขึ้น
(ดนัย จันทรเจาฉาย 2556)
ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหลงขุมทรัพยที่รอใหโอกาสเขาไปชวงชิงสวนแบงทาง
การตลาดไดอีกมาก ทุกคนบอกเปนเสียงเดียวกันวาผูหญิงไทยมีความสวยเปนทุนเดิม และมีการดูแ ล
ผิวพรรณ สุขภาพและความงามอยางสม่ําเสมอ (ดนัย จันทรเจาฉาย 2556) คนไทยหันมาใหความ
สําคัญกับการดูแลรักษารางกายตัวเองใหดูดี สวยงาม และมีสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ผูหญิงใหความสําคัญกับการดูแลความสวย ความงาม และสุขภาพ เพื่อสงเสริมภาพลักษณในสังคม
เนื่องดวยขอจํากัดของเวลา สถานที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน และการเดินทางสงผลถึงสุขภาพรางกาย
จิตใจของผูคนในสังคมเมืองอยางมาก ซึ่งแตละคนก็พยายามแสวงหาวิธีการบําบัดและฟนฟูสภาพ
รางกายจิตใจของตนเอง ใหพรอมกับ สถานการณตางๆ สถานที่ที่ บริการเพื่อการบําบัดและฟนฟู
สภาพรางกาย จิตใจ มีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนศูนยบริการสุขภาพเฉพาะทาง การออกกําลัง
กายรูปแบบใหมๆ ซึ่งมีทั้งแนวทางของตะวันตกและทางตะวันออก สามารถเลือกรับบริการไดตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีบริการรูปแบบใหมที่ผสมผสานเรื่องของสุขภาพกับความงามไวดวยกัน
และกําลังไดรับความนิยมอยางมาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

สถานบริการสุขภาพที่ใหบริการลูกคาทั่วไปดวยศาสตรการนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติ
ตอรางกาย เพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุข ภาพเปนบริการหลัก เพื่อปรับความสมดุลของรางกาย
และจิตใจ โดยใหคําแนะนําดานบริการที่จัดไวตามหลักวิชาการ รวมถึงอาจจะมีการใหคําแนะนํา การ
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย โภชนาการ การปรับพฤติกรรมตามหลักการแพทยสากลและ
สรางหลักสุขภาพ ดวยศาสตรการแพทยทางเลือก ทั้งนี้ใหมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดทั้งยังใหการบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา ผ านการรักษาดวยวิธีทางการแพทยที่
ครบครัน ผอนคลายความตึงเครียด ใหการดูแลและทะนุถนอมทั้งความงามทางรางกายและอารมณ
ความรูสึก ปจจุบันนี้สปาไดสรางเอกลักษณขึ้นมาไดอยางเดนชัดในเรื่องของสถานที่และการตกแตง
จะตองใหความสําคัญและความเคารพ เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก (พัชรสปา 2553)
ราน Erb Boutique นอกจากจะมีผลิตภัณฑโฮมสปาจาก Erb วางจําหนายแลว Erb ยัง
มีบริการลูกคาดวย Erb Bespoke Fleurfume Bar ที่คุณพัชทรี ภักดีบุตร เจาของแบรนด Erb ได
แรงบันดาลใจมาจากศิลปะการผสมน้ําหอมของชนชั้นสูงในยุโรปสมัยโบราณที่ใหนักปรุงน้ําหอมเปนผู
ผสมใหแตสําหรับ Erb ไดทําเปน semi –personalized (กองบรรณาธิการ ELLE Magazine 2556:
332) ซึ่งลูกคาสามารถเลือกผสมน้ําหอมกลิ่นเฉพาะในแบบของตัวเอง โดยลูกคาสามารถเลือกรูปแบบ
ขวดน้ําหอมที่ชอบ พรอมกับใสชื่อของตัวเองหรือชื่อของผูรับ รวมถึงขอความสั้นๆ บนฉลากได นอก
จากนี้ยังมีบริการ Erb Spa Chamber หองสปาสวนตัว ที่ใหบ ริการปรนนิบัติผิวตามตํารับชาววัง
ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ดวยผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติ 100% พรอมดวยสปาเมนูให
เลือกกวา 15 เมนู (กองบรรณาธิการ ELLE Decoration 2556: 44) ซึ่งกลุมเปาหมายของราน Erb
Boutique นั้นคือ เพศหญิง ที่คอนไปในทาง Sophisticated คือ ผูห ญิงทันสมัย หัวสมัย ใหม ชอบ
การแต ง ตั ว ดู แ ลเอาใจใส ตั ว เอง บํ า รุ ง รั ก ษาตั วเอง และสนุ ก กั บ การใช ชี วิ ต ที่ ต นเองพอใจ
(Nationejobs.com 2546) และภายในตลาดผลิตภัณฑโฮมสปา มีการแขงขันคอนขางสูงซึ่ง Erb
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Boutique ไดสรางความแตกตางจากคูแขงอยาง HARNN และ THANN โดยการมอบประสบการณ
ใหกับลูกคา ในสวนของ Erb Bespoke Fleurfume Bar เพื่อสรางประสบการณใหกับลูกคาในการ
ผสมน้ําหอมดวยตัวเอง
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จากข อ มู ล ดั ง กล า ว ผู ศึ ก ษาเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการรั ก ษาลู ก ค า ของร า น Erb
Boutique จึง เปนที่มาของการวางแผนกลยุท ธสร างความสัมพันธ ระหวางลูกคาและนํ ารา น Erb
Boutique เปนกรณีศึกษาของโครงการนี้ เพื่อใหทางรานสามารถแขงขันไดดีขึ้น ผูศึกษาตองการ
ทราบวา ลูกคาของรานมีค วามตองการอยางไรบาง จากนั้นจึงนํามาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ
ใหกับราน Erb Boutique เพื่อสรางความภักดีใหกับลูกคา

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ ร า น Erb Boutique รวมถึ ง คู แ ข ง ลู ก ค า
กลุมเปาหมาย สถานการณในปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคาของ
ราน Erb Boutique
2. เพื่อสรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซงึ่ สามารถนําไปใชงานจริงไดกับ
ราน Erb Boutique
ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางการวางกลยุทธการบริห ารงานลูกคาสัมพันธ
ของราน Erb Boutique โดยการคนหาขอมูลจาก 3 สวน คือ 1) ขอมูลในสวนของธุรกิจ 2) ขอมูล ใน
สวนของ คูแ ขง 3) ขอมูลในสวนของลูกคา เพื่อนําขอมูลที่ได นํามาวิเคราะห เพื่อวางกลยุทธการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะราน Erb Boutique ซึ่งเปนแบรนดข องผลิตภัณฑ
โฮมสปาที่ผลิตจากสมุนไพร และบริการปรุงน้ําหอมใหกับลูกคาเฉพาะบุคคล ปจจุบันมีหนารานเพียง
แหงเดียวที่โครงการ The Grass Thonglor
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ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. รวบรวมและศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อนํามาวางแผนเปนแนวทางใน
การศึกษา เก็บขอมูล และการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมา
5. สรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธจากขอมูลและทฤษฎีที่ไดรวบรวมมา
แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 1: แสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ศึกษาและนําเสนอ
หัวขอจุลนิพนธ
รวมรวมและศึกษา
ขอมูล แนวคิดและ
ทฤษฏีตางๆ
ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุป
ผลขอมูลที่ไดรวบ
รวมมา
สรางกลยุทธการ
บริหารงานลูกคา
สัมพันธ
จัดทําเอกสาร

2556
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2557
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

5
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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1. สามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจราน Erb Boutique รวมถึงคูแขง และลูกคา
กลุมเปาหมายของธุรกิจ สถานการณปจจุบัน และกลยุทธทางการตลาดตางๆ
2. สามารถสรางกลยุท ธการบริห ารงานลูกคาสั มพั นธ ซึ่งสามารถนํา ไปใชงานได จริ ง
ใหกับทางราน Erb Boutique
นิยามศัพท

การวางกลยุทธ หมายถึง การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขององคกรตางๆ เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
ลูก คาสัม พันธ หมายถึง กลยุท ธท างธุรกิจเพื่ อสรางความสัมพันธระยะยาวกับ ลูกคา
เรียนรูความตองการที่แตกตางกันของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือ
บริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละคนมากที่สุด
การรักษาลูกคา หมายถึง กลยุทธเพื่อการรักษาลูกคาของราน Erb Boutique เพื่อให
ลูกคาเหลานั้นกลับมาซื้อซ้ําสินคาและใชบริการอยางตอเนื่อง และนําไปสูการสรางสัมพันธกบั ลูกคาใน
ระยะยาว
การบริ หารประสบการณลูก คา หมายถึง แนวทางการแกไขปญ หาพื้นฐานของธุรกิ จ
บริการอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยคํานึงถึงการนําเสนอประสบการณที่ตรงหรือเหนือกวาความ
คาดหวังของลูกคา
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา ราน Erb Boutique” ผูศึกษา
ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวความคิด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การวางกลยุทธ ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคา
3. แนวทางเกีย่ วกับการรักษาลูกคา
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
วิท ยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุด ร (2547) ไดกลาวถึงทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงาน
ลูกคาสัมพันธในเรื่อง 1)กระบวนการบริห ารความสัมพันธลูกคา 2)ซีอารเอ็มกับ เครื่องมือใหมๆ
ทางการตลาด และ 3)โปรแกรมสรางความสัมพันธ ไวดังนี้
1.1 กระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคา
กระบวนการของซีอารเอ็มประกอบดวย 4 องคประกอบหลักที่สามารถอธิบาย
ดวยตนแบบ (Model) ที่เ รียกวา เดีย ร (DEAR) ประกอบไปด วย การสรา งฐานขอมูล ลู กค า
(Database) การใช เทคโนโลยีที่ เ หมาะสม (Electronic) การกํา หนดโปรแกรมเพื่ อการสร า ง
ความสัมพันธ (Action) และการเก็บรักษาลูกคา (Retention)
1.1.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธ กับ ลูกคาคือ การสรางฐานขอมู ล
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 เมื่อเวลาผานไปขอมูลในสวนนี้จะยิ่งพอกพูน
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ขึ้ น ดั งนั้ นในการเก็ บ ฐานข อมู ล ของลู ก ค าควรประกอบด วยข อ มู ล ตอ ไปนี้ แ ละแสดงรายละเอี ย ด
ยอนหลังตามระยะเวลา
- รายการซื้ อสิ นค า ประกอบด วยประวั ติ การซื้ อของลู ก ค า พร อ ม
รายละเอียด เชน รายการสินคา ราคาที่ซื้อ วันที่ที่จัดสง ฯลฯ
- การติดตอของลูกคา การติดตอทั้งจากลูกคาถึงบริษัทและจากบริษัท
ถึงลูกคาผานชองทางติดตอทุกชองทาง
- ข อมูล รายละเอีย ดอื่น ๆที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ตั วลู กค า ข อมู ล นี้ จะเป น
ประโยชนเพื่อการจัดกลุมลูกคาและการวิเคราะหลูกคา
- การตอบสนองของลูกคาตอเครื่องมือทางการตลาด เชน การตอบ
สนองของลูกคาตอการติดตอจากพนักงานขาย การสงไดเร็กเมล และการติดตอจากบริษัทในรูปแบบ
อื่นๆ ดังนั้นความยากงายในการจัด เก็บขอมูล ลูกคาขึ้นอยูที่บริษัทนั้นๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับลูกคามากนอยขนาดไหน ยิ่งการปฏิสัมพันธเกิดขึ้นบอยครั้งและโดยตรงมากเทาไรจะยิง่ ทํา
ใหการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเปนไปไดมากขึ้นเทานั้น
2) วิเคราะหและเจาะจงกลุมลูกคาตามมูลคา แตเดิมการวิเคราะหขอมูลลูกคา
เปนไปเพื่อการแยกแยะลูกคาออกเปนกลุม (Segment) มีการนําเอาวิธีการทางสถิตมิ าใชเพื่อจัดกลุม
ลูกคาตามรูปแบบพฤติกรรมหรือตัวแปรรวมอื่นๆที่เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อในที่สุดแลว จะไดจัดโปรแกรม
การตลาดที่สอดคลองกับลูกคาเปนกลุมๆไป แตแนวคิดเรื่องลูกคาในปจจุบนั เปลีย่ นไปดวยแนวคิดของ
การสรางกําไรจากลูกคาในระยะยาว ดั งนั้น แทนที่ จะจั ดกลุมลูกคา แบบเดิ มๆ ธุรกิ จป จจุบั นจึง
พยายามสรางความเขาใจลูกคาเปนรายคน วิเ คราะหลูกคาแตล ะคนจากโอกาสในการทํากําไรทั้ง
ปจจุบันและอนาคต กําไรที่วานี้จะมาจากสิ่งตอไปนี้คือ
- โอกาสที่ลูกคาซื้อสินคาอยางหนึ่งแลว ซื้อสินคาอยางอื่นๆ ดวยหรือ
การซื้อตอเนื่อง
- โอกาสที่ลูกคาเพิ่มขนาดของการซื้อหรือการซื้อตอยอดโดยวิธีตางๆ
ไดแก ซื้อสินคาที่มีราคาสูงขึ้นไปจากเดิม เพิ่มปริมาณหรือความถี่ในการใชในชวงเวลาหนึ่งๆ
- ความสามารถที่กิจการจะลดตนทุนได เชน ตนทุนในการขาย ตนทุน
ในการแสวงหาลูกคาใหม ตนทุนในการโฆษณา หรือสงเสริมการขาย
เมื่อวิเคราะหลู กคาแล ว ขั้นตอไปคือการเลือกหรือเจาะจง กลุมลูกค า ที่ตองการตาม
“กํา ไร”ที่จะไดรับ จากลู กคา อย า งไรก็ ต ามการเลือกกลุ มลูก ค าไม วาจะใชเ กณฑใดๆ ก็ จะต อง
ระมัดระวังความผิดพลาด ไมเชนนั้นอาจเลือกลูกคาที่ไมทํากําไรจํานวนมาก ติด กลุมเขามาในกลุม
ลูกคาที่ทํากําไรดวย หรือตัดลูกคาที่ไมสมควรตัดออกไป อาจทําใหไมไดรับประโยชนเทาที่ควร และนํา
มาซึ่งความไมพอใจของลูกคาและพูดถึงบริษัทในทางลบออกไปอยางกวางขวางได
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1.1.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) โดยเทคโนโลยีเปนหัวใจหนึ่งที่
ทําใหซีอารเอ็มประสบความสําเร็จ การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการวิเคราะห และแยกแยะ
ลูกค าเพื่ อการสรางจุด ของการติด ตอกั บลูก คา และเพื่ อการกระจายข อมูล ผา นทุกชองทางและทุ ก
หนวยงานในบริษัทนับเปนความจําเปนสําหรับซีอารเอ็ม
1) สรางจุดการติดตอ (Contact points/Touch points) กับ ลูกคาการ
ปฏิสัมพันธกับลูกคาเปนแกนหลักของงานซีอารเอ็ม สิ่งที่สําคัญคือบริษัทจะตองสามารถ วิเคราะหได
ดวยวาควรใชการติดตอกับลูกคาแตละรายแตกตางกันอยางไรทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการคุณลักษณะ
พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกคา
2) การกระจายขอมูลลูกคาผานทุกชองทางการติดตอ ไมวาลูกคาจะติดตอ
เขามาอยางไร ขอมูลลูกคาจะตองถูกเรียกดูไดจากคนที่เกี่ยวของ ดังนั้น หากสามารถเรีย กดูหรือใช
ขอมูลลูกคาไดใน ทุกจุดที่ลูกคาติดตอกับบริษัท ก็จะชวยในการสรางความพึงพอใจและความสัมพันธ
ที่ดี
ทั้งนีไ้ ดมีการแบงเทคโนโลยีซีอารเอ็มออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ตามบทบาทและ
หนาที่งานของเทคโนโลยีในการบริหารความสัมพันธลูกคาไดแก
1) เทคโนโลยีป ฏิสัมพันธ (Interactive Technology) ไดแก เทคโนโลยี
ตางๆ ที่ส ามารถนํามาประสมประสานกัน เพื่อรองรั บการมีปฏิสัมพั นธระหวา งรานกับ ลู กคาในทุ ก
ชองทางการติดตอของราน ไมวาจะเปนระหวางลูกคากับพนักงาน ลูกคากับเว็บไซต เปนตน
2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) ไดแก เทคโนโลยีตา งๆ
ที่ออกแบบมาเพื่อชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล การประมวลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอ
ขอ มู ล ในรู ปแบบที่ เ ข าใจง า ย และเป น ประโยชน ต อการตั ด สิ นใจของผู ที่ เ รีย กใช ข อมูล พร อมทั้ง
ความสามารถในการแปลผลของขอมูลเหลานั้นไปสูการพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย
3) เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Techno logy)
ไดแก เทคโนโลยีที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบ และการปรับรูปแบบของสินคาหรือบริการให
ตรงกับความตองการ หรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด
1.1.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) เมื่อมีฐานขอมูล
ของลูกคาและแยกแยะลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการกําหนดแผนงาน
กิจกรรมตางๆ ทางการตลาดและอื่นๆ เพื่อสรางรักษาและกระชับความสัมพันธกับลูกคา กิจกรรม
เหลานี้มีมากมายอาจแบงออกเปนกลุมไดดังนี้
1) การบริการลูกคา (Customer Service) การบริการลูกคาทั้งในเชิงรับ
(Reactive) คือการแกไขปญหาใหลูกคา หรือในเชิงรุก (Proactive) ที่คาดคะเนความตองการของ
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ลูกคาแลวหาทางตอบสนองกอนที่ลูกคาจะรองขอ หรือกอนที่จะเกิดปญหาลวนเปนการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา รักษาลูกคาและนํามาซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
2) โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสรางความภัคดี (Frequency/
Loyalty Programs) เปนการใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาโดยการใหสิทธิเปนสมาชิกหรือสะสมคะแนน
เมื่อมีการซื้อสินคาหรือบริการซ้ําๆ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในเชิงการเงิน (Financial Bonding)
กับ ลูกคาเหมื อนลูกคาหยอดเงินลงกระปุกไวกับ บริษัททุกครั้งที่มีการซื้อสิ นคาหรือบริ การใดๆ กั บ
บริษัท หลายธุรกิจใชวิธีการนี้ในการรักษาลูกคาและสรางความภักดีอยางไดผล
3) โปรแกรมสรางความสัมพันธ ในเชิง สังคม (Community Programs)
เปนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมลูกคาดวยกันเองหรือลูกคากับบริษัท เพื่อยึดเหนี่ย ว
ลูกคาไวยาวนานที่สุด
4) โปรแกรมสรางความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Ties) บริษัท
อาจจัดหาอุปกรณเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหกับลูกคา เพื่อเชื่อมโยงลูกคาเขากับบริษัท ชวยใหลูกคา
เกิดความสะดวกในการติดตอ การสั่งซื้อ การชําระเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง ฯลฯ
5) การสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล (Customization) การ
สนองความต องการของลูกค าเปนรายบุ คคลเป นสวนหนึ่ งของการสรางและตอกย้ํา ความสัมพันธ
ลูกคาอยางไดผล หากลูกคารูสึกวาไดรับในสิ่งที่ตองการอยางตรงใจ จะทําใหลูกคาพรอมจะผูกพันกับ
บริษัทอยางยืนยาว
1.1.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention) กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือ การประเมินผล
การบริหารความสัมพันธลูกคา และการรักษาความ เติบโตของความสัมพันธกับลูกคา
1) การประเมินผลการบริหารความสัมพันธลูกคา การนําระบบการบริหาร
ความสัมพันธมาใช ทําใหเกณฑในการประเมิน ผลสําเร็จของกิจการตองมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แมวาเกณฑวัดเดิมๆ ที่เนนในเรื่องการเงินและการตลาดเชน สามารถทํากําไร สวนแบงตลาด อัต รา
กําไร จะยังคงมีค วามสําคัญ แตในระบบของซีอารเ อ็มจะตองเพิ่ม เกณฑวัด ที่เนนความสําคัญ ของ
ลูกคาด วย เพื่ อชี้ใหผู บริห ารเห็นวา การบริหารความสัมพันธข องลูกค าประสบความสําเร็จหรือไม
เพียงใด เกณฑในการประเมินผลสําคัญๆ ไดแ ก ตนทุนในการไดมาซึ่งลูกคา อัตราการสูญเสียลูกคา
อัต ราการซื้อของลูกคา สวนแบงการซื้อของลู กคาที่ให กับบริษัท เมื่อเทียบกับที่ใหคูแขงในสินคา
ประเภท เดียวกันหรือสวนแบงกระเปาเงิน (Share of Customer / Share of Wallet) เปนตน
2) การขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ การขยายการเติบโต
ของความสัมพันธจะใชประโยชนจากความคุนเคยและความเชื่อถือที่ลูกคามีตอกิจการในการขยาย
ขอบเขตการซื้อสินคาหรือบริการใหกวางขวางขึ้น โดยนําไปสูการซื้อสินคาหรือ บริการใหมๆ หรือการ
ซื้อตอยอดที่มีมูล คาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาเดิมมีแนวโนมในการซื้อสินคาหรือบริการใหม จาก
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กิจการสูงกวาลูกคาใหมหลายเทา นอกจากนั้นกิจการยังสามารถกระตุนการซื้อ และการใชสินคาหรือ
บริการใหมีความถี่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิด ปฏิสัมพันธ ทางการตลาดมากขึ้น และนําไปสูค วาม
สัมพันธที่แนบแนนขึ้นในที่สุด
ดังนั้นสรุปไดวา การรักษาลูกคาเดิมไวมีความสําคัญอยางยิ่งเพียง แตลูกคาแตละรายมี
ความสําคัญไมเทาเทียมกัน ทําใหการใชความพยายามในการรักษาลูกคาจึงตอง ใชการออกแบบใหมี
ความเจาะจง สําหรับลูกคาแตละรายดวยเชนกัน
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1.2 ซีอารเอ็มกับเครื่องมือใหม ๆ ทางการตลาด
ซีอารเอ็มจะชวยใหกิจกรรมทางการตลาดเปนไปอยางถูกคนและถูกใจลูกคาบน
ฐานขอมูลแลวซีอารเอ็มยังนํามาซึ่งเครื่องมือและแนวคิดใหมๆ ทางการตลาดที่นาสนใจอีกหลายอยาง
เชน การขาย ตอเนื่อง และขายตอยอด การรักษาลูกคา การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา การใช
ตนแบบวิเคราะหกําไร และคุณคาของลูกคา โดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้
1.2.1 การขายตอเนื่องและการขายตอยอด (Cross-Selling and Up-Selling) ซี
อารเอ็มใหความสําคัญกับการขายตอเนื่องและการขายตอยอด ซึ่งไมไดพูดถึงในตลาดยุคกอนการขาย
ตอเนื่องจะหมายถึงการขายสินคาหรือบริการอื่นๆ ใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งอันเปนผลจากการที่
ลูกคารายนั้นซื้อสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งกอนหนานั้น การขายแบบตอเนื่องมีค วามจําเปน
สําหรับกิจการทุกอยางในปจจุบัน เพราะการขายสินคาบริการใหกับลูกคารายเดิมเปนการเพิ่มรายได
จากลูกคา ในขณะที่ไมทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึน้ เล็กนอย เมื่อเทียบกับการเสนอขายใหลกู คาราย
ใหมพรอมๆ กับการขายตอเนื่อง ซีอารเอ็มพยายามสรางโอกาสในการขายตอยอด คือจูงใจใหลูกคา
รายเดิมขยับขึ้นไปซื้อสินคาหรือบริการที่มีราคาสูงขึ้นหรือมีกําไรมากขึ้น ซึ่งหัวใจของการขายตอเนื่อง
และการขายตอยอดอยูที่ จะตองขายสิ่งที่ “ถูกตอง” และ“ถูกคน” กับลูกคา ดวยตองเขาใจวาไมใช
ลูกคาทุกรายจะเปนเปาหมายที่ดีเสมอไปสําหรับการขายตอเนื่องและตอยอดการเรีย นรูลูกค าบนพื้น
ฐานข อ มู ล ของลู ก ค า ตามแนวทางของซี อ าร เ อ็ ม จะทํ า ให ก ารขายต อ ยอดและต อ เนื่ อ งประสบ
ความสําเร็จอยางตรงใจและตรงตัวลูกคา
1.2.2 การรักษาลูกคา (Customer Retention) ความสําคัญของการรักษาลูกคาอยู
บนความจริงที่วาการรักษาลูกคาที่มีอยูในมือนั้นเสียคาใชจายตํ่ากวาการแสวงหาลูกคาใหม สูญเสีย
การลงทุนลงแรงในการได ลูกค ารายนั้นมารวมถึ งโอกาสในการขายตอเนื่องและขายตอยอดทั้ง ใน
ปจจุบันและอนาคตดวย ดังนั้นในขณะที่การแสวงหาลูกคาใหมยัง จะตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง
นักการตลาดตองตระหนักเสมอวา เมื่อไดลูกคามาแลวจะตองรักษาไวอยางดียิ่ง
1.2.3 การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา (Behavior Prediction) ซีอารเอ็มชวยให
นักการตลาดสามารถใชฐานขอมูลเพื่อการคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคาในอนาคตไดโดยใชเทคนิค
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การสรางแบบจําลอง (Modeling) และเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) ยิ่งมีขอมูลการซือ้ และการ
ติดตอของลูกคามากเทาไรจะยิ่งทําทําใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมในเรื่องดังตอไปนี้ไดอยางแมนยํา
มากยิ่งขึ้น
1) วิเคราะหโอกาสในการซื้อ
2) วิเคราะหการซื้อครั้งตอไป
3) วิเคราะหวาลูกคานาจะซื้อสินคาอะไรควบคูสินคาอะไร
4) วิเคราะหความยืดหยุนที่ลูกคาจะมีตอราคาสินคาและบริการ
การวิเคราะหในแงมุมตางๆขางตนจะทําใหนักการตลาดสามารถใหขอเสนอที่เหมาะสม
ทั้งในเรื่องของสินคาและราคาที่สามารถจะเหนี่ยวรั้งลูกคาที่กําลังจะเปลี่ยนใจไวไดสามารถจะนําเสนอ
สินคาหลายๆ อยางที่ลูกคาตองการในลักษณะการขายตอเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายรวมไปถึงการสราง
กิจกรรมการตลาดที่สอดคลองกับความแตกตางของลูกคาเปนรายกลุมได การใชตนแบบวัดกําไรและ
มูลคาของลูกคา (Customer Profitability and Value Modeling) ซีอารเอ็มเปนความพยายามทีจ่ ะ
ตอบสนอง ลูกคาแบบเจาะจงเปนรายบุคคลตามมูลคา ของ ลูกคาที่วัดจากกําไรที่ไดรับ ดังนั้นวิธีการนี้
จะเปนการแบงกลุมลูกคา ที่แตกตางไปจากการตลาดแบบเดิมๆ ที่มักแบงลูกคากันตามปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร (Demographic segmentation) หรือแบงกันตามอายุ รายได เพศ การศึกษา
อาชีพ ฯลฯ แตซีอารเอ็มจะเปนการแบงกลุมลูกคาตามกําไรหรือมูลคา เพื่อนําไปสูการปฏิสัมพันธการ
นําเสนอสินคาและบริการ การสื่อสารที่แตกตางกัน ตามกําไรที่ไดรับจากลูกคา
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1.3 โปรแกรมสรางความสัมพันธ
การสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ทั้งทางดานการตลาดและดานอื่นๆ ที่จะ
นําไปสูการสราง (Building) รักษา (Retaining) และกระชับ (Deepening) ความสัมพันธกับลูกคาซึ่ง
โปรแกรมตางๆ เหลานี้จะตองอยูบนพื้นฐานของการเรีย นรูลูกคาอยางทะลุปรุโปรงเพื่อใหสามารถ
สรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ตรงใจลูกคามากที่สุด การเรียนรูที่จําเปน ไดแก เรื่องดัง ตอไปนี้
1.3.1 เรี ยนรู ค วามตองการของลูกค า ใครคือลู กคา พฤติกรรมในการซื้อ เป น
อยางไรชอบหรือไมชอบอะไร มีโอกาสที่ลูกคาจะซื้อเพิ่มหรือไม จะนําเสนอสินคาหรือบริการ ที่สอด
คลองกับความตองการของลูกคาไดอยางไร สิ่งที่งายที่สุดในการจะเรียนรูลูกคาคือ การเริ่มตนจากขอ
มลที่มีอยูขอมูลทั้งหลายเกี่ยวกับลูกคาที่กระจัดกระจายกันจะตองถูกรวบรวมเขามาอยูบนฐานขอมูล
เดียวกันเพื่อใหผูบริหารซีอารเอ็มไดเขาใจความตองการของลูกคา และสรรหากิจกรรมที่สอดคลองกับ
ฐานขอมูลลูกคาในแนวทางดังตอไปนี้
1) สรางโปรแกรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคาผลจากการ
สราง ฐานขอมูลลูกคา และการแบงกลุมลูกคา จะทําใหรูวา ลูกคารายไหน หรือกลุมไหนซื้อสินคาหรือ
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บริการอะไร เปนจํานวนเทาไร ทั้งในจํานวนหนวยที่ซื้อและมูลคาที่ซื้อตลอดจนเวลาที่ซื้อดวย ซึ่ง
กิจการอาจจะสงขอมูลทางชองทางใดๆ ก็ตามเพื่อเปนการเตือนใจลูกคา
2) สรางโปรแกรมความสัมพันธตามมูล คาของลูกคา เมื่อแบงกลุมลูกคา
จากฐานขอมูลแลว โปรแกรมสรางความสัมพันธควรจะผูกโยงกับกลุมลูกคาตามมูลคาของลูกคา นั่น
คือ การใชจายของลูกคาในปจจุบัน และแนวโนมที่กิจการจะสามารถทํากําไรจากลูกคาในอนาคตหรือ
มูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคานั่นเอง
3) สรา งโปรแกรมบนพื้นฐานการวิ เคราะหการสูญเสีย ลูก คา กิจกรรม
การตลาดหรือการรณรงคบางครั้งทําไปเพื่อการเหนี่ยวรั้งลูกคาไว การมีกลไกในระบบฐานขอมูลที่
สามารถสงสัญญาณเตือนบางอยางที่บอกใหรูวาลูกคากําลังจะหยุดการซื้ อหรือกําลังจะตีจาก ทําให
การออกแบบโปรแกรมตางๆ ทําไดอยางตรงเปาตรงประเด็น และสามารถแกปญหาการสูญเสียลูกคา
ได เชน มีการพูดคุยสื่อสารกับลูกคามากขึ้นเพื่อใหรูวาลูกคาไมพอใจเรื่องอะไร การเสนอเงื่อนไขพิเศษ
ให ฯลฯ
4) สรางโปรแกรมที่ต อบสนองความตองการเป นการเฉพาะตัวกับลูกคา
วิธีการของซีอารเอ็มเปดโอกาสใหกิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทีล ะคน หรือ
หนึ่งตอหนึ่ง จากฐานขอมูล ลูกคา เมื่อรูวาลูกคาซื้อสินคาบริการอะไรที่ผานมายอมสามารถสราง
ขอเสนอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ผานมาไดอยางเจาะจง
5) สรางโปรแกรมความสัมพันธในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ไมใชวา
โปรแกรมความสัมพันธทั้งหลายที่ทํากับลูกคาแตละกลุมจะประสบความสําเร็จเสมอไปผู บริหารงานซี
อารเอ็มจะตองหมั่นติดตามตรวจสอบตลอดเวลาวารายการที่นําเสนอออกไปนั้นไดผลดีมากนอยขนาด
ไหนสําหรับลูกคาแตละกลุม
6) สรางโปรแกรมความสัมพันธที่สะทอนบุคลิกภาพของกิจการ โปรแกรม
ความสัมพันธตางๆ ของกิจการควรมีบุค ลิกภาพที่เหมาะสม โดดเดน และคงเสนคงวา ไมวาจะผาน
ทางสื่อหรือชองทางใดสูตัวลูกคา ควรจะมีรูปลักษณและลีลาที่เปนเอกลักษณแ ละสามารถจะสราง
ความประทับใจใหลูกคาไดเสมอ พึงระลึกเสมอวาไมวางานซีอารเอ็ม จะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาด
ไหน แตหัวใจสําคัญยังอยูที่สัมผัสระหวางมนุษยเสมอที่จะเปนกลไกสรางประสบการณในการ ติดตอที่
ดีกับลูกคาและรักษาความสัมพันธไวไดตลอดไป
7) สร างโปรแกรมความสั มพั น ธ แ ม ใ นเรื่อ งที่เ ล็ ก น อ ย ผู บ ริ ห ารความ
สัมพันธ ไมควรมองขามสิ่งที่จะสรางหรือรักษาความสัมพันธได แมในเรื่องที่เล็กนอยก็ตามเพราะจะ
เปนการสรางความรูสึกที่ดีใหกับลูกคา
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1.3.2 เรีย นรูความตองการของลูกคา วาลูกคาแตละรายมีความตองการแบบไหน
อยางไร
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1.3.3 เรียนรูค วามแตกตางของลูกคา ลูกคารายไหนสําคัญ รายไหนที่ควรจะเก็บ
รักษาและสานสัมพันธอยางยิ่งยวด รายไหนไมคุมคาหรือไมสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการ แนวคิดหลัก
ของซีอารเอ็ม คือ ลูกคาแตกตางกัน การดูแลลูกคาแตละกลุม แตละรายจึงตองตางกันไปดวย
1.3.4 เรี ยนรู ชองทางการติด ต อที่ ลูกคาตอ งการและผลกระทบของชองทางการ
ติดตอชองทางการติดตอทางไหนที่สะดวกและไดผลดีสาหรับการติดตอกับลูกคารายนั้น ลูกคารายใด
พอใจการติดตอผานชองทางไหนเปนพิเศษ รายไหนตองการการติดตอหลายๆ ชองทางเพื่อติดตอ กับ
กิจการการนําเสนอโปรแกรมสรางความสัมพันธจะตอง กระทําผานสื่อหรือชองทางการติดตอตางๆ
ระหวางกิจการกับลูกคา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองเรียนรูวาชองทางไหนที่ลูกคาชอบไมชอบ ชองทาง
ไหนที่ลูกคาใชบอยๆ และสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคารายนั้นหรือกลุมนั้น ทั้งนี้เพื่อสรางการ
ตอบสนองจากกลุมลูกคาใหมากที่สุด เทาที่จะเปนไปได ดังนั้น การเรียนรูลูกคาในทั้งสามดาน คือ
เรีย นรูค วามตองการ เรียนรูความแตกตางของลูกค า และเรีย นรูช องทางการติดต อที่เ หมาะสม
สอดคล องกับความตองการของลูกค าเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง สําหรับกาสรางสรรคโ ปรแกรมความ
สัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสมกับลูกคาที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อันเปน
หัวใจของงานซีอารเอ็มนั่นเอง
1.3.5 ความผูกพันเพื่อความสัมพันธ นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐานของ
การกําหนดโปรแกรมการสรางความสัมพันธดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานซีอารเอ็มจะตองเขาใจ
ดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสูลูกคาภายใตแ นวคิดซีอารเอ็ม กิจกรรมเหลานั้นจะตองเปนไป
เพื่อสรางความผูกพัน (Customer Bonding) ที่เหนีย วแนนระหวางลูกคากับกิจการ เพื่อผลในการ
สรางและกระชับความสัมพันธที่จะติดตามมา เมื่อไรก็ต ามที่ลูกคาผูกพันอยูกับกิจการนานๆก็ยอมมี
โอกาสที่กิจการจะสามารถสรางมูลคาตลอดชวงชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากลูกคาได
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธทั้งหมดนี้ ผูศึกษาจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิด
ในการตั้งคําถามและสรุปผลการศึกษาขอมูล และในสวนของการกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความ
สัมพันธ ซีอารเอ็มกับเครื่องมือใหมๆ ทางการตลาด และโปรแกรมการสรางความสัมพันธ ผูศึกษาจะ
นํามาเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลกู คา
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2549) ไดอธิบายทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคาใน
เรื่อง 1)ความหมายของการบริหารประสบการณลูกคา 2)กระบวนการบริหารประสบการณลูกคา และ
3)กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจรไว ดังนี้
2.1 ความหมายของการบริหารประสบการณลูกคา
การบริหารประสบการณลูกคา หรือ CEM เปนกระบวนการในการบริหารเชิงกล
ยุทธประสบการณโดยรวมของลูกคา (Entire Customer Experience) ที่มีตอสินคาหรือบริษัทหนึ่งๆ
CEM มีความแตกตางจากกลยุทธที่มุงสนองตลาดทั่วไป เนื่องจาก CEM จะใหความ
สนใจลูกคาแตละราย และมุงเนนกระบวนการในการบริหารประสบการณลูกคา มากกวาผลลัพธที่ได
จากโปรแกรม เปา หมายของ CEM คือ ความพยายามผลั กดั นใหสิ นค าหรือบริ ษัท เขา ไปมีส วน
เกี่ย วข องกั บ วิถี ชีวิ ตของลู กคา โดยพยายามติด ต อกับ ลู ก คาในทุ กๆ จุ ดติด ต อ ตั้ งแต ชวงกอนซื้ อ
ระหวางการซื้อ และการใชสินคาหรือการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา ยังคงใหความสําคัญ
กับตัวเลขยอด ขาย และความรูสึกชอบในตราสินคาของบริษัทมากกวาตราสินคาอื่น แตการบริหาร
ประสบการณลูกคายังพยายามเขาไปมีสวนรวมในการ ใหขาวสารขอมูล ใหการบริการบางอยาง เชน
การจองสินคา ออกแบบสินคา ใหคําปรึกษา เปนตน เพื่อใหลูกคาตัดสินใจในทางเลือกที่เหมาะสม
กับความตองการของลูกคาอยางแทจริง นอกจากนี้ หลังการซื้อ การบริหารประสบการณลูกคายังคง
พยายามติดตาม ความรูสึกหลังซื้อวา ลูกคารูสึกเชนไร ใชสินคาไดอยางคุมคาหรือไม ซึ่งอาจหมายถึง
กิจกรรมการ สอนใชงานสินคา อยางเชน คอรสอบรมทําอาหาร กับครัวของชารป เปนตน การบริหาร
ประสบการณจึงเปนหนทางหนึ่งในการสรางความภักดี ในกลุมลูกคาและเพิ่มมูลคาธุรกิจใหกับรานได
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2.2 กระบวนการบริหารประสบการณลูกคา
การบริหารประสบการณของลูกคา เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการวิเคราะหและ
นําผลของการวิเคราะหมาวางกลยุทธในการบริห ารความรูสึกนึกคิด (Emotional Elements) การ
รับรูของลูกคาที่มีตอลักษณะสินคา โครงสรางราคา สถานที่จําหนายสินคา และโปรแกรม การสงเสริม
การตลาด (Physical Elements) เพื่อใหลูกคาประเมินประสบการณที่เกิด ขึ้นวา เหนือกวาความ
คาดหวัง ของลูกคา ประสบการณ ที่เ หนือกวา ความคาดหวังของลูก คาจะกลายเป น ประสบการณ
ทางบวกของลูกคาที่มีตอตราสินคา ที่ เรีย กวาเหตุ การณนาประทับใจ (Moment of Truths or
M.O.T) ในที่สุด
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารประสบการณของลูกคา แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแ ก
2.2.1 การวิเคราะหโลกประสบการณของลูกคา ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อคนหา
ขอมูลความตองการ ความชอบ ปญหาที่ลูกคาเคยเผชิญเกี่ยวกับสินคาประเภทนี้ ในชวงเวลา
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หรือขณะของการติดตอ (Moment of Contacts) ไดแก กอนการซื้อ ระหวางการซื้อ และ
หลังการซื้อ
2.2.2 การกําหนดโครงสรางประสบการณ (Experience Platform) ซึ่งประกอบไป
ดวย องคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1) จุดยืนในโลกประสบการณของลูกคา (Experience Positioning ) เปน
จุดเดนหรือจุดครองใจของสินคาจากมุมมองความรูสึกนึกคิดของลูกคา
2) สัญญาคุณคาเพิ่มจากประสบการณ (Experience Value Promise or
EVP) เปนการบงบอกชัดเจนวา จุดยืนในโลกประสบการณข องลูกคาจะสงมอบคุณคาอะไรให ลูกคา
บาง
3) การนํากลยุทธการออกแบบโครงสรางประสบการณของลูกคาไปปฏิบัติ
ใช (Overall Implementation Theme) เปนการนําจุดยืนในโลกประสบการณของลูกคา และ
สัญญาคุณคาเพิ่มจากประสบการณ 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 ระหวางการซื้อ และหลังการซื้อ
2.2.5 การสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง (Continuous Innovation) ประสบการณ
ของลูกคามักจะมีการเปลี่ยนแปลงได เมื่อบริษัทไดส รางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่ทําใหการดําเนิน
ชีวิตของลูกคามีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และนวัตกรรมดานการตลาด ทําใหลูกคาไดซื้อสินคา
จากบริษัท ในชอ งทางจั ด จํา หน ายที่ ลูกค าไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว สะดวกสบาย ดัง นั้น ในการ
ออกแบบกลยุทธ การพัฒนานวัต กรรมผลิต ภัณฑใหม และกลยุท ธนวัตกรรมการตลาดใหม จึงควร
นําเอาขอมูลประสบการณของลูกคามาใชวิเคราะหในการออกแบบแผนพัฒนานวัตกรรมดังกลาวดวย
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2.3 กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจร
กลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจร เปนกระบวนการในการออกแบบ
แนวคิดและกลยุทธเพื่อบริหารประสบการณของลูกคาแตละราย โดยมีเปาหมายใหเ กิดการประสม
ประสานประสบการณที่ ลู กคา ได รับ ในแต ล ะจุ ด ติ ด ต อประสบการณเ ข าไว ด วยกั น จนกลายเป น
ประสบการณโดยรวมของลูกค าที่มีตอสินคา ตราสินค า และธุรกิจ จนเกิด เหตุการณนาประทับ ใจ
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(Moment of Truths) ซึ่งประโยชนหลักของกลยุทธการบริหารประสบการณแบบครบวงจรมี 3
ประการ
1) สร า งความแตกต างใหธุ รกิจ (Differentiation) ธุรกิ จที่ ออกแบบจุ ด ติ ด ต อ
ประสบการณใหมีหลากหลายจุดติดตอ ใชจุดติดตอเหลานี้พรอมๆ กันอยางตอเนื่อง โดยมีเงื่อนไขทุก
จุดติดตอประสบการณตองสามารถตอบโจทย คือ ประโยคตอกย้ําการสรางประสบการณที่ดีกับลูกคา
ได
2) สร า งความผู ก พั นกั บ ลู กค า ได (Deep Connection) ทุ ก ครั้ง ที่ จุด ติ ด ต อ
ประสบการณแตละจุดไดส รางประสบการณค วามรูสึกที่ดีกับ ลูกคา ความผูกพันใกลชิดระหวางตรา
สินคา สินคา หรือบริษัท ก็จะสะสมและเพิ่มพูนขึ้น จนกลายเปนประสบการณความทรงจําดีๆ มิรลู ืม
3) ประหยัดตนทุนและเพิ่มโอกาสในการสรางรายรับใหธุรกิจ (Cost Saving and
Revenue Generating) การที่ลูกคารูสึกประทับใจในตราสินคาของบริษัทผานจุดติดตอประสบการณ
หนึ่งๆ เชน บรรยากาศการตกแตงในรานเบเกอรี่ที่มีกลิ่นหอมของขนมอบแทนความรูสึกสดใหมของ
ขนมอบ เปนตน เมื่อรานเบเกอรี่แหงนี้นําเสนอจุดติดตอประสบการณที่สอง คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ
เชิญลูกคามาชมการสาธิตการทําขนมอบถึงในหองครัว และเปดโอกาสใหลูกคาทดลองทําขนมอบดวย
ตนเอง ลูกคามีแนวโนมใหความสนใจกับจุดติดตอนี้มากขึ้น โดยที่บริษัทไมจําเปนตองเพิ่มงบประมาณ
การสื่อสารการตลาดกับลูกคาแตอยางใด
เป าหมายสู ง สุ ด ของกลยุ ท ธ แ ละโปรมการบริ ห ารประสบการณลู กค า คื อ การสร าง
ประสบการณโดยรวม (Total Customer Experience) ในทางบวกตอตราสินคาของบริษัท ไมใช
เพี ย งแค ลู กค ารู สึ ก ประทั บ ใจจากจุด ติ ด ตอประสบการณ จุด ใดจุ ด หนึ่ง หรื อ หลายจุด เท า นั้ น แนว
ทางการออกแบบกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารประสบการณ แ บบครบวงจร (Integrated Customer
Experience) จึงเกิด ขึ้นเพื่อตอบเปาหมายดัง กลา ว โดยแบงระดับ ของการออกแบบกลยุทธการ
บริหารประสบการณแบบครบวงจร ออกเปน 3 ระดับ
1) ระดับกลยุทธ ในแงของการประสมประสานขั้นตอนการวิเคราะห การออกแบบ
กลยุทธการบริหารประสบการณลูกคา และการนําไปใช
2) ระดับ การนํา ไปใช ในแงข องการทํ าใหป ระสบการณที่ มีต อตราสินคา มีค วาม
สอดคลองผสมผสานกับจุดติดตอประสบการณที่เลือกใช และการสรางนวัตกรรมสําหรับกลยุทธการ
บริหารประสบการณลูกคา
3) ระดั บภาพรวมของทั้งองค กร เพื่ อให การออกแบบกลยุ ทธแ ละโปรแกรมการ
บริหารประสบการณลูกคา และการนําไปปฏิบัติใชมีความแตกตางไปจากคูแขง
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ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารประสบการณลูกคาทั้งหมดนี้ ผูศึกษาจะนํามาใชเปน กรอบ
แนวคิดในการตั้งคําถามและสรุปผลการศึกษาขอมูลและในสวนของกระบวนการบริหารประสบการณ
ลูก คา และกลยุ ทธ การบริห ารประสบการณ ลูก คา แบบครบวงจรผู ศึก ษาจะนํามาเป นกรอบในการ
วางแผนกลยุทธ ลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique
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3. แนวทางเกี่ยวกับการรักษาลูกคา
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544) ไดอธิบายแนวทางเกี่ยวกับการรักษาลูกคา ในเรื่องแนวทาง
ในการรักษาลูกคา และกลยุทธในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา ไวดังนี้
3.1 แนวทางในการรักษาลูกคา
การจัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลลูกคา ปจจุบันโดยเฉพาะเปนวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถ
ผูกลูกคาไวกับบริษัทได แตฝายลูกคาสัมพันธจะตองมีหนาที่นอกเหนือไปจากการรับคําติชมเสนอแนะ
จากลูกคา จะตองมีการสรางสรรคขึ้นมาใหมดวย ไมใชเฉพาะแกปญหาที่เ กิดขึ้น จึงจะทําใหแนว
ทางการนํา CRM มาปฏิบัติใชเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ในที่นี้จะไดใหแนวทาง 12 ประการ
เพื่อรักษาลูกคาปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป (Customer Retention) ดังนี้
3.1.1 สรางคุณคาเพิ่มเสมอไมเพียงแตทําใหลูกคาพอใจเทานั้น ตองสรางความรูสึก
“เกินกวาความพอใจ”
3.1.2 ใหบริการกอนและหลังการขายอยางเปนกันเอง (Personalized)
3.1.3 ใช Call Centerแตอยาลืมปรับกองหลัง (back office) ใหแข็งแกรงดวย
3.1.4 ใชโปรแกรมการสงเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว เชน แคมเปญสะสม
สะสมจากยอดการซื้อ (Frequency Marketing Program or FMP) ซึ่งระยะเวลาในการสะสมก็ไม
ควรเกินกวา 30-90 วัน
3.1.5 ตัง้ ฝายลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ
3.1.6 ใหความเสมอภาคกับลูกคาแตละราย
3.1.7 สํารวจคูแขง และสํารวจสถานการณทางการตลาดอยูต ลอด
3.1.8 ยึดหลักแนวคิดการตลาดตามสัง่ แบบมวลรวม (Mass Customization) คือ
ออกแบบแคมเปญสําหรับลูกคากลุม ใหญโดยมีจดุ เดนตรงทีส่ ิ่งทีล่ ูกคาแตละรายจะไดรับจากแคมเปญ
นั้นไมเหมือนกัน เชน แคมเปญสะสมแตมโดยลูกคาแตละรายสามารถเลือกแตมคะแนนขั้นต่ํา รวมกับ
เงินทีต่ องจายเพิ่มไดเอง เพื่อใหไดของรางวัลตามที่ลกู คาตองการ
3.1.9 สราง internal marketing ทีแ่ ข็งแกรงมี Back office ที่ดี
3.1.10 ฝายบริหารตองเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
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3.1.11 สร า งต น ทุ น หรื อ อุ ป สรรคในการเปลี่ ย นไปเป น ลู ก ค า ของบริ ษั ท อื่ น
(Switching Cost) โดยบริษัทสามารถสรางอุป สรรคในการเปลี่ย นไป รวมรายการสงเสริมการขาย
ของสินคาอื่น เชน แคมเปญสะสมแตมคะแนนที่มีรางวัลมูลคาสูงๆ และเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับหนึง่
แตมคะแนนจะเพิ่มขึ้นในอัตรากาวหนา เพื่อใหลูกคารูสึกวาตนก็สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับ
ของรางวัล ชิ้นใหญไดโดยไมยากนักหรือบริษัทอาจสรางอุปกรณที่วิธีการหรือขั้นตอนการใชงานสินคา
เชนกําหนดขั้นตอนการใชงานเครื่องออแกไนเซอรใหซับซอนมากขึ้น หรือใชแปนคียบอรดที่มีลักษณะ
แตกตางออกไปทาใหลูกคารูสึกวาตนทุนการเรียนรูของตนจะสูงขึ้นถาตองเปลี่ยนไปใชยี่หออื่น
3.1.12 ในกรณีข องลูกคาที่เปนคนกลางในชองทางการตลาด ใหเนนการเขาไปมี
สวนรวมในการชวยบริหารกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ที่ลูกคาวางจาหนายในราน
ชวยการจัดวางสินคาในราน จัด กิจกรรมพิเศษในราน หรือที่เรีย กวา เปนรูปแบบความสัมพันธแ บบ
การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)
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3.2 กลยุทธในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา
วิทยา ดานธํารงกุล และพิภ พ อุดร (2546: 202-207) การรักษาลูกคาเดิม ไวมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพียงแตลูกคาแตละรายมีความสําคัญไมเทาเทียมกัน ดังนั้นการใชความพยายาม
ในการรักษาลู กคา จึงต องใช การออกแบบใหมี ค วามเจาะจง สํา หรับ ลู ก คา แตล ะรายด วย เช น กั น
กลยุทธในการรักษาลูกคาที่จะนําเสนอตอไปนี้ ตั้งอยูในขอสมมติวา บริษัท มีฐานขอมูล ที่เพีย งพอใน
การประเมินมูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคาพรอมทั้งมีขอมูลดานการติดตอ และดานพฤติกรรมลูกคาที่
เกี่ยวของที่จะชวยใหบริษัทเขาใจในรูปแบบพฤติกรรมที่ผานมาของลูกคาไดดีในระดับนึง โดยรูปแบบ
ของกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญๆอาจจัดได 2 กลุมหลัก คือ
3.2.1 การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening)
การขยายขอบเขตความสัมพันธ หมายถึง ความพยายามเพิ่มโอกาสในการมี
ปฏิสัมพันธกับ ลูกคาปจจุบันใหค รอบคลุมความตองการ หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกคาใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นทั้งในรูปแบบที่เ กี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับการซื้อขายโดยตรง โดยมีเปา
หมายหลักคือการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยผาน
จํานวนสายใยของความสัมพันธที่มากขึ้น ดังนั้น หลักการงายๆของการ ขยายขอบเขตความสัมพันธ
คือ การเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับ บริษัทใหมี จํานวนมาก
ที่สุด ทั้งนี้ เครือขายของสายใยที่หลากหลายและซับซอน จะชวยรักษาลูกคาไวไดอยางมีประสิทธิผ ล
เนื่องจากบริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธกับลูกคาไดมากขึ้น ในหลากหลายแงมุมในการใชชีวิตลูกคา โดย
บริษัทอาจดําเนินการเองทั้งหมดหรือรวมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวของในการดําเนินการก็ได
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แนวคิดการเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธอยูบนหลักการที่วาหากสายใยหนึ่ง ระหวาง
ลูกคากับบริษัทเกิดออนแอลง หรือสิ้นสุดลง ก็จะยังคงมีสายอื่นๆที่เหลืออยูในการรักษาความสัมพันธ
ตอไป และอาจเปนโอกาสกอบกูความสัมพันธที่ออนแอหรือสิ้นสุดลงเหลานั้น กลับคืนมาได หลักการ
ดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติ ที่วาคุณภาพความสัมพันธของแตละสายใยอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ และ
ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานเดีย วกันกับ สายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใยตั้งอยูบนพื้นฐาน ความสัมพันธ
เดียวกันเมื่อสายใยใดสายใยหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะทําใหส ายใยอื่นๆพลอยสิ้นสุด ลงไปดวย ดังนั้น หัวใจ
ของการขยายความสัมพันธโดยสรุป คือ การเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธบนพื้นฐานความสัมพันธ
รูปแบบใหมๆ กับลูกคาเดิมนั่นเอง
3.2.2 การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening)
การเสริ มสร างความลึ กซึ้ งของความสั มพั นธ หมายถึ ง การเพิ่ มพูน ความเข มแข็ งของสายใย
ความสัมพันธเดิมที่มีอยูโดยไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธใหมๆ ดังนั้น การเสริมสราง
ความลึกซึ้งของความสัมพันธจึงเปนการสรางเสริมคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดในการรับรู
ของลูกคา ควบคูไปกับ ความตระหนัก ในการสูญเสีย ประโยชนแ ละคุณคาหลายๆ อยางที่จะไดรับ
(Switching Cost) หากลูกคาไมรักษาความสัมพันธที่มีกับบริษัทไวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยัง
ตอ งสรา งกลไก ในเรื่ องเครื อขายพันธมิ ตรเพื่ อรองรับ ความสั มพั นธ กับลู กคากลาวคื อ เครือข า ย
เหลานั้นชวยใหลูกคาไมเ ห็นความจําเปนที่จะตองเปลี่ ยนใจไปจากบริษัทเพราะประโยชนที่จะไดรับ
จากคูแขงขันก็ไมแตกตางกันกับที่ไดรับจากบริษัท เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงใหเสียเวลาและตนทุน
ไปทําไม
โดยสรุปแนวคิดการเสริมสรางความลึกซึ้งความสัมพันธลูกคาตั้งอยูบนหลักการที่วา การ
ที่ลูกค าอยูกับบริษั ทนานๆ หมายถึงลูกคาจะไดรับประโยชนที่ เพิ่มพู นขึ้น ในลั กษณะเดียวกัน กั บ
ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ ยิ่งอยูนานยิ่งไดดอกเบี้ยมาก เลิกฝากเมื่อใด ดอกเบี้ยก็ยอมจะหมดไป จะไปฝาก
ที่ใหมก็ตองใชเวลาอีกนานกวาจะไดรับดอกเบี้ยสูงๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับระยะเวลาฝากเงิน
ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ จึงตองทําใหสิท ธิประโยชนของ
ลูกคาเพิ่ มพูนขึ้นตามระยะเวลา และสื่อสารหลักประโยชนความลึกซึ้งนั้นใหเป นที่ตระหนักอยาง
ชัดเจนในกลุมลูกคา
ผูศึกษาจะนําแนวทางเกี่ยวกับรักษาลูกคาทั้งเรื่องแนวทางในการรักษาลูกคา และกลยุทธ
ในการรักษาลูกคามาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique
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บทที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ในการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique ผูศึกษาไดใชการ
วิจัยในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับทางราน ลูกคาของราน คูแขงของราน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหสอดคลองกับ ความตองการของ
ลูกคาทางราน
รายละเอียดในการศึกษาขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะรวบรวมทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุตยิ
ภูมิ (Secondary Data) จากแหลงขอมูลทั้ง 3 แหลง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อสรางกลยุท ธ
ลูกคาสัมพันธ ดังนี้
1. ขอมูลธุรกิจของราน Erb Boutique
โดยทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผูดูแ ลในสวนกลยุทธทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธของราน Erb Boutique คือ คุณสุวพร ศรีสุรางคกุล เพื่อใหทราบถึง
ภาพรวมของธุรกิจ สถานการณปจจุบัน ลูกคากลุมเปาหมาย กลยุทธทางการตลาดที่ใชและคูแขงของ
Erb Boutique ซึ่งคําถามสําหรับผูดูแลในสวนกลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธของราน
Erb Boutique โดยมีคําถามรวม 23 ขอ ดังนี้
1. ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งราน Erb Boutique
2. กลุม ลูกคาเป าหมายของรานเป นใคร และมีพฤติกรรมหรือ วิถี การดําเนิ นชีวิ ต
แบบไหน
3. คูแขงของราน Erb Boutique ทั้งทางตรงและทางออมมีใครบาง
4. จุดเดนและจุดดอยของราน Erb Boutique และของคูแขงคืออะไร
5. ในอนาคตรา น Erb Boutique มี แ ผนที่จะขยายสาขาอื่นๆ อีกตอไปหรือไม
เพราะเหตุใด
6. รายละเอีย ดขั้นตอน วิธีการในการใหบริการลูกคาของราน Erb Boutique ใน
สวนของบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber เปนอยางไร

21
7. ทางรานเคยมีปญหาในการใหบริการในสวน Erb Bespoke Fleurfume Bar
หากสงมอบน้ําหอมไดชากวากําหนดเวลาที่ใหไวกับลูกคา มีวิธีการแกไขหรือชดเชยใหลูกคาอยางไร
และในสวนของ Erb Spa Chamber หากมีความผิด พลาดในการใหบริการนั้น มีวิธีการแกไขหรือ
ชดเชยใหลูกคาอยางไร
8. คิดวาลูกคามองวาราน Erb Boutique ามีภาพลักษณเปนอยางไรว และ
ภาพลักษณนั้นสงผลอยางไรตอตัวลูกคา
9. ลูกคามีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดจากแบรนดคือ
อะไร
10. ความประทับใจแรกที่คิดวาลูกคาจะไดรับจากราน Erb Boutique คืออะไร
11. คิ ดว าความรูสึ กของลูก ค าที่ มีต อร าน Erb Boutique ทั้ง กอ นซื้อ /ใชบ ริก าร
ระหวางซื้อ/ใชบริการ หลังซื้อ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร
12. คิดวาบุคคลใดมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือใชบริการของลูกคามาก
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 มีกลยุทธท างการตลาดอยางไรบาง รวมถึงมีชองทางในการ
สื่อสารไปยังลูกคาหรือพูดคุยกับลูกคาทางใดบาง มีชองทางใดบางที่เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง และ
เมื่อลูกคาแสดงความไมพอใจหรือมีการรองเรียนปญหาทางรานมีการแกไขปญหาอยางไร
17. ป จจุ บันร าน มี ลู กค าจํ านวนมากน อยเพี ยงใด และคิด ว า มีการกลับ มาซื้ อซ้ํา
หรือไม มากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
18. ทางราน Erb Boutique มีการเก็บขอมูลลูกคาและพฤติกรรมการใชบริการของ
ลูกคาหรือ ไมอยางไร วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลของลูกคา คืออะไร และนําขอมูล เหลานั้นไปใช
ประโยชนอยางไรบาง
19. วัตถุประสงคของการทําบัตรสมาชิก Erb Club คืออะไรและมีเ งื่อนไขอยางไร
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
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22. สําหรับสมาชิก Erb Club ที่ผานมามีกลยุท ธใดที่ทําออกมาแลวประสบความ
สําเร็จบาง และกลยุทธใดไมประสบความสําเร็จบาง
23. จุดใดของ Erb Boutique ที่คิดวายังไมนาพอใจอยากพัฒนาและปรับปรุง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและใหบริการลูกคาไดดีขึ้น และคิดวาอยากจะปรับปรุงอยางไร
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คําถามทั้ง 23 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 5 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 - 5 เพื่อ
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 เพื่อทราบถึง Insight ของลูกคา
ผานมุมมองของราน Erb Boutique 4) คําถามขอที่ 16 – 22 เพื่อทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของ
ธุรกิจ Erb Boutique ที่ใชอยูในปจจุบัน และ 5) คําถามขอที่ 23 เพื่อทราบจุดที่ Erb Boutique
มองวามีปญหาและตองการปรับปรุงใหดีขึ้น
2. ขอมูลลูกคาราน Erb Boutique
โดยทํ า การสั ม ภาษณ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ลู ก ค า ของร า น Erb
Boutique เพื่อทราบถึงปจจัย ในการตัดสินใจใชบริการที่ราน 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 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique จํานวน 8 ทาน
โดยผูศึกษาไดทําการคัด เลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณแ ละสอบถามประวัติการใชบริการ
เบื้องตน ดังนี้
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
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คําถามสําหรับลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique มีทั้งหมด
21 ขอ ดังนี้
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1. รูจักแบรนด Erb ไดอยางไร
2. ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนด Erb เพราะอะไร ซื้อบอยแคไหน
3. รูจักการสมัครสมาชิก Erb Club ไดอยางไร และเพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจ

สมัครสมาชิก

4. จากการที่ทานเปนสมาชิก Erb Club ที่ผานมา ทานทราบสิท ธิพิเศษ สําหรับ
สมาชิก Erb Club ของรานหรือไม
5. ทานไดเปนสมาชิกผลิตภัณฑโฮมสปาแบรนดอื่นหรือไม แบรนดอะไร และ เพราะ
เหตุใด ทานถึงตัดสินใจสมัครสมาชิกแบรนดนั้น
6. ทา นมองว าแบรนด Erb มี ภาพลัก ษณ เ ปนอย างไร และภาพลั กษณ นั้นส งผล
อยางไรตอตัวทาน
7. ทานมีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่ทานคาดหวังวาจะไดรับจากแบรนด คือ
อะไร
8. ความประทับใจแรกที่ทานคิดวาจะไดจากแบรนด Erb คืออะไร
9. ความรูสึ กของท านที่ มีตอ แบรนด Erb ทั้งก อนซื้อ ระหว างซื้ อ และหลัง ซื้อ มี
ความรูสึกเหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินคาของทานมาก
ที่สุด
10. ทานเคยใชสิทธิในโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ หรือไม ถาเคย ใชสิทธิพิเศษ
อะไร และอยากไดสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมหรืออยากใหมีการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ 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 โดยมีใหบริ การในการผสมน้ําหอมและบริการสปาสวนตั ว อีก ทั้ง ยังมี การจํ าหนา ย
ผลิตภัณฑ โดยมีการจัดตกแตงรานตามแบบสไตลของ Erb ทานสนใจที่จะไปใชบริการ หรือไม เพราะ
เหตุใด
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17. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก
ทานเคย ใชบริการรานอื่น เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานนั้น
18. อะไรที่นาจะเปนสิ่งที่ทําใหทานหันมาใชบริการราน Erb Boutique
19. ทานเคยติดตอกับทางแบรนด Erb ผานทางชองทางใดบาง รูสึกอยางไร ชอบ
หรือไม เพราะเหตุใด
20. ในชีวิตประจําวัน ทานรับสื่อจากชองทางใดบาง
21. ทานสะดวกที่จะรับขอมูลขาวสารจากแบรนด Erb ผานทางชองทางไหน
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สําหรับคําถามทั้ง 21 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 5 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 – 5
เพื่อทราบชองทางการรับรู และปจจัย ในการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ 2) คําถามขอที่ 6 – 9 เพื่อ
ทราบถึง Insight ของลูกคาที่มีตอแบรนด Erb 3) คําถามขอที่ 10 – 12 เพื่อทราบถึงความพอใจหรือ
ไมพึงพอใจ และความตองการของลูกคาในการเปนสมาชิก Erb Club 4) คําถามขอที่ 13 – 18 เพื่อ
ทราบถึงการรับรู และ Insight เกี่ยวกับราน Erb Boutique และ 5) คําถามขอที่ 19 – 21 เพื่อทราบ
ถึงพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
2.2 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2 ครั้ง
จํานวน 8 ทาน โดยผูศึกษาไดทําการคัดเลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณและสอบถามประวัติ
การใชบริการเบื้องตน ดังนี้
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 ที่เ คยใชบริการราน Erb Boutique มีทั้งหมด
24 ขอ ดังนี้
1. ทําไมทานจึงตัดสินใจสมัครสมาชิก Erb Club เพราะเหตุใด
2. ทานทราบสิทธิพิเศษตางๆ ที่ทาง Erb มอบใหสําหรับสมาชิก Erb Club หรือไม
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3. ทานเคยใชสิทธิ ในโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆหรือไม ถาเคย ใชสิทธิในสิทธิ
พิเ ศษอะไร และอยากได สิท ธิ พิเ ศษอะไรเพิ่ม เติ ม หรืออยากให มีการปรับ เปลี่ย นสิ ท ธิพิเ ศษเป น
อยางไร
4. ทานพอใจกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษตางๆ ที่ทาง Erb มอบใหกับสมาชิก หรือไม
อยางไร ถาไม อยากใหมีการปรับปรุงอยางไร
5. ทานรูจักราน Erb Boutique ไดอยางไร
6. ทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อสินคาหรือใชบริการที่ราน Erb Boutique
7. ทานมองวาราน Erb Boutique วามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณ นั้น
สงผลอยางไรตอตัวทาน
8. ทานมีความรูสึกอยางไรกับราน Erb Boutique สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดจาก
ราน คืออะไร
9. ความประทับใจแรกที่ไดจากราน Erb Boutique คืออะไร
10. ความรูสึกของทานที่มีตอราน Erb Boutique ทั้งกอนซื้อ /ใชบริการ ระหวาง
ซื้อ/ใชบริการ และหลังซื้อ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือไม อยางไร
11. บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินคาของทานมากที่สุด
12. บริการใดของราน Erb Boutique ที่ทานรูสึกวาโดดเดนกวารานอื่น คืออะไร
13. อะไรบาง ที่นาจะทําใหทานกลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique อีกครั้ง หรือ
ถี่มากขึ้น
14. บรรยากาศของรานและระยะเวลาในการผสมน้ําหอมมีผลตอการตัดสินใจ เลือก
ซื้อสินคา หรือใชบริการจากทางรานหรือไม อยางไร
15. ทานรูสึกพอใจในการใหบ ริก ารจากทางรานหรือไม อยางไร ถาไม ควรมีการ
ปรับปรุงการใหบริการอยางไร
16. ตองการใหทางรานปรับปรุงในสวนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม อยางไร เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของทานไดมากยิ่งขึ้น
17. ปกติทานซื้อสินคา/ใชบริการจากราน Erb Boutique เพื่อใชเองหรือใหผูอื่น
18. ปจจัยดานเวลา ในชองเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ มีผลตอการตัด สินใจซื้อสินคา
หรือใชบริการราน Erb Boutique หรือไม
19. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก
ทานเคยใชบริการรานอื่น เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานนั้น
20. เมื่อเทียบกับ รานอื่น ดานคุณภาพและราคา ทา นคิด ว าคุมคาและเหมาะสม
หรือไม อยางไร
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21. ทานเคยแนะนําใหบุคคลอื่น มาใชบริการที่ราน Erb Boutique หรือไม เพราะ
เหตุใด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

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
เพื่อทราบปจจัยการตัดสินใจเปนสมาชิก Erb Club และความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในสิทธิพิเศษ
ตางๆ สําหรับสมาชิก Erb Club 2) คําถามขอที่ 5 – 6 เพื่อทราบถึงชองทางการรับรู และปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อ หรือใช บริการราน Erb Boutique 3) คําถามขอที่ 7 – 13 เพื่อทราบถึง Insight
ของลูกคาเกี่ยวกับราน Erb Boutique 4) คําถามขอที่ 14 – 16 เพื่อทราบถึงความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจ และความตองการเพิ่มเติมของลูกคา 5) คําถามขอที่ 17 – 21 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อ
การใชของลูกคา และ 6) คําถามขอที่ 22 – 24 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
2.3 ลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club ที่เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2
ครั้ง จํานวน 8 ทาน โดยผูศึกษาไดทําการคัด เลือกลูกคาทั้งหมดโดยการสังเกตการณแ ละสอบถาม
ประวัติการใชบริการเบื้องตน ดังนี้
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. ทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อสินคาหรือใชบริการที่ราน Erb Boutique
3. ทานมองวาราน Erb Boutique วามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณนั้น
สงผลอยางไรตอตัวทาน
4. ทานมีความรูสึกอยางไร กับราน Erb Boutique สิ่งที่ทานคาดหวังวาจะ
ไดจากราน คืออะไร
5. ความประทับใจแรกที่ไดจากราน Erb Boutique คืออะไร
6. ความรูสึกของทานที่มีตอราน Erb Boutique ทั้งกอนซื้อ/ใชบริการ ระหวางซื้อ/
ใชบริการ และหลังซื้อ/ใชบริการ มีความรูสึกเหมือนกันหรือไม อยางไร
7. บุคคลใดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินคาของทานมากที่สุด
8. บริการใดของราน Erb Boutique ที่ทานรูส ึกวาโดดเดนกวารานอื่น เพราะอะไร
9. อะไรบาง ที่นาจะทําใหทานกลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique อีกครั้ง หรือถี่
มากขึ้น
10. บรรยากาศของรานและระยะเวลาในการผสมน้ําหอมมีผลตอการตัด สินใจเลือก
ซื้อสินคา หรือใชบริการจากทางรานหรือไม อยางไร
11. ทานรูสึ กพอใจในการให บริการจากทางรา นหรื อไม อยา งไร ถาไม ควรมีการ
ปรับปรุงการใหบริการอยางไร
12. ต องการใหทางรา นปรั บปรุ งในสวนอื่นๆ เพิ่มเติมอี กหรื อไม อยางไร เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของทานไดมากยิ่งขึ้น
13. ปกติทานซื้อสินคา/ใชบริการจากราน Erb Boutique เพื่อใชเองหรือใหผูอื่น
14. ปจจัยดานเวลา ในชองเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ สินคา
หรือใชบริการราน Erb Boutique หรือไม
15. ทานเคยใชบริการรานที่มีลักษณะเชนเดียวกับราน Erb Boutique หรือไม หาก
ทานเคยใชบริการรานอื่น เพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจใชบริการรานนั้น
16. เมื่อเทียบกับ รานอื่น ดานคุณภาพและราคา ทา นคิด ว าคุมคาและเหมาะสม
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. ทานสะดวกที่จะรับ ขอมูลขาวสารจากแบรนด Erb หรือราน Erb Boutique
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ผานทาง ชองทางไหน
21. ทานทราบวาทางรานมีระบบการสมัครสมาชิก Erb Club หรือไม
22. อะไรที่นาจะทําใหทานสมัครสมาชิก Erb Club ถามีการนําเสนอสิทธิพิเศษ
ตางๆ สําหรับสมาชิกใหกับทาน ทานจะสนใจสมัครสมาชิก Erb Club หรือไม และสิทธิพิเศษอะไรที่
ทานตองการไดรับมากที่สุด
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สําหรับคําถามทั้ง 22 ขอ ไดมีการแบงสวนคําถามเปน 6 สวน คือ 1) คําถามขอที่ 1 – 2
เพื่ อ ทราบถึงชอ งทางการรั บ รู และปจจั ย ในการตั ด สิ นใจซื้ อหรื อ ใช บริ การร า น Erb Boutique
2) คําถามขอที่ 3 – 9 เพื่อทราบถึง Insight ของลูกคาเกี่ยวกับราน Erb Boutique 3) คําถามขอที่
10 – 12 เพื่อทราบถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการเพิ่มเติม ของลูกคา 4) คําถาม
ขอที่ 13 – 17 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อการใชของลูกคา 5) คําถามขอที่ 18 – 20 เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา และ 6) คําถามขอที่ 21 – 22 เพื่อทราบถึงการรับรูเกี่ย วกับบัตร
สมาชิก Erb Club ปจจัยการตัดสินใจสมัครสมาชิก และความตองการของลูกคา
3. ธุรกิจคูแขง
โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยขอมูลทุติยภูมิทั้งหมด สืบคนจากทาง
อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณ และนิตยสารตางๆ ดวยการศึกษาขอมูลธุรกิจ
คูแ ขงทั้ง 2 ราน คื อ HARNN และ THANN เกี่ ย วกับการบริห ารลูกคา สัมพันธ แ ละกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อทราบถึงจุดเดน จุดดอยของคูแขง ซึ่งอาจจะสามารถนํามาปรับใชกับการสรางกลยุท ธ
ลูกคาสัมพันธของราน Erb Boutique
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บทที่ 4
อภิปรายผล และกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ
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ในการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb Boutique ผูศึกษาไดใช
ขอมูล จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขง ศึกษาขอมูลจาก
แหลงขอมูลทั้ง 3 แหลง 1) ขอมูลธุรกิจราน Erb Boutique 2) ขอมูลลูกคาของราน Erb Boutique
3) ขอมูลธุรกิจของคูแขง แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ โดยจะ
นําเสนอผลการศึกษาขอมูลทั้ง 3 แหลง ดังตอไปนี้
1. ขอมูลธุรกิจของราน Erb Boutique
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) คุณสุวพร ศรีสุรางคกุล ผูดูแล
ในส วนกลยุท ธท างการตลาดและการประชาสัมพั นธ ของรา น Erb Boutique โดยมี ผลสรุป การ
สัมภาษณ ดังนี้
1.1 ขอมูลภาพรวมของ Erb Boutique ในเชิงธุรกิจ
1.1.1 ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งราน Erb Boutique
แบรนด Erb จัดตั้งมากวา 13 ป โดยราน Erb Boutique จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสราง
ความพิเศษใหกับลูกคา และทําใหลูกคารูสึกวาที่นี้เปนสถานที่สุดพิเศษ 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 นอกจากนั้นยังมี Spa Chamber คือ สปา Treatment ที่ใชสูตรพิเศษสําหรับการ
บริ การลูก คา โดยจะมี ผ ลิต ภั ณฑ Erb ที่ ใชในการบริ การสปา และมี สวนผสมพิ เศษที่ใช เฉพาะใน
บริการสปานี้
1.1.2 กลุมลูกคาเปาหมายของรานเปนใคร และมีพฤติกรรมหรือไลฟสไตลแบบไหน
ลูกคากลุมเปาหมายของ Erb เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากลูกคาผลิตภัณฑ Erb
ที่เปดมา 13 ป ลูกคา ที่ติดตามแบรนดมาตั้งแตชวงแรกๆ จากอายุ 25 - 30 ขยายเปน 40 - 50 ป
ฉะนั้นจะ มีกลุมลูกคาตั้งแตกอนที่เราจะ Re Branding ก็จะมองวาแบรนด Erb ดูโบราณของคนแก
เมื่อมี Bespoke Fleurfume Bar ขึ้นมา เราไดกลุมลูกคาใหมเขามาเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักๆ มีตั้งแตวัยรุน
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หรือวาเปนลูกคาเกามีลูก ก็พาลูกมาใหใชดวย คุณแมก็จะแนะนําใหใชผลิตภัณฑ Erb
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แตที่ตั้งกลุมเปาหมายไวในตอนแรกคือ ชวง 25 – 40 ป มองวาเปนผูห ญิง
First Jobber เพิ่งทํางาน ไลฟสไตลของลูกคาจะหลากหลาย แตที่หลักๆ ก็คือ รูวาตัวเองชอบอะไร
ชอบพวกเครื่องหอม ความรื่นรมณ เปนคนทันสมัย และก็คอยอัพเดทขาวสารตลอดเวลา ถามีอะไร
ใหมก็ตองไป หรือมีรานอาหารตกแตงอยางมีเอกลักษณเปดใหมก็ตองไป ก็จะเปนลูกคากลุมนี้หลักๆ
สําหรับราน Erb Boutique
1.1.3 คูแขงของราน Erb Boutiqueทั้งทางตรงและทางออมมีใครบาง
สําหรับ Bespoke Fleurfume Bar เราก็ยังไมมีคูแขงที่ทําเหมือนเรา ถาลูกคา
ที่เขามา เยอะๆ สวนใหญก็จะถามวา เหมือน Jo Malone หรือเปลา เพราะ Jo Malone ก็จะผสม
กลิ่นของตัวเองได แตของเราดีกวาตรงที่วา ลูกคาสามารถบอกไดวาอยากจะเอากลิ่นนี้ แรงกวากลิ่นนี้
แลวคือลูกคาไมตองมานั่งเสียเวลาฉีด แบบสองกลิ่น เพราะ Jo Malone จะตองซื้อ 2 กลิ่น 3 กลิ่น
และมาฉีดเอง ฉะนั้นในการฉีดแตละครั้งกลิ่นจะไมคงที่เหมือนกับตอนเทส แตวาของเราผสมแลว ปรุง
เองเรียบรอยแลว ถาเปนพวก HARNN, THANN ก็มีน้ําหอมออกมาเหมือนกัน แตเปนพวกแบบลาย
เดียว collection เดียวจบ ไมสามารถผสมได ถาเทียบกับเรื่อง Skincare ก็มีกลุมคูแขง แตถาสําหรับ
Bespoke Fleurfume Bar ก็อาจจะตองเทีย บกับพวกเคาทเตอรแ บรนดน้ําหอม สําหรับ แบรนด
HARNN และ THANN ที่มีสปาเหมือนกัน ก็ถือวาเปนคูแขงตรง Spa Chamber
1.1.4 จุดเดนและจุดดอยของราน Erb Boutique
จุดเดนก็ชัดตรงที่เปนที่แรกที่เดียว ที่มีผสมน้ําหอม และลูกคายังสามารถเลือก
ขวด เลือกใสขอความ เหมือนเปนรายละเอียดเล็กๆ ที่เราดึงเขามา เพื่ออยากใหลูกคาไดมีสวนรวมใน
การ Customize ไดเองในทุกๆ รูปแบบ
จุดดอย ก็คงเปนเรื่องสถานที่ ที่ลูกคาเขาถึงยาก แตก็มีการวางแผนที่จะขยาย
สาขา
1.1.5 แผนการขยายสาขาอื่นๆ ในอนาคตของราน Erb Boutique
Erb Bespoke Fleurfume Bar ไดรับเสีย งตอบรับจากลูกคาเยอะมาก แต
ลูกคาก็จะ ติดปญหาเรื่องสถานที่ การเดินทางไมสะดวก นอกจากคนที่ชอบจริงๆ ถึงจะตั้งใจมาที่ราน
ฉะนั้นเรา จึงอยากขยาย และดวยผลตอบรับจากลูกคา ไดมีการวางแผนที่จะขยายสาขาเร็วๆ นี้
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1.2 ข อ มู ล ขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารลู ก ค า และป ญ หาในการให บ ริ ก ารของรา น Erb
Boutique
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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 จะมี ที่ ปรึ กษาด านน้ํ าหอมคอยให คํา แนะนํ า ลูกค าอยู ตลอด ว าเรามี กลิ่นตาม
Category และ เมื่ อลูกคาเลือกกลิ่น หลักได แลว ก็จะเป นชวงสนุกแล ว ก็คือจะสามารถผสมกั บ
Topping ที่เปน Essential Oils หรือจะผสมกับกลิ่นหลักดวยกัน กอนอื่นก็คือ เลือกกลิ่นหลักไวกอน
ที่มีความเปนเรามากที่สุด จากนั้นแตงเติมกลิ่น ซึ่งเหมือนแบบจุดเดนของการเพิ่ม Topping พอผสม
มาเปนกลิ่นนั้นแลว จะเปนบุคลิกของลูกคาแตละคน ซึ่งผูหญิงหรือผูชาย ไมไดมีแคบุคลิกเดียว แตละ
คนก็จะมีความซับซอนซอนเรนอยูในนั้น ซึ่งน้ําหอมก็สามารถเผยถึงบุคลิกของคนที่หลากหลายได โดย
ลูกคาจะตองรอใหน้ําหอมกลิ่นที่เลือกผสมเขากันเปนเวลา 3 วัน
1.2.2 ปญหาในการใหบริการสวนตางๆ
ในสวนของบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar สวนใหญก็จะเปนเรือ่ งตอง
รอการผสมน้ําหอมใหเขากัน 3 วัน ลูกคาบางทานไมทราบวาตองรอ 3 วัน บางคนก็มาทําใหเพื่อนเปน
ของขวัญ อยากจะไดน้ําหอมภายใน 1-2 วัน ก็จะเปนปญหาเหมือนกัน คือ ลูกคาก็ยังตองรอสินคา
กอน ปญหาที่พบสวนใหญ ก็คือวา ลูกคาไมมารับ ทิ้งน้ําหอมไวที่รานเปนเวลานาน และในสวนของ
Spa Chamber เรื่องของตารางเวลานัด ความตองการลูกคามีมากกวาจํานวนหองที่รานรองรับไวให
ซึ่งทางรานก็มีแผนที่จะเพิ่มจํานวนหองใหมากขึ้น
1.3 ขอมูล Insight ของลูกคาผานมุมมองของราน Erb Boutique
1.3.1 ภาพลักษณของราน Erb Boutique
ทางรานมองภาพลักษณวา Erb Boutique เปนสถานที่สุดพิเศษ และอยากให
ลูกคามีความสุขทุกครั้งที่ไดเขามา ไมซื้อแตก็ไดรับความรูสึกดี รูสึกรื่นรมณกับรานเราเหมือนไดมาเปด
ประสบการณใหมกับเรา ในการผสมน้ําหอมหรือสปา จากผลตอบรับของลูกคาที่ผานมาลูกคาทุกคนก็
จะตื่นเตนที่ไดผสมเอง พอเวลาที่ผสม 2–3 กลิ่น ก็จะยิ่งใหบุคลิกที่ออกที่ไดออกมาตางไปเลย ยิ่งมา
กับเพื่อนดวยแลวจะยิ่งสนุก
ภาพลักษณเหมือนเปนสิ่งสําคัญขององคกรอยูแลว เหมือนวิถีการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนไป ยิ่งตอนนี้ภาพลักษณของแบรนดตอบโจทยวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคามากเทาไร เขาก็ยิ่ง
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รูสึกมีความสุขทุกครั้งที่ไดใช ทุกครั้งที่จับผลิตภัณฑ หรือแคเ ห็นมันตั้งอยูก็รูสึกดีกับสิ นคา ไมใชแ ค
ของที่ใช แตเปนวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคา บงบอกความเปนตัวตนของผูใชไดดวย
1.3.2 ความรูสึกของลูกคาที่มีตอแบรนดและสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจากแบรนด
ลูกคาคอนขางจะมีความรูสึกที่ดีกับแบรนด เพราะจากผลตอบรับ จากลูกคาที่
ผาน มา เราไดรับเสียงตอบรับคอนขางดี และลูกคาอาจจะคาดหวังสิ่งที่พิเศษ รูสึกไดรับอะไรใหมๆ
จาก แบรนด และการบริการที่ดีของพนักงาน ไมวาเขามาแลว จะซื้อหรือไมซื้อ
1.3.3 ความประทับใจแรกที่ลูกคาจะไดจากราน Erb Boutique
การตกแต ง รา นในส วนของบาร ผ สมน้ํ าหอมที่ ลู ก ค าจะรู สึ ก ตื่ น เต น และ
บรรยากาศกลิ่นหอมภายในราน ที่ลูกคาจะรูสึกรื่นรมยเมื่อไดเขามาภายในราน
1.3.4 ความรูสึกของลูกคาที่มีตอราน Erb Boutique ทั้งกอนซื้อ/ใชบริการ ระหวาง
ซื้อ/ใชบริการ หลังซื้อ/ใชบริการ
ในแตละชวงลูกคานาจะมีความรูสึกที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปในทางที่ดี เพราะ
กอนเขามาที่รานจะรูสึกตื่นเตน อยากลอง แตเมื่อเขามาแลว จะรูสึกสนุกกับการไดผสมน้ําหอม หรือ
ทดลองผลิตภัณฑตางๆ และเมื่อไดใชบริการไปแลว ก็คงรูสึกอยากกลับมา หรือลูกคาบางคน แคกลับ
เขามา ไดกลิ่นหอมภายในรานก็รูสึกรื่นรมย
1.3.5 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือใชบริการของลูกคา
ลูกคาที่มาใชบริการ ก็มาจากตัวลูกคาเองที่ไดทดลอง ซึ่งอาจจะไดรับรูขอมูล
ขาวสาร มาแลว แตก็ไมไดหมายความวาเขาจะซื้อหรือไมซื้อ ในการตัดสินใจที่จะซื้อก็มาจากการได
ทดลอง แลวชอบ ขึ้นอยูกับตัวของลูกคาเองมากกวา เราอาจจะไดแคดึงใหเขามา แตวาการตัดสินใจก็
ตองเปนของลูกคาเอง และบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar มีสวนมากๆ ในการดึงดูดลูกคาให
เขามาใช บริการ เพราะเปนสิ่งที่แ ปลกใหม และเหมือนไดมาเปด ประสบการณใหม แตบริการสปา
ลูกคาจะยัง ไมคอยรูจักมาก ทางเราก็กําลังวางแผนโปรโมทบริการสปาใหมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะ
ที่ทํามาตอนแรกตั้งใจที่จะใหพิเศษที่สุด เพราะวาจะมีลูกคาสปาบางกลุมที่เวลามานวด ก็จะไมอยาก
เปดใหใครรูวามานวด มาดูแลตัวเอง อยากใหเปนแบบเงียบๆ อารมณเหมือนอยูที่บานเปนที่ของเขา
1.3.6 บริการของราน Erb Boutique ที่ทําใหรูสึกโดดเดนกวารานอื่น
บริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar เปนบริการที่โดดเดนกวารานอื่น
เพราะราน Erb Boutique เปนที่แ รกในประเทศไทยที่ใหบริการผสมน้ําหอม ซึ่งลูกคาที่เขามาใช
บริการก็เพราะอยาก เปดประสบการณใหมๆ จากการไดผสมน้ําหอม
1.4 ขอมูลกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ Erb Boutique
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1.4.1 กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ Erb Boutique ที่ใชอยูในปจจุบัน
ทาง Erb ไดมีการทําการสื่อสารทางการตลาดตามสื่อนิตยสาร สือ่ โซเชียลมีเดีย
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และก็มีเรื่องกิจกรรม ที่เราทํากับลูกคาที่เปนสมาชิก Erb Club กิจกรรมอยางน้ําหอม เราก็จะเชิญ
ลูก ค าได ลองเขามาผสมน้ํ า หอม เหมื อนเป นกิ จกรรมกลุ มเล็ ก ๆ โดยการโทรเชิ ญให ลูกค า มาร วม
กิจกรรม แลวในชวงหนึ่งที่เคยทําอยูที่ตามเคาทเตอร ในหางสรรพสินคา เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
กับ ลู กคา ว า Erb ได มีก ารเป ด Flagship Store ที่ ท องหล อ และมี แผนพั บ เกี่ ย วกับ ร า น Erb
Boutique สงใหลูกคาสมาชิก Erb Club เปน Direct Mail เพื่อแจงขาวสารใหกับ ลูกคาทราบ ซึ่ง
Direct Mail เราจะสงใหลูกคาประมาณปละ 4 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้ง ก็แลวแตวา ชวงนั้นมีอะไรที่จะให
ลูกคาทราบ หรืออยากจะใหลูกคาไดมีสวนรวมกับแบรนดมากขึ้น
ตั้งแตเ ปดรานมาสมาชิก Erb Club ที่มาใชราน Erb Boutique ก็มีเขามา
เหมือนกัน แตลูกคาใหมจะเยอะกวาลูกคาเกา ทางรานก็พยายามดึงใหเขามาทดลองผสมน้าํ หอม แตก็
เปนสวนนอย เพราะลูกคายังมี ทัศนคติกับเคาทเตอร หรือเปนเรื่องสถานที่ก็มีแบบไมสะดวกที่จะเขา
มา แตก็จะมี แบบมาแถวนี้เลยแวะมาที่ราน
ในเรื่องการเก็บขอมูลลูกคา ทางรานมองวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะอยางนอยก็
ทํา ให เรารู จัก ลูก ค ามากขึ้น ว าลู กคาเราคื อใคร รูวาความต องการเขาคื ออะไร คื ออยา งเวลาที่ซื้ อ
ผลิตภัณฑตัวนี้ เขาลอง ใชแตตัวนี้ การตลาดที่เราวางแผน ลูกคาอาจจะใชแตแฮนดครีม แตไมเคย ใช
เรื่องผิวหนาเลย จึงเปนเหมือนชองทาง ที่เราก็อยากใหลูกคา ทดลองจากการแจก Sampling ให
ลูกคาไดลองสิ่งใหมๆ
1.4.2 วัตถุประสงคของการทําบัตรสมาชิก Erb Club
เนื่ อ งจากอยากจะสื่ อสารกั บ ลู ก ค า และอยากรู จัก กลุ ม ลู ก ค า ให ม ากขึ้ น
วัตถุป ระสงคก็คือ อยากใหเกิดการซื้อซ้ํา ทํายังไงใหลูกคากลับมาซื้อ อีก และก็ซื้อจํานวนมากขึ้ น
สมาชิก Erb Club ก็จะเปนตัวดึงลูกคา โดยการทําโปรโมชั่น สามารถทํากิจกรรมใหลูกคารูสึกพิเศษ
กับทางเรา ซึ่งจากฐานขอมูลลูกคา Erb Club มีเกือบ 20,000 คน
โดยมีเงื่อนไข คือ เมื่อลูกคาซื้อสินคาครบ 3,500 ไดรับสิทธิเปนสมาชิก Erb
Club ซึ่งสมาชิก Erb Club จะไดรับสวนลด 10% และสําหรับ VIP เมื่อซื้อสินคาครบ 20,000 บาท
ไดรับสิทธิเปน สมาชิก VIP แตสมาชิก VIP จะไดรับสวนลด 15% และสําหรับสมาชิกในเดือนเกิดจะ
ไดรับสวนลด 25%
และมี Club Privilege ใหกับลูกคาสมาชิก Erb Cub เพื่อใหลูกคารูสึกพิเศษ
ในการเป น สมาชิก Erb Club โดยทุ กๆ 3 เดื อ น จะมี การ Co-Promotion กั บ ร า นอาหาร
Mugendai, Boyy café’ ซึ่งก็จะมีทั้งรานอาหาร รานทําเล็บ สปา ใหเลือกอยางหลากหลาย เพื่อตอบ
โจทย ลูก คา เอิบ ในเรื่องไลฟส ไตลข องลู กค า ใหรูสึกมีค วามสุข กับ ชีวิต ทุ กๆ วันไม ใช วาจะต องมา
เฉพาะที่รานเอิบ เทานั้น คือเปนสมาชิกกับเราก็ยังไดสิทธิพิเศษอื่นๆ ดวย
ทางแบรนดเคยมีการสงจดหมายใหกับลูกคา โดยใหกรอกรายละเอียด และ
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สงขอมูลเกี่ย วกับราน Erb Boutique และสามารถนําหางบัตรมาใชเปนสวนลดได และก็จะมี Gift
Voucher 500 บาท ใหมาใชไดเฉพาะที่ราน Erb Boutique เทานั้น เหมือนเปนการดึงใหสมาชิก Erb
Club เขามาที่ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้น
โปรโมชั่นที่ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมากคือ การสะสมสติ๊กเกอร
เมื่อสะสมครบ 10 ดวง ก็จะไดรับ Gift Voucher 1,000 บาท ลูกคาสมาชิกก็จะชอบมาก ถึงแมวาจะ
ซื้อไมบอย แตก็ซื้อทีละจํานวนเยอะๆ เพื่อที่จะไดสติ๊กเกอรครบ และ จะไดรับสวนลด
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1.5 ขอมูลปญหาของราน Erb Boutique

1.5.1 จุดที่ Erb Boutique มองวามีปญหา และตองการปรับปรุงใหดีขึ้น
ในวันธรรมดาลูกคาจะเขามาใชบริการที่รานนอยและเดินทางลําบาก ซึ่งก็จะ
กลับมาที่ปญหาเรื่องสถานที่อีกจึงตองหากลยุท ธที่จะทําใหลูกคาเขามาใชบริการ โดยจะทํายังไงให
นาสนใจ
2. ขอมูลลูกคาของราน Erb Boutique
ผูศึกษาไดทําการศึกษาความตองการและขอเสนอแนะของลูกคาราน Erb Boutique
โดย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ ลูกคาทั้ง 3 กลุม เพื่อทราบถึงปจจัยในการ
ตัด สินใจใชบริการที่ราน Erb Boutique รวมทั้งความตองการและขอเสนอแนะของลูกคา โดยมี
ขอสรุปของการศึกษา ดังนี้
2.1 ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยใชบริการราน Erb Boutique จํานวน 8 ทาน
ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มีดังนี้
2.1.1 ชองทางการรับรู และปจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ
จากการวิจัย ในเรื่องการรับรู / ปจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใชบ ริการ Erb
พบวา ลูกคา กลุมนี้เริ่มรูจัก Erb จากการไดทดลองใชผ ลิตภัณฑข อง Erb ตามสถานที่ตางๆ จนมี
การศึกษา หาขอมูล เกี่ยวกับ Erb จนตัดสินใจซื้ อ และใชผลิตภัณฑ Erb เปนประจํา พนักงานจึ ง
แนะนําใหสมัครสมาชิก Erb Club เพราะไดรับสวนลดในการซื้อแตละครั้ง โดยลูกคากลุมนี้สวนใหญ
ไดรับแจงสิทธิพิเศษตางๆ ผานชองทาง SMS และ E-mail ซึ่งมีลูกคาบางทานไดรับเปนจดหมายหรือ
Direct Mail
2.1.2 Insight ของลูกคาที่มีตอแบรนด Erb
จากการวิจัยในเรื่องภาพลักษณที่ลูกคามีตอแบรนด Erb พบวา ลูกคามีความ
คิด เห็นวา Erb เปนผลิตภัณฑของไทย ที่มีความหรูห รา แตกตาง และคงความเปนธรรมชาติ ไมมี
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สารเจือปน ซึ่งทําใหลูกคาพึงพอใจในเรื่องคุณภาพของสินคาเปนอยางมาก และยังพึงพอใจในการ
ใหบริการของพนักงาน ในการใหบริการที่เป นกันเอง ใหคํา แนะนํา ในเกี่ยวกับสินค าไดเปนอยางดี
ตั้งแตสวนผสมไปจนถึงวิธีการใชสินคาอยางถูกวิธี ทําใหลูกคากลุมนี้อยากกลับ มาใชบริการอีก ซึ่งผูมี
อิทธิผลในการตัดสินใจซื้อของลูกคากลุมนี้คือ ตัวเอง แตในโอกาสตางๆ ก็ช อบที่จะซื้อเปนของขวัญ
ให กับ เพื่ อน ญาติ ผูใหญ เพราะสิ นคา ก็ มีการออกแบบบรรจุภั ณฑ ได ส วยงาม สมควรที่ จะให เ ป น
ของขวัญ
2.1.3 ความพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการของลูกคาในการเปนสมาชิก
Erb Club
จากการวิจัยในเรื่องสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก Erb Club พบวา ลูกคาพึงพอใจ
กับ สิทธิพิเศษตางๆ ที่มอบใหกับสมาชิกอยูแลว แตถามีสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมพิเศษเพิม่ เติมจากเดิม
มีความสนใจ และอยากใหมีการสงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปน Catalog / Brochure ใหตามบาน
2.1.4 การรับรู และ Insight เกี่ยวกับราน Erb Boutique
จากการวิจัย ในเรื่องการรับรู / Insight เกี่ย วกับราน Erb Boutique พบวา
ลูกคากลุมนี้ สวนใหญรูจักราน Erb Boutique จากทาง Facebook และ Instagram แตลูกคา
บางสวนไดรับการแจงขาวจากทางรานและพนักงานที่เคาทเตอรแนะนํา อีกทั้งยังไดรับสิท ธิพิเศษ ใน
การใชบริการ ราน Erb Boutique แตลูกคากลุมนี้ไมไดไปใชบริการที่ราน Erb Boutique เพราะ ไม
สะดวกในการเดิน ทาง และลู ก ค า กลุ ม นี้ ก็ใ ช สิ น ค า Erb เป น ประจํ า ซึ่ ง ปกติ ลู ก ค าก็ ซื้ อ ตาม
หางสรรพสินคาที่สะดวกกวา
2.1.5 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เมื่อลูกคาตองการ
ทราบขอมูล ตางๆ จะถามจากพนักงานของ Erb โดยตรง ซึ่งลูกคากลุมนี้ก็มีการติดตามขาวสารบน
Facebook Fanpage บางครั้ง ในชีวิตประจําวันลูกคากลุมนี้รับสื่อหลายชองทาง ไดแก สื่อโซเชีย ล
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 ครั้ง
จํานวน 8 ทาน ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้
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2.2.1 ปจจัยการตัดสินใจเปนสมาชิก Erb Club และความพึงพอใจหรือไมพึง พอใจ
ในสิทธืพิเศษตางๆ สําหรับสมาชิก Erb Club
จากการวิจยั ในเรื่องปจจัยการตัดสินใจสมัครสมาชิก พบวา ลูกคาสมัครสมาชิก
Erb Club เพราะ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ Erb แลว เพิ่มเงินอีกนิด หนอย ก็จะครบตามเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิก Erb Club ที่กําหนด และลูกคารูสึกเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑ Erb ชนิดอื่นๆ มีคุณภาพดี นาจะไดใช
ผลิตภัณฑ Erb เปนประจํา จึงสมัครสมาชิก
จากการวิจัยในเรื่องสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก Erb Club ลูกคากลุม นีท้ ราบ
สิทธิพิเศษลด 10% หรือ 15% สําหรับ สมาชิก และสิทธิพิเศษลด 25% ในชวงเดือนเกิดของสมาชิก
รองลงมาคือ กิจกรรมการสะสมแตม เมื่อซื้อผลิตภัณฑ Erb ครบตามยอดซื้อที่กําหนด มีลูกคาเพียงทาน
เดียว ที่ทราบ Privilege สวนลดรานอาหารตางๆ เพราะเห็นใน Facebook
2.2.2 ช อ งทางการรับ รู และปจจั ย ในการตัด สิ นใจซื้ อหรื อ ใชบ ริ ก ารร า น Erb
Boutique
จากการวิจัยในเรื่องการรับรูเกี่ยวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสมาชิก
Erb Club กลุมนี้ รูจักราน Erb Boutique จากสื่อ Instagram, การแนะนําของเพื่อน และ Facebook
จากการวิจัยในเรื่องปยจัยการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการราน Erb Boutique
พบวา ลูกคากลุมนี้ตัดสินใจไปใชบริการราน Erb Boutique เพราะ อยากลองใชบริการ Erb Bespoke
Fleurfume Bar สามารถผสมน้ําหอมไดตามกลิ่นที่ตัวเองชอบ เปนบริการที่คอนขางแปลกใหมมีที่นี้
เปนที่แรกในประเทศไทย
2.2.3 Insight ของลูกคาเกี่ยวกับราน Erb Boutique
จากการวิจัยในเรื่องภาพลักษณเกี่ยวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสวน
ใหญมองวาราน Erb Boutique มีภาพลักษณที่ Exclusive, Special, Unique และ Contemporary
ดวยคุณภาพของสินคาและการใหบริการของพนักงานที่ใหคําแนะนําอยางละเอียด เหมือนผูเชีย่ วชาญ
จากการวิจัยพบวา ลูกคาประทับใจกับบรรยากาศ การตกแตงรานที่สวยงาม
สะดุดตาและกลิ่นหอมของรานเปนอยางมาก ซึ่งผูมีอิทธิผลในการตัดสินใจซื้อของลูกคากลุมนี้ อันดับ
แรกคือ ตัวเอง รองลงมา คือ เพื่อน
จากการวิจัยในเรื่องบริการที่โดดเดนของราน Erb Boutique พบวา บริการที่
ลูกคารูสึกวาโดดเดนกวารานอื่น อันดับแรกคือ บริการผสมน้ําหอม Erb Bespoke Fleurfume Bar
และรองลงมาคือ บริ การ Erb Spa Chamber ที่มีให บริการเพี ยงหองเดีย ว และถา มีสิทธิพิเศษ
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สวนลดนอกเหนือจากที่มอบใหสมาชิกหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ก็อาจจะทําใหลูกคากลุมนี้ กลับมาใช
บริการบอยขึ้น
2.2.4 ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ และความตองการเพิ่มเติมของลูกคา
จากการวิ จัย ในเรื่ อ งบรรยากาศและระยะเวลาในการให บ ริ ก าร พบว า
บรรยากาศของรานมีผลในการตัดสินใจซื้อสินคา และลูกคากลุมนี้มีความคิดเห็นวาระยะเวลาในการ
รอผสมน้ําหอม 3 วันนั้น เปนระยะเวลาที่เหมาะสม ลูกคารอได เพราะรู สึกวาเปนสิ่งที่ไดเลือกแลว
และสินคาที่ไดมาก็เปนที่นาพอใจ
จากการวิจัยในเรื่องการใหบริการของพนักงาน พบวา ลูกคากลุมนี้มีค วามพึง
พอใจในการบริการของพนักงาน ที่คอยใหคําแนะนํา เอาใจใสลูกคา ทําใหลูกคารูสึกเปนคนพิเศษ
2.2.5 พฤติกรรมการซื้อการใชของลูกคา
จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการซื้อการใชของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญ
ซื้อสินคา เพื่อใชเองและซื้อใหผูใหญหรือคนในครอบครัว มีโอกาสที่ลูกคากลุมนี้จะซื้อสินคา ในชวง
โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ปใหม และวันสําคัญอื่นๆ
2.2.6 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เมื่อลูกคาตองการ
ทราบขอมูลตางๆ จะถามพนักงานที่รานโดยตรงในชีวิตประจําวันลูกคากลุมนี้รับ สื่อหลายชองทาง
ไดแก สื่อโซเชียลมีเดีย ( Instagram และ Facebook ) สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางรานผาน
ทาง SMS, E-mail และลูกคาบางคนก็อยากให Erb มีการทํา Brochure หรือ Catalog สงใหตาม
บาน
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2.3 ลูกคาที่ไมใชส มาชิก Erb Club เคยมาใชบริการราน Erb Boutique อยางนอย 2
ครั้ง จํานวน 8 ทาน ไดผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้
2.3.1 ช องทางการรั บ รู แ ละป จจั ย ในการตั ด สิน ใจซื้ อหรื อ ใช บ ริ ก าร รา น Erb
Boutique
จากการวิจัยในเรื่องการรับรูและปจจัยการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการราน Erb
Boutique พบวา ลูกคาสวนใหญรูจักราน Erb Boutique จากสื่ออันดับแรกคือ Instagram รองลงมา
คือ นิตยสารตางๆ ซึ่งลูกคากลุมนี้ตองการที่จะลองใชบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar ผสม
น้ําหอมดวยตัวเอง จึงตัดสินใจมาใชบริการที่ราน Erb Boutique
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2.3.2 Insight ของลูกคาเกี่ยวกับราน Erb Boutique
จากการวิจัยในเรื่องภาพลักษณเกี่ยวกับราน Erb Boutique พบวา ลูกคาสวน
ใหญมองวา ราน Erb Boutique มีภาพลักษณ Contemporary, Unique และ Special
จากการวิจัยพบวา ลูกคารูสึกประทับใจการตกแตงรานที่ดูเปนธรรมชาติ และ
การตกแตงบารผสมน้ําหอม ที่ตกแตงสวยงาม สะดุดตา เมื่อเขามาในรานรูสึกตื่นเตนวา น้ําหอมที่ได
เลือกผสมนั้นจะไดกลิ่นออกมาถูกใจตามที่เลือกไวหรือไม ซึ่งผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของลูกคา
กลุมนี้คือ ตัวเอง เพื่อน/คนรัก
จากการวิจัยในเรื่องบริการที่โดดเดนของราน Erb Boutique พบวา บริการที่
ลูกคารูสึกวา โดดเดนกวารานอื่นคือ Erb Bespoke Fleurfume Bar ที่แปลกใหมไมเหมือนที่อื่น
โดยบรรยากาศของรานก็มีสวนที่จะทําใหลูกคากลับมาใชบริการราน Erb Boutique บอยมากขึ้น
2.3.3 ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจและความตองการเพิ่มเติมของลูกคา
จากการวิ จัย ในเรื่ อ งบรรยากาศและระยะเวลาในการให บ ริก าร พบว า
บรรยากาศของ รานทําใหลูกคารูสึกวา ผลิตภัณฑภายในรานนาซื้อและลูกคากลุมนี้มีความคิดเห็นวา
ระยะเวลาในการรอผสมน้ําหอม ไมมีผลในการตัดสินใจ ซื้อหรือใชบริการของลูกคากลุมนี้เลย เพราะ
ลูกคาพึงพอใจในการใหบริการของทางรานเปนอยางมาก แตลูกคาบางทาน ก็รูสึกวา รอนานไป และ
อาจจะไมวางมารับเมื่อถึงกําหนด ทําใหไดรับสินคาชาไปอีก ลูกคาจึงใหมีการเสนอใหมีบริการจัดสง
จากการวิ จัย ในเรื่องการให บ ริก ารของพนั กงาน พบวา ลูกค าพอใจกั บการ
ใหบริการของพนักงาน ที่เอาใจใสลูกคา และใหคําแนะนําเปนอยางดี ซึ่งลูกคาบางทานรูสึกพอใจกับการ
นําสมุนไพรไทยมาประยุกตใหทันสมัยนาใชมากขึ้น และลูกคาสวนใหญตองการใหมีการขยายขนาดของ
ราน จํานวนหองที่ใหบริการสปา และอยากใหมีการขยายสาขา เพื่อที่จะไดสะดวกในการเดินทางเพิ่ม
มากขึ้น
2.3.4 พฤติกรรมการซื้อการใชของลูกคา
จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการซือ้ การใชของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญ
ซื้อสินคา เพื่อใชเองและมีการซื้อใหผูอื่น ซึ่งเปนผูอาวุโสหรือคนในครอบครัว เพื่อใหเปนของขวัญใน
โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ปใหม หรือวันสําคัญตางๆ
2.3.5 พฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
จากการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา พบวา เมื่อลูกคาตองการ
ทราบขอมูลตางๆ ลูกคากลุมนี้จะติดตอสอบถามจากพนักงานของรานโดยตรงในชีวิตประจําวัน ลูกคา
กลุมนี้รับสื่ อหลายชองทาง ไดแก สื่อโซเชีย ลมีเ ดีย (Facebook และ Instagram) และรับขอมู ล
ขาวสารตางๆ ผานทาง E-mail และ SMS สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางรานผานทาง SMS และ
E-mail
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2.3.6 เพื่อทราบถึงการรับรูเกี่ยวกับบัตรสมาชิก Erb Club ปจจัยการตัดสินใจสมัคร
สมาชิก และความตองการของลูกคา
จากการวิจัย ในเรื่องการรับรู / ปจจัยการตัดสินใจสมัค รสมาชิก Erb Club
พบวา ลูกคากลุมนี้สวนใหญ รูจักการสมัครสมาชิก Erb Club แตเนื่องจากวาไมไดใชผลิตภัณฑ Erb
เปนประจําจึงไมไดสมัครสมาชิก แตถามีการแจก Tester ทําใหไดลองใชผลิตภัณฑอื่นๆ ของ Erb จน
ใชผลิตภัณฑ Erb เปนประจําและมีสิทธิพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ ก็อาจจะทําใหอยากสมัครสมาชิก
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3. ขอมูลธุรกิจคูแขง

ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขงของราน Erb Boutique จากการสืบคนทาง
อิ น เตอร เ น็ ต สื่ อ สั ง คมออนไลน บทความ บทสั ม ภาษณ จากนิ ต ยสารต า งๆ และสั งเกตการณ
(Observation) โดยจากการศึกษาขอมูล ธุรกิจของทั้ง 2 ราน คือ HARNN และ THANN มีผลสรุป
การศึกษาขอมูลของทั้ง 2 ราน ดังนี้
3.1 หาญ (HARNN) บริษัท Harnn Products จํากัด ซึ่งมีแบรนดผลิตภัณฑ Natural
Home Spa ที่ไดรับการยอมรับในระดับ โลก พรอมขยายตลาดเพื่อตอบสนองความตองการในกลุม
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑแ ละแบรนดที่ตอยอดจาก Core Essence ของ
ความเปน Asian Heritage โดยมีสาขาในประเทศไทย ทั้งหมด 16 สาขา
กลยุทธการตลาดของ หลากหลาย ดังนีใช
้ กลยุทธที่ HARNN
1. สื่อที่ใชในการสื่อสารมีหลากหลาย ดังนี้
1.1) สื่อสิงพิมพ แบรนด ไดมกี ารสื่อสารลงนิตยสารเปนจํานวนมาก HARNN
และนิตยสารแฟชั่น Figaro ,Marrie Claire ,Nylon ,ELLE และตอเนื่องกันหลายฉบับ เชน นิตยสาร
อีกมากมาย
1.2) สื่อสังคมออนไลน มีทงั้ โดยมีการ Instagram และ Fanpage Facebook
อัพเดทขอมูล ขาวสาร รวมไปถึงการมีปฎิสัมพันธกบั ลูกคาทัง้ ชาวไทยและตางประเทศอยูตลอด
1.3) สื่อทางอินเตอรเน็ต ที่มีคําอธิบายรายละ Online Store และ Website
เอียดผลิตภัณฑเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยลูกคาสามารถเขาสูระบบและสั่งซื้อผลิตภัณฑ
2. ระบบสมาชิกสําหรับลูกคา HARNN มีการแบงกลุมลูกคาเปน กลุม คือ 3
2.1) Classic ลูกคาที่มยี อดซื้อสุทธิภายใน 1 ป ครบ 5,000 บาท จะไดรับสิทธิ
เปนสมาชิก Classic จะไดรับสวนลด 5% สําหรับซื้อสินคาราคาปกติหรือใชบริการสปา On Top หรือ
สินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 5%
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2.2) Grand ลูกคาที่มยี อดซื้อสุทธิภายใน 1 ป ครบ 10,000 บาท จะไดรับสิทธิ
เปนสมาชิก Grand จะไดรับสวนลด 10% สําหรับซื้อสินคาราคาปกติหรือใชบริการสปา On Top
หรือสินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 10%
2.3) Majestic ลูกคาทีม่ ยี อดซือ้ สุทธิภายใน 1 ป ครบ 30,000 บาท จะไดรับ
สิทธิเปนสมาชิก Majestic จะไดรับสวนลด 15% สําหรับซือ้ สินคาราคาปกติหรือใชบริการสปา On
Top หรือสินคาโปรโมชั่น และจะไดรับ Birthday Cash Back 15%
โดยลูกคาสมาชิกทั้ง 3 กลุม สามารถสะสมคะแนนจากทุกยอดการซื้อสินคาหรือใช
บริการสปา เพื่อแลกรับของรางวัลตางๆ และจะไดรับสิทธิพเิ ศษในการเขารวมกิจกรรม Life Style
Workshop ของ HARNN รับขาวสาร newsletter และนิตยสารจาก HARNN (HARNN 2556)
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3.2 ธัญ (THANN) กอตั้งขึ้นในป 2002 การผลิตและการตลาดภายใตแบรนดธัญ โดยใช
นวัตกรรมเอเชีย สวนผสมตามธรรมชาติ และการออกแบบรวมสมัย ผลิต ภัณฑดูแ ลผิวจากธรรมชาติ
ที่ผลิตจากพืชที่ไดมา โดยการรวมศิลปะของการบําบัดจามธรรมชาติกับวิทยาศาสตร ธัญใหผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ และบริการผานการออกแบบนวัตกรรมใหเขากับยุคสมัย โดยมุงมั่นที่จะใหลูกคาดําเนิน
ชีวิตดวยของสุขภาพทั้งหมด (THANN 2556)
กลยุทธการตลาดของ THANN ใชกลยุทธที่หลากหลาย ดังนี้
1. สื่อที่ใชในการสื่อสารมีหลากหลาย ดังนี้
1.1) สื่อสิ่งพิมพแบรนด THANN ไดมีการสื่อสารลงนิตยสาร Bazaar, Numero’,
Nylon, Marrie Claire, Elle และนิตยสารแฟชั่นอีกมากมาย
1.2) สื่อสังคมออนไลน Fanpage Facebook ซึ่งมีการอัพเดทขอมูลผลิตภัณฑ
และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
2. ระบบสมาชิกสําหรับลูกคา THANN เมื่อลูกคาครบ 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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เมื่อเปรีย บเทีย บ Erb Boutique กับ HARNN และ THANN พบวาทั้ง 3 แบรนดมีขอ
แตกตางบางอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ ทั้ง 3 แบรนดมีภาพลักษณที่แตกตางกันอยางชัด เจน แต
ทั้ง 3 แบรนดยังคงความเปนธรรมชาติและความเปนไทยไวในผลิตภัณฑ และในสวนของกลยุท ธ
การตลาดที่ทั้ง 2 แบรนดมีระบบสมาชิก และการสะสมคะแนน สิทธิพิเศษตางๆ ที่มีสวนคาบเกี่ยวกัน
อยูบาง แตในเงื่อนไขการสมัครหรือการแบงกลุมลูกคาเปนกลุมตางๆ แบรนด HARNN มีการแบงกลุม
ลูกคา ที่ชัด เจน ทํ าใหเ ห็นพฤติกรรมของลูกค าในแตละกลุมได ชัด เจนงายขึ้น รวมถึงการนํา เสนอ
โปรแกรมสิทธิพิเศษตางๆ สําหรับสมาชิกไดตรงกลุมลูกคามากกวาแบรนด THANN แตจดุ ทีเ่ หมือนกัน
อยางเห็นไดชัดของทั้ง 3 แบรนด ก็คือ สื่อที่ใชในการสื่อสาร ทั้งสื่อนิตยสารและสื่อสังคมออนไลน
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การกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ
จากขอมูลที่ผูศึกษาไดนําเสนอในขางตนนั้น จะเห็นไดวา
1) ขอมูลจากธุรกิจ ไดมีการสรางภาพลักษณของรานไวชัดเจน อีกทั้งยังมีจุดเดนของ
เปนเอกลักษณ ที่แรก ที่เดียวในประเทศไทย และในสวนของกลยุทธทางการตลาด ทาง Erb ไดมีการ
สื่อสารทางการตลาดผานชองทางตางๆ ใหตรงกับวิถีการดําเนินชีวิตของลูกคากลุมเปาหมาย และทาง
Erb ไดมีการจัดทําระบบสมาชิก Erb Club เพื่อเก็บขอมูลลูกคา และวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพื่อรักษาลูกคาสมาชิกกลุมนี้ แตทาง Erb ยังมีปญหาในเรื่องของการสงขอมูล ขาวสารใหกับลูกคา
สมาชิกใหไดอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหขาดการติดตอกับลูกคาบางสวน และสําหรับราน Erb Boutique
ทาง Erb ไมมีกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากการซื้อสินคาตามเคาทเตอรในหางสรรพสินคาทั่วไป
ทําใหลูกคาบางสวนไมสนใจที่จะมาใชบริการที่ราน Erb Boutique
2) ขอ มูล จากลู กค ารา น Erb Boutique ลูกค าทั้ ง 3 กลุม มีค วามพึ งพอใจกั บ
คุณภาพผลิตภัณฑ และการใหบริการของพนัก งานเปนอยางมาก สําหรับ ภาพลักษณข องรานลูกคา
มองวา ราน Erb Boutique มี ความพิ เศษ เปนเอกลักษณ และรวมสมัย และสําหรับ บริ การ Erb
Bespoke Fleurfume Bar เปนบริการที่แปลกใหม โดดเดนกวารานอื่น รวมไปถึงบรรยากาศของราน
ที่ตกแตงอยางสวยงาม ทําใหลูกคาตัดสินใจมาใชบริการที่ราน แตสําหรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมพิเศษ
สํา หรั บ ร าน ที่ ลู กคามีค วามตอ งการเพิ่มเติ ม และลูก ค า ยัง มี โ อกาสที่ จะซื้ อผลิ ต ภั ณฑ เพื่ อ ให เ ป น
ของขวัญในชวงเทศกาลและโอกาสพิเศษตางๆ แตปญหาของลูกคาในการไปใชบริการที่ราน คือที่ตั้ง
ของราน ทําใหลูกคาเดินทางไมส ะดวก และสื่อที่ลูกคาทั้ง 3 กลุม เปดรับมากที่สุด คือ สื่อโซเชีย ล
มีเดีย รองลงมา คือ การสงขอความ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส และความตองการเพิ่มเติมของลูกคา
ทั้ง 3 กลุม คือ การจัดทําผลิตภัณฑขนาดเล็กหรือขนาดเดินทาง และตองการใหมีการสงนิตยสารหรือ
แคตตาล็อ ก และลู กคา บางกลุมต องการใหมีการบริ การจัดสงน้ํา หอม เมื่อ ถึงวันเวลาที่ กําหนดรั บ
น้ําหอม
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3) ขอมูลจากคูแขง เมื่อเทียบแบรนด Erb กับ HARNN และ THANN แบรนดมีภาพ
ลักษณที่แตกตางกันอยางชัดเจน แตทั้ง 3 แบรนดยังคงความเปนธรรมชาติและความเปนไทยไว ใน
ผลิตภัณฑ และในสวนของกลยุทธทางการตลาดที่ทั้ง 2 แบรนดมีระบบสมาชิกเชนเดียวกัน แตมีการ
แบงกลุมลูกคาอยางชัดเจน และมีระบบการสะสมคะแนนอัตโนมัติ เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาเกิด
การซื้อซ้ําอยา งสม่ํ าเสมอ รวมไปถึ งสิ ทธิพิเศษต างๆ ที่ จัดทํ าเพื่อตอบวัต ถุประสงคต างๆ ไวอยาง
ชัดเจน และสื่อที่คูแขงใชในการสื่อสารก็คือสื่อนิตยสารผูหญิงและแฟชั่น รวมถึง สื่อสังคมออนไลน
เชนเดียวกับ Erb
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ซึ่งผูศึ กษาจะนํามาขอมูล ดั งกลาวมาเปนพื้ นฐานในการวางแผนกลยุ ทธลู กคาสั มพันธ
ใหกับราน Erb Boutique ดังนั้นทิศทางของการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ จึงมีวัตถุประสงค 2 ขอ
ดังนี้
1. เพื่อ วางกลยุ ทธ ลูก คา สัม พันธในการรักษาลูกค าเกา (Retention )ของร าน Erb
Boutique ทั้งลูกคาที่เปนสมาชิก Erb Club และลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club แตเคยมาใชบริการ
ราน Erb Boutique โดยผูศึกษาไดนําประเด็นปญหา และขอเสนอแนะตางๆ มาวางแผนกลยุทธลกู คา
สัมพันธ เพื่อใหลูกคาเกากลับมาใชบริการที่ราน Erb Boutique บอยมากขึ้น
2. เพื่อทําใหลูกคาใหม Erb Boutique ไดมาลองใชบริการที่ราน (Acquisition) โดยผู
ศึกษาไดนําประเด็นปญหาและความตองการของลูกคา มาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ เพื่อใหลูกคา
ใหมตองการมาลองใชบริการราน Erb Boutique
จากวัตถุประสงคเหลานี้ ผูศึกษาจะนํามาวางแผนกลยุท ธลูกคาสัมพันธใหกับราน Erb
Boutique ซึ่งจะนําเสนอในบทถัดไป
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บทที่ 5
การกําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
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การกําหนดแผนกลยุทธการบริห ารงานลูกคาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุวัตถุป ระสงคในการ
วางกลยุทธ ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้
1. แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique
2. ระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ
3. งบประมาณ
1. แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique
การศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique” ผูศึกษา
ไดทําการศึกษาขอมูล ทั้ง 3 สวน 1)ขอมูลภาพรวมธุรกิจของราน Erb Boutique 2)ขอมูลความ
ตองการและขอเสนอแนะของลูกคา 3)ขอมูลธุรกิจของคูแขง และไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อ
เปนแนวทางออกแบบแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM Campaign) ใหกับ ราน Erb Boutique โดย
วัตถุป ระสงค ข องแผนกลยุทธลูกคาสั มพันธที่ไดจัดทําขึ้นมานี้มีวัตถุประสงคในการรักษาลูกคาเกา
(Retention) ทั้ ง กั บ ลู ก ค า ที่ เ ป น สมาชิ ก และไม ใ ช ส มาชิ ก Erb Club และการหาลู ก ค า ใหม
(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
ใชบ ริการที่ราน Erb Boutique 3)ลูกคาที่ไมใชส มาชิก Erb Club แตเคยมาใชบริการราน Erb
Boutique โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 - 1
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ตารางที่ 5 - 1: แสดงกิจกรรมที่จัดขึ้นใหกับลูกคาแตละกลุม
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กลุมลูกคา

กิจกรรม
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

ลูกคากลุม ที่ 1)

ลูกคากลุม ที่ 2)

ลูกคากลุม ที่ 3)
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1.1 Share the bliss
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมสําหรับ ลูกคาทุกกลุม เนื่องจากขอมูล ที่ผูศึกษาไดศึกษา พบวา
บรรยากาศ การตกแตงของรานมีผลตอการตัดสินใจใหลูกคามาใชบริการที่ราน Erb Boutique และ
ลูกคาปจจุบันสวนใหญใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) ในการติดตอสื่อสาร ผูศึกษา
จึงจัดกิจกรรมการแชรรูปภาพบรรยากาศราน Erb Boutique ที่ทางรานไดกําหนดให โดยมีเงื่อนไข
ของกิจกรรม ดังนี้
- แชรรูปภาพที่กําหนดใหลงใน Facebookหรือ Instagram พรอมใส #Erbboutique
- นํารู ปที่แ ชรม าแสดงที่รา น เพื่อจับฉลากรับ สวนลด 5% หรือ 10% ที่รา น Erb
Boutique
- พิเ ศษเฉพาะลูกค า สมาชิ ก Erb Club ที่ รวมกิ จกรรมนี้ จะได รับ เซ็ ต ของขวั ญ
ผลิตภัณฑจากทาง Erb และลูกคาที่สมัครสมาชิก Erb Club จะไดรับเซ็ตของขวัญเชนเดียวกัน
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กิจกรรมนี้จะชวยสรางการรับรูใหกับ ทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหมใหมีการมาใชบริการที่
ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือน
กุ มภาพั นธ เพื่ อดึ ง ดู ด ให ลู กค า เข า มาใช บ ริ การที่รา นเพิ่ มมากขึ้ น อี ก ทั้ งลู กค า ส วนใหญ มีการซื้ อ
ผลิตภัณฑใหเปนของขวัญในชวงโอกาสพิเศษ เทศกาลปใหม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ภาพที่ 5-1 ตัวอยางแสดงการแชรรูปบรรยากาศราน Erb Boutique ลงใน Instagram

ภาพที่ 5-2 ตัวอยางเซ็ตของขวัญผลิตภัณฑ Erb
ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.erbasia.com/th/
product/cate/717
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1.2 Deliver your bliss
บริการนี้จัดขึ้นสําหรับลูกคาทุกกลุม ที่เขามาใชบริการ Erb Bespoke Fleurfume Bar
เพื่อแกป ญหาการไมส ะดวกมารับ สิน ค าของลูก คา จนทํา ให เกิ ดป ญหาสิ นค าตกคา งอยูที่ รา นเป น
เวลานาน และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของสินคา โดยบริการนี้มีเงื่อนไขการใหบริการ คือ
- ลูกคาตองเสียคาใชจายสําหรับบริการจัดสง 200 บาท หรือลูกคาที่ใชบริการ
บาท บริการจัดสงฟรี 5,000 ครบ Erb และซื้อผลิตภัณฑ Erb Bespoke Fleurfume Bar
- 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 นี้มีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ลูกคาไดรับ Gift Voucher
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การมีบริการพิเศษนี้สําหรับลูกคาที่ผสมน้ําหอม ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาลูกคาหลายทาน
มีปญหาในการเดินทางมารับ น้ํ าหอมในวันที่กําหนด ซึ่งการมีบ ริการจัดสงน้ําหอม เปนการอํานวย
ความสะดวกให กับ ลูกคามากยิ่ง ขึ้น เพื่อตอบสนองความต องการของลู กคา และชวยดึง ให ลูกค า
กลับมาใชบริการที่ราน โดยบริการจัดสงน้ําหอมจัดขึ้นเปนบริการประจําใหกับลูกคาของราน

ภาพที่ 5-3 แสดงตัวอยาง Gift Voucher มอบใหกับลูกคาที่ใชบริการ Deliver your bliss ที่ผูศึกษา
ไดออกแบบใหกับ Erb Boutique
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1.3 Collect your bliss
จากขอมูลที่ผูศึกษาไดศึกษานั้น กิจกรรมการสะสมแตมหรือสติ๊กเกอรของ Erb ถือเปน
กลยุทธทางการตลาดที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และทําใหลูกคาเกิด ความพึงพอใจเปน
อยางมาก ผูศึกษาจึงไดจัด ทํา บัตรสะสมสติ๊กเกอรสําหรับลูกคาราน Erb Boutique ทั้งที่เปน
สมาชิกและไมใชสมาชิก Erb Club โดยมีเงื่อนไขกิจกรรม ดังนี้
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เงื่อนไขการสะสมสติ๊กเกอรและแลกรับของรางวัล
- เมื่อลูกคาซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการ 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
กิจกรรมสะสมสติ๊ กเกอร เพื่อรับ ของรางวั ล และเพื่ อสร างความสั มพั นธท างการเงิ น (Financial
Bonding) กับลูกคาของราน นอกจากเปนการดึงดูดใหลูกคากลับมาซื้อซ้ําและซื้อตอยอดมากขึ้น ยัง
รวมไปถึงตอบสนองความตองการของลูกคา ที่ตองการใหมีการผลิตผลิตภัณฑเปนเซ็ตมากขึ้น ก็จะทํา
ใหลูกคาสนใจมารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน เพื่อกระตุนใหลูกคาที่มาใชบริการจาก
กิจกรรมShare the bliss หรือลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑในชวงเทศกาลปใหม กลับมาใชบริการที่รานอยาง
ตอเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑในชวงเทศกาลปใหม กลับมาใชบริการที่ราน
อยางตอเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน
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ภาพที่ 5-4 แสดงตัวอยางบัตรสะสมสติ๊กเกอรที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique

ภาพที่ 5-5 แสดงของรางวัล เมือ่ สะสมสติ๊กเกอรครบ 5 และ 10 ดวงตามลําดับ
ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.erbasia.com/th/
product/cate/717
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ภาพที่ 5-6 แสดงของรางวัล เมือ่ สะสมสติ๊กเกอรครบ 15 ดวง
ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.erbasia.com/th/
product/cate/717

ภาพที่ 5-7 แสดงของรางวัล เมื่อสะสมสติ๊กเกอรครบ 20 ดวง
ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.erbasia.com/th/
product/cate/717
1.4 Give your bliss to your friends
เนื่องจากการบอกตอมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา เพราะลูกคาจะเชื่อคําแนะนํา
ชักชวนจากเพื่อนมากกวาการที่ธุรกิจบอกหรือสื่อสารไปยังลูกคา จึงนําวิธีนี้มาใชในการหาลูกคาใหม
โดยสมาชิ ก Erb Club ที่แ นะนําเพื่อนใหมาใชบ ริการที่ราน Erb Boutique จะได
สติ๊กเกอรสะสมเพิ่มขึ้น 2 ดวง และสําหรับลูกคาใหมที่มาใชบริการ จะไดรับสวนลด 5%
แคมเปญนี้เปนแคมเปญตอเนื่องจากแคมเปญ Collect your bliss ที่จัดขึ้นเพื่อหาลูกคา
ใหมและกระตุนใหลูกคาเกาเกิดการสะสมสติ๊กเกอร เพื่อแลกรับของรางวัล
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กิจกรรมแนะนําเพื่อนนี้ จัดขึ้นในชวงกลางเดือนเมษายน ถึง กลางเดือนมิถุนายน เปน
ชวง 2 เดือนหลังของกิจกรรม Collect your bliss เพื่อกระตุนลูกคาที่รวมกิจกรรมสะสมสติ๊กเกอรให
เกิดการบอกตอใหกับเพื่อนหรือคนรูจัก เพื่อสะสมสติ๊กเกอรใหไดของรางวัลตามที่ตองการ
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1.5 Welcome to your bliss
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยมาใชบริการที่ราน Erb Boutique
โดยสงการดใหกับลูกคาทางบาน และนํามาแสดงที่ราน จะไดรับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการ
ครบ 4,000 บาท จะไดรับเซ็ตของขวัญพิเศษจากทาง Erb มูลคา 400 บาท
สิทธิพิเศษนี้จะชวยดึงดูดใหลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคยมาใชบริการที่ราน มีค วาม
ตองการที่จะมาลองใชบริการที่รานเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาขอมูล ลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ไมเคย
มาใชบริการที่ราน Erb Boutique เนื่องจากโดยปกติแลวเลือกซื้อผลิตภัณฑ Erb ตามหางสรรพสินคา
และยังไมมีสิ่งดึงดูดที่นาสนใจใหมาใชบริการที่ราน สิทธิพิเศษนี้จะสรางความนาสนใจใหลูก คามาใช
บริการที่ราน Erb Boutique
สิทธิพิเศษนี้จัดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน เพื่อกระตุนใหลูกคาใหมสนใจมาใช
บริการที่ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในชวงเวลานี้ มีกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดใหลูกคา
มาใชบริการที่รานอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 5-8 แสดงตัวอยางการด ที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique
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ภาพที่ 5-9 แสดงตัวอยางเซ็ตของขวัญ มูลคา 400 บาท
ที่มา : Gifts. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 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
ดังนี้
- เมื่อลูกคาใชบริการ Erb Spa Chamber ในเมนูสปา มูลคา 2,500 บาทขึ้นไป
- รับสิทธิในการใชบริการ Erb Spa Chamber ฟรี ในเมนู Hot Herbal Compress
มูลคา 500 บาท
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใชไดทุกวัน ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เพื่อเปนการตอบแทนใหกับลูกคาที่มีค วามภักดีตอราน Erb Boutique เปนอยางมาก
โดยการใหสิทธิพิเศษมากกวาลูกคากลุมอื่น อีกทั้งยังเปนการสรางการรับรูเกี่ย วกับบริการ Erb Spa
Chamber ใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น และทําใหลูกคากลุมนี้เกิด ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและกลับมาใช
บริการที่ราน Erb Boutique อยางตอเนื่อง
สิทธิพิเศษนี้จัดขึ้นในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อตอบแทนลูกคาที่มีความภักดีตอแบรนดและ
รานเปนอยางมาก และตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผานมา ไดมีการนําเสนอบริการผสมน้ําหอมเปน
สวนใหญ ในระยะเวลา 1 เดือนหลัง จึงมีสิทธิพิเศษที่เกี่ยวของกับบริการ Erb Spa Chamber เพื่อ
เปนการสรางการรับรูเกี่ยวกับบริการนี้มากยิ่งขึ้น
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1.7 Exclusive Bliss in Fleurfume Bar
กิจกรรมพิ เ ศษสํ าหรั บลู กคาสมาชิก Erb Club ที่ซื้อสินค า หรือ ใช บ ริการที่ ราน Erb
Boutique โดยเงื่อนไขในการเขารวมกิจกรรม เมื่อลูกคาสมาชิก Erb Club ที่ซื้อสินคาหรือใชบ ริการ
ที่ราน Erb Boutique ครบทุก 3,000 บาท จะไดรับสิทธิในการรวมลุนเขารวมกิจกรรมนี้ จํานวน 5
ทาน โดยจะคัดเลือกผูโชคดีโดยการจับ โดยลูกคาแตละทาน สามารถพาเพื่อนมารวมกิจกรรมได 1
คน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
รายละเอียด Exclusive Bliss in Fleurfume Trip
- Exclusive Bliss in Fleurfume Trip ใชเวลาในการจัด กิจกรรม 3 วัน 2 คืน
ที่โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต
- ผูโชคดีทั้งหมดจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทย ที่นั่ง Business
Class และรถรีมูซีนรับ - สง ตลอดกิจกรรมนี้
- วันที่หนึ่ง : เมื่อเดินทางถึงที่พัก ลูกคาจะไดพักผอนตามอัธยาศัย และรับ ประทาน
อาหารเย็นรวมกัน
- วันที่สอง : กิจกรรมออกกําลังกายตอนเชา โยคะริมทะเล และรับประทางอาหารเชา
กิจกรรมWorkshop การแตงหนา ดูแลตัวเอง และแฟชั่น จากนั้นรับ ประทานอาหารกลางวัน และ
รวมกิจกรรมผสมน้ําหอม Erb Bespoke Fleurfume Bar และรับบริการ Erb Spa Chamber และ
ในชวงเย็น จะพาลูกคาทุกทาน รวมรับประทานอาหารเย็น บนเรือยอรชสุดหรู และชมพระอาทิตยตก
ดิ น พร อ มกั บ มิ นิ ค อนเสิ ร ต สุ ด พิ เ ศษ จากคุ ณสหรั ถ สั ง คปรี ช า โดยที่ลู ก ค า ทุ ก ท า นจะได รว ม
รับประทานอาหารกับคุณกอง และบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เนรมิตรขึ้นดวยผลิตภัณฑ Erb ทั้งหมด
- วันที่สาม : วันสุดทายของกิจกรรม โดยลูกคาจะไดพักผอน เพื่อซึมซับบรรยากาศ
ของทะเลภูเก็ต ไดอยางเต็มที่ และแวะซื้อของฝาก กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ดวยสายการบินไทย ที่
นั่งชั้น Business Class พรอมรถรีมูซีนรับ - สง ลูกคาทุกทานถึงบาน โดยสวัสดิภาพ
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กิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพือ่ เปนการขอบคุณลูกคาที่ใหความไววางใจในการซื้อสินคาหรือใช
บริการกับทาง Erb และกิจกรรมนี้ยังสามารถสรางการรับรูใหกับลูกคาทุกทาน ทั้งลูกคาที่เปนสมาชิก
Erb Club และลูกคาที่ไมใชสมาชิก Erb Club รวมถึงลูกคาทั่วไป จะไดรับรูเกี่ยวกับแบรนด Erb และ
ราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงภาพกิ จกรรมต างๆ ยังสามารถนําไปใช ในการประชา
สัมพันธใหกับแบรนด Erb และราน Erb Boutique ไดอีกดวย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนมกราคม เนื่องจากเปนชวงที่
ลูกคามีการซื้อผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก เพื่อใหเปนของขวัญในโอกาสพิเศษ และเปนการกระตุนให
ลูกคาซื้อผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะไดเปนผูโชคดีในการรวมกิจกรรมกับเรา ในชวงเดือนเมษายน
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ภาพที่ 5-10 แสดงตัวอยางกิจกรรม Exclusive Bliss in Fleurfume Trip
ที่มา : Business Class. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://airlineslouge.
blogspot.com/2012/06/royal-silk-louge.html?m=

ภาพที่ 5-11 แสดงตัวอยางที่พัก โรงแรมศรีพันวา จ.ภูเก็ต
ที่มา : Sri Panwa. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ ธันวาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.sripanwa.
co.th/phuket-hotel-gallery-thailand.html
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ภาพที่ 5-12 แสดงตัวอยางกิจกรรมวันที่สอง กิจกรรม Exclusive in Fleurfume Trip

ภาพที่ 5-13 แสดงตัวอยางกิจกรรม Erb Bespoke Fleurfume Bar และ Erb Spa Chamber
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ภาพที่ 5-14 แสดงตัวอยางบรรยากาศมินคิ อนเสิรตสุดพิเศษจาก คุณสหรัถ สังคปรีชา
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2. ระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ
ผูศึกษาไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ เปนระยะเวลา
6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 - 2
ตารางที่ 5 - 2: แสดงระยะเวลาในการดําเนินแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ
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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 ซึ่ง
ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 Share the bliss
รายได 1,500 x40 = 60,000 บาท
รายไดประมาณการจากกิจกรรมนี้
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
กําไรจากกิจกรรมนี้ = 15,660 – 8,100 = 7,560 บาท
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 14.48 %
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3.2 Deliver your bliss
รายไดประมาณการจากกิจกรรมนี้
รายได 3,000 x 20 = 60,000 บาท เก็บคาบริการ 200 x 20 = 4,000 บาท
รายได 5,000 x 10 = 50,000 บาท (สงฟรี)
รวมรายไดจากบริการนี้ = 114,000 บาท
กําไร 30% จากกิจกรรมนี้ = 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
กําไรจากกิจกรรมนี้ = 34,200 – 21,000 = 13,200 บาท
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 11.5 %
3.3 Collect your bliss
รายไดประมาณการจากกิจกรรมนี้
ลูกคาซื้อครบ 10,000 บาท จํานวน 100 คน = 10,000 x 100 = 1,000,000 บาท
ลูกคาซื้อครบ 20,000 บาท จํานวน 75 คน = 20,000 x 75 = 1,500,000 บาท
ลูกคาซื้อครบ 30,000 บาท จํานวน 50 คน = 30,000 x 50 = 1,500,000 บาท
ลูกคาซื้อครบ 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
กําไรจากกิจกรรมนี้ = 1,500,000 – 439,500 = 1,060,500 บาท
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 21.21%
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3.4 Give your bliss to your friends
รายไดประมาณการซื้อทั่วไปของลูกคา 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 สวนลดรวมของกิจกรรมนี้ = 5,250 บาท
กําไรจากกิจกรรมนี้ = 18,000 – 5,250 = 12,750 บาท
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 21.25 %

3.5 Welcome to your bliss
รายไดประมาณการจากกิจกรรมนี้
รายได 4,000 x 100 = 400,000 บาท
รวมรายไดจากบริการนี้ = 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
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 20 %
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3.6 Treat your body, Through your bliss
รายไดประมาณการจากกิจกรรมนี้
รายได 2,500 x 30 = 75,000 บาท
รวมรายไดจากบริการนี้ = 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
กําไรจากกิจกรรมนี้ เทากับ 10%
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3.7 Exclusive bliss in fleurfume trip
คาใชจายประมาณการ
คาเชารถ = 100,000 บาท
คาเครื่องบิน = 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
โดยงบประมาณสําหรับ กิจกรรม Exclusive bliss in fleurfume trip จะนํามาจาก
ยอดขายของทั้งบริ ษัท เพื่อ เปนการประชาสั มพันธ สร างการรั บรูใหลูก คารูจักและสนใจที่จะมาใช
บริการที่ราน Erb Boutique
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บทที่ 6
ขอเสนอแนะทางธุรกิจ
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ในการศึกษาเรื่ อง “การวางกลยุท ธลู กคาสัมพั นธ กรณี ศึกษารา น Erb Boutique”
ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธและแนวทางการรักษาลูกคาเกาใหอยูก บั เรา
ตลอดไปมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งผูศึกษาพบวามีบางประเด็นที่ยังเปนปญหาตอการดําเนิน
ดานการบริหารงานลูกค าสัมพันธข องราน Erb Boutique ซึ่งควรปรับ ปรุงและพั ฒนา เพื่ อที่จะ
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น ดังนี้
1. Facebook Fanpage เปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางแบรนดกับลูกคา ที่
ทาง Erb ไดทํา อยูในปจจุบัน แต ควรมีการปรับ ปรุงเนื้อหาภายในแฟนเพจควรนําเสนอในเรื่องที่
เกี่ยวของกับของไลฟสไตลของลูกคา เชน แฟชั่น การแตงตัว ความสวยความงาม วิธีการใชผลิตภัณฑ
หรื อรี วิ วผลิ ตภั ณฑตา งๆ รวมไปถึง การสรา งกิจกรรมบนแฟนเพจ เพื่ อให ลูกค าไดรวมสนุก และมี
ความสัมพันธกับแบรนดเพิ่มมากขึ้น
2. Magazine for member “Erballista” เปนการนําเอาสิ่งที่แบรนดเ คยทําใน
อดีต แตยังคงมีลูกคาพูด ถึง การจัดทํานิตยสารสงใหกับสมาชิก Erb Club ทุกๆ 3 เดือน โดยใน
นิตยสารจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสวยความงาม แฟชั่น การดูแลตัวเอง สถานที่ทองเที่ย ว รวมไปถึง
การแจงขอมูล ขาวสาร โปรโมชั่นตางๆ ใหลูกคาสมาชิกไดรับทราบกันอยางทั่วถึง เพื่อแกปญหาการ
ไดรับขอมูล ขาวสารของลูกค าแตละท านที่ไมตรงกัน และยังเปนการรักษาความสัมพันธกับ ลูกค า
สมาชิก Erb Club

ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอยางหนาปกนิตยสาร Erballista
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3. Point Collection for Erb Club ปจจุบันบัตรสมาชิก Erb Club ไดมอบสิท ธิ
พิเ ศษให กับลู กคา ดวยการมอบส วนลด 10% หรื อ 15% ในการซื้อผลิ ต ภัณฑห รื อใชบ ริ การสปา
ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีระบบการสะสมคะแนนอัต โนมัติ สําหรับ บัตรสมาชิก Erb Club เพิ่มขึ้น เพื่อ
สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขในการสะสมคะแนน คือ ทุกยอดการซื้อสินคา
และใชบริการสปา ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 2 เทา
ในชวงเดือนเกิด
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4. รถบริ การรั บ–สง จากสถานีรถไฟฟา ทองหลอกับ ราน Erb Boutique เพื่อแก
ปญ หาในการเดินทางไม ส ะดวกของลูกคา โดยมี เ งื่อนไข คื อ ลู กค าต อ งโทรแจง ให ท างรานทราบ
ลวงหน าอย างน อย 15 นาที เพื่อ ความสะดวกของลู กค าในการเดิน ทางมาใชบ ริ การที่ รา น Erb
Boutique มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6-2 แสดงตัวอยางรถบริการรับ-สง ลูกคาที่ผูศึกษาไดออกแบบใหกับราน Erb Boutique
จากขอเสนอแนะทางธุรกิจทั้งหมดที่กลาวมาในขางตน เมื่อไดนํามาประยุกตใชรวมกับ
แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาราน Erb Boutique ดังที่กลาวในบทที่ 5 นั้น ผูศึกษาหวังเปน
อยางยิ่งวาขอเสนอแนะทางธุรกิจดังกลาวจะสามารถชวยตอบสนองความตองการของลูกคาราน Erb
Boutique ไดมากยิ่งขึ้น และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการทําใหลูกคาเกิด
ความภักดีตอตราสินคาและราน Erb Boutique เพิ่มมากขึ้นอีกดวย
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