ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก
Customer Relationship Strategies: A Case Study of
Vanorn Bangkok

ศุภรดา ธวัชราภรณ 13530561
ผูรับผิดชอบโครงการ

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

หัวขอจุลนิพนธ

การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก
Customer Relationship Strategies: A Case Study of
Vanorn Bangkok
นางสาวศุภรดา ธวัชราภรณ รหัสนักศึกษา 13530561
2556
นิเทศศาสตร
อาจารยภูมิรัตน รังคสิริ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ผูดําเนินการ
ปการศึกษา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุ นิพนธฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
.......................................................................
(อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............
.......................................................................
(อาจารยภูมิรัตน รังคสิริ)
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ
1. อาจารยปริญญา ชุมรุม
2. อาจารยปภัสสา ชัยวงศ
3. อาจารยภัทรานุจ แสงจันทร
4. อาจารยโอตป สมิตะพินทุ
5. อาจารยภูมิรัตน รังคสิริ
6. อาจารยพรพรรณ เชยจิตร

13530561 : สาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง
: การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จุล นิพนธ ก ารวางกลยุท ธลูก คาสัม พันธ กรณีศึก ษาวานรบางกอก มีวัตถุป ระสงค ใน
การศึกษา เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจวานรบางกอก กลุมลูกคาเปาหมาย สถานการณในปจจุบัน
กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคา รวมไปถึงคูแขงทางการคา และกลุมลูกคา
ของธุรกิจคูแขง และเพื่อสรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริงใหกับ
วานรบางกอก
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขา
มาใช เพื่อศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับเจาของวานรบางกอก และสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth
Interview) กับลูกคาของวานรบางกอก ประกอบกับการศึกษาธุรกิจคูแขง โดยใชการสังเกตุการณ
(Observation) รวมไปถึง ศึกษาลูกคาของธุรกิจคูแขง โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth
Interview) กั บ ลู ก ค า ของธุ ร กิ จ คู แ ข ง เช น กั น และการรวบรวมข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) แลวผูศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหมดนี้มาใชในการสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ ใหแก
วานรบางกอกตอไป
จากผลการศึกษาพบวาลูกคาของวานรบางกอก พอใจในผลิตภัณฑและการใหบริการ
ของทางรานเปนอยางมาก แตวานรบางกอกยังคงมีปญหาในเรื่องที่แบรนดยังไมเปนที่รูจักมากนักใน
ตลาด และยังมีฐานลูกคาเพียงแคบางกลุมที่เขาใจในจุดมุงหมายของแบรนดอยางแทจริง โดยสวนหนึง่
เปนเพราะแบรนดยังไมทําการสื่อสารทางการตลาดออกมาใหชัดเจน อีกทั้งยังมีกําลังผลิตที่จํากัด ทํา
ใหการขยายแบรนดนั้นเปนไปไดยาก
ดังนั้นทิศทางของกลยุทธลูกคาสัมพันธที่ผูศึกษาจะวางใหกับวานรบางกอกในครั้งนี้ ผู
ศึกษาจึงตองการมุงเนนไปที่การขยายกําไรของสินคาตอตัว (Margin) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา
และสรางกําไรใหแกธุรกิจในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อใหวานรบางกอกเปนที่จดจําไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหมดวยการนําเสนอตัวตนผานแผนกลยุทธตางๆ และเพื่อให
แบรนด เปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายใหกับ แบรนด อีกทั้งยังสามารถ
สรางฐานลูกคาใหม และยัง คงรัก ษาลูก คาเกาใหมีปฏิสัม พันธที่ดีกับแบรนด ดวยการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆกับแบรนดมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
แมวาความนิยมในการสวมใส ก างเกงยีนสจ ะไดรับ อิท ธิพลมาจากตางประเทศ แต
กางเกงยีนสก็เปนเครื่องแตงกายสากลที่เขาไดกับทุกเพศ ทุกวัยและทุกสถานะ ไมวาจะเปนแบรนด
สตรีทแวร (Street wear) ไปจนถึงแบรนดระดับไฮ-เอนด (Hi-end) คนไทยกวารอยละ 43 ชื่นชอบ
การสวมใสกางเกงยีนสในชีวิตประจําวัน และวัยรุนอายุ 15-24 ปจะมีกางเกงยีนสเฉลี่ยถึงคนละ 6 ตัว
เปนผลวิจัยตลาด 2012 COTTON USA Global Lifestyle Monitor (Cotton Council
International and Cotton Incorporated 2555) ซึ่งเปนการสํารวจพฤติกรรมการจับจายใชสอย
ของผูบริโภค 9 ประเทศรวมถึงไทย มูลคาตลาดรวมยีนสในเมืองไทยอยูที่ประมาณ 1 หมื่นลานบาท มี
แนวโนมการเติบโตไมต่ํากวา 15-20% ตอป แบรนดผูนําคือ ลีวายส (Levi's) ตัวแทนแหงยีนส ที่ใส
แลวรูสึก เท ล้ําสมัย ขณะที่ ยีนสลี (Lee) ขยันออกคอลเลกชั่นใหมเอาใจผูส วมใสในทุกฤดูก าล
และแม็คยีนส (McJeans) แบรนดไทยที่ติดอันดับ 1 ในสามแบรนดยอดฮิตดวยจุดแข็งที่เขาถึงความ
ตองการของคนไทยในทุกเซกเมนต (Segment) นอกจาก 3 แบรนดท็อปทรีแลว ตลาดยีนสยังมีพื้นที่
อีกมากสําหรับแบรนดไทย ซึ่งมีจุดเดนที่คุณภาพ ดีไซน ราคา และในแตละแบรนดจะมีเอกลักษณ
เฉพาะ ส ว นใหญ ใ ชผ า นํ า เข า จากญี่ ปุ น ทั้ง ผ า ฟอกและผ า ดิ บ ตั ด เย็บ ประณี ต บางแบรนด เ ป น
แบรนดแฮนดเมด (Handmade) หรือเย็บแบบตัวตอตัวและราคาสมเหตุสมผล และที่สําคัญผลิตโดย
ฝมือคนไทยซึ่งในแตละแบรนดจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันอยางชัดเจน (บุษกร ภูแส 2555)
วานรบางกอก (Vanorn Bangkok) เปนหนึ่งในแบรนดเสื้อผาแนวสตรีทแวร ที่เริ่มตน
จากการผลิตกางเกงยีนส จนขยายออกไปผลิตสินคาอื่นๆ เพิ่มขึ้น วานรบางกอก (Vanorn Bangkok)
วางตัวเองเปนแบรนดไทยรวมสมัย มีหนุมานเปนสัญลักษณ เกิดขึ้นจากการสรางสรรคของคุณพิชิต
หทัยพันธลักษณ และคุณไตรพิตรา ศรีวงษฉาย จุดขายของวานรบางกอก คือสไตลคลาสสิกที่สวมใส
ไดทุกโอกาส จึงเกิดความคุมคาสูงสุด ขณะเดียวกันในแงการผลิตก็ไมยุงยากเพราะไมตองอิงเทรนด
แฟชั่น วาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร อีกทั้งวานรบางกอกผลิตกางเกงยีนสโดยการตัดผาดวยกรรไกร
แบบตัวตอตัว อยางพิถีพิถันในทุกรายละเอียด และยังมีบริการรับสั่งตัดแบบตัวตอตัว (Tailor made)
ที่มีการเก็บขอมูลลูกคาอยางละเอียดยิบ รวมไปถึงการบริการหลังการขายเปนอยางดี เรียกไดวาแทบ
จะดูแลผลิตภัณฑของทางรานใหตลอดอายุการใชงาน ดีไซน (Design) ของกางเกงยีนสวานรบางกอก
ถือเปนสวนผสมที่ลงตัวระหวางความเปนสากลกับเอกลักษณไทย อาทิ กระดุมรูปหัวลิงที่ถอดมาจาก
หัวโขนของหนุมาน และกระเปาหลังที่เดินดายเปนรูปอักษร ‘ว’ ก็ใหความรูสึกเปนไทยได (บุษกร ภู
แส 2555) นอกจากนี้วานรบางกอกยังมีการเก็บขอมูลและแบงประเภทของลูกคา โดยลูกคาที่มีการ
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ซื้อสินคาถี่ หรือมีการจายเงินใหกับทางรานมาก ทางรานจะมีของเล็ก ๆ นอยๆ มอบใหในเทศกาล
พิเศษตางๆ เปนของขวัญใหแกลูกคาเหลานั้นอีกดวย
สําหรับกลุมเปาหมายของวารนรบางกอก เปนกลุมวัยรุน อายุตั้งแต 18-25 ป ที่มีความ
สนใจในเรื่องของแฟชั่น หรือสตรีทแฟชั่น มีความเชื่อวาประเทศไทยมีดี ชอบที่จะสนับสนุนการใช
แบรนดของคนไทย หรือ แบรนดไทยรวมสมัย มีฐานะตั้ง แตร ะดับปานกลางไปจนถึงดี โดยวานร
บางกอกมองวาคูแขงของแบรนดเปนกางเกงยีนสแบรนดไทยจํานวน 2 แบรนด แบรนดแรกคือ อินดิ
โกสกิน (INDIGOSKIN) กางเกงยีนสสัญชาติไทยคุณภาพระดับ พรีเมียม (Premium) ซึ่งโดดเดนใน
การนําศิลปะไทยมาผสมผสาน จนเกิดเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ลายกนกที่กระเปาหลัง การใชดิ้นทอง
นาก เงินมาเย็บ ตรงตะเข็ บ หรือ ใชผ ายีนสที่สั่ง ทอในประเทศญี่ปุ นสําหรับ แบรนดอินดิโ กส กิ น
โดยเฉพาะ และการใชผาลายไทย อยางผาโขมพัสตรและผาจากจิม ทอมปสันมาตกแตงดานใน เปน
ตน และทริปเปลไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) กางเกงยีนสสัญชาติไทย ซึ่งใชศิลปะไทย
มาผสมผสานในกางเกงยีนสเชนกัน ผานําเขาจากญี่ปุนทั้งผาฟอกและผาดิบมาตัดเย็บ และมีการทํา
การตลาดแบบ Celebrity Marketing อยางเห็นไดชัด อีกทั้งยังมีการเก็บขอมูลลูกคาที่ละเอียดอีก
ดวย
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ในปจจุบันวานรบางกอก ยังไมมีหนารานเปนของตัวเอง มีเพียงการฝากขายในรานคา
ชั้นนําอื่นๆ หรือการไปออกบูทตามงานตางๆ เทานั้น อาทิ งาน “T-Shirt and Jeans Watch &
Wash” จัดขึ้นทีศ่ ูนยการคาเทอรมินอล 21 แตวานรบางกอกจะเนนสื่อสารกับลูกคาผานชองทางการ
สื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) อยาง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ที่ใชชื่อ
ว า Vanorn bangkok (https://www.facebook.com/vanornbangkok) หรื อ อิ น สตาแกรม
(Instagram) เปนตน ซึ่งสามารถใหลูกคาเขาไปติดตามความเคลื่อนไหว หรือสินคาใหมๆ พรอมทั้ง
สั่งซื้อสินคาออนไลน (Online) ได และจะมีการขยายชองทางการซื้อสินคาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต
เนื่องจากเปนรานที่เริ่มตนจากการเนนการบริการลูกคาเปนรายคน โดยสามารถเขาถึง
ขอมูลของลูกคาไดอยางละเอียด แตทวาก็ยังเกิดปญหาในเรื่องของการลาชาของสินคาที่สั่งตัด เพราะ
มีการตอคิวที่ยาวจึงทําใหใน 1 เดือนวานรบางกอกสามารถผลิตสินคาสั่งตัดไดเพียง 50 ตัว ปจจุบัน
วานรบางกอกจึงผลิตสินคาแบบคลังสินคา (In Stock) และมีราคาที่ต่ําลง เพื่อขยายฐานลูกคาใหมๆ
ใหมากขึ้น และเพื่อเพิ่มปริมาณสินคาออกสูตลาดมากขึ้น
จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูศึกษาเล็งเห็นถึงความนาสนใจของวานรบางกอก ที่มีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และมีการสรางโปรแกรมรักษาลูกคา (Retention) ในเบื้องตน รวมไปถึง
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาจึงตองการที่จะวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ เพื่อสรางการจดจํา
ของลูกคาใหไปในทิศทางเดียวกัน และหาลูกคารายใหมใหกับ ราน พรอมทั้งตอยอดโปรแกรมการ
รักษาลูกคา (Retention) ที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น โดยผูศึกษาตองการที่จะทราบวาลูกคามีความตองการ
อยางไรบาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห จากนั้นจึงนํามาวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับทาง
วานรบางกอกตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวานรบางกอก กลุมลูกคาเปาหมาย สถานการณในปจจุบัน
กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคาของวานรบางกอก รวมไปถึงคูแขงทางการคา
และลูกคาของคูแขง
2. เพื่อสรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริงใหกับ
วานรบางกอก
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ
การศึกษาครั้งนีเ้ ปนการศึกษาแนวทางเพื่อวางแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
และชองทางการสื่อสาร ของวานรบางกอก ซึ่งเปนแบรนดไทยรวมสมัย ที่นําเสนอเสื้อผา เครื่องแตง
กายที่ผลิตโดยคนไทย และตองการใหคนไทยยอมรับ โดยคนหาขอมูลจาก 3 สวนคือ 1) ขอมูลในสวน
ของธุรกิจ 2) ขอมูลในสวนของลูกคา 3) ขอมูลในสวนของธุรกิจคูแขง และลูกคาของธุรกิจคูแขง เพื่อ
นําขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเพื่อวางกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. รวมรวมและศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฏีตางๆ เพื่อนํามาวางเปนแนวทางใน
การศึกษา เก็บขอมูล และวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดรวบรวมมา
5. สรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธจากขอมูลและทฤษฏีที่ไดรวบรวมมา
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แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 – 1 แสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

2556

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2557
ม.ค.

ก.พ.

ศึ ก ษาและนํ า เสนอ
หัวขอจุลนิพนธ
รวมรวมและศึ ก ษา
ข อมู ล แนวคิ ด และ
ทฤษฏีตางๆ
ทําการเก็ บรวบรวม
ขอมูล
วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
สรุ ป ผลข อ มู ล ที่ ไ ด
รวบรวมมา
สร าง กล ยุ ท ธ ก าร
บริ ห ารงานลู ก ค า
สัมพันธ
จัดทําเอกสาร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถทราบขอมูล เกี่ยวกับ วานรบางกอก กลุมลูก คาเปาหมาย สถานการณใน
ปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคาของวานรบางกอก รวมไปถึงคูแขง
ทางการคา และลูกคาของคูแขง
2. สามารถสรางกลยุทธก ารบริห ารงานลูก คาสัมพันธซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง
ใหกับวานรบางกอก

5
นิยามศัพท
ลูกคาสัมพันธ หมายถึง กลยุทธทางธุร กิจ เพื่อสรางความสัมพันธร ะยะยาวกับลูกคา
เรียนรูความตองการที่แตกตางกันของลูกคา และตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือ
บริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละคนมากที่สุด
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กางวางกลยุทธ หมายถึง การกําหนดแนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตาม
พันธกิจ (Mission) ขององคกร หรือหนวยงานตางๆ ในทุกๆ ระดับขององคกรนั้นๆ เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
ไกลที่สุดและชัดที่สุด การมองเห็นที่วานี้ มิใชการมองเห็นดวยสายตา แตเปนการมองเห็นดวยปญญา
วิสัยทัศนเปนจินตนาการ หรือภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
การรักษาลูกคา (Retention) หมายถึง กลยุทธเพื่อการรักษาลูก คา เพื่ อใหลูก คา
เหลานั้นกลับมาซื้อสินคาและการบริการอยางตอเนื่อง และนําไปสูการสรางความสัมพันธกับลูกคาใน
ระยะยาว
การหาลูกคาใหม (Acquisition) หมายถึง กลยุทธในการหาลูกคาเปาหมาย หรือลูกคา
ที่คาดหวังวาจะมาเปนลูกคาในอนาคต
สินคาสั่งตัด (Tailor Made) หมายถึง เสื้อผาที่ตัดตามสั่งหรือตามขนาดวัด ทําขึ้น
เฉพาะสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แฮนด เ มด (Handmade) สิ่ ง ของที่ ถู ก ผลิ ต หรื อ ประดิ ษ ฐ ขึ้ น ด ว ยฝ มื อ มนุ ษ ย ที่ มี
เอกลักษณที่เปนสิ่งเดียวในโลก
สตรีทแวร (Street Wear) หมายถึง รูปแบบการแตงกายของผูคนรูปแบบหนึ่ง โดยมี
ลักษณะบงบอกถึงความมีอิสระในการแตงกาย มีหลายหลายรูปแบบ มักจะเปนการแตงกายแบบไม
เปนทางการ และใหความรูสึกเท
ตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) หมายถึง การกําหนดตนแบบ
และลักษณะพฤติกรรมแตละชวงของลูกคาสวนใหญ รวมไปถึงความรูสึก และมุมมองความคิดของ
ลูกคา ที่ไดสัมผัสกับแบรนดหนึ่งๆ ในทุกๆ จุดติดตอ เพื่อหาจุดที่นาสนใจและสามารถนํามาสราง
กลยุทธลูกคาสัมพันธได โดยผูศึกษากําหนดตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา จากการศึกษาขอมูลของ
ลูกคาแลวจึงนํามาวิเคราะหเปนตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคาตอไป
ขอเท็จจริงของผลิตภัณฑ (Product Truth) /ขอเท็จจริงของผูบริโภค (Consumer
Truth) หมายถึง ขอเท็จจริงของผลิตภัณฑหรือแบรนด โดยกําหนดจากสิ่งที่แบรนดตองการจะสื่อสาร
ออกมา และขอเท็จจริงของผูบริโภค โดยกําหนดจากลักษณะความตองการของผูบริโภค เพื่อหาจุด
รวมและนําไปคิดเปนแกนความคิด (Big Idea) หลักในการสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
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แกนความคิด (Big Idea) หมายถึง แกนความคิดหลักที่จะใชเปนกรอบในการสราง
กลยุทธลูกคาสัมพันธ โดยกลยุทธทุกอยางตองอยูภายใตกรอบแนวความคิดดังกลาว
แนวคิดการสื่อสาร (Communacation Idea) หมายถึง คําหนึ่งคําที่แบรนดตองการจะ
สื่อสารออกไปใหลูกคาและผูบ ริโ ภคไดรับ รู รวมกัน โดยการกําหนดกลยุท ธ ลูก คาสัม พันธ จ ะตอง
คํานึงถึงแนวคิดการสื่อสารดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกันในทุกกลยุทธ
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วินาทีสรางความประทับใจ (Moment of Truth) หมายถึง ชวงเวลาที่แบรนดจะ
สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาคนหนึ่งๆ ได โดยจะเกิดขึ้นเมื่อลูกคามีปฏิกิริยาตอการปฏิบตั ิ
ที่รับรูไดในทันที และตัดสินถึงคุณภาพของการบริการที่ไดรับในขณะนั้นในทันทีทันใด
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บทที่ 2
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แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ

ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก” ผูศึกษาได
นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนใชเปนกรอบความคิด และเปนแนวทางในการศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวางกลยุทธ ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
2. แนวทางในการรักษาลูกคาใหอยูกับเราตลอดไป
3. การบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธ (Relationship Management Chain)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547) ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน
ลูก คาสัม พันธ ในเรื่องกระบวนการบริหารความสัม พันธลูกคา ซีอาร เ อ็ม กับ เครื่องมือใหม ๆ ทาง
การตลาด และ โปรแกรมสรางความสัมพันธไวดังตอไปนี้
1.1 กระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคา
กระบวนการของซีอารเอ็มประกอบดวย 4 องคประกอบหลักที่สามารถอธิบาย
ดวยตนแบบ เดียร (DEAR Model) ประกอบไปดวย การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) และ
การเก็บรักษาลูกคา (Retention)
1.1.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database)
ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาคือ การสรางฐานขอมูลลูกคา
ซึ่งไมเพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปนรายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) เอาไว
เทานั้น แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาของ
ลูกคา หรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุมจะสรางกําไรใหบริษัทไดในระยะยาว
1) สรางฐานขอมูลลูก คา ธุร กิ จบนอินเทอรเน็ต มัก จะใหลูก คากรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง เชน ชื่อ อายุ เพศ อาชีพการงาน การศึกษา ที่อยูอาศัย หรือรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับความชอบหรือนิสัยสวนตัว เพื่อเปนการลงทะเบียนเขาไปติดตอกับบริษัทเจาของเว็บ
ซึ่งทําใหเปนเรื่องงายที่บริษัทจะใชฐานขอมูลเหลานี้ในการติดตอกับลูกคา และหากลูกคามีการติดตอ
ปฏิสัมพันธกับบริษัทมากขึ้นเทาไร เมื่อเวลาผานไปขอมูลในสวนนี้จะยิ่งพอกพูนขึ้น ดังนั้นในการเก็บ
ฐานขอมูลของลูกคาควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้และแสดงรายละเอียดยอนหลังตามระยะเวลา
- รายการซื้อสินคา ประกอบดวยประวัติก ารซื้อของลูกคาพรอม
รายละเอียดเชน รายการสินคา ราคาที่ซื้อ วันที่ที่จัดสง ฯลฯ
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- การติดตอของลูกคา การติดตอทั้งจากลูกคาถึงบริษัทและจากบริษัท
ถึงลูกคาผานชองทางติดตอทุกชองทางไมจํากัดวาจะตองเปนเรื่องเกี่ยวของกับการขายหรือไม พรอม
รายละเอียดในการติดตอ
- ขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวลูก คา ขอมูล นี้จะเปน
ประโยชนเพื่อการจัดกลุมลูกคาและการวิเคราะหลูกคา
- การตอบสนองของลูกคาตอเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งแสดงผลการ
ตอบสนองของลูกคาตอเครื่องมือทางการตลาดตางๆ เชน การตอบสนองของลูกคาตอการติดตอจาก
พนักงานขาย การสงไดเร็กเมล และการติดตอจากบริษัทในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นความยากงายในการ
จัดเก็บขอมูลลูกคาขึ้นอยูที่บริษัทนั้นๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพันธโดยตรงกับลูกคามากนอยขนาดไหน
ยิ่งการปฏิสัมพันธเกิดขึ้นบอยครัง้ และโดยตรงมากเทาไรจะยิ่งทํา ใหการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
เปนไปไดมากขึ้นเทานั้น
2) วิเคราะหและเจาะจงกลุมลูกคาตามมูลคา แตเดิมการวิเคราะหขอมูล
ลูกคาเปนไปเพื่อการแยกแยะลูกคาออกเปนกลุม (Segment) มีการนําเอาวิธีการทางสถิติมาใชเพื่อจัด
กลุม ลูก คาตามรูปแบบพฤติกรรมหรือตัวแปรรวมอื่นๆ ที่เ หมือนกัน ทั้งนี้เพื่อในที่สุดแลวจะไดจัด
โปรแกรมการตลาดที่สอดคลองกับลูกคาเปนกลุมๆ ไป แตแนวคิดเรื่องลูกคาในปจจุบันเปลี่ยนไปดวย
แนวคิดของการสรางกําไรจากลูกคาในระยะยาว ดัง นั้นแทนที่จะจัดกลุม ลูก คาแบบเดิม ๆ ธุร กิจ
ปจจุบันจึงพยายามสรางความเขาใจลูกคาเปนรายคน วิเคราะหลูกคาแตละคนจากโอกาสในการทํา
กําไรทั้งปจจุบันและอนาคต กําไรที่วานี้จะมาจากสิ่งตอไปนี้คือ
- โอกาสที่ลูกคาซื้อสินคาอยางหนึ่งแลว ซื้อสินคาอยางอื่นๆ ดวย หรือ
การซื้อตอเนื่อง เชน เปนลูกคาเงินฝากและมีโอกาสจะเปนลูกคาบัตรเครดิต ประกันชีวิตและอื่นๆ
- โอกาสที่ลูกคาเพิ่มขนาดของการซื้อ หรือการซื้อตอยอดโดยวิธีตางๆ
ไดแกซื้อสินคาที่มีราคาสูงขึ้นไปจากเดิม หรือเพิ่มปริมาณหรือความถี่ในการใชในชวงเวลาหนึ่งๆ
- ความสามารถที่กิจการจะลดตนทุนได เชน ตนทุนในการขาย ตนทุน
ในการแสวงหาลูกคาใหม ตนทุนในการโฆษณา หรือสงเสริมการขาย
เมื่อวิเคราะหลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการเลือกหรือเจาะจงกลุมลูกคาที่
ตองการตาม“กําไร”ที่จะไดรับจากลูกคา เปาหมายคือการแยกลูกคาประเภททํากําไรออกจากลูกคาที่
ไมสรางกําไรหรือทําใหบริษัทขาดทุน อยางไรก็ตามการเลือกกลุมลูกคาไมวาจะใชเกณฑใดๆ ก็จะตอง
ระมัดระวังความผิดพลาด ไมเชนนั้นอาจเลือกลูกคาที่ไมทํากําไรจํานวนมาก ติดกลุมเขามาในกลุม
ลูกคาที่ทํากําไรดวย หรือตัดลูกคาที่ไมสมควรตัดออกไป อาจทําใหไมไดรับประโยชนเทาที่ควร และนํา
มาซึ่งความไมพอใจของลูกคาและพูดถึงบริษัทในทางลบออกไปอยางกวางขวางได
1.1.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) เทคโนโลยีเปนหัวใจหนึ่งที่ทํา
ใหซีอารเอ็มประสบความสาเร็จ การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหและแยกแยะ
ลูกคาเพื่อการสรางจุดของการติดตอกับ ลูกคา และเพื่อการกระจายขอมูลผานทุกชองทางและทุก
หนวยงานในบริษัทนับเปนความจําเปนสําหรับซีอารเอ็ม
1) สรางจุดการติดตอ (Contact points/Touch points) กับลูกคา การ
ปฏิสัมพันธกับลูกคาเปนแกนหลักของงานซีอารเอ็ม การบริหารความสัมพันธจะประสบความสําเร็จ
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หรือไมขึ้นอยูที่วาทุกจุดของการติดตอกับลูกคานั้นความสัมพันธไดรับการเนนหนักในคุณภาพ คงเสน
คงวาและสามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูก คาตองการหรือไม สิ่ง ที่สํา คัญ คือบริษัท จะตองสามารถ
วิเคราะหไดดวยวาควรใชการติดตอกับลูกคาแตละรายแตกตางกันอยางไรทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการ
คุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกคา
2) การกระจายขอมูลลูกคาผานทุกชองทางการติดตอ ขอกําหนดพื้นฐาน
ประการหนึ่ง ของซีอารเอ็ม คือการที่ตองสามารถระบุขอมูล ลูก คารายคนผานทุกสื่อหรือทุก ชอง
ทางการติดตอ (Cross-media and cross-channel) ไมวาลูกคาจะติดตอเขามาอยางไร ขอมูลลูกคา
จะตองถูกเรียกดูไดจากคนที่เกี่ยวของ ดังนั้นหากสามารถเรียกดูหรือใชขอมูลลูกคาไดในทุกจุดที่ลูกคา
ติดตอกับบริษัท ก็จะชวยในการสรางความพึงพอใจและความสัมพันธที่ดี
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1.1.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัม พันธ (Action) เมื่อ มี
ฐานขอมูลของลูกคาและแยกแยะลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคาแลว ขั้นตอไปคือการกําหนด
แผนงานกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดและอื่นๆ เพื่อสราง รักษา และกระชับความสัมพันธกับลูกคา
กิจกรรมเหลานี้มีมากมายอาจแบงออกเปนกลุมไดดังนี้
1) การบริการลูกคา (Customer Service) การบริการลูกคาทั้งในเชิงรับ
(Reactive) คือการแกไขปญหาใหลูกคา หรือในเชิงรุก (Proactive) ที่คาดคะเนความตองการของ
ลูกคาแลวหาทางตอบสนองกอนที่ลูกคาจะรองขอ หรือกอนที่จะเกิดปญหา ลวนเปนการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกคา รักษาลูกคาและนํามาซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
2) โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสร า งความภัค ดี (Frequency/
Loyalty Programs) เปนการใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาโดยการใหสิทธิเปนสมาชิก หรือสะสมคะแนน
เมื่อมีการซื้อสินคาหรือบริการซ้ํา หลายธุรกิจใชวิธีการนี้ในการรักษาลูกคาและสรางความภัคดีอยาง
ไดผล ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธในเชิงการเงิน (Financial Bonding) กับลูกคาเหมือนลูกคาหยอด
เงินลงกระปุกไวกับบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อสินคา หรือบริการใดๆ กับบริษัท
3) โปรแกรมสรางความสัมพันธในเชิงสังคม (Community Programs)
เปนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมลูกคาดวยกันเองหรือลูกคากับบริษัทเพื่อยึดเหนี่ยว
ลูกคาไวยาวนานที่สุด
4) โปรแกรมสรางความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Ties) บริษัท
อาจจัดหาอุปกรณเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหกับลูกคาเพื่อเชื่อมโยงลูกคาเขากับบริษัท ชวยใหลูกคา
เกิดความสะดวกในการติดตอ การสั่งซื้อ การชําระเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง ฯลฯ
5) การสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล (Customization)
การสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคลเปนสวนหนึ่งของการสรางและตอกย้ําความสัมพันธ
ลูกคาอยางไดผล หากลูกคารูสึกวาไดรับในสิ่งที่ตองการอยางตรงใจจะทําใหลูกคาพรอมจะผูกพันกับ
บริษัทอยางยืนยาว
1.1.4 การรักษาลูกคา (Retention) กิจกรรมในขั้นตอนนี้คือ การประเมินผล
การบริหารความสัมพันธลูกคา และการรักษาความเติบโตของความสัมพันธกับลูกคา
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1) ประเมินผลการบริหารความสัมพันธลูกคา การนําระบบการบริหาร
ความสัมพันธมาใชทําใหเกณฑในการประเมินผลสาเร็จของกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แมวาเกณฑวัดเดิมๆ ที่เนนในเรื่องการเงินและการตลาด เชน ความสามารถในการทํากําไร สวนแบง
ตลาด อัตรากําไร จะยัง คงมีความสาคัญ แตในระบบของซีอารเอ็มจะตองเพิ่ม เกณฑวัดที่เ นน
ความสําคัญ ของลูก คาดวย เพื่อชี้ใหผูบ ริห ารเห็นวาการบริห ารความสัม พันธของลูก คาประสบ
ความสําเร็จหรือไมเพียงใด
เกณฑในการประเมินผลสําคัญๆ ไดแก ตนทุนในการไดมาซึ่งลูกคา อัตรา
การสูญเสียลูกคา อัตราการซื้อของลูกคา สวนแบงการซื้อของลูกคาที่ใหกับบริษัทเมื่อเทียบกับที่ให
คูแขงในสินคาประเภทเดียวกันหรือสวนแบงกระเปาเงิน (Share of Customer / Share of Wallet)
เปนตน
2) ขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ การขยายการเติบโตของ
ความสัม พันธจ ะใชป ระโยชนจ ากความคุนเคยและความเชื่อถือ ที่ลูก คามีตอกิจ การในการขยาย
ขอบเขตการซื้อสินคาหรือบริการใหกวางขวางขึ้น โดยนําไปสูการซื้อสินคาหรือบริการใหมๆ หรือการ
ซื้อตอยอดที่มีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาเดิมมีแนวโนม ในการซื้อสินคาหรือบริการใหมจาก
กิจการสูงกวาลูกคาใหมหลายเทา นอกจากนั้นกิจการยังสามารถกระตุนการซื้อและการใชสินคาหรือ
บริก ารใหมี ความถี่ เ พิ่ ม ขึ้น ซึ่ง จะส ง ผลให เ กิ ดปฏิ สัม พั นธ ท างการตลาดมากขึ้ น และนํา ไปสู
ความสัมพันธที่แนบแนนขึ้นในที่สุด
ผูศึกษาจะนําทฤษฎีเรื่องกระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคา มาใชเปน
กรอบแนวคิดในการตั้งคําถาม และสรุปผลการศึกษาขอมูลของการศึกษาวานรบางกอก และนําการ
กําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action) มาใชเ ปนกรอบในการวางแผนกลยุท ธลูก คา
สัมพันธใหกับวานรบางกอก
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1.2 ซีอารเอ็มกับเครื่องมือใหมๆ ทางการตลาด
นอกจากซีอารเอ็มจะชวยใหกิจกรรมทางการตลาดเปนไปอยางถูกคนและถูกใจ
ลูกคาบนฐานขอมูลแลว ซีอารเอ็มยังนํามาซึ่งเครื่องมือและแนวคิดใหมๆ ทางการตลาดที่นาสนใจอีก
หลายอยาง เชน การขายตอเนื่องและขายตอยอด (Cross-Selling and Up-Selling) การรักษาลูกคา
(Customer Retention) การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา (Behavior Prediction) การใชตนแบบ
วัดกําไรและมูลคาของลูกคา (Customer Profitability and Value Modeling) เปนตน โดยมี
รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1.2.1 การขายตอเนื่องและการขายตอยอด (Cross-Selling and Up-Selling)
ซีอารเอ็มใหความสําคัญกับการขายตอเนื่องและการขายตอยอด ซึ่งไมไดพูดถึงในตลาดยุคกอน การ
ขายตอเนื่องจะหมายถึงการขายสินคาหรือบริการอื่นๆ ใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งอันเปนผลจากการที่
ลูกคารายนั้นซื้อสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งกอนหนานั้น การขายแบบตอเนื่องมีความจําเปน
สําหรับกิจการทุกอยางในปจจุบัน เพราะการขายสินคาบริการใหกับลูกคารายเดิมเปนการเพิ่มรายได
จากลูกคา ในขณะที่ไมทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับการเสนอขายใหลูกคาราย
ใหม
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ซีอารเอ็มพยายามสรางโอกาสในการขายตอยอดไปพรอมๆ กับการขายตอเนื่อง
คือจูงใจใหลูกคารายเดิมขยับขึ้นไปซื้อสินคาหรือบริการที่มีราคาสูงขึ้นหรือมีกําไรมากขึ้น ซึ่งหัวใจของ
การขายตอเนื่องและการขายตอยอดอยูที่ จะตองขายสิ่งที่ “ถูกตอง” และ“ถูกคน” กับลูกคาดวย
ตองเขาใจวาไมใชลูกคาทุกรายจะเปนเปาหมายที่ดีเสมอไปสําหรับการขายตอเนื่องและตอยอด การ
เรียนรูลูกคาบนพื้นฐานขอมูลของลูก คาตามแนวทางของซีอารเ อ็มจะทําใหการขายตอยอดและ
ตอเนื่องประสบความสําเร็จอยางตรงใจและตรงตัวลูกคา
1.2.2 การรักษาลูกคา (Customer Retention) การรักษาลูกคาเปนหัวใจของซี
อารเ อ็ม ความสําคัญ ของการรักษาลูก คาอยูบ นความจริง ที่วาการรัก ษาลูก คาที่มีอยูในมือนั้นเสีย
คาใชจายตํ่ากวาการแสวงหาลูกคาใหม สูญเสียการลงทุนลงแรงในการไดลูกคารายนั้นมารวมถึงโอกาส
ในการขายตอเนื่องและขายตอยอดทั้งในปจจุบันและอนาคตดวย ดังนั้นในขณะที่การแสวงหาลูกคา
ใหมยังจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องนั้นนักการตลาดตองตระหนักเสมอวา เมื่อไดลูกคามาแลวจะตอง
รักษาไวอยางดียิ่ง
1.2.3 การคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคา (Behavior Prediction) ซีอารเอ็ม
ชวยใหนักการตลาดสามารถใชฐานขอมูลเพื่อการคาดคะเนพฤติกรรมของลูกคาในอนาคตไดโดยใช
เทคนิคการสรางแบบจําลอง (Modeling) และเทคนิคเหมืองขอมูล (Data Mining) ยิ่งมีขอมูลการซื้อ
และการติดตอของลูกคามากเทาไรจะยิ่งทําทําใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมในเรื่องดังตอไปนีไ้ ดอยาง
แมนยํามากยิ่งขึ้น
1) วิเคราะหโอกาสในการซื้อ (Propensity-to-buy analysis) เพื่อใหรูวา
ลูกคามีแนวโนมจะซื้อสินคาอะไร
2) วิเคราะหการซื้อครั้งตอไป (Next sequential purchase) เปนการ
คาดคะเนวาสินคาหรือบริการอะไรที่ลูกคาจะซื้อถัดไปหลังจากซื้อสินคาหรือบริการกอนหนานั้นแลว
3) วิเคราะหวาลูกคานาจะซื้อสินคาอะไรควบคูสินคาอะไร (Product
affinity analysis) เพื่อจะเสินขายสินคาไดมากขึ้น
4) วิเคราะหความยืดหยุนที่ลูกคาจะมีตอราคาสินคาและบริการ (Price
elasticity modeling and dynamic pricing) เพื่อนําไปสูการกําหนดราคาที่เหมาะสนแตกตางกัน
สําหรับลูกคาแตละรายหรือแตละกลุม จะทําใหเพิ่มโอกาสที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อไดมากขึ้น
การวิ เ คราะหในแงมุม ต างๆ ขางตนจะทําให นัก การตลาดสามารถให
ขอเสนอที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของสินคาและราคาที่สามารถจะเหนี่ยวรั้งลูกคาที่กําลังจะเปลี่ยนใจไว
ไดส ามารถจะนําเสนอสินคาหลายๆ อยางที่ลูกคาตองการในลักษณะการขายตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ยอดขายรวมไปถึงการสรางกิจกรรมการตลาดทีส่ อดคลองกับความแตกตางของลูกคาเปนรายกลุมได
1.2.4 การใชตนแบบวัดกําไรและมูลคาของลูกคา (Customer Profitability
and Value Modeling) ซีอารเอ็มเปนความพยายามที่จะตอบสนองลูกคาแบบเจาะจงเปนรายบุคคล
ตามมูลคาของลูกคาที่วัดจากกําไรที่ไดรับ ดังนั้นวิธีการนี้จะเปนการแบงกลุมลูกคาที่แตกตางไปจาก
การตลาดแบบเดิม ๆ ที่มัก แบง ลูก คากันตามปจ จัยทางดานประชากรศาสตร (Demographic
segmentation) หรือแบงกันตามอายุ รายได เพศ การศึกษา อาชีพ ฯลฯ แตซีอารเอ็มจะเปนการ
แบงกลุมลูกคาตามกําไรหรือมูลคา เพื่อนําไปสูการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคาและบริการ การ
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สื่อสารที่แตกตางกันตามกําไรที่ไดรับจากลูกคา เชนคํานวณมูลคาจากสวนแบงกระเปาเงิน (Share of
wallet) ของลูกคา เปนตน
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1.3 โปรแกรมสรางความสัมพันธ
เมื่อมีขอมูลลูก คาในฐานขอมูล และไดเปดชองทางการติดตอกับลูกคาอยาง
กวางขวางในทุกชองทางแลว งานขั้นตอไปของซีอารเอ็มก็คือ การสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ
ทั้งทางดานการตลาดและดานอื่นๆ ที่จะนําไปสูการสราง (Building) รักษา (Retaining) และกระชับ
(Deepening) ความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งโปรแกรมตางๆ เหลานี้จะตองอยูบนพื้นฐานของการเรียนรู
ลูกคาอยางทะลุปรุโปรงเพื่อใหสามารถสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ที่ตรงใจลูกคามากที่สุด การ
เรียนรูที่จําเปนจะไดแกเรื่องดังตอไปนี้
1.3.1 เรียนรูความตองการของลูกคา ใครคือลูกคา พฤติกรรมในการซื้อเปน
อยางไร ชอบหรือไมชอบอะไร มีโอกาสที่ลูกคาจะซื้อเพิ่มหรือไม จะนําเสนอสินคาหรือบริการที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางไร สิ่งที่งายที่สุดในการจะเรียนรูลูกคาคือ การเริ่มตนจาก
ขอมูล ที่มีอยู ขอมูล ทั้ง หลายเกี่ยวกับ ลูก คาที่ก ระจัดกระจายกันจะตองถูก รวบรวมเข ามาอยูบ น
ฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใหผูบริหารซีอารเอ็มไดเขาใจความตองการของลูกคา และสรรหากิจกรรมที่
สอดคลองกับฐานขอมูลลูกคาในแนวทางดังตอไปนี้
1) สรางโปรแกรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคา ผลจาก
การสรางฐานขอมูลลูกคา และการแบงกลุมลูกคา จะทําใหรูวาลูกคารายไหนหรือกลุมไหนซื้อสินคา
หรือบริการอะไร เปนจํานวนเทาไร ทั้งในจํานวนหนวยที่ซื้อและมูลคาที่ซื้อ ตลอดจนเวลาที่ซื้อดวย ซึ่ง
กิจการอาจจะสงขอมูลทางชองทางใดๆ ก็ตามเพื่อเปนการเตือนใจลูกคา
2) สรางโปรแกรมความสัมพันธตามมูลคาของลูกคา เมื่อแบงกลุมลูกคา
จากฐานขอมูลแลว โปรแกรมสรางความสัมพันธควรจะผูกโยงกับกลุมลูกคาตามมูลคาของลูกคา นั่น
คือการใชจายของลูกคาในปจจุบัน และแนวโนมที่กิจการจะสามารถทํากําไรจากลูกคาในอนาคตหรือ
มูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคานั่นเอง
3) สรางโปรแกรมบนพื้นฐานการวิเคราะหการสูญเสียลูกคา กิจกรรม
การตลาดหรือการรณรงคบางครั้งทําไปเพื่อการเหนี่ยวรั้งลูกคาไว การมีกลไกในระบบฐานขอมูลที่
สามารถสงสัญญาณเตือนบางอยางที่บอกใหรูวาลูกคากําลังจะหยุดการซื้อ หรือกําลังจะตีจาก ทําให
การออกแบบโปรแกรมตางๆ ทําไดอยางตรงเปาตรงประเด็นและสามารถแกปญหาการสูญเสียลูกคา
ได เชนมีการพูดคุยสื่อสารกับลูกคามากขึ้นเพื่อใหรูวาลูกคาไมพอใจเรื่องอะไร การเสนอเงื่อนไขพิเศษ
ให ฯลฯ
4) สรางโปรแกรมที่ตอบสนองความตองการเปนการเฉพาะตัวกับลูกคา
วิธีการของซีอารเอ็มเปดโอกาสใหกิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทีละคน หรือ
หนึ่งตอหนึ่ง จากฐานขอมูลลูกคา เมื่อรูวาลูกคาซื้อสินคาบริการอะไรที่ผานมายอมสามารถสราง
ขอเสนอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ผานมาไดอยางเจาะจง
5) สรางโปรแกรมความสัมพันธในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ไมใช
วาโปรแกรมความสัมพันธทั้งหลายที่ทํากับลูกคาแตละกลุมจะประสบความสาเร็จเสมอไปผูบ ริหารงาน
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ซีอารเอ็มจะตองหมั่นติดตามตรวจสอบตลอดเวลาวารายการที่นําเสนอออกไปนั้นไดผลดีมากนอย
ขนาดไหนสาหรับลูกคาแตละกลุม
6) สร า งโปรแกรมความสั ม พั น ธ ที่ ส ะท อ นบุ ค ลิ ก ภาพของกิ จ การ
โปรแกรมความสัมพันธตางๆ ของกิจการควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดดเดน และคงเสนคงวา ไมวา
จะผานทางสื่อหรือชองทางใดสูตัวลูกคา ควรจะมีรูปลักษณและลีลาที่เปนเอกลักษณและสามารถจะ
สรางความประทับใจใหลูกคไดเสมอ พึงระลึกเสมอวาไมวางานซีอารเอ็มจะใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขนาดไหน แตหัวใจสําคัญยังอยูที่สัมผัสระหวางมนุษยเสมอที่จะเปนกลไกสรางประสบการณในการ
ติดตอที่ดีกับลูกคาและรักษาความสัมพันธไวไดตลอดไป
7) สร า งโปรแกรมความสั ม พั น ธ แ ม ใ นเรื่ อ งที่ เ ล็ ก น อ ย ผู บ ริ ห าร
ความสัมพันธไมควรมองขามสิ่งที่จะสรางหรือรักษาความสัมพันธได แมในเรื่องที่เล็กนอยก็ตาม เพราะ
จะเปนการสรางความรูสึกที่ดีใหกับลูกคา
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1.3.2 เรียนรูความแตกตางของลูกคา ลูกคารายไหนสําคัญ รายไหนที่ควรจะ
เก็บรักษาและสานสัมพันธอยางยิ่งยวด รายไหนไมคุมคาหรือไมสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการ แนวคิด
หลักของซีอารเอ็ม คือ ลูกคาแตกตางกัน การดูแลลูกคาแตละกลุมแตละรายจึงตองตางกันไปดวย
1.3.3 เรียนรูชองทางการติดตอที่ลูกคาตองการและผลกระทบของชองทางการ
ติดตอชองทางการติดตอทางไหนที่สะดวกและไดผลดีสาหรับการติดตอกับลูกคารายนั้น ลูกคารายใด
พอใจการติดตอผานชองทางไหนเปนพิเศษ รายไหนตองการการติดตอหลายๆ ชองทางเพื่อติดตอกับ
กิจการการนําเสนอโปรแกรมสรางความสัมพันธจะตองกระทําผานสื่อหรือชองทางการติดตอตางๆ
ระหวางกิจการกับลูกคา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองเรียนรูวาชองทางไหนที่ลูกคาชอบไมชอบ ชองทางไหน
ที่ลูก คาใชบอยๆ และสอดคลองกับ พฤติก รรมของลูกคารายนั้นหรือกลุมนั้น ทั้ง นี้เ พื่อสรางการ
ตอบสนองจากกลุมลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังนั้นการเรียนรูลูกคาในทั้งสามดาน คือ
เรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของลูก คา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสม
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของลู ก ค า เป น สิ่ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ กาสร า งสรรค โ ปรแกรม
ความสัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสมกับลูกคาที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อัน
เปนหัวใจของงานซีอารเอ็มนั่นเอง
1.3.4 ความผูกพันเพื่อความสัมพันธ นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐาน
ของการกําหนดโปรแกรมการสรางความสัมพันธดังกลางขางตนแลว ผูบริหารงานซีอารเอ็มจะตอง
เขาใจดวยวาไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสูลูกคาภายใตแนวคิดซีอารเอ็ม กิจกรรมเหลานั้นจะตอง
เปนไปเพื่อสรางความผูกพัน (Customer Bonding) ที่เหนียวแนนระหวางลูกคากับกิจการเพื่อผลใน
การสรางและกระชับความสัมพันธที่จะติดตามมา เมื่อไรก็ตามที่ลูกคาผูกพันอยูกับกิจการนานๆ ก็
ยอมมีโอกาสที่กิจการจะสามารถสรางมูลคาตลอดชวงชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากลูกคาไดปญหาคือจะ
ผูกพันลูกคาไวดวยวิธีการใด คําถามสําคัญที่ผูบริหารซีอารเอ็มจะตองตอบในกรณีนึคือจะสรางความ
ผูกพันธืประเภทไหนกับลูกคา และภายใตความผูกพันธแตละประเภทนั้นจะมีวิธีการใด
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ความผูกพันที่สําคัญๆ และใชกันโดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 4 ระดับ คือ
1. ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding)
2. ความผูกพันเชิงสังคม Social Bonding)
3. ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding)
4. ความผูกพันเชิงโครงสราง (Structural Bonding)
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ผูศึกษาจะนําทฤษฎีเรื่องซีอารเอ็มกับเครื่องมือใหมๆ ทางการตลาด และโปรแกรม
สรางความสัมพันธ มาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก
2. แนวทางในการรักษาลูกคาใหอยูกับเราตลอดไป
ชื่นจิตต แจง เจนกิจ (2544) ไดก ลาวถึงแนวทางในการรักษาลูก คาใหอยูกับเรา
ตลอดไปไวดังตอไปนี้
2.1 แนวทางในการรักษาลูกคาปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป
ในยามเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกคาคือสินทรัพยที่มีคายิ่งตอบริษัท การจัดตั้งฝาย
ลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลลูกคาปจจุบันโดยเฉพาะก็จะเปนวิธีหนึ่งที่สามารถผูกลูกคาไวกับบริษัทได แต
ฝายลูกคาสัมพันธจะตองมีหนาที่นอกเหนือไปจากการรับคําติ-ชมเสนอแนะจากลูกคา คือจะตองทา
งานสรางสรรคดวย ไมใชเฉพาะงานแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว จึงจะทําใหแนวทางการนําซีอารเอ็มมา
ปฏิบัติใชเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ในที่นี้จะไดใหแนวทาง 12 ประการเพื่อรักษาลูกคาปจจุบัน
ใหอยูกับเราตลอดไป (Customer Retention) ดังนี้
2.1.1 สรางคุณคาเพิ่ม เสมอไมเ พียงแตทําใหลูก คาพอใจเทานั้นตองสรา ง
ความรูสึก “เกินกวาความพอใจ”
2.1.2 ใหบริการกอนและหลังการขายอยางเปนกันเอง (Personalized)
2.1.3 ใช Call Center แตอยาลืมปรับกองหลัง (back office) ใหแข็งแกรง
ดวย
2.1.4 ใชโปรแกรมการสงเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว เชน แคมเปญสะสม
สะสมจากยอดการซื้อ (Frequency Marketing Program or FMP) ซึ่งระยะเวลาในการสะสมก็ไม
ควรเกินกวา 30-90 วัน ใชแนวคิด Club Marketing สรางผูนําทางความคิด (Opinion Leader) เปน
ตน
2.1.5 ตั้งฝายลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ
2.1.6 ใหความเสมอภาคกับลูกคาแตละราย
2.1.7 สํารวจคูแขง และสํารวจสถานการณทางการตลาดอยูตลอด
2.1.8 ยึดหลัก แนวคิดการตลาดตามสั่งแบบมวลรวม (Mass Customization)
คือออกแบบแคมเปญสําหรับ ลูก คากลุม ใหญโ ดยมีจุดเดนตรงที่สิ่ง ที่ลูกคาแตล ะรายจะไดรับ จาก
แคมเปญนั้นไมเหมือนกัน เชน แคมเปญสะสมแตมโดยลูกคาแตละรายสามารถเลือกแตมคะแนนขั้น
ต่ํา บวกเงินที่ตองจายเพิ่มไดเอง เพื่อใหไดของรางวัลตามที่ลูกคาตองการ
2.1.9 สราง internal marketing ที่แข็งแกรงมี Back office ที่ดี
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2.1.10 ฝายบริหารตองเห็นความสําคัญ ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
2.1.11 สรางตนทุนหรืออุปสรรคในการเปลี่ยนไปเปนลูก คาของบริษัท อื่น
(Switching Cost) โดยบริษัทสามารถสรางอุปสรรคในการเปลี่ยนไปรวมรายการสงเสริมการขายของ
สินคาอื่น เชนแคมเปญสะสมแตมคะแนนที่มีรางวัลมูลคาสูงๆ และเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับหนึ่งแตม
คะแนนจะเพิ่มขึ้นในอัตรากาวหนา เพื่อใหลูกคารูสึกวาตนก็สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของ
รางวัลชิ้นใหญไดโดยไมยากนักหรือบริษัทอาจสรางอุปกรณที่วิธีการหรือขั้นตอนการใชงานสินคา เชน
กําหนดขั้นตอนการใชงานเครื่องออแกไนเซอรใหซับซอนมากขึ้น หรือใชแปนคียบอรดที่มีลักษณะ
แตกตางออกไปทาใหลูกคารูสึกวาตนทุนการเรียนรูของตนจะสูงขึ้นถาตองเปลี่ยนไปใชยี่หออื่น
2.1.12 ในกรณีของลูกคาที่เปนคนกลางในชองทางการตลาด ใหเนนการเขาไป
มีสวนรวมในการชวยบริหารกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ที่ลูกคาวางจาหนายในราน
ชวยการจัดวางสินคาในราน จัดกิจกรรมพิเศษในราน หรือที่เรียกวา เปนรูปแบบความสัมพันธแบบ
การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)
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วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2546) ไดกลาวถึงกลยุทธในการรักษา
ความสัมพันธกับลูกคา ไวดังตอไปนี้
2.2 กลยุทธในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา
การรั ก ษาลู ก คา เดิ ม ไว มีค วามสํ าคั ญ อย างยิ่ง เพี ย งแตลู ก ค า แต ล ะรายมี
ความสําคัญไมเทาเทียมกัน ดังนั้นการใชความพยายามในการรักษาลูกคาจึงตองใชการออกแบบใหมี
ความเจาะจงสําหรับลูกคาแตละรายดวยเชนกัน กลยุทธในการรักษาลูกคาที่จะนําเสนอตอไปนี้ ตั้งอยู
ในขอสมมติวา บริษัทมีฐานขอมูลที่เพียงพอในการประเมิณมูลคาตลอดชวงชีวิตของลูกคาพรอมทั้งมี
ขอมูลดานการติดตอ และดานพฤติกรรมลูกคาที่เกี่ยวของที่จะชวยใหบริษัทเขาใจในรูปแบบพฤติกรรม
ที่ผานมาของลูกคาไดดีในระดับนึง โดยรูปแบบของกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญๆ
อาจจัดได 2 กลุมหลัก คือ
2.2.1 การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening)
การขยายขอบเขตความสัมพันธ หมายถึง ความพยายามเพิ่มโอกาสในการ
มีปฏิสัมพันธ กับลูกคาปจจุบันใหครอบคลุมความตองการ หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกคาใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นทั้ง ในรูปแบบที่เ กี่ยวของ และไมเ กี่ยวของกับการซื้อขายโดยตรง โดยมี
เปาหมายหลักคือการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดย
ผานจํานวนสายใยของความสั ม พันธที่ม ากขึ้น ดัง นั้ น หลัก การงายๆ ของการขยายขอบเขต
ความสัมพันธ คือ การเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเชื่อมโยงลูกคากับบริษัทใหมี
จํานวนมากที่สุด ทั้งนี้ เครือขายของสายใยที่หลากหลายและซับซอนจะชวยรักษาลูกคาไวไดอยางมี
ประสิทธิผล เนื่องจากบริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธกับลูกคาไดมากขึ้นในหลากหลายแงมุมในการใชชวี ติ
ลูกคา โดยบริษัทอาจดําเนินการเองทั้งหมด หรือรวมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวของในการดําเนินการก็ได
แนวคิดการเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธอยูบนหลักการที่วาหากสายใยหนึ่ง
ระหวางลูกคากับบริษัทเกิดออนแอลง หรือสิ้นสุดลง ก็จะยังคงมีสายอื่นๆ ที่เหลืออยูในการรักษา
ความสัมพันธตอไป และอาจเปนโอกาสกอบกูความสัมพันธที่ออนแอหรือสิ้นสุดลงเหลานั้นกลับคืนมา
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ได หลักการดังกลางตั้งอยูบนขอสมมติที่วาคุณภาพความสัมพันธของแตละสายใยอยูในเกณฑที่นาพึง
พอใจ และไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับ สายใยอื่นๆ เพราะหากทุก สายใยตั้ง อยูบนพื้นฐาน
ความสัมพันธเดียวกันเมื่อสายใยใดสายใยหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะทําใหสายใยอื่นๆ พลอยสิ้นสุดลงไปดวย
ดังนั้น หัวใจของการขยายความสัมพันธโดยสรุป คือ การเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธบนพื้นฐาน
ความสัมพันธรูปแบบใหมๆ กับลูกคาเดิมนั่นเอง
2.2.2 การเสริ ม สร า งความลึ ก ซึ้ ง ของความสั ม พั น ธ (Relationship
Deepening)การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพั นธ หมายถึง การเพิ่มพูนความเขมแข็งของ
สายใยความสัมพันธเดิมที่มีอยูโดยไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธใหมๆ ดังนั้น การ
เสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธจึงเปนการสรางเสริมคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัด
ในการรับรูของลูกคา ควบคูไปกับความตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะ
ไดรับ (Switching Cost) หากลูกคาไมรักษาความสัมพันธที่มีกับบริษัทไวอยางตอเนื่องนอกจากนี้
บริษัทยังตองสรางกลไกในเรื่องเครือขายพันธมิตรเพื่อรองรับความสัมพันธกับลูกคากลาวคือ เครือขาย
เหลานั้นชวยใหลูกคาไมเห็นความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนใจไปจากบริษัทเพราะประโยชนที่จะไดรับ
จากคูแขงขันก็ไมแตกตางกันกับที่ไดรับจากบริษัท เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงใหเสียเวลาและตนทุน
ไปทําไม
โดยสรุ ป แนวคิด การเสริม สร างความลึก ซึ้ง ความสัม พันธลู ก คาตั้ ง อยูบ น
หลักการที่วา การที่ลูกคาอยูกับบริษัทนานๆ หมายถึงลูกคาจะไดรับประโยชนที่เพิ่มพูนขึ้นในลักษณะ
เดียวกันกับดอกเบี้ยเงินฝากคือ ยิ่งอยูนานยิ่งไดดอกเบี้ยมาก เลิกฝากเมื่อใด ดอกเบี้ยก็ยอมจะหมดไป
จะไปฝากที่ ใหมก็ต องใช เ วลาอี ก นานกวา จะไดรั บ ดอกเบี้ย สูง ๆ เพราะอั ตราดอกเบี้ ยขึ้ นอยูกั บ
ระยะเวลาฝากเงิน ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ จึงตองทําให
สิทธิประโยชนของลูกคาเพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลา และสื่อสารหลักประโยชนความลึกซึ้งนั้นใหเปนที่
ตระหนักอยางชัดเจนในกลุมลูกคา
ผูศึกษาจะนําแนวทางเกี่ยวกับการรักษาลูก คาทั้ง เรื่องแนวทางในการรักษาลูกคา
ปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป มาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับรานกางเกง
ยีนสวานรบางกอก
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3. การบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธ (Relationship Management Chain)
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544) กลาววา การบริหารลูกโซของการตลาดสราง
สัมพันธเ ปนแนวคิดที่เนนภาพรวมของการนํากลยุท ธก ารบริหารงานลูกคาสัม พันธไปใชวาจะตอง
คํานึงถึง “ลูกคา” มากกวาที่จะมุงขายที่ “สินคาหรือบริการ” เพียงอยางเดียว ดังนั้นโจทยขอแรกและ
เปนขอที่ยากที่สุดซึ่งบริษัทจะตองหาโซลูชั่นใหไดคือ อะไรคือสื่งที่มีคุณคาในสายตาของลูกคา (Value
Proposition) บริษัทหลายแหง “ตีโจทย” ของตนเองไมแตกวา ลูกคาตองการอะไรจากสินคาหรือ
บริการของตนหรือจากษริษัทของตน โรงพยาบาลของเอกชนหลายแหงหลงลืมไปวาตนก็คือ “ธุรกิจ
บริการ” ประเภทหนึ่งที่มีขอจํากัดในการสรางความสม่ําเสมอใหคุณภาพการบริการ เนื่องจากการ
บริการเปนสิ่งที่จับตองไมได (Intangible) การบริการเปนสิ่งที่เก็บรักษาไวไมได (Perishable) และ
คุณภาพของการบริการในแตละครั้งยังไมสม่ําเสมอ (Variable) โรงพยาบาลของเอกชนบางแหงเนน
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จุดขายที่ทมี แพทยที่มีความรูความสามารถ บางแหงเนนการวางตําแหนงวาเปนโรงพยาบาลสําหรับ
ความงาม โรงพยาบาลสําหรับผูปวยโรคหัวใจ เปนตน แตที่กลาวมานี้ทั้งหมดลวนแตเปนแนวคิดที่
มุงเนนผลิตภัณฑ (Product-Oriented Concept) ไมใชแนวคิดที่มุงเนนความตองการของตลาดหรือ
ลูกคา (Market-Oriented Concept) แตอยางใด
กลยุ ท ธก ารสรางความสัม พันธ อยา งแท จ ริง กับ ลู ก คา ในป จ จุบั น นั้ นไม ได มี
จุด เริ่ ม ต นจากคุณ ลัก ษณะหรือ ตราสิน คา แตเ ริ่ม ตน ดว ยการทํา ความเขา ใจวา อะไรทํ าใหเ กิ ด
“คุณคา” ในสายตาของลูกคา และเปาหมายสุดทายของโปรแกรมการตลาดสรางความสัมพันธกับ
ลูก คา หรือ ซีอารเ อ็ม นั่นก็คือการสราง “คุณคา” แกลูก คาที่เ หนือกวาของคูแขง ขัน (Superior
Customer Value) อยางตอเนื่อง
จะเห็นไดวางานลูกคาสัมพันธหรือซีอารเอ็มเปนเพียงสวนหนึ่งของการบริหาร
ตลาดภายนอกที่ถูกกําหนดขึ้นจาก “กระบวนการ” (Process) ที่มีลักษณะเปนลูกโซหรือหวงโซ 4
ขั้นตอน ไดแก
1.) การคนหาคุณคาที่ลูกคาตองการ “คุณคา” คืออะไรก็ตามที่ลูกคารูสึกวา
เปนพิเศษเฉพาะเจาะจงของสําหรับตนเอง เปนประโยชนที่ลูกคาคาดวาจะไดรับเมื่อไดเปนเจาของ
สินคาหรือบริการ หรือเมื่อไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆ แลว โดยลูดคาจะเปรียบเทียบกับตนทุนที่
ตองจายออกไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการดังกลาวมาครอบครองหรือบริโภค ดังนั้นลูกคาจะรูสกึ วาตน
ไดรับคุณคาเพิ่ม (Value Added) ก็ตอเมื่อลูกคารูสึกวาตนไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการจาก
บริษัทผูเปนเจาของสินคาหรือการบริการดังกลาว มากกวาตนทุนที่จายออกไป
ในแงของบริษัท แล ว นอกเหนือจากการเริ่ม ตนดวยการคนหาในสิ่ง ที่ลูก ค า
มองเห็นวามีคุณคาแลว บริษัทยังจะตองสรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขงขันเพื่อนําเสนอตอลูกคาอยาง
ตอเนื่องอีกดวย
2.) การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
(Segmentation Targeting and Positioning) หลังจากที่บริษัทคาหาไดแลววาอะไรคือสิ่งที่ตลาด
มองเห็นวามีคุณคา ซึ่งไมไดหมายความวาลูก คาทุกคนในตลาดจะมีความชอบในคุณคาดัง กลาวนี้
เหมือนๆ กัน และไมไดหมายความวาโปรแกรมซีอารเอ็มของบริษัทจะสามารถทําใหลูกคาทุกคนรูสึก
ชอบใน “คุณคา” ของโปรแกรมซีอารเ อ็มไดเ หมือนกัน ดัง นั้น ขั้นตอไปบริษัท จึง ควรแบง ตลาด
ออกเปนสวนของตลาดยอยๆ และเลือกเพียงสวนใดสวนหนึ่งของตลาด หรือเลือกตั้งแต 2 สวนของ
ตลาดขึ้นไป เพื่อออกแบบกลยุทธและแผนงานการตลาดซีอารเอ็มสําหรับแตละสวนของตลาดที่เลือก
ไวเปนกลุมลูกคาเปาหมายมองเห็นถึง “คุณคา” ที่เปนจุดยืนหรือตําแหนงของโปรแกรมซีอารเอ็ม
3.) การออกแบบการดําเนินงานและกระบวนการนําเสนอและสงมอบคุณคาแก
ลูกคา เปนการพิจารณาขั้นตอนการทํางานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนําเสนอและสงมอบคุณคาแก
ลูกคา โดยพิจารณาทั้งกระบวนการในองคกรหนึ่งๆ หนาที่ในการนําเสนอและสงมอบคุณคาแกลูกคา
จึงไมใชหนาที่ของฝายการตลาดแตเพียงฝายเดียว หากแตเกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ใหม (Reengineering) ในรูปแบบของทีมงานที่ประกอบไปดวยพนักงานจากหลายๆ ฝาย ไมวาจะเปน
ฝายผลิต ฝายบัญชีและการเงิน ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายสงกระจายสินคา (Logistics) รวมทั้งฝาย
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การตลาด โดยทุกคนทํางานเพื่อตอบสนองตอเปาหมายเดียวกันคือ การสรางและนําเสนอคุณคาที่
เหนือกวาคูแขงขันแกลูกคาอยางตอเนื่อง
ในสวนของลูกคาทีเ่ ปนตลาดธุรกิจ ลูกคาจะรูสึกวาคุณคาที่ตนไดรับจากบริษัทมี
ความพิเ ศษเฉพาะตน ถา หากบริ ษั ท ออกแบบการนํ า เสนอและส ง มอบคุ ณค า แบบ “ตามสั่ ง ”
(Customization) แกลูกคาแตละราย เชนการที่บริษัทผูผลิตสินคาอุปโภครายใหญ เขาไปชวยรานคา
ปลีกแตละรายในการบริหารกลุมผลิตภัณฑ (Category Management) ชวยวางระบบและบริหาร
สินคาคงคลัง ของราน สนับ สนุน วัส ดุอุป กรณก ารตกแตง ชั้นวางสินคา เปนตน ซึ่ง รูป แบบความ
ชวยเหลือที่บริษัทมีใหกับรานคาปลีกแตละรายยอมแตกตางกันไป
สําหรับลูกคาที่เปนตลาดผูบริโภค การออกแบบการนําเสนอและสงมองคุณคา
แบบ “ตามสั่ง” แกลูกคาแตละรายอาจจะทําไมได บริษทั จึงสามารถเลี่ยงไปใชแนวคิดการตลาดตาม
สั่งแบบมวลรวม (Mass Customization) เชนในวงการรถยนต บริษัทผูผลิตสามารถเสนอขายรถยนต
ในรุนมาตรฐาน แตมีรายการเบาะหนัง/ผาใหลูกคาเลือก 10 ลาย 5 สี ลอแม็กซ 15 แบบ ฯลฯ ทําให
รถยนตที่ลูกคาแตละรายซื้อไปมีลักษณะของ “คุณคา” ที่แตกตางกัน
4.) การประเมินผลและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่จะทําให
บริษัท สามารถทราบไดวาการดําเนินงานและกระบวนการนําเสอนและสงมอบคุณคาแกลูก คานั้น
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนหรือไม คือการเปรียบเทียบ
ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการยอดขายที่กําหนดไวตามแผน แตในกรณีของการบริหารงาน
ลูกคาสัมพันธแลว สื่งที่บริษัทตองการไมใชยอดขายเพียงอยางเดียว บริษัทตองการที่จะรักษาความ
พอใจของลูกคา รวมทั้งความพอใจที่มีตองานบริการของพนักงาน เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ชัด
ว า การที่ พ นั ก งานในบริ ษั ท มี ค วามพอใจในการทํ า งานของตน พนั ก งานยิ่ ม ทํ า งานอย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ จนสงผลใหลูกคามีความพอใจในสินคาและการบริการของบริษัทไดในที่สุด การสํารวจ
วิจัยความพอใจของทั้งลูกคาและพนักงานในบริษัทอยูเสมอจึงเปนสิ่งที่พึงกระทําอยางยิ่ง
จากกระบวนการที่มีลักษณะเปนลูกโซ 4 ขั้นตอนขางตน ยอมทําใหบริษัทตอง
ปรับการบริหารตลาดภายในใหมีสภาพแวดลามภายในองคกรที่สนับสนุนตอการนําเสนอและสงมอบ
คุณคาแกลูก คาตลอดจนกระบวนการทํางานและประเมินผลการทํางาน ดวยการสรางวัฒ นธรรม
บรรยากาศภายในบริษั ท ใหพ นัก งานยอมรับ การเปลี่ ยนแปลงที่เ กิด ขึ้น ตลอดจนมี ร ะบบจูง ใจ
(Incentive System) ใหพนักงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มประสิทธิภาพของตนเอง สราง
คานิยมใหมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณคาที่ลูกคาตองการเปนสําคัญ
จากภาพรวมของการนํากลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธไปใชขางตน ทําให
เราสามารถมองเห็นภาพของโปรแกรมการตลาดสรางสัม พันธส มัยใหมที่ม องภาพของการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายคือ การสรางคุณคาที่
เหนือกวาแกลูก คา พรอมๆ ไปกับ การบริห ารตลาดภายในใหสนับ สนุนตอการทํางานเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังกลาว
ผูศึกษาจะนําแนวทางเกี่ยวกับการบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธ ใน
เรื่องของการสรางคุณคาในสายตาลูกคา มาใชเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับ
วานรบางกอก
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของผูศึกษาพบงานวิจัยที่มีการศึกษาในเรื่อง “การวาง
กลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษารานกางเกงยีนส PRONTO” ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษาเรื่อง
การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก ดังตอไปนี้
ธนพล ธนะเชนเลิศ (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
กรณีศึกษารานกางเกงยีนส PRONTO” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความภักดีตอลูกคาสมาชิกของ
ราน (ลูก คาเกา ) ที่มีก ารซื้ออยางตอเนื่องและมียอดการซื้อมากกวาสามหมื่นบาทตอป กับ ลูก คา
สมาชิก (ลูกคาเกา) ที่ไมมีการซื้ออยางตอเนื่องและมียอดการซื้อต่ํากวาหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอปให
กลับมาซื้อใหมและมียอดการซื้อเพิ่มขึ้นกับของทางราน PRONTO โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการใชวิจัย
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงของขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ซึ่งเก็บดวยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูที่ดูแลฝาย
การตลาดของทางรานกางเกงยีนส PRONTO และเก็บดวยวิธีการสัมภาษณแบบกลุมยอย (FocusGroup Interview) กับลูกคาสมาชิก (ลูกคาเกา) ที่มีการซื้ออยางตอเนื่องและมียอดการซื้อมากกวา
สามหมื่นบาทตอปกับลูกคาสมาชิก (ลูกคาเกา) ที่ไมมีการซื้ออยางตอเนื่องคือภายในหกเดือนไมมีการ
กลับมาซื้อและมียอดการซื้อต่ํากวาหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอปรวมถึงทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ตามนิตยสารตางๆ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาการดําเนินงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธของทางราน
PRONTO นั้นมีการทําบัตร สมาชิก และมีการจัดกิจกรรมของทางรานอยางตอเนื่องแตยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุด เชนในเรื่องสิทธิพิเศษของบัตรสมาชิกนั้นยังไมเปนที่
พอใจ และกิจกรรมที่จัดมาไมตรงตามใจลูกคาที่มีการซื้ออยางตอเนื่องดวยเหตุนี้วัตถุประสงคของการ
วางกลยุทธลูกคาสัมพันธของราน PRONTO คือการรักษาลูกคาเกา (Retenion) และการเรียกลูกคา
เกาใหกลับมา (Save or win back) เพราะสินคากางเกงยีนสมีระยะเวลานานการที่รักษาลูกคาเกาไว
ไดจะสามารถสรางกําไรให บริษัทใหดีขึ้นโดยจะทําการวางกลยุทธพัฒนาบัตรสมาชิกและทําโปรแกรม
สรางความภัก ดีเ พื่อรัก ษาลูกคาไว ( Retention) จัดทํานิตยสารและจัดกิจกรรมพบกับ ผูออกแบบ
กางเกงยีนสเพื่อการเรียกลูกคาเกาใหกลับมา (Save or win back)
จากการศึกษาในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ผูศึกษาไดเห็นผลการศึกษาดังกลาว และ
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก ผู
ศึกษาจึงเห็นความแตกตาง และนาสนใจ จึงไดนํามาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบกลยุทธให
แตกตางจากธุรกิจเสื้อผา และกางเกงยีนสอื่นๆ ตอไป
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บทที่ 3
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ในการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก มีวัตถุประสงค ใน
การศึกษาคือ เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวานรบางกอก กลุมลูก คา เปาหมาย สถานการณในปจจุบัน
กลยุทธทางการตลาดตางๆ และความตองการของลูกคาของวานรบางกอก รวมไปถึงคูแขงทางการคา
และลูกคาของคูแขง และเพื่อสรางกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง
ใหกับวานรบางกอก
ผูศึกษาไดจึงไดนําวิธีการวิจัยมาใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับวานรบางกอก ลูกคาของ
วานรบางกอก ธุรกิจคูแขง ลูกคาของธุรกิจคูแขง และขอมูลอื่นๆ ที่เ กี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูล
พื้นฐานในการออกแบบแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาของวานร
บางกอก และเหมาะสมกับวานรบางกอกมากที่สุดดังตอไปนี้
รายละเอียดในการศึกษาขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษารวบรวมทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาโดยใชเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้
1.1 การสัม ภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูที่เ ปนเจาของวานร
บางกอกคือ คุณพิชิต หทัยพันธลักษณ และคุณไตรพิตรา ศรีวงษฉาย ซึ่งเปนผูกอตั้งวานรบางกอก
กําหนดรูปแบบสินคา ผลิตภัณฑตางๆ บรรจุภัณฑ การใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย รวมไปถึง
การวางกลยุท ธท างการตลาดต างๆ ของแบรนด เพื่ อใหท ราบถึง ภาพรวมของธุร กิจ กลุม ลู ก ค า
เปาหมาย สถานการณปจจุบัน กลยุทธทางการตลาดที่ใช และคูแขงของวานรบางกอก ซึ่งคําถาม
สําหรับเจาของวานรบางกอก แบงออกเปน 6 สวนดังนี้
สวนที่ 1: เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ
1. ที่มาและจุดมุงหมายของวานรบางกอก
2. กลุมลูกคาเปาหมายของแบรนดคือใคร มีพฤติกรรมและไลฟสไตลแบบไหน
3. วานรบางกอกมีผลิตภัณฑ อะไรบาง ผลิตสินคาออกมาแลวทั้งหมดกี่รุน กี่สี
รุนไหนไดรับความนิยมมากที่สุด
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4. ราคาของสินคามีราคาเทาใดบาง
5. วานรบางกอกมีชองทางการขายกี่ชองทาง
6. การที่มีบริการสั่งตัดเฉพาะราย (Tailor made) มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร
คาดหวังวาลูกคาจะรูสึกอยางไรกับบริการพิเศษเฉพาะรายคนแบบนี้
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สวนที่ 2: เพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตและปญหาในการผลิตกางเกงยีนสของ

วานรบางกอก

1. อยากทราบรายละเอียดของกระบวนการในการผลิตกางเกงยีนสแตละรุน
ของวานรบางกอก วามีขั้นตอนอยางไร มีการพัฒนามาอยางไร สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุนได
หรือไม อยางไร
2. เคยมีปญหาในการผลิตกางเกงยีนสหรือไม อยางไร หากสงมอบกางเกงยีนส
ไดชากวากําหนดวันเวลาที่ใหไวกับลูกคา มีวิธีการแกไขหรือชดเชยใหลูกคาอยางไร
สวนที่ 3: เพื่อทราบถึงบุคลิกภาพของตราสินคา (Brand Personality)
ผูศึกษาตองการใหเจาของธุรกิจตอบคําถามตอไปนี้ ซึ่งเปนคําถามที่ผูศึกษา
ตองการทราบถึง บุคลิก ภาพของตราสินคา (Brand Personality) ของวานรบางกอก เพื่อ นําไป
ประกอบแนวทางในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก ชุดคําถามนี้เปนชุดคําถาม
สําหรับสัมภาษณแบรนด ที่พัฒนาโดยบริษัทเดอะลีโอเบอรเนททกรุป (The Leo Burnett Group)
(2556) ซึ่ง ผู ศึ ก ษาไดข ออนุ ญ าตนํ า มาใช ป ระกอบการศึ ก ษา โดยต น แบบของคํ าถามนั้น เป น
ภาษาอังกฤษผูศึกษาคิดวาควรยึดตามตนแบบของคําถาม เพราะสามารถเขาใจความหมายไดลึกซึ้ง
มากกวานั่นเอง
My name is Vanorn Bangkok
1. I live in ………………………………………………….……….………………..……..………
2. My life is …......................… That’s because….……………………...............
3. My priorities are……….... What I care least about is ……...……..……
4. What I like most about my life is ……………….……………………………….
5. What makes me different from others is …………….…………………….
6. Sometimes I wish that …………………………….………………….………………..
7. What I’d like to change most would be ……………………….……………
8. What makes me happy/laugh is ………………………………………………….
9. What makes me angry/annoyed/sad/stressed is ……….……………..
10. My worst fear is…………………………………………………………………….………..
11. What I dream and hope for is………………………………………………………
12. If I won lottery I would ……………………………………………….………………..
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13. If I had describe my personality I’d say I’m ………………………………
14. Teens think about me that I …………………………………………..……………
15. Adults think about me that I …………………………………………..…………..
16. Families think about me that I ……………….………………………….……….
17. People often say I’m ……………….….…. and they’re right / wrong.
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สวนที่ 4: เพื่อทราบถึงสิ่งที่อยูในใจของลูกคา (Insight) ผานมุมมองเจาของ

วานรบางกอก

ผูศึกษาตองการทราบถึงภาพที่เจาของธุรกิจมองลูกคาที่สวมใสผลิตภัณฑของ

วานรบางกอก
1. ลูกคามองวาวานรบางกอกวามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณนั้น
สงผลอยางไรตอตัวลูกคา
2. ลูกคามีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดจากแบรนด
คืออะไร
3. ความประทับใจแรกที่ลูกคาจะไดจากแบรนด คืออะไร
4. ความรูสึกของลูกคาที่มีตอแบรนดทั้งกอนซื้อ หลังซื้อ และตอนนําไปใช มี
ความรูสึกเหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร
5. ลูก คาจะตองมี ความคิ ด หรื อมุม มองบางอยางที่ ตรงกับ แบรนด ห รือไม
อยางไร (ในเรื่องของความเปนไทย)
6. บุลคลใดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคามากที่สุด
7. ลูกคาของวานรบางกอกชอบทํากิจกรรมอะไร มีกิจกรรมบางอยางรวมกัน
หรือไม
8. ลูกคาเคยมีการปฎิสัมพันธดวยกันเองในรูปแบบใดบาง ผานชองทางใดบาง
9. ลูกคาเคยมีเสียงตอบรับ (Feed Back) กลับมาหาแบรนดวาอยางไรบาง
แบรนดมีความคิดเห็นอยางไรกับเสียงตอบรับ (Feed Back) เหลานั้น
ส ว นที่ 5: เพื่ อ ทราบถึ ง คู แ ข ง และจุ ด เด น จุ ด ด อ ยของคู แ ข ง จากมุ ม มอง
วานรบางกอก
1. คูแขงของวานรบางกอกมีใครบาง
2. จุดเดนและจุดดอยของวานรบางกอก และแบรนดคูแขงคืออะไรบาง
3. แบรนด คูแขง ไดมีก ลยุท ธท างการตลาดอะไรออกมาบาง และสง ผลกับ
วานรบางกอกหรือไม อยางไร
4. ลูกคาที่ซื้อกางเกงยีนสของวานรบางกอก จะซื้อกางเกงยีนสของ แบรนด
คูแขงดวยหรือไม
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สวนที่ 6: เพื่อทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจที่วานรบางกอกใชอยูใน

ปจจุบัน
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1. วานรบางกอกมีกลยุทธทางการตลาดอยางไรบาง รวมถึงมีชองทางในการ
สื่อสารไปยังลูกคาและพูดคุยกับลูกคาทางใดบาง มีชองทางใดบางที่เปนการสื่อสารแบบ 2 ทางและ
เมื่อลูกคาแสดงความไมพอใจหรือมีการรองเรียนปญหา ทางรานมีการแกไขปญหาอยางไร
2. ปจจุบันทางแบรนดมีการสรางความสัมพันธกับลูกคาหรือไม อยางไรบาง
3. วัตถุประสงคของการเก็บ ขอมูลของลูก คาของแบรนดนี้คืออะไร และนํา
ขอมูลเหลานั้นไปใชประโยชนอยางไรบาง
4. ที่ผานมามีกลยุทธใดที่ทําออกมาแลวประสบความสําเร็จบาง และ กลยุทธ
ใดไมประสบความสําเร็จ อยางไรบาง
5. ทางแบรนด เ คยจัดกิจ กรรมเพื่อสร างความสัม พันธที่ดีกับ ลู ก คาหรือไม
อยางไรบาง ผานชองทางใดบาง
6. วานรบางกอกเคยไดรับรางวัลอะไรที่สรางความภูมิใจใหกับแบรนดบาง
1.2 สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาของวานรบางกอก เพื่อ
ทราบถึงเหตุปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาครั้งแรก จนกระทั่งซื้ออยางตอเนื่องหรือเปน
ลูกคาประจํา ทัศนคติที่มีตอวานรบางกอก รวมไปถึงความตองการ และขอเสนอแนะของลูกคา โดย
ลูกคาทั้งหมดผูศึกษาไดทําการคัดเลือกมาจากฐานขอมูลของทางแบรนด เปนจํานวน 17 ทาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คุณนที เอกวิจิตร (อุย) อายุ 34ป นักรองวงบุดดา เบลส มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณอภิญญา โทนะพันธ (ปุม) อายุ 23ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 4 ตัว และ
เสื้อ 6 ตัว
คุณจิรพงศ ศริจรรยานนท (แบงกี้) อายุ 21ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 2 ตัว
(กําลังสั่งอยูอ ีก 1 ตัว) และเสื้อ 4 ตัว
คุณนที หงษสาคร (พุ) อายุ 29ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 3 ตัว แจ็คเก็ต 1
ตัว เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และเสื้อยืด 10 ตัวขึ้นไป
คุณธนพล ทนุผล (กูด) อายุ 19ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 2 ตัว
คุณณัฐณี เมฆรุงโรจน (หมิว) อายุ 24ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนสขาสั้น 1 ตัว
แจ็คเก็ต 1 ตัว เสื้อเชิ้ต 1 ตัว และเสื้อยืด 3 ตัว
คุณธเนศ อินทรจัน (ชาลี) อายุ 28ป พนักงานบริษัท มีกางเกงยีนส 3 ตัว กําลัง
จะซื้ออีก 1 ตัว และเสื้อเกือบ 20 ตัว
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คุณมรกต โกมลบุตร (โดว) อายุ 43ป จัดรายการวิทยุคลื่น Fat radio มีกางเกง
ยีนส 1 ตัว เสื้อเชิ้ต 1 ตัว และเสื้อยืด 1 ตัว
คุณทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ อายุ 45ป อาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกางเกงยีนส 3 ตัว
คุณธเนศ ครองเกียรติเลิศ (โย) อายุ 24ป เบื้องหลังโฆษณา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
และเสื้อ 1 ตัว
คุณภัทระ ฐานกาญจน (แม็ค) อายุ 27ป เจาของรานจักรยาน มีกางเกงยีนส 1
ตัว
คุณลัทธพล อัฏฏะวัชระ (ตอง) อายุ 24ป นักศึกษา มีกางเกงยันส 1 ตัว
คุณกัณภพ สีดาเดชโชติกา (แบงค) อายุ 25ป เบื้องหลังโฆษณา มีกางเกงยีนส
1 ตัว และเสื้อ 2 ตัว
คุณกิตติชัย เตชะสินไพบูลย (หมู) อายุ 36ป Art Director มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณวสันต จิระพันธกุล (แบงค) อายุ 26ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 2 ตัว
และเสื้อ 4 ตัว
คุณอําพล มัณฑนาประไพ (บอล) อายุ 26ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 5 ตัว
แจ็คเก็ต 1 ตัว และเสื้อยืด 1ตัว
คุณณัฐวุฒิ ศรีหอก (กอลฟ) อายุ 31ป นักรองวงฟลัคกลิ้ง ฮีโร มีกางเกงยีนส 7
ตัว และเสื้อ 10 ตัวขึ้นไป
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คําถามสําหรับลูกคาของวานรบางกอกมี 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: เพื่อทราบถึงชองทางในการรูจักแบรนด และปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
1. รูจักวานรบางกอกไดอยางไร
2. มีวิธีในการเลือกซื้อกางเกงยีนสอยางไร มีการเปรียบเทียบหรือไม หาขอมูล
จากที่ไหน อยางไร
3. ตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสของวานรบางกอก ตัวแรก เพราะอะไร
4. ทําไมจึงตัดสินใจเลือกซื้อ /สั่งตัดกางเกงยีนสของวานรบองกอก ถึง ...ตัว
(*กรณีที่มีกางเกงยีนสมากกวา 1 ตัวขึ้นไป)
สวนที่ 2: เพื่อทราบถึงสิ่งที่อยูในใจของลูกคา (Insight)
1. มองวาวานรบางกอกวามีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณนั้นสงผล
อยางไรตอตัวทาน
2. มีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่คาดหวังวาจะไดจากแบรนดคืออะไร
3. ความประทับใจแรกที่ไดจากแบรนด คืออะไร
4. ความรูสึกที่มีตอแบรนดทั้งกอนซื้อ หลังซื้อ และตอนนําไปใช มีความรูสึก
เหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร
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5. เคยไดรับของสมนาคุณจากแบรนดบางหรือไม
6. มีความคิดเห็นหรือมุมมองบางอยางที่ทานคิดวาตรงกับความคิดของวานร
บางกอกหรือไม อยางไร
7. ชอบทํากิจกรรมอะไร มีกิจกรรมบางอยางรวมกันหรือไม
8. เคยมีการปฎิสัมพันธดวยกันเองในรูปแบบอะไรบาง ผานชองทางใดบาง
9. เคยมีเสียงตอบรับ (Feed Back) กลับไปหาแบรนดวาอยางไรบาง
10. เคยกลาวถึง แนะนํา หรือชักชวนเพื่อนใหมาทําความรูจักกับวานรบางกอก
หรือไม
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สวนที่ 3: เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ และความตองการเพิ่มเติม

ของลูกคา
1. ระยะเวลาในการสั่งตัดมีผลกับการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสจากทางแบรนด
หรือไม ถามี อยากใหมีการปรับเปลี่ยนเรื่องระยะเวลาการสั่งตัดอยางไร
2. พอใจในการใหบ ริก ารของทางแบรนด ห รือไม อยางไร ถาไม ควรมีก าร
ปรับปรุงการใหบริการอยางไร
3. ทราบหรือไม วาทางแบรนดมีบริการรับซอมกางเกงยีนส และใหคําแนะนํา
ในการดูแลรักษา
4. ทราบหรือไม วาวานรบางกอกมี เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
และสามารถสั่งซื้อผานชองทางนี้ได และทานมีขอคิดเห็นอยางไร
5. ตองการใหทางแบรนดปรับปรุงในสวนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม อยางไรเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของทานไดมากยิ่งขึ้น
สวนที่ 4: เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในชองทางการสื่อสารกับทาง
ราน และพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
1. ปกติแลวติดตอกับทางแบรนดในชองทางใด รูสึกอยางไร ชอบหรือไมเพราะ
อะไร และคิดวาควรมีการปรับปรุงอยางไร
2. เคยเขา เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของแบรนดหรือไม ถา
เคย รูสึก อยางไรกับ เนื้อหาที่นําเสนอและการตอบแสดงความคิดเห็น (Comment) ของผูดูแล
(Admin) และคิดวาควรมีการปรับปรุงอยางไรบาง
3. ปกติทานรับสื่อจากชองทางใดบาง/ ใชสื่ออะไรบางในชีวิตประจําวัน
4. สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางแบรนดในชองทางใดบาง
สวนที่ 5: เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อการใชและผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อ
1. ปกติซื้อกางเกงยีนสของวานรบางกอก ครั้งละกี่ตัว และซื้อผานชองทางใด
2. ผูซื้อ ใสเองหรือซื้อใหคนอื่น
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3. ผูมีอิทธิพลหรือมีสวนในการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสของคุณไดแกใครบาง
4. ปจจัยดานชวงเวลา (โอกาสพิเศษ หรือเทศกาล) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
กางเกงยีนสจากทางแบรนดหรือไม อยางไร/ มีโอกาสที่ทานจะซื้อกางเกงยีนสของทางแบรนดมากขึ้น
เมื่ออยูในชวงเวลา โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลใดบางหรือไม
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สวนที่ 6: เพื่อทราบถึงความรูสึกที่มีตอแบรนดคูแขง
1. รูจักอินดิโกสกิน และทริปเปอรไนนเดนิม หรือไม แลวมีความรูสึกอยางไร

ตอ 2 แบรนดนี้

2. มีกางเกงยีนสของ 2 แบรนดนี้หรือไม

1.3 สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาของแบรนดคูแขง เพื่อ
ทราบถึงเหตุปจจัยที่ทําใหลูกคาของแบรนดคูแขงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาครั้งแรก จนกระทั่งซื้อ
อย า งต อ เนื่ อ งหรื อ เป น ลู ก ค า ประจํ า และเหุ ต ป จ จั ย ที่ ไ ม ซื้ อ ซ้ํ า รวมไปถึ ง ความต อ งการ และ
ขอเสนอแนะของลูกคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลูกคาอินดิโกสกิน เปนจํานวน 6 ทาน
คุณอินทรสรรค ภูริธวัช (ฮัท) อายุ 22 ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 2 ตัว และ
เสื้อ 4 ตัว
คุณกมลพล ตูจินดา (เจมส) อายุ 20ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณภูมิกร ภูมิถาวร (มะตูม) อายุ 19ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณพชรวัฒน พินิจพณิชย (รุง) อายุ 37ป คาขาย มีกางเกงยีนส 3 ตัว เสื้อ 1
ตัว
คุณสุทธิพงษ อิ่มใจ (โป) อายุ 21ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณวรวุฒิ วนาวิวิธ (ตน) อายุ 37ป ธุรกิจสวนตัว มีกางเกงยีนส 2 ตัว และเข็มขัด 1 เสน
ลูกคาทริปเปลไนนเดนิม เปนจํานวน 3 ทาน
คุณธนกร ธรรมทัน (ยีนส) อายุ 18ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณชนาวัฒน สิงหโตทอง (เจมส) อายุ 22ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 1 ตัว
คุณจิรภัทร โศจิธาดาเจริญ (ขิม) อายุ 21ป นักศึกษา มีกางเกงยีนส 3 ตัว เสื้อ
1 ตัว และมีกางเกงยีนสของอินดิโกสกิน 1 ตัว
คําถามสําหรับลูกคาแบรนดคูแขงมี 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: เพื่อทราบถึงชองทางในการรูจักแบรนด และปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
1. รูจักอินดิโกสกิน/ทริปเปลไนนเดนิมไดอยางไร
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2. มีวิธีในการเลือกซื้อกางเกงยีนสอยางไร มีการเปรียบเทียบหรือไม หาขอมูล
จากที่ไหน อยางไร
3. ตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสของอินดิโกสกิน/ทริปเปลไนนเดนิมตัวแรก เพราะ

อะไร
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4. ทําไมจึงตัดสินใจเลือกซื้อ/สั่งตัดกางเกงยีนสของอินดิโกสกิน/ทริปเปลไนน
เดนิมถึง ... ตัว (*กรณีที่มีกางเกงยีนสมากกวา 1 ตัวขึ้นไป)
สวนที่ 2: เพื่อทราบถึงสิ่งที่อยูในใจของลูกคา (Insight) ของแบรนดคูแขง
1. มองวา อิน ดิโ กส กิน /ทริป เปล ไนน เ ดนิ ม มี ภาพลัก ษณ เ ป นอยา งไร และ
ภาพลักษณนั้นสงผลอยางไรตอตัวทาน
2. มีความรูสึกอยางไรกับแบรนด สิ่งที่คาดหวังวาจะไดจากแบรนดคืออะไร
3. ความประทับใจแรกที่ไดจากแบรนด คืออะไร
4. ความรูสึกที่มีตอแบรนดทั้งกอนซื้อ หลังซื้อ และตอนนําไปใช มีความรูสึก
เหมือนกันหรือตางกันหรือไม อยางไร
5. เคยไดรับของสมนาคุณจากแบรนดบางหรือไม
6. ชอบทํากิจกรรมอะไร มีกิจกรรมบางอยางรวมกันหรือไม
7. เคยมีการปฎิสัมพันธดวยกันเองในรูปแบบอะไรบาง ผานชองทางใดบาง
8. เคยมีเสียงตอบรับ (Feed Back) กลับไปหาแบรนดวาอยางไรบาง
สวนที่ 3: เพื่อทราบถึงโปรแกรมทางการตลาดตางๆ ลักษณะการใหบริการ
และความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
1. ทางแบรนดมีการใหบริการในรูปแบบใดบาง
2. พอใจในการใหบริการของแบรนดหรือไม อยางไร ถาไม ควรมีการปรับปรุง
การใหบริการอยางไร
สวนที่ 4: เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในชองทางการสื่อสารกับทาง
ราน และพฤติกรรมการสื่อสารของลูกคา
1. ปกติแลวติดตอกับ ทางแบรนดผานชองทางใด รูสึกอยางไร ชอบหรือไม
เพราะอะไร และคิดวาควรมีการปรับปรุงอยางไร
2. เคยเขา เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของแบรนดหรือไม ถา
เคย รูสึก อยางไรกับ เนื้อหาที่นําเสนอและการตอบแสดงความคิดเห็น (Comment) ของผูดูแล
(Admin) และคิดวาควรมีการปรับปรุงอยางไรบาง
3. ปกติทานรับสื่อจากชองทางใดบาง/ ใชสื่ออะไรบางในชีวิตประจําวัน
4. สะดวกจะรับขอมูลขาวสารจากทางรานในชองทางใดบาง
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สวนที่ 5: เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อการใชและผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อ
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1. ปกติซื้อกางเกงยีนสของอินดิโกสกิน/ทริปเปลไนนเดนิม ครั้งละกี่ตัว และ

ซื้อผานชองทางใด

2. ผูซื้อ ใสเองหรือซื้อใหคนอื่น
3. ผูมีอิทธิพลหรือมีสวนในการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนสของคุณไดแกใครบาง
4. ปจจัยดานชวงเวลา (โอกาสพิเศษ หรือเทศกาล) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
กางเกงยีนสจากทางแบรนดหรือไม อยางไร/ มีโอกาสที่ทานจะซื้อกางเกงยีนสของทางแบรนดมากขึ้น
เมื่ออยูในชวงเวลา โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลใดบางหรือไม
สวนที่ 6: เพื่อทราบถึงความรูสึกที่มีตอแบรนดอื่นๆ
1. รูจัก วานรบางกอก และอินดิ โ กส กิ น /ทริ ป เปล ไนน เ ดนิม หรือไม แลว มี
ความรูสึกอยางไรตอ 2 แบรนดนี้
2. มีกางเกงยีนสของ 2 แบรนดนี้หรือไม
1.4 การสัง เกตุก ารณ (Observation) ใชศึก ษาขอมูล ธุรกิจ คูแขง 2 แบรนดคือ
อินดิโกสกิน (INDIGOSKIN) และทริปเปลไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) ซึ่งเปนแบรนด
กางเกงยีนสสัญชาติไทย และเนนออกแบบกางเกงยีนสใหมีเอกลักษณความเปนไทยเชนกั น โดยผู
ศึกษาจะใชการสังเกตการณที่หนารานของทั้ง 2 แบรนด และตามบูทที่ทั้ง 2 รานไปรวมงานออกราน
เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา ราคา โปรโมชั่น บริการเสริมอื่นๆ เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ
2. ขอมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึก ษาขอมูล ของวานรบางกอกเพิ่ม เติ ม เพื่อ
ประกอบกับขอมูลปฐมภูมิ และศึกษาขอมูลธุรกิจคูแขงคือ อินดิโกสกิน (INDIGOSKIN) และ ทริปเปล
ไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) โดยขอมูลทุติยภูมิทั้งหมดจะสืบคนจากทางอินเตอรเน็ต
สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณ และนิตยสารตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ศึกษาขอมูลทางธุรกิจของวานรบางกอกเพิ่มเติม เชน กลยุทธทางการตลาด
ตางๆ ช องทางการสื่อสารและสื่อ ที่ใชสื่อการไปยัง ลูก คา และปญ าหาที่พบ โดยสืบ คน จากทาง
อินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณ และนิตยสารตางๆ
2.2 ศึกษาขอมูลธุรกิจคูแ ขงทั้ง 2 แบรนดคือ อินดิโกสกิน (INDIGOSKIN) และทริป
เปลไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ และกลยุทธทาง
การตลาดอื่นๆ ของทั้ง 2 แบรนด เพื่อทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของแบรนดคูแขง ซึ่งอาจจะสามารถ
นํามาปรับใชกับการสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธของวานรบางกอก ใหโดดเดนและแตกตางไดมากยิ่งขึ้น
โดยสืบคนจากทางอินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน บทความ บทสัมภาษณ และนิตยสารตางๆ
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บทที่ 4

อภิปรายผล และกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ

ในการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธลูกคาสัมพันธกรณีศึกษา วานรบางกอก ผูศึกษาได
ทําการศึกษาขอมูล 3 สวน ดังนี้
1. ขอมูลภาพรวมของวานรบางกอก
2. ขอมูลความตองการและขอเสนอแนะของลูกคา
3. ขอมูลแบรนดคูแขง และลูกคาของธแบรนดคูแขง
แลวผูศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหประกอบกันเพื่อสรางกลยุทธลูกคาสัมพันธ
ใหกับวานรบางกอก โดยจะนําเสนอผลการศึกษาขอมูลทั้ง 3 สวน ดังตอไปนี้
1. ขอมูลภาพรวมของวานรบางกอก
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเจาของวานรบางกอกคือ คุณพิชิต หทัยพันธลักษณ และคุณ
ไตรพิตรา ศรีวงษฉาย ซึ่งเปนผูกอตั้งธุรกิจ กําหนดรูปแบบสินคา ผลิตภัณฑตางๆ บรรจุภัณฑ การ
ใหบริการทั้งกอนและหลังการขาย รวมไปถึงการวางกลยุทธทางการตลาดตางๆ ของวานรบางกอก
สวนที่ 1: ภาพรวมของธุรกิจ
1. ที่มาและจุดมุงหมายของวานรบางกอก
วานรบางกอกมีจุดเริ่มตนมาจากความคิดของ คุณพิชิต หทัยพันธลักษณ ที่เห็นตาง
ในเรื่องการยอมรับความเปนไทยของคนไทย คุณพิชิต และคุณไตรพิตราตองการที่จะสรางแบรนด
ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงโครงสรางของประเทศไทย แสดงออกถึงความเปนไทย ขณะเดียวกันก็มีความรวมสมัย
ออกมาในชิ้นงาน และจุดมุงหมายของวานรบางกอกคือ อยากเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในประเทศ
ไทย ที่ชอบมองวาของไทยนั้นไมมีดี วานรบางกอกจึงอยากทําใหคนไทยเห็นวา ของไทยนั้นมีดี ไมแพ
ชาติใดในโลก โดยชื่อ “วานรบางกอก” มาจากการที่ คุณพิชิต อยากใหชื่อเรียงกันแลวดูเปนสากลไมมี
สระบนลาง งายแกการจดจํา
วานรบางกอกตองการนําเสนอความเปนไทยไปจนถึงโครงสราง ซึ่งหมายความวา
แบรนดตองการนําเสนอสินคาที่ผลิตในไทยตั้งแตวัตถุดิบทุกชิ้น ตั้งแตผาที่ทอขึ้นมาเปนผายีนส แต
วานรบางกอกตองใชผายีนสญี่ปุนในการผลิตกางเกงยีนสที่ไดคุณภาพมากที่สุด ทําใหเจาของแบรนด
ทั้งสองจะรูสึกเจ็บใจ ที่ไมสามารถใชคําวา “Thailand Made” กับสินคาของแบรนดได หรือก็คือไม
สามารถใชผายีนสที่ทอขึ้นในประเทศไทยผลิตสินคาได แตในปจจุบันวานรบางกอกก็สามารถผลิต
กางเกงยีนสบางรุนที่ใชผายีนสที่ทอขึ้นในประเทศไทย และมีคุณภาพพอที่จะนํามาผลิตกางเกงยีนส
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ของวานรบางกอกได เชน กางเกงยีนสรุน “มามืด” ที่กําลังผลิตอยูในขณะนี้ โดยผลิตจากผายีนสสีดํา
ที่ทอในประเทศไทย จึงสามารถใชคําวา “Thailand Made”กับกางเกงยีนสรุนนี้ได หรือกางเกงยีนส
รุนแรกของแบรนด ซึ่งก็ใชผายีนสที่ทอขึ้นในประเทศไทยในการผลิตเชนกันดังภาพที่ 4 – 1 นี้
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ภาพที่ 4 – 1 แสดงรูปภาพกางเกงยีนสรุนแรกของวานรบางกอก
2. ลูกคากลุมเปาหมายของวานรบางกอก
ลูกคากลุมเปาหมายของวานรบางกอก คือกลุมวัยรุน ไปจนถึงวัยเริ่มทํางาน (First
Jobber) คนรุนใหม ที่มีความคิด และทัศนคติใกลเคียงกับแบรนด มีฐานะปานกลาง เพศชาย หรือ
หญิง ที่มีอายุตั้งแต 19-45 ป สนับสนุนสินคาของไทย ตองการหาความแตกตางจากสินคาทั่วไป ชอบ
สินคาที่มีคุณภาพ ชอบการบริการหลังการขายที่ดี เก็บเงินมาซื้อเพราะชอบแบรนดจริงๆ และศึกษา
แบรนดมาบางแลว ใช Social media ในชีวิตประจําวัน คนกลุมนี้เปนลูกคาที่แบรนดอยากไดมาก
ที่สุด และกําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
3. ผลิตภัณฑของวานรบางกอก และราคาสินคา
ผลิตภัณฑของวานรบางกอกมีทั้งเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต แจกเกต กางเกงยีนสทั้งกางเกง
ยีนสขาสั้น และขายาว ซึ่งในสวนของกางเกงยีนสสวนใหญเลยจะเปนผานําเขาจากประเทศญี่ปุน จะมี
บางรุนที่เปนผาที่ผลิตในประเทศไทย ผลิตภัณฑสวนใหญจะทํามาสําหรับลูกคาผูชาย กางเกงยีนสของ
วานรบางกอกมีทั้งหมด 12 รุนไดแก 1)โหมโรง 2)คาดเชือก 3)เดิมเดิม 4)ประชานิยม 5)ประชานิยม2
6)ดําเนินสะดวก 7)มาตรฐาน55 8)ดินแดง 9)มาตรฐาน55/1 10)มาตรฐาน55/2 11)King of the
jungle และ12)ดําเนินสะดวก56 สวนรุนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเลยคือ รุน มารตฐาน เพราะ
ราคาจับตองไดมากที่สุด เปนรุนที่ลูกคาจะทดลองซื้อมาใสเปนตัวแรกๆ กางเกงยีนส แตล ะรุนจะ
แตกตางกันดวยเนื้อผา รายละเอียด การออกแบบ อารมณที่ลูกคาจะไดรับขณะใสแตละรุนจะแตกตาง
กัน บางรุนวานรบางกอกก็ใช ผาดานในเปนผากํามะหยี่ หรือผายืด ซึ่ง ความรูสึกในการสวมใสจ ะ
แตกตางกันไป และแตละรุนจะมีความเปนไทยอยูในกิมมิค (Gimmick) ตางๆ โดยผลิตภัณฑกางเกง
ยีนสจะมีราคาตั้งแต 2,500 - 7,500 บาท และผลิตภัณฑอื่นๆ ก็จะมีราคาตั้งแต 750 – 2,200 บาท
เปนตน
4. วัตถุประสงคของบริการสั่งตัดเฉพาะราย (Tailor Made)
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วานรบางกอกเชื่อวาโครงสรางที่ทําอะไรแบบเฉพาะเจาะจง จะเปนโครงสรางที่ดี
ที่สุด เพราะลูกคาทุกคนมีขนาด ฟกเกอร ไมเทากัน อยางเสื้อไซด L ของแบรนดตางกัน 10 แบรนดก็
จะไมมี ไซด L ไหนที่ตรงกันพอดี แตถาหากเปนการสั่งตัดสําหรับตัวบุคคลนั้นๆ เขาจะสามารถรูสึกได
เวลาขยับรางกายวามันเปนขนาดที่เหมาะกับเขาพอดี เขาจะรูสึกพิเศษ และแตกตาง และทางรานเอง
ก็ยังสามารถเก็บผาตางๆ ไวไดโดยที่ไมเสียเปลาจนกวาจะมีลูกคามาเลือกซื้อ ที่จริงแลววานรบางกอก
อยากที่จะใหบริการสั่งตัดเฉพาะรายกับทุกๆ ผลิตภัณฑในรานเลยดวยซ้ําไป แตทวาการจะทําแบบนั้น
ตองใชร ะยะเวลาในการผลิตสินคานาน รวมไปถึงกําลัง การผลิตของแบรนด มีไมเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคา ปจจุบันทางแบรนดจึงมีกางเกงยีนสขนาดมาตรฐานทั่วไปรองรับลูกคากลุมอื่นๆ
เพิ่มขึ้นอีกดวย
สวนที่ 2: กระบวนการผลิต และปญหาในการผลิตกางเกงยีนส
1. กางเกงยีนสสั่งตันของวานรบางกอก มีกระบวนการผลิตดังนี้
1) นัดพบกับ ลูก คาเพื่อวัด ขนาดตัว รวมไปถึง พูด คุยเรื่องเนื้อผายีนส คุยถึง ความ
ตองการของลูกคาโดยละเอียด
2) ทําแพทเทิรน (Pattern) กระดาษ
3) ขึ้นตัวอยางเปนผาดิบใหใกลเคียงกับความหนาของผายีนสที่ลูกคาเลือกมากที่สุด
เพื่อใหลูกคาไดลองสวมใสดูกอนแลวจึงปรับแกตอไป
4) สงราการสั่งตัด (Order) ไปใหชางตัดเย็บกางเกงยีนส
5) ชางสงงานกลับมาใหตรวจสอบรายละเอียด
6) สงสินคาใหลูกคา
2. ในขั้นตอนการผลิตกางเกงยีนสทุก ขั้นตอนแทบจะพบกับปญหาอยูตลอด ซึ่ง ทาง
แบรนดก็ตองคอยๆ แกไขไปตามปญหาที่เกิดขึ้น บางปญหาเองก็ไมสามารถคาดเดาได อาจจะเกิดจาก
ผายีนสบาง เพราะผายีนสแตละตัวมีการทอไมเหมือนกัน วานรบางกอกจึงมีรุนที่ทดลองผลิตออกมา
กอน อาจจะลองผลิตไลไปทีละขนาด เพื่อดูวาแตละขนาดมันมีปญหาอยางไร แตถึงทดลองผลิตแลว
พอมาถึงตอนที่ผลิตจริงก็ยังพบกับปญหาอีกอยูดี ซึ่งตรงจุดนี้ทางแบรนดก็ตองแกไขตามแตละกรณีไป
โดยการขอโทษ หรือใหของสมนาคุณลูกคา
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สวนที่ 3: บุคลิกภาพของตราสินคา (Brand Personality)
1. I live in กรุงเทพฯ บางกอก
2. My life is คนไทยที่เชื่อถือความเปนไทย That’s because เห็นในสิ่งที่คนไทย
คนอื่นไมเห็น
3. My priorities are ความรูสึก/ความเชื่อและทัศนคติ What I care least
about is คนอื่น
4. What I like most about my life is ความสุขในการไดทําอะไรบางอยางจน
เสร็จ
5. What makes me different from others is ชอบของที่ยากกวาเสมอ
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6. Sometimes I wish that โคลนนิ่งตัวเองหลายๆ ตัว
7. What I’d like to change most would be ทัศนคติของคนในประเทศนี้
8. What makes me happy/laugh is ความสดใสของเด็ก
9. What makes me angry/annoyed/sad/stressed is นักการเมือง
10. My worst fear is กลัวไมไดทําในสิ่งที่อยากทํา
11. What I dream and hope for is สิ่งที่เชื่อจะสําเร็จ
12. If I won lottery I would สรางโรงงานผลิตเปนของตัวเอง
13. If I had describe my personality I’d say I’m สุดโตง
14. Teens think about me that I เสี่ยว
15. Adults think about me that I ชื่นชม
16. Families think about me that I บา (นอกคอก พูดไมรูเรื่องทําไปทําไม โง)
17. People often say I’m ตั้งใจ/เอาจริงเอาจัง and they’re right / wrong.
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จากชุดคําถามบุคลิกภาพของตราสินคา (Brand Personality) จะเห็นไดชัดเจนจาก
คําตอบของเจาของแบรนดทั้ง 2 วาพวกเขาสรางวานรบางกอกขึ้นมา เพราะเขาชือ่ วาประเทศไทยมีดี
และเชื่อวาวานรบางกอกเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในประเทศไทย ที่ชอบมองวาของไทย
ไมมีอะไรดี เสี่ยว หรือเชย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมที่เขาตองการจะสื่อสารดวย แสดงใหเห็นชัดเจน
วาวานรบางกอกเปนแบรนดที่คิดตาง ที่ลุกขึ้นมาหยิบความเปนไทยมาใสในชิ้นงาน นําเสนอใหคนไทย
ไดรับรู และตองการใหคนไทยยอมรับ
สวนที่ 4: สิ่งที่อยูในใจลูกคา (Insight) จากมุมมองของวานรบางกอก
ลูกคาสวนใหญจะบอกวาชอบวานรบางกอก เพราะวาวานรบางกอกเปนแบรนดที่มี
รายละเอียดเยอะ เอาจริง เอาจัง เหมือนกับ วาเขาไมเ คยเจอ เขาอยากจะรู อยากคนหา รูสึ ก วา
นาสนใจ นาติดตาม มีอะไรใหมๆ ใหเขาตลอดเวลา ลูกคาจะบอกวาแบรนด “ตั้งใจมาก”เหมือนลูกคา
เขาใจวาวานรบางกอกพยายามจะยกระดับอะไรบางอยางขึ้น แลวเขาเชื่อวาแบรนดนี้สามารถทําไปอยู
ในจุดนั้นได สิ่งที่ลูกคาจะไดจากแบรนดเลยจริงๆ คือ “คุณภาพ” เพราะวาวานรบางกอกตั้งใจผลิต
สินคาทุกชิ้นดวยมือ ทําใหงานออกมามีคุณภาพมากที่สุดกอนที่จะถึงมือลูกคาทุกคน ความประทับใจ
แรกเลยที่ลูกคาจะไดจากแบรนดนี้คือ ประทับใจในความรูสึกทั้งหมด เพราะแบรนดทุมเททุกอยาง
ทํางานดวยมือทั้งบรรจุภัณฑ และรายละเอียดตางๆ บริการดวยความเปนมิตรจริงๆ จนมีลูกคาหลาย
ทานพูดวา “ประทับใจในทุกรายละเอียด”
ในเรื่องของมุมมองดานความเปนไทยของวานรบางกอกมองวาลูกคาที่เขามาซื้อสินคา
จากแบรนดไปจะมีมุมมองที่คลายคลึงกันกับแบรนดในระดับหนึ่ง ไมถึงกับมีมมุมมองที่ตรงกันทั้งหมด
หรือตัวลูกคาเองอาจจะมีความเชื่อวาประเทศไทยมีดีอยูแลวก็ไดจึงอยากจะสนับสนุนวานรบางกอก
ทางวานรบางกอกเองยังไมเคยจัดกิจกรรมสําหรับลูกคาขึ้นเลย แมวาจะอยากจัดก็ตาม ดวยความที่ติด
ปญหาในเรื่องของสถานที่และงบประมาณตางๆ ทําใหแบรนดนี้ยังไมมีการสรางสัง คมของกลุมลูกคา
ดวยกันเอง แตลูกคาสวนใหมมักจะมีผลตอบรับ (Feed Back) ที่ดีกลับมาหาแบรนด แมวาบางครั้ง
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ทางแบรนดจะสงสินคาใหลูกคาลาชากวากําหนดบาง เพราะมีปญหาในเรื่องของกําลังการผลิตที่มี
อยางจํากัด และเปนงานฝมือ แตลูกคาหลายทานเขาใจและยินดีทจี่ ะรอสินคาตอไป
สวนที่ 5: คูแขง
วานรบางกอกมองวาแบรนดคูแขง ของแบรนดวานรบางกอกมีทั้ง หมดสอง แบรนด
ดวยกันคือ อินดิโกสกิน และทริปเปลไนนเดนิม ซึ่งทั้งสองแบรนดเปนแบรนดกางเกงยีนสสัญชาติไทย
ที่หยิบเอาเอกลักษณความเปนไทยมาใสในผลิตภัณฑเชนกัน อินดิโกสกินจะมีความไดเปรียบในเรื่อง
ของฐานประชากร และเงินลงทุน แตจะมีราคาสินคาที่สูง สวนทริปเปลไนนเดนิมจะแขงขันกันที่ราคา
เพราะเปนแบรนดที่ราคาไมสูงมากนัก และยังมีการทําการตลาดโดยใชบุลคลมีชื่อเสียงในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ แบรนดคูแขงทั้งสองแบรนดจะมีการทํากลยุทธทางการตลาดออกมาอยูเรื่อยๆ ซึ่งตรงจุดนี้
วานรบางกอกดอยกวาอยางเห็นไดชัด เพราะวานรบางกอกยังไมเคยสรางกลยุทธใดๆ เพื่อแขงขันกับ
แบรนดคูแขงเลย
สวนที่ 6: กลยุทธทางการตลาดตางๆ ที่วานรบางกอกทําอยูในปจจุบัน
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1. การสื่อสารวานรบางกอกผานชองทางหลักดังตอไปนี้
1) สื่อสัง คมออนไลน (Social Media) วานรบางกอกจะใช เฟซบุค แฟนเพจ
(Facebook Fanpage) เปนชองทางการสื่อสารหลักกับลูกคา เพราะขณะนี้วานรบางกอกยังไมมีหนา
รานขายสินคาเปนของตัวเอง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) จึงเปนทั้งหนารานบนโลก
ออนไลน และชองทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two ways Communication) ไปพรอมกัน เพราะ
ลูกคาสวนใหญจะเห็นและรูจักแบรนดจากชองทางดังกลาว โดยการคอยโพสตรูปภาพสินคาใหมๆ
และตอบคําถามของลูกคาอยางเปนกันเองและมีเอกลักษณ เชน การลงทายดวยคําวา “จะ” ซึ่งแสดง
ถึงความเปนกันเองและ เปนคําพูดของคนไทยออกมาใหลูกคาเห็น แตวานรบางกอกก็ยังไมเคยซื้อ
โฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เพื่อโปรโมทสินคาเลยสักครั้งเดียว อินสตาแกรม (Instagram)
เองก็เปนอีกสื่อหนึ่งที่วานรบางกอกใชสื่อสารกับลูกคา โดยจะโพสตรูปภาพสินคาใหมๆ หรือวีดีโอการ
ใสก างเกงยี นสเ พื่ อใหขึ้น ลายที่ ส วยงาม นอกจากนี้ยัง เปนชองทางที่ ลูก คา สามารถติด แฮชแท็ ก
(Hashtag) (#) เพื่อแชรรูปภาพที่ลูกคาเปนคนโพสตลง อินสตาแกรม (Instagram) ใหแกแบรนดอีก
ดวย

ภาพที่ 4 – 2 แสดง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของวานรบางกอก
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ที่มา : Vanorn Bangkok. เขาถึงเมื่อ มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก http://www.facebook.com/
vanornbangkok
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2) นิตยสาร โดยนิตยสารที่วายรบางกอกเคยไดลง ไดแก CHIMNEY

ภาพที่ 4 – 3 แสดงรูปภาพในนิตยสาร CHIMNEY
2. กลยุทธลูกคาสัมพันธที่วานรบางกอกทําอยูไดแก
1) การเก็บขอมูลของลูกคา โดยทําการเก็บขอมูลของลูกคาตั้งแตครั้งแรกที่เขามา
สั่งซื้อสินคาจากทางราน ซึ่งหากเปนการสั่งตัดกางเกงยีนสวานรบางกอกจะเก็บขอมูลตางๆ คือ ชื่อนามสกุล เพศ เบอรโ ทรติด ตอและอีเ มลล และข อมูล เกี่ยวกั บ การสั่ง ตัด กางเกงยีน ส คือ ขนาด
รายละเอียดตางๆ ของกางเกงยีนสที่ลูกคาสั่งตัด โดยเก็บขอมูลลูกคาดวยวิธีการจดลงสมุด
2) ระบบสมาชิก (Member) วานรบางกอกจะมีการจัดระบบสมาชิกที่ยังไมเปน
ระบบมากนัก โดยมีเงื่อนไขในการเปนสมาชิกคือ ซื้อกางเกงยีนสรวมแลว 5-6 ตัวขึ้นไป หรือซื้อสินคา
ของแบรนดเปนจํานวนเงินสะสม 15,000 บาทขึ้นไป และกําหนดจากความรูสึกของเจาของแบรนด
เปนหลัก โดยผูที่เปนสมาชิกจะไดรับสวนลด 10% ในการซื้อสินคา
3) การสงของขวัญวันปใหมใหแกลูกคา ซึ่งวานรบางกอกไดทําอยางตอเนื่องมา 2
ปแลว ของขวัญที่ทางแบรนดสงใหจะเปนงานฝมือเชน สมุดปกหนังเย็บมือ กระเปาหนังใสเหรียญ
เปนตน ทําใหลูกคารูสึกประทับใจที่ไดรับ
3. บริการเสริมอื่นๆ
1) บริการรับซอมกางเกงยีนสหากลูกคามีปญหาหรือตองการแกไขทางรานยินดี
ซอมกางเกงยีนสใหตลอดอายุการใชงาน
2) บริการใหคําแนะนําในการดูแลรักษากางเกงยีนส การซัก การแชน้ํา และอื่นๆ
4. ชองทางในการสื่อสารกับลูก คา วานรบางกอกมีชองทางในการสื่อสารกับ ลูก คา
ดังตอไปนี้
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1) การสื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication Channel) ไดแก
นิตยสาร CHIMNEY
2) การสื่อสารแบบสองทาง (Two ways Communication Channel) ไดแก
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ซึ่งปจจุบันมีจํานวนกดไลค (Likes) 10,875 ไลค (Likes)
และชองทางอื่นๆ ไดแก อินสตาแกรม (Instagram) โทรศัพท และ ไลน (LINE)
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2. ขอมูลความตองการและขอเสนอแนะของลูกคา

ผูศึกษาไดทําการศึกษาความตองการ ความรูสึก และขอเสนอแนะของลูกคา โดยการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาวานรบางกอก โดยลูกคาทั้งหมดผูศึกษาไดทํา
การคัดเลือกมาจากฐานขอมูลของทางแบรนด เปนจํานวนทั้งหมด 17 ทาน เพื่อทราบถึงเหตุปจจัยที่
ทําใหลูก คาเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาครั้ง แรก จนกระทั่ง ซื้ออยางตอเนื่องหรือเปนลูก คาประจํา
ทัศนคติที่มีตอวานรบางกอก รวมไปถึงความตองการ และขอเสนอแนะของลูกคา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
สรุปผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ลูกคาวานรบางกอก จํานวน
17 ทาน มีดังนี้
สวนที่ 1: ชองทางในการรูจักแบรนด ปจจัยในการตัดสินใจซื้อ และการหาขอมูล
กอนซื้อ
จากผลการวิจัยพบวาลูกคาสวนมากรูจักสินคา หรือเห็นสินคาจากสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) ตางๆ ทั้ง เฟซบุค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) โดยอาจจะมีเพื่อน
หรือคนรูจักแชรรูปภาพกางเกงยีนสและผลิตภัณฑอื่นๆ ของทางวานรบางกอก หรือเห็นภาพบุคคลทีม่ ี
ชื่อเสียงใสผลิตภัณฑของแบรนด เลยเกิดความสนใจ หลายทานรูจักจากการแนะนําของเพื่อนและลอง
ซื้อมาใสตาม นอกจากนนี้ยังมีลูกคาที่รูจักจากสื่อตางๆ ทั้งวิทยุ นิตยสาร หรือจากงานออกบูทที่งาน
ตางๆ ตามหางสรรพสินคา
สําหรับการสั่งซื้อกางเกงยีนสผานอินเทอรเน็ต (Internet) โดยไมมีหนาราน ลูกคา
มองวารานนี้มีบริการขับรถมาใหลองถึงที่บาน หรือนัดเจอกันเพื่อขอลองสินคาได เมื่อเกิดความไวใจ
ในชวงแรกแลวลูกคาก็จะสั่งซื้อสินคาไดงายมากขึ้น โดยปจจุบันวานรบางกอกกําลังจะเปดรานเปน
ของตัวเองในเร็วๆ นี้
ลูกคาสวนมากมีแนวความคิดที่นิยมสินคาไทยเปนทุนเดิมอยูกอนแลว และเมื่อศึกษา
หาขอมูล และสอบถามเพิ่มเติม ไดคุยกับเจาของแบรนดจึงเกิดความชอบ ทั้งการดีไซดแบรนด การ
ออกแบบโลโก ตัวผลิตภัณฑ ลูกคาจะรูสึกรูสึกถูกใจ และตองการที่จะสนับสนุน จึงตัดสินใจซื้อในที่สุด
โดยเลือกซื้อสินคาจากงานที่มีคุณภาพ ดีไซด รายละเอียดตางๆ รูปทรง เนื้อผา และสี และตัดสินใจ
ซื้อกางเกงยีนสตัวตอไปหรือสินคาอื่นๆ เพิ่มเติมเพราะคุณภาพของงาน และการบริการหลังการขายที่
ดี เปนกันเองของเจาของ
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สวนที่ 2: สิ่งที่อยูในใจลูกคา (Insight)

ในเรื่องของภาพลักษณของแบรนดลูกคามองวาแบรนดมีความเปนไทยรวมสมัย และ
มีความเปนตัวของตัวเองสูง สื่อออกมาทางตราสินคา (Logo) และชื่อรุนตางๆ ของกางเกงยีนส แต
ความเปนไทยนั้นไมไทยจาจนเกินไป สิ่งที่แบรนดสื่ออกมาในงานไมทําใหรูสึกวาเชย การที่ตัวหนังสื่อ
ตางๆ ที่ปรากฎอยูบนผลิตภัณฑเปนภาษาไทยทั้งหมด ทําใหรูสึกแปลกใหม เวลาใสวานรบางกอกแลว
จะรูสึกภูมิใจที่ไดใสแบรนดของคนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย รูสึกเทห และมั่นใจ เปนแบรนดที่แตกตาง
และไมเหมือนใคร จึงทําใหแบรนดมีคุณคาในสายตาลูกคา
ความประทับใจของลูกคาสวนมากเลย คือการบริการดวยความเปนมิตรของเจาของ
แบรนด ที่มีการบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ มีความละเอียด และความพิถีพิถันในการผลิตสินคาออกมา
แตละตัว ใสใจในทุกรายละเอียดของลูกคา พูดคุยกันอยางเปนกันเอง จนรูสึกเหมือนแบรนดเปนเพื่อน
และคอยใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาตลอด และดูแลผลิตภัณฑอยางดี
ลูกคาจะคาดหวังใหแบรนดผลิตสินคาที่มีคุณภาพออกมาอีกเรื่อยๆ รักษามาตราฐาน
ในการผลิตสินคาแบบนี้ตอไป และใหดียิ่งขึ้นไปอีก อยากใหวานรบางกอกเปนที่รูจักมากกวานี้ ลูกคา
จะรูสึกไมอยากใหแบรนดนี้หายไปไหน อยากใหแบรนดพัฒนาตอไป
ลูกคารูสึกวาเมื่อใชสินคาไปแลวรูสึกดีกวาตอนแรก เพราะไมไดคาดหวังวาคุณภาพ
สินคาจะดีขนาดนี้ในทีแรก ลูกคาสวนมากจะไดรับของสมนาคุณเล็กๆ นอยๆ เปนสติกเกอรจากทาง
แบรนด กระเปาที่แถมมากับกางเกงแตละรุน หรือเสื้อยืด ของสมนาคุณที่ลูกคาคิดวามีคุณคามากคือ
กลองไมบุผาสําหรับเก็บกางเกงยีนสที่แถมมากับกางเกงยีนสรุนแรกๆ และบางทานไดรับเปนของขวัญ
วันปใหม สุดปกหนัง หรือกระเปาหนังใสเหรียญ ซึ่งเปนงานฝมือที่เจาของผลิตเอง ทําใหลูกคารูสึก
ประทับใจที่ไดรับ และนําของเหลานั้นไปใชงาน กิจกรรมที่ลูกคาของวานรบางกอกชอบทํามีตรงกัน
คอนขางนอย สวนมากจะเปนเรื่องของกีฬาอยางฟุตบอล ออกไปเที่ยว และมีลูกคาบางกลุมนัดกันใส
กางเกงยีนสของวานรบางกอกออกไปทํางาน เรียกตัวเองวา ฝูงลิง เนื่องจากวานรบางกอกไมไดมี
กลยุท ธท างการตลาดในเรื่องของการสรางสัง คม (Community) เลยลูก คาจึง ไมไดมีป ฏิสัมพันธ
ดวยกันเลย
ลูกคาหลายทานไมรูถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของแบรนด แตกลับมีความคิดที่มองไป
ในทิศทางเดียวกันคืออยากสนับสนุนผลิตภัณฑของไทย และแบรนดนี้ก็ทําออกมาไดโดนใจ เมื่อเลา
จุดมุงหมายของแบรนดใหลูกคาฟงแลว ลูกคาทุกคนอยากที่จะสนับสนุนแบรนดมากยิ่งขึ้นไปอีก บาง
ทานบอกวาถึงจะไมทราบจุดมุงหมายเขาก็พรอมจะสนับสนุนอยูแลวเพราะชอบแบรนดนี้มาตั้งแตแรก
ลูกคามักจะมีผลตอบรับ (Feed back) กลับไปหาแบรนดในทางที่ดี กลาวชมทั้ง
คุณภาพสินคา และบริการ หรือเสนอทางแบรนดถึงแนวทางใหมๆ ของสินคา รีวิว (Review) สินคา
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เปนรูป ภาพกลับไปทางแบรนด มีบางที่บนเรื่องการทําสินคาลาชา แตไมถึง กับ ตอวา (Complain)
เพราะสวนมากลูกคาจะเขาใจ
ลูกคาจะแนะนําใหเพื่อน หรือคนรูจักมาทําความรูจักกับวานรบางกอก คะยั้นคะยอ
ใหเ พื่อนหันมาซื้อตาม ซึ่ง ก็มีบ างทานสนใจจนคลอยตาม บางทานก็ไม ลูก คาสวนใหญจ ะอยาก
นําเสนอวาใสแบรนดนี้แลวเปนอยางไร ในเรื่องของการปนลายขอพับกางเกงยีนสใหขึ้นเปนเฟดสวยๆ
ลูกคาหลายทานบอกวาสนใจบาง แตไมไดจริงจังกับการปนเฟดเลย ปลอยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็
ขึ้นเอง จะขึ้นหรือไมขึ้นก็ได และบางสวนบอกวากอนหนานี้สนใจตอนที่ใส แบรนดอื่น แตพอมาใส
วานรบางกอกแลวอยากใสใหดูสะอาดๆ และถนอมมากกวา
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สวนที่ 3: ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความตองการเพิ่มเติม และขอเสนอแนะของ

ลูกคา
ระยะเวลาในการสั่งตัดที่ใชเวลาคอนขางนาน ลูกคาเกือบทุกทานบอกวาไมมีผลกับ
ตัวเองเลย เพราะเขาใจวาการสั่งตัดกางเกงที่ตัดเย็บดวยมือ และมีรายละเอียดเยอะนั้นตองใชเวลา
แนนอนวาลูกคาตองการใหทําใหเร็วขึ้น แตยังไงก็รอไดเพราะชอบแบรนดนี้ และกลัววาจะมีผลตอ
ลูกคารายอื่น ลูกคารายใหม ที่อาจจะยังไมเขาใจ หรือตองการใชกางเกงยีนสดวน
ลูกคาทุกทานพอใจในการใหบริการของทางรานเปนอยางมาก และทราบวาทางราน
มีบริการรับซอมกางเกงยีนส และใหคําแนะนําในการดูแลรักษา รูสึกดีที่ทางรานมีบริการตรงนี้ เปน
บริก ารที่แตกตา งจากแบรนดใหญๆ อยางแบรนดในห าง ทราบวาทางรา นมี เฟซบุ ค แฟนเพจ
(Facebook Fanpage) และสามารถสั่งซื้อผานชองทางนี้ได เพราะลูกคาโดยมากจะรูจักแบรนดจาก
ทาง เฟซบุค (Facebook) และคิดวาการที่สามารถสั่ง สินคาผานชองทางนี้ไดก็ส ะดวกดี แต กลัววา
ลูกคารายใหมอาจจะยังไมไววางใจ และยังไมมั่นใจพอจะสั่งซื้อ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของลูกคาส วน
ใหญจึงอยากใหแบรนดมีหนารานเปนของตัวเอง
สวนที่ 4: ความพึง พอใจ/ ไมพึง พอใจในชองทางการสื่อสารกับทางแบรนด และ
พฤติกรรมการสื่อสารของกลุมลูกคาประจํา
ชองทางที่ลูกคาใชติดตอกับทางรานมากที่สุดจะเปน โทรศัพท เฟซบุค (Facebook)
และ ไลน (LINE) ตามลําดับ ลูกคาคิดวาการติดตอผานชองทางเหลานี้สะดวก รวดเร็ว และงาย ใน
เฟซบุค (Facebook) หรือ ไลน (LINE) ทางรานก็ตอบกลับอยางรวดเร็วเชนกัน
สําหรับการนําเสนอเนื้อหาและการตอบแสดงความคิดเห็น (Comment) ของผูดูแล
(Admin) บนเฟซบุค (Facebook) ลูก คาคิดวามีความเปนกันเอง เหมือนเปนเพื่อนพูดคุยกัน ใช
ภาพษาที่สุภาพนารัก ลงทายดวยคําวา “จะ” ดูไทยๆ แตการนําเสนออยากใหอัพเดทขาวสารใหบอย
กวานี้ เพราะบางชวงเพจก็เงียบไปเลย
การรับสื่อของลูกคาสวนใหญจะรับสื่อจากอินเทอรเน็ต (Internet) หรือสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) เปนหลัก และมีพวกวิทยุ หรือนิตยสารเพิ่มเขามา ชองทางที่ลูกคาสะดวก
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จะรับขอมูลขาวสารมากที่สุดก็เปน เฟซบุค (Facebook) ลูกคาบางทานเสนอใหทางรานอัพเดทสินคา
ผานทาง ไลน (LINE) เปนการสวนตัว
สวนที่ 5: พฤติกรรมการซื้อการใชและผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
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ลูกคาสวนใหญซื้องกางเกงครั้งละ 1 ตัว ผานชองทางการโทรศัพท หรือสั่งซื้อทาง
เฟซบุค (Facebook) หรือเขาไปที่บูทเวลาที่รานไปจัดงานตามหามสรรพสินคาตางๆ ลูกคามักจะ
ตัดสินใจซื้อสินคาดวยตนเอง ไมคอยมีใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ในเรื่องของโอกาสพิเศษตางๆ
ไมคอยมีผลกับลูกคาเมื่ออยากไดสินคาก็จะตัดสินใจซื้อเลย
สวนที่ 6: ความรูสึกที่มีตอแบรนดคูแขง

ลูกคาสวนมากจะเคยไดยินชื่ออินดิโกสกิน และทริปเปลไนนเดนิม แตไมเคยไปสัมผัส
หรือลองใสกางเกงของทั้ง 2 แบรนดเ ลย ลูก คาจะคิดวาอินดิโกสกิน ใสความเปนไทยจนดูไทยจา
จนเกินไป และมีราคาที่สูงเกินไป จึงยังไมถูกใจ ลูกคาที่เคยไปที่บูทของอินดิโกสกินมองวางานยังไมดี
เทาที่ควร ยังเห็นจุดผิดพลาดในการเย็บอยู และไมคิดจะซื้อกางเกงยีนสของทั้ง 2 แบรนดนี้ และลูกคา
ทุกทานบอกเปนเสียงเดียวกันวาจะซื้อ และสนับสนุนวานรบางกอกตอไปในอนาคต
จากการศึกษาพบวาลักษณะของลูกคาของวานรบางกอก (People) มีลักษณะดังนี้
เปน กลุม คนที่ มีฐานะปานกลาง เพศชาย-หญิง อายุตั้ ง แต 19-45 ป คนที่มีแนวคิดที่นิยม และ
สนับสนุนสินคาของไทย ตองการหาความแตกตางจากสินคาทั่วไป ชอบสินคาที่มีคุณภาพ ชอบการ
บริการหลังการขายที่ดี และใชสื่อสังคมออนไลน (Social media) ในชีวิตประจําวัน ผูศึกษาจึงได
สรุ ป ผลของการสั ม ภาษณอ อกมาในรู ป แบบของ ตนแบบพฤติก รรมร วมของลู กค า (Human
Journey) ของวานรบางกอก ดังตารางที่ 4 – 1 ในหนาถัดไปนี้ โดยตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา
(Human Journey) ดังกลาวนี้นํามาจากแนวคิดของ คุณภูมิรัตน รังคสิริ (2556) ผูศึกษาจึงไดขอ
อนุญาตนําตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) นี้มาใชประกอบการศึกษา
ตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) คือการการกําหนดตนแบบ
และลักษณะพฤติกรรมแตละชวงของลูกคาสวนใหญ รวมไปถึงความรูสึก และมุมมองความคิดของ
ลูกคา ที่ไดสัมผัสกับแบรนดหนึ่งๆ ในทุกๆ จุดติดตอ เพื่อหาจุดที่นาสนใจและสามารถนํามาสรางกล
ยุทธลูกคาสัมพันธไดตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 - 1 แสดงตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) ของลูกคาวานรบางกอก
What are เห็นแบรนดจากใน
they doing? Social media /

พูดคุยกับเจาของ
แบรนดผานทาง
FB เพื่อทําการ
สั่งซื้อ

สั่งซื้อสินคา

ทางรานมาหาถึง
บานเพื่อวัดตัว ถาม
ความตองการ

รอสินคา

ไดรับสินคา

สวมใส

ไดรับของ
สมนาคุณ

บอกตอ

เพื่อนสงมาให

ศึกษาหาขอมูล
เพิ่มเติมใน
Internet

Where is it
happening

บาน/ที่ทาํ งาน

บาน

บาน/นอกบาน

บาน

บาน

บาน

บาน

นอกบาน/ที่
ทํางาน

บาน/บูทจัด
งาน

บาน/ที่
ทํางาน

What are
they
feeling?

สนใจ/สงสัย

ตื่นเตน

ดี

ตื่นเตน

ตื่นเตนมาก
ประทับใจ

เซ็งๆ

ตื่นเตนมาก
ประทับใจ

ภูมิใจ เทห

ดีใจ

ภูมิใจ

What are
they
thinking?

มันคืออะไร?

สวยดี
แบรนดไทย
นาสนับสนุน

เปนกันเองดี

ลุนๆ

แบรนดใสใจใน
รายละเอียดดี

ชักจะรอ
นาน

มันเจงมาก !
งานเนี๊ยบ คุมคา

ใสสบาย ทน
เท และ
แตกตาง

คุมคา

ของดี
ตองบอกตอ

แบรนดไทยมี
หลายแบรนด
เหมือนกัน

ราคาสูง
เหมือนกัน

โทรคุย /สั่งซื้อ
ทางเฟซบุค
แฟนเพจ

อาจมากกวา
2-3ครั้ง

แตก็รอได

งานละเอียด มี
Detail

Any other
observations
Symbols
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จากตารางที่ 4 – 1 ซึ่งแสดงตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) ของ
ลูก คาวานรบางกอก โดยเริ่มตั้งแตก ารที่ลูกคาไดเ ห็นแบรนดห รือรูจักแบรนดจากในอินเทอรเ น็ต
(Internet) หรือสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ และเมื่อลูกคาเกิดความสนใจ จึงตัดสินใจ
ศึก ษาหาขอมูล เพิ่ม เติม และจึง ไดท ราบขอมูล เบื้องตนของวานรบางกอกเชน รูป แบบของสินคา
รายละเอียดของสินคา และราคาของสินคา เปนตน จากนั้นเมื่อลูกคาสนใจที่จะสั่งซื้อสินคาจึงหาทาง
ติดตอกับทางราน ดวยการสงขอความในเฟซบุค หรือการโทรศัพท เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ตรง
จุดนนี้ลูกคาจะไดรับการตอบคําถามที่เปนกันเองจากแบรนด จากนั้นเมื่อตกลงกันเรียบรอยแลวลูกคา
จึงตัดสินใจสั่งซื้อสินคาของวานรบางกอก โดยหากเปนสินคาสั่งตัด หรือสินคาพรีออเดอรทางวานร
บางกอกจะเดินทางมาวัดตัวของลูกคาใหถึงที่บาน โดยทําการวัดตัวอยางละเอียด และสอบถามขอมูล
ความตองการของลูกคาอยางละเอียดยิบดวยความเปนกันเอง เมื่อทําการวัดตัวเสร็จแลวลูก คาก็
จะตองรอสินคา เพราะในสวนของสินคาสั่งตัดนั้นจะใชระยะเวลาในการผลิตคอนขางนานทําใหลูกคา
เองก็มีความไมพอใจอยูบางเล็กนอยในการรอเปนระยะเวลานาน แตลูกคามักจะเขาใจ เพราะสินคาที่
สั่งไปเปนงานฝมือ หลังจากนั้นเมื่อลูกคาไดรับสินคามาสงถึงที่บาน ลูกคาจะรูสึกประทับใจมาก ทั้ง
การหอสินคา การตัดเย็บ และรายละเอียดตางๆ ของสินคา และเมื่อลูกคาไดสวมใสสินคาเปนครั้งแรก
จะรูสึกถึงความพอดีเพราะเปนสินคาที่สั่งตัดมาเพื่อตัวลูกคาโดยเฉพาะ และหลังจากนั้นเมื่อลูกคาได
ซื้อสินคาอื่นๆ เพิ่มเติม ลูกคาก็จ ะไดรับของสมนาคุณเป นของเล็ก ๆ นอยๆ จากทางแบรนดจึงเกิด
ความประทับใจในการใสใจในรายละเอียดของวานรบางกอก และเกิดการบอกตอในที่สุด
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จุดสูงสุด (Pressure Point) ของตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey)
ดังกลาว ผูศึกษาพบวามีจุดที่นาสนใจมีดวยกัน 2 จุดคือ 1) ตอนที่ทางรานมาหาถึงบานของลูกคาเพื่อ
วัดตัว ถามความตองการ และ 2) ตอนที่ลูกคาไดรับสินคา สวนจุดต่ําสุด (Pain Point) ที่ทําใหลูกคารู
แยที่ สุดคื อการรอสิน คา ซึ่ง ตรงจุด นี้เ ป นในสว นของกํา ลัง การผลิต ผู ศึก ษาตอ งการนํ า ตน แบบ
พฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) มาเปนกรอบในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับ
วานรบางกอก โดยผูศึก ษาตองการที่จ ะสงเสริมจุดที่ลูดคารู สึกดีที่สุ ด และหาแนวทางแกไข หรือ
เพิ่ม เติม สวนทดแทนจุดผิดพลาดของแบรนด นอกจากนี้ยังตองการเพิ่ม เติม จุดสําคัญ ตางๆ ที่ใน
ตนแบบพฤติกรรมรวมของลูกคา (Human Journey) ที่กลาวมาขางตนนี้ยังไมมีอีกดวย
3. ขอมูลธุรกิจของคูแขง และลูกคาของธุรกิจคูแขง
ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลธุรกิจของคูแขงซึ่งเปนแบรนดกางเกงยีนสสัญชาติไทย และ
เนนออกแบบกางเกงียนสใหมีเอกลักษณความเปนไทยเชนกัน จํานวนทั้งหมด 2 แบรนด คือ อินดิโก
สกิน (INDIGOSKIN) และ ทริปเปลไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) และทําการศึกษาโดย
การหาขอมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) บนอินเตอรเน็ต และนิตยสารตางๆ และจากการสังเกตุ
การณ (Observation) โดยมีผลสรุปการศึกษาขอมูลของทั้ง 2 แบรนด ดังนี้
อินดิโกสกิน (INDIGOSKIN) แบรนดกางเกงยีนสสัญชาติไทย ที่เพิ่งกอตั้งไดเพียงแค 2 ป
แตกลับไดรับความนิยมอยางสูงในวงการคนเลนยีนส ความหมายของชื่อ “อินดิโกสกิน” สกิน มาจาก
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การที่คนรักกางเกงยีนส สวมใส กางเกงยีนสทุก วันจนเหมือนเปนผิวหนัง ชั้นที่ 2ของคนคนนั้น สวน
อินดิโก มาจากสีอินดิโก (สีคราม) ที่ใชสําหรับยอมสีกางเกงยีนสจึงเปนที่มาของอินดิโกสกิน
ประวัติความเปนมาของแบรนดนี้เริ่มตนมาจาก คุณกอ เจาของรานที่เปนคนชอบสะสม
กางเกงยีนสแบรนดเนม ไมวาจะเปน ดีเซล (Diesel) ของอิตตาลี่ หรือซามูไรยีนสของญี่ปุน เห็นวา
กางเกงยีนสในแตละประเทศนําเอาเอกลักษณของแตละประเทศมาผสมผสานอยูในกางเกงยีนส แต
ทําไมไมมีคนไทยนําเอาสัญลักษณ หรือศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยมาผสมอยูในกางเกงยีนสบาง
จึงเกิดเปนอินดิโกสกินขึ้นมา โดยกรอบความคิด (Concept) ของอินดิโกสกิน ก็คือ “The Quality of
Siam” ซึ่งเกิดจากการที่จะนําเอา เอกลักษณหรือศิลปะไทย มาผสมผสานกับผายีนสอันดับหนึ่งของ
โลกซึ่ง ก็คือผายีนสจ ากประเทศญี่ปุน ตราสัญ ลักษณ (Logo) ของแบรนดไดแรงบัลดาลใจมาจาก
ดอกไม และไฟ และมาจากการนําลายกนกไทย มาพยายามออกแบบใหมให ลดทอน (Minimums)
ที่สุด
สําหรับกลุมเปาหมายของแบรนดคอนขางกวาง มีหลายกลุม อยางรุนที่เปนผายีนสสกิน
นี่กลุมคนที่ใสก็จะเปนระดับมัธยม หรือถาเปนรุนผาริมก็จะเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือ First
Jobber พอเปนรุนวินเทจ หรือเอสซีรี่ จะเปนรุนที่กลุมนักสะสมกางเกงยีนสชอบ
ราคาเริ่มตนของอินดิโกสกินจะมีตั้งแต 4,500 บาท ไปจนถึง 13,900 บาท เพราะเปน
ผานําเขาจากประเทศญี่ปุน และสั่งทอพิเศษสําหรับแบรนดนี้โดยเฉพาะ จุดเดนของกางเกงยีนสอินดิ
โกสกินคือลายกนกซึ่งเปนตราสัญลักษณ (Logo) ของแบรนดตรงกระเปาดานหลัง รายละเอียดตางๆ
เชนกระดุมทอง นาค เงิน ที่เปนลายกนก กระเปาผาดานในก็จะเปนผาพิมพลายกนก หรือบางรุนเปน
ผายอมครามธรรมชาติทอดวยมือ
เปาหมายของอินดิโกสกินคือตองการเปนแบรนดไทยที่ดังระดับโลก ใหคนทั่วไปนึกถึง
เปนสิ่งแรก (Top of mine) วาถาเปนยีนสแบรนดไทยตอง อินดิโกสกิน เหมือนถาเปนยีนสแบรนด
อเมริกาตองลีวายส หรือยีนสแบรนดอิตาลี่ตองดีเซล
กลยุทธทางการตลาดของอินดิโกสกิจะเนนในการสื่อสารโลกออนไลน (Social Media)
เปนสวนมาก โดยมีทั้ง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ที่มี 30,174 ไลค(Likes) และเว็ป
ไซด soul4street ที่มีการรวมกลุมกันของคนรักกางเกงยีนสยี่หอตางๆ อินดิโกสกินเองก็มีกระทูเปน
ของตัวเองอยูในเว็ปไซดดังกลาว และเปนอีกชองทางหนึ่งที่แบรนดใชติดตอกับลูกคาประจํา เพราะ
สามารถสื่อสารกันไดสองทาง และยังมีลงนิตยสารบางเปนบางครั้ง นอกจากนี้อินดิโกสกินยังมีการ
จัดการแขงขันประกวดกางเกงยีนส (Jeans Contest) สําหรับลูกคาอินดิโกสกิน เปนการประกวด
แขงขันปนลายกางเกงยีนสใหขึ้นเปนเฟดสวยงามดวยการใสกางเกงยีนสเปนระยะเวลานานถึง 1 ป ซึ่ง
ในการประกวดจะมีการแจกของรางวัลมากมายใหแกผูชนะ พรอมพาไปเที่ยวตางจังหวัดฟรีๆ และยัง
เปนหนึ่งในผูสนับสนุน (Sponsor) คอนเสิรต "We Love Denim Concert" นอกจากนี้ยังมีการจับ
มือ (Co-Brand) กับแบรนดดัง อาทิ Momotaro และ Converse เพื่อผลิตสินคารุนจํานวนจํากัด
(Limited) ออกมา ปจจุบันอินดิโกสกินมีหนารานอยูที่ Terminal21
สําหรับระบบสมาชิก (Member) ของอินดิโกสกินเมื่อลูกคาซื้อสินคาครบ 1 หมื่นบาท
จะไดเปนสมาชิก (Member) ในทันที ซึ่งสามามารถใชเปนสวนลด 10% ไดในการซื้อสินคาครั้งตอไป
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เมื่อเปรียบเทียบวานรบางกอกกับ อินดิโกสกิน จะเห็นไดวาความแตกตางของทั้งสอง
แบรนดนี้คือ ความคิดโครงสราง วานรบางกอกตองการสรางแบรนดไทย ของคนไทยที่สะทอนความ
เปนคนไทยออกมาและมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนไทย สวนอินดิโกสกินตองการเปน
แบรนดไทยที่ดังถึงระดับโลก แมวาทั้งภาพของความเปนไทย และกลุมเปาหมายของทั้งสองแบรนด
อาจจะไมมีความแตกตางกันมากนักก็ตาม และอีกอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือเงินลงทุน อินดิโกสกิน
มีเ งินลุง ทุนในการสรางกลยุท ธท างการตลาดใหกับแบรนดสูง มาก เห็นไดจากการสั่งผาทอพิเ ศษ
สําหรับอินดิโกโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุน หรือการจับมือ (Co-Brand) กับแบรนดดังตางๆ และสิ่ง
สุดทายเลยคือฐานประชากร อินดิโกสกินมีฐานประชากรที่หนาแนนจากเว็ปไซด soul4street เปน
กลุมฐานประชากรที่วานรบางกอกไมมีเลย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ทริปเปลไนนเดนิม (TRIPLE NINE DENIM “999”) กางเกงยีนสสัญชาติไทยอีกหนึ่ง
แบรนดที่หยิบเอาศิลปะลายไทยมาใสลงบนกางเกงยีนส ผายีนสผลิตในญี่ปุน และผาดานในใชผาของ
จิม ทอมปสัน (Jim Thompson) เชนเดียวกับอินดิโกสกิน ทริปเปลไนนเดนิมเองก็เปนแบรนดที่เพิ่ง
กอตั้งไดเพียงแคไมกี่ปเทานั้น แตก็ไดรับความนิยมจากวงการ Street Fashion ไปไมนอย ดวยความ
ที่ราคาไมสูงจนเกินไป โดยมีราคาเริ่มตนที่ 2,500 - 5,300 บาท นอกจากนนี้ยังมีบริการรับสั่งตัด
กางเกงยีนสตามรุนใหแกลูกคาที่ตองการขนาดนอกเหนือจากขนาดตามมาตรฐานอีกดวย
กลยุทธทางการตลาดของทริปเปลไนนเดนิม มีทั้งการสื่อสารผาน เฟซบุค แฟนเพจ
(Facebook Fanpage) 60,934 ไลค (Likes) ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ทริปเปลไนนเดนิมยัง
ไมมีหนารานเปนของตัวเอง แตก็มีการฝากขายตามรานตางๆ ในหางสรรพสินคา ทริปเปลไนนเดนิมมี
การสรางกลยุทธทางการตลาดแบบ Celebrity Marketing ซึ่งมีดาราดังหลายทานใสกางเกงยีนส
ของทริปเปลไนนเดนิม ถายรูปลงในสื่อสังคมออนไลน อาทิ คุณณเดชน คูกิมิยะ คุณหมาก ปริญ สุภา
รัตน หรือดาราสาวอยางคุณมิ้นท ชาลิดา วิจิตรวงศทอง และอีกมามาย นอกจากนี้ยังมีการจัดคอน
คอนเสิรตรวมอยาง “Triple9 X Dope iT Party” ที่จังหวัดเชียงใหมอีกดวย
เมื่อเปรียบเทียบวานรบางกอก กับทริปเปลไนนเดนิม จะเห็นไดวาทริปเปลไนนเดนิมจะ
คอนขา งมีค วามคิด โครงสรา งไปในทิศ ทางเดี ยวกั บ อิ นดิโ กส กิน คือ การใช ล ายไทยในการสรา ง
เอกลักษณของแบรนด และตองการใหเปนที่รูจักในตางประเทศอีกดวย แตทริปเปลไนนเดนิมจะมี
ราคาที่ใกลเคียงกับวานรบางกอกมากกวา และยังมีบริการรับสั่งตัดกางเกงยีนสตามรุน ซึ่งคลายคลึง
กับวานรบางกอก เพียงแตวานรบางกอกสามารถใหลูกคา สั่งตัด (Customize) กางเกงยีนสไดเอง
ทั้ง หมด และสิ่ง ที่ท ริปเปล ไนนเดนิม ทําไดดีเ ลยคือ การใชก ลยุท ธ Celebrity Marketing ซึ่ง จะ
สามารถสรางการรับรูใหกับลูกคาคาดหวังและผูบริโภครายอื่นได ซึ่งวานรบางกอกก็มีดารา นักรอง
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนเพียงแตยังไมมีการโปรโมทเทากับทริปเปลไนนเดนิม
ลูกคาของแบรนดคูแขง
ผูศึกษาไดทําการศึกษาความตองการ ความรูสึก และขอเสนอแนะของลูกคา โดยการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกคาอินดิโกสกิน และทริปเปลไนนเดนิม จํานวน
ทั้งหมด 9 ทาน แบงออกเปน 1) ลูกคาอินดิโกสกินจํานวน 6 ทาน และ 2) ลูกคาทริปเปลไนนเดนิม
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จํานวน 3 ทาน เพื่อทราบถึงเหตุปจจัยที่ทําใหลูกคาของรานธุรกิจคูแขงเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาครั้ง
แรก จนกระทั่งซื้ออยางตอเนื่องหรือเปนลูกคาประจํา ทัศนคติที่มีตอแบรนดที่เลือกซื้อ และวานร
บางกอก รวมไปถึงความตองการ และขอเสนอแนะของลูกคา โดยลูกคาทั้งหมดผูศึกษาได หาขอมูล
จากเว็ปเซด soul4street และ เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของแบรนดคูแขง โดยมี
รายละเอียดังนี้
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1) สรุปผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ลูกคาอินดิโกสกิน จํานวน

6 ทาน มีดังนี้

ลูกคาสวนมากจะรูจักแบรนดือินดิโกสกินจากสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
ตางๆ หรือเว็ปไซด soul4street.net ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสินคา Street Fashion และมีกระทู
อินดิโกสกินที่มีลูกคาของแบรนดเขามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกัน โดยลูกคารูสึกวาอินดิโกสกินเปน
แบรนดระดับพรีเมียม (Premium) ที่ผายีนสสั่งทอขึ้นเปนพิเศษในประเทศญี่ปุน ทําใหเกิดความมั่นใจ
ที่จะเลือกซื้อและสวมใส และสามารถไปทดลองสวมใสกอนไดที่หนาราน
ลูกคามองวาลายกนกที่กระเปาหลัง และรายละเอียดตางๆ ทั้งกระดุม หรือดาย ใน
กางเกงยีนสที่แสดงออกถึงศิลปะเอกลักษณของไทย ลวนทําใหกางเกงยีนสของอินดิโกสกินโดดเดน
และแตกตางอยางสิ้นเชิงจากกางเกงยีนสแบรนดอื่นๆ และยังเปนแบรนดของคนไทยทําใหรูสึกภูมิใจ
ในประเทศไทยเวลาไดสวมใสอีกดวย
ลูกคาชื่นชอบในบริการของทางรานที่บริการอยางเปนกันเอง และผูที่มีอธิพลในการ
ซื้อของลูกคาอินดิโกสกินคือนักสะสมกางเกงยีนสแนวหนาใน เว็ปไซด Soul4street ซึ่งนอกจากจะ
พูดคุยกันเรื่องกางเกงยีนสแลว ลูกคาสวนมากจะใหความสนใจในเรื่องของการปนลายกางเกงยีนสให
ขึ้นเปนเฟดสวยงาม ทวานาแปลกใจที่ลูกคา2ใน6บอกวาจะไมซื้อกางเกงยนีสแบรนดนี้ตอ เพราะเบื่อ
และตองการหาสิ่งแปลกใหมมาทดแทน
โดยรวมแลวลูกคาของรานอินดิโกสกิน มองวาวานรบางกอกยังไมนาสนใจ สวมมาก
จะไมชอบลายกระเปาหลังรูปวอแหวน และคิดวาสินคาของวานรบางกอกยังไม Premium พอเมื่อ
เทียบเทากับอินดิโกสกิน แมวาจะยังไมเคยสัมผัสสินคาของวานรบางกอกเลยก็ตาม
2) สรุปผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ลูกคาทริปเปลไนนเดนิม
จํานวน 3 ทาน มีดังนี้
ลูกคารูจักทริปเปลไนนเดนิมจากเพื่อน โดยการบอกตอๆ กันมา และเมื่อสนใจจึงเขา
ไปหาขอมูลในอินเตอรเน็ต ลูกคาจะมองวาเปนแบรนดไทยที่นาสนใจ ราคาไมสูงมาก และเมื่อไดลอง
ใสก็พบวาแบรนดของคนไทยก็ทําออกมาไดดีไมแพแบรนดตางประเทศ และรูสึกภูมิใจที่ไดใสแบรนด
ของคนไทย ลูกคาบางทานก็เห็นดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงใส อีกทั้งแบรนดยังสงสินคาไปตางประเทศ
ลูกคาจึงรูสึกวาแบรนดทําการตลาดออกมาไดดี และวางใจในบริการจากทางราน ลูกคาของรานทริป
เปลไนนเดนิมก็ยังคงสนใจในเรื่องของการปนลายกางเกงยีนสใหขึ้นเปนเฟดสวยงามเชนเดียวกัน
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ลูกคาชื่นชอบในการบริการของทางรานที่เปนกันเอง ทั้งบริการสั่งตัดกางเกง และ
เมื่อมีขอสงสัยก็สามารถถาม และไดรับคําตอบตอบอยางเปนมิตร และทางรานรับผิดชอบสินคาตลอด
อายุการใชงาน ทําใหลูกคารูสึกพอใจและเชื่อถือ
ลูกคาของรานทริปเปลไนนเดนิมมองวากางเกงยีนสของทริปเปลไนนเดนิมมีความ
คลายคลึงกับรานอินดิโกสกินมาก แทบจะไมแตกตางกันหากมองจากลักษณะภายนอก จะแตกตางกัน
ที่ราคา ซึ่งเปนจุดที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อทริปเปลไนนเดนิมกอน และลูกคาบางทานยังตองการที่จะ
ซื้อกางเกงยีนสของอินดิโกสกินตอไปในอนคตอีกดวย
สําหรับวานรบางกอกลูกคามองวาก็เปนแบรนดที่ยังไมนาสนใจพอ ดวยลายกระเปา
หลังรูปวอแหวนซึ่งดูเรียบงาย และยังไมมีการตลาดใดๆ ออกมาใหเห็น
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การกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ
จากขอมูลทั้ง 3 สวนที่ผูศึกษาไดนําเสนอไปขางตน ผูศึกษาจะนํามาเปนพื้นฐานในการ
สรางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหแกวานรบางกอก โดยมีวัตถุประสงคในการวางแผนกลยุทธลูกคา
สัมพันธดังตอไปนี้
1. เพื่อใหแบรนดเปนที่จดจํา มีจุดยืนที่ชัดเจนในรูปแบบเดียวกัน แกลูกคาเกา ลูกคา
ใหม ลูกคาคาดหวัง และผูบริโ ภคทั่วไป เพราะจากผลการศึกษาลูกคาสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอ
แบรนดเหมือนกันทุกคน แตลูกคาแตละคนจะจดจําแบรนดจากสิ่งที่ลูกคาพบเจอดวยตนเอง ไมใชจาก
สิ่งที่แบรนดนําเสนอ ลูกคาจึงจดจําแบรนดแตกตางกัน ออกไป หากมี ลูกคาการจดจําไปในทิศทาง
เดียวกันแลว ผูศึกษาคาดวาจะทําใหแบรนดเปนที่นาสนใจ สามารถสรางการรับรู และเขาสูตลาดได
กวางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหแบรนดเปนที่รูจักมากยิ่ง ขึ้น เพราะจากผลการศึกษาพบวาลูกคามีความ
ตองการใหวานรบางกอกเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น วานรบางกอกยังไมเปนที่รูจักในตลาดมากนัก เพราะ
แบรนดยังไมเคยสรางกลยุทธทางการตลาดใดๆ ออกไปใหลูกคาคาดหวังหรือ ผูบ ริโภคเห็น อีกทั้ง
ลูกคาสวนมากใหการสนับสนุนแบรนด และตองการใหแบรนดเปนที่รูจักในตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่รูสึกภูมิใจที่สวมใส แบรนดที่แตกตางจากแบรนดทั่วไปอีกดวย
3. เพื่อขยายฐานลูกคาใหม เนื่องจากวานรบางกอกยังไมเปนที่รูจักในตลาดมากนัก จึง
ทําใหแบรนดไมอยูในตัวเลือกของลูกคาคาดหวัง และจากการสรางการรับรูแบรนดที่เพิ่มมากขึ้น จะ
ทําใหลูกคาคาดหวัง หรือผูบ ริโ ภคทั่วไป มีโ อกาสในรับ รู และเห็นแบรนดเพิ่ม มากขึ้น ผูศึก ษาจึง
ตองการสรางกลยุทธที่ทําใหลูกคาคาดหวังหรือผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดงายมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อใหลูกคาเกามีปฏิสัมพันธที่ดี ตอ แบรนดเพิ่ม มากขึ้น เพราะจากผลการศึกษา
พบวาลูกคาพึงพอใจในการเอาใจใสของแบรนดเ ปนอยางมาก ตั้งแตการบริการครั้งแรกจนกระทั่ง
ไดรับสินคา ผูศึกษาจึงอยากเพิ่มเติมกลยุทธที่ทําใหลูกคาเการูสึกดี และผูกพันธกับแบรนด และสราง
โอกาสในการซื้อซ้ําของลูกคาเกาเพิ่มมากขึ้น และสามารถรักษาลูกคาลูกคาไปไดในคราวเดียวกัน
เนื่องจากปญหาปจจุบันของวานรบางกอก คือมีปญหาในเรื่องของการที่ยังไมเปนที่รูจัก
มากนัก และยังมีฐานลูกคาแคบางกลุม ที่เขาใจจุดมุงหมายของเจาของวานรบางกอก แตโดยภาพรวม

45
แลวกลุมลูกคาสวนมาก ลูกคาคาดหวังหรือผูบริโภคทั่วๆไป อาจจะยังไมทราบจุดมุงหมายที่แทจริง
ของวานรบางกอก โดยสวนหนึง่ เปนเพราะแบรนดยังไมมีการทําการสื่อสารออกมาใหชัดเจน ถึงจุดยืน
และจุดมุงหมายที่แทจริงของแบรนด
ทิศทางของกลยุทธลูกคาสัมพันธที่ผูศึกษาจะวางใหกับรานนั้น จึงมุงเนนไปที่การทําให
วานรบางกอกเปนที่จดจําไปในทิศทางเดียวกันทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม โดยผานกลยุทธที่สรางการ
รับรูของลูกคาไปในทิศทางเดียวกัน และเปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่ง ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อ
สินคาของลูกคาคาดหวัง และสรางฐานลูกคาใหมใหกับวานรบางกอก และใหลูกคาเกามีปฎิสัมพันธที่
ดีกับแบรนดมากยิ่งขึ้นโดยผานการทํากิจกรรมที่มีสวนรวมกับแบรนด และสามารถกระตุนการซื้อซ้ํา
ของลูกคาเกาผานกลยุทธตางๆไดอีกดวย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

โดยกอนที่จ ะกําหนดรายละเอียดแผนกลยุท ธลูกคาสัม พันธ ผูศึก ษาตองการกําหนด
แกนความคิด (Big Idea) ซึ่งจะนําไปเปนหลักในการคิดกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก
และเพื่อใหกลยุทธทุกอยางมีความตอเนื่อง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผานการวิเคราะหขอเท็จจริงของ
ผลิตภัณฑ (Product Truth) และขอเท็จจริงของผูบริโภค (Consumer Truth) ของวานรบางกอก
ตามภาพที่ 5 – 1 ที่แสดงดานลางนี้ โดยผูศึกษาไดกําหนดขึ้นจากผลการศึกษาทั้งหมดทั้งจากการ
สัมภาษณวานรบางกอก และการสัมภาษณลูกคาทั้งหมด 17 ทาน

ภาพที่ 4 – 4 แสดงกระบวนการคิด แกนความคิด (Big Idea) ของวานรบางกอก
จากการวิเคราะหขอเท็จจริงของผลิตภัณฑ (Product Truth) และขอเท็จ จริง ของ
ผูบริโภค (Consumer Truth) ของวานรบางกอกดังที่เห็นในภาพที่ 5 - 1 ผูศึกษาวิเคราะหไดวาตัว
แบรนดเองนั้นกลาที่จะนําเสนอแนวคิดที่แตกตาง ไมซ้ําใคร และมีความเปนกบฎดวยความที่ตองการ
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฝงอยูในระบบความคิดของคนไทยมายาวนาน และตัวผูบริโภคที่แบรนดคาดหวัง
นั้น ก็กลาที่จะหยิบความแตกตางที่วานรบางกอกไดนําเสนอมานั้นมาใสลงบนตัวของพวกเขา ทําใหผู
ศึกษาเห็นวาในตัวของทั้งแบรนดและผูบริโภคตางก็มีความเปนกบฎอยูในตัว ดังนั้นแกนความคิด (Big
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Idea) ของแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธในกรณีศึกษาครั้งนี้จึงออกมาเปน “ปฏิวัติความเปนไทย” ซึ่งจะ
เปนแกนหลักในการคิดและวางแผนกลยุทธตอไป
แตการที่จะนําเสนอ หรือสื่อสารออกไปเพื่อใหลูกคา ลูกคาคาดหวัง หรือผูบริโภคทั่วไป
รับรูและเขาใจไดงายนั้น ผูศึกษาจะนําเสนอผานแนวคิดการสื่อสาร (Communacation Idea) ซึ่ง
จะเปนคําหนึ่งคําที่ใชคลอบคลุมกลยุทธทั้งหมดใหลูกคาเขาใจไดงายมากยิ่งขึ้น โดยแนวคิดการสื่อสาร
(Communacation Idea) ของแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธในกรณีศึกษาครั้งนี้คือ “กลาที่จะเปนไทย”
ซึ่งมาจากการที่ผูศึกษาไดมองยอนกลับไป และวิเคราะหวาตัวแบรนดเองนั้นก็กลาที่จะนําเสนอความ
เปนไทย และผูบริโภคหรือลูกคาก็ก ลาที่จ ะหยิบความเปนไทยนั้นมาสวมใสบ นตัวของพวกเขา ซึ่ง
แนวคิดการสื่อสาร (Communacation Idea) นี้จะเปนคําที่สามารถเขาใจไดงายวาแบรนดตองการ
จะสื่ อ สารอะไรถึ ง ลู ก ค า มากที่ สุ ด และผู ศึ ก ษาต อ งการแนะนํ า ให ใ ช แ นวคิ ด การสื่ อ สาร
(Communacation Idea) นี้ติดเปน Tag Line ตอทายชื่อวานรบางกอก เพื่อที่จะใหลูกคาเขาใจ
ตรงกัน และเห็นถึงสิ่งที่แบรนดตองการจะสื่อสารออกไป
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ผูศึกษาจะใชแนวความคิด (Idea) ดังกลาวเปนตัวกําหนดแนวทาง รวมกับขอมูลที่ได
ศึกษาและวิเคราะหมาขางตน และผูศึกษาจะขอนํา Critical Moment of Truth มาเปนตัวชวยใน
การกําหนดการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหกับวานรบางกอก โดย Critical Moment of Truth
ดังกลาวนีน้ ํามาจากแนวคิดของ คุณสุปรียา กณิกนันต (2556) จากบริษัทดรีมเบส อินเตอรแอ็คทีฟ
จํากัด (Dreambase Interactive Co., Ltd.) ผูศึกษาจึงไดขออนุญาตนํา Critical Moment of
Truth ดังกลาวนี้มาใชประกอบการศึกษา

ภาพที่ 4 – 5 แสดง Critical Moment of Truth และแนวคิดการสื่อสาร (Communication Idea)
Critical Moment of Truth จะเปนตัวกําหนดวาแตละแผนกลยุท ธนั้นอยูในชวง
พฤติกรรมใดของลูกคาตามภาพที่ 5 – 2 ที่แสดงดานลางนี้ โดยเริ่มจาก
1) เรียนรู (Learn) หรือการรับ รูถึงแบรนดของลูกคา ในสวนนี้ลูก คาจะไดเรียนรูวา
แบรนดมีความเปนมาอยางไร มีสิ่งที่นาสนใจอะไรบาง รวมไปถึงมีภาพลักษณอยางไรอีกดวย
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2) เขาถึงหนาราน (Shop) ในสวนนี้ลูกคาจะเขามาที่หนาราน และไดสัมผัสผลิตภัณฑ
จริง ทอลองใสสินคาเพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อ จนกระทั่งซื้อสินคา
3) ซื้อสินคา (Buy) และเมื่อเปนลูกคาแลวก็จะแบงลูกคาออกเปน
4) ลูกคาระยะแรก (Early ownership) ซึ่งจะเกิดการซื้อสินคาครั้งแรกลูกคาจะยังรูสึก
สดใหมกับแบรนด
5) ลูกคาระยะกลาง (Middle ownership) ลูกคาที่อยูกับแบรนดมาระยะเวลาหนึ่ง
แบรนดควรเริ่มมีการติดตอกับลูกคากลุมนี้
6) ลูก คาระยะทาย (Late ownership) ลูก คาที่อยูกับ แบรนดม าระยะเวลานาน
แบรนดควรเริ่มมีการกระตุนลูกคากลุมนี้เพื่อใหเกิดการซื้อซ้ํา และ
7) การพิจารณาซื้อซ้ํา (Repurchase consideration) ซึ่งแบรนดควรมีกลยุทธใหมๆ
มากระตุนพฤติกรรมใหลูกคาเกิดการพิจารณาที่จะซื้อสินคาซ้ํามากขึ้น
Critical Moment of Truth จะแสดงถึงจุดที่แบรนดสามารถสรางความประทับใจ
ใหแกลูกคาไดโดยแบงพฤติกรรมของลูกคาออกเปนแตละชวงเพื่องายแกการวางแผนกลยุทธลูกคา
สัมพันธ ผูศึกษาจึงไดนํา Critical Moment of Truth มาประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธครั้งนี้
โดยมีแนวคิดการสื่อสาร (Communacation Idea) ที่ผูศึกษาไดกําหนดไวเปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะ
ปรากฎในบทถัดไปในสวนของการกําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
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บทที่ 5
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กําหนดแผนกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ

การศึก ษาเรื่อง“การวางกลยุทธลูกคาสัม พันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก”ผูศึก ษาได
ทําการศึกษาขอมูล 3 สวน คือ 1) ขอมูลภาพรวมของวานรบางกอก 2) ขอมูลความตองการและ
ขอเสนอแนะของลูกคา 3) ขอมูลธุรกิจของคูแขง และลูกคาของธุรกิจคูแขง ครบถวนตามวัตถุประสงค
ขางตนแลว และไดนําขอมูล ดัง กลาวมาวิเ คราะหประกอบกันเพื่อสรางกลยุท ธบริห ารงานลูก คา
สัมพันธใหกับวานรบางกอก จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดนําเสนอไปในบทที่ผานมา นอกจากนี้
ผูศึกษาไดเล็งเห็นขอสังเกต และประเด็นปญหาที่นาสนใจของวานรบางกอกดังตอไปนี้
1. ลูกคามีความรูสึกที่ดีตอแบรนด เห็นดวย และสนับสนุน มีทัศนคติที่ตรงกัน และ
ตองการซื้อสินคาตอแนนอนในอนาคต
2. แบรนดยังมีขอจํากัดในเรื่องของกําลังการผลิต
3. แบรนดยังมีปญหาในการทําการสื่อสารการตลาด มีการสื่อสารที่นอยมาก
4. แบรนดยังไมมีความชัดเจนในการนําเสนอตัวตน
จากผลการศึ ก ษาจะเห็ นไดชั ด เจนว าวานรบางกอกไมไ ดมี ป ญ หาในเรื่ องของการ
ใหบริการแกลูกคาเลย แตดวยความที่กําลังผลิตของแบรนดนั้นมีจํากัด และไมสามารถที่จะขยายใน
สวนของกําลังการผลิตไดงาย เพราะเปนงานฝมือ (Hand made) ที่ผลิตดวยมือและตองใชระยะเวลา
ในการผลิตคอนขางนาน ซึ่งหากตองการขยายกําลังการผลิตออกไปอาจจะทําใหแบรนดเสียจุดยืนได
ผูศึกษาจึงคิดวาธุรกิจนี้ควรจะไปสูจุดที่ขยายกําไรของสินคาตอตัว (Margin) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สินคา และสรางกําไรใหแกธุรกิจ ซึ่งกําไรของสินคาตอตัว (Margin) จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อลูกคามีการ
จดจํา มีความรูสึก รับรูเรื่องราวอะไรบางอยางเกี่ยวกับแบรนดโดยมีที่มา มีเรื่องราว (Story) ที่ทําให
ลูกคาอยากจดจําและเขาจะรูสึกวาแบรนดมีคุณคาและให มูลคา แกคุณคานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาที่ตองการใหแบรนดเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
จากประเด็นดังกลาวทําใหผูศึก ษาตองการที่จะกําหนดวัตถุประสงคในการวางแผน
กลยุทธลูกคาสัมพันธใหแกวานรบางกอกดังตอไปนี้
1. เพื่อใหแบรนดเปนที่จดจํา มีจุดยืนที่ชัดเจนในรูปแบบเดียวกัน แกลูกคาเกา ลูกคา
ใหม ลูกคาคาดหวัง และผูบริโ ภคทั่วไป เพราะจากผลการศึกษาลูกคาสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอ
แบรนดเหมือนกันทุกคน แตลูกคาแตละคนจะจดจําแบรนดจากสิ่งที่ลูกคาพบเจอดวยตนเอง ไมใชจาก
สิ่งที่แบรนดนําเสนอ ลูกคาจึงจดจําแบรนดแตกตางกัน ออกไป หากมี ลูกคาการจดจําไปในทิศทาง
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เดียวกันแลว ผูศึกษาคาดวาจะทําใหแบรนดเปนที่นาสนใจ สามารถสรางการรับรู และเขาสูตลาดได
กวางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหแบรนดเปนที่รูจักมากยิ่ง ขึ้น เพราะจากผลการศึกษาพบวาลูกคามีความ
ตองการใหวานรบางกอกเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น วานรบางกอกยังไมเปนที่รูจักในตลาดมากนัก เพราะ
แบรนดยังไมเคยสรางกลยุทธทางการตลาดใดๆ ออกไปใหลูกคาคาดหวังหรือ ผูบ ริโภคเห็น อีกทั้ง
ลูกคาสวนมากใหการสนับสนุนแบรนด และตองการใหแบรนดเปนที่รูจักในตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่รูสึกภูมิใจที่สวมใส แบรนดที่แตกตางจากแบรนดทั่วไปอีกดวย
3. เพื่อขยายฐานลูกคาใหม เนื่องจากวานรบางกอกยังไมเปนที่รูจักในตลาดมากนัก จึง
ทําใหแบรนดไมอยูในตัวเลือกของลูกคาคาดหวัง และจากการสรางการรับรูแบรนดที่เพิ่มมากขึ้น จะ
ทําใหลูกคาคาดหวัง หรือผูบ ริโ ภคทั่วไป มีโ อกาสในรับ รู และเห็นแบรนดเพิ่ม มากขึ้น ผูศึก ษาจึง
ตองการสรางกลยุทธที่ทําใหลูกคาคาดหวังหรือผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดงายมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อใหลูกคาเกามีปฏิสัมพันธที่ดี ตอ แบรนดเพิ่ม มากขึ้น เพราะจากผลการศึกษา
พบวาลูกคาพึงพอใจในการเอาใจใสของแบรนดเ ปนอยางมาก ตั้งแตการบริการครั้งแรกจนกระทั่ง
ไดรับสินคา ผูศึกษาจึงอยากเพิ่มเติมกลยุทธที่ทําใหลูกคาเการูสึกดี และผูกพันธกับแบรนด และสราง
โอกาสในการซื้อซ้ําของลูกคาเกาเพิ่มมากขึ้น และสามารถรักษาลูกคาลูกคาไปไดในคราวเดียวกัน
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โดยการกําหนดแผนกลยุทธการบริห ารงานลูกคาสัม พันธ จะประกอบไปดวย 4 สวน
ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

กําหนดแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก
งบประมาณในการสื่อสาร
ระยะเวลาในการวางแผนกลยุทธ
ระยะเวลาในการวางแผนการสื่อสารการตลาด
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1. กําหนดแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก
จากวัตถุประสงคดังกลาวจึงนํามาสูก ารวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธทั้งหมดดังตอไปนี้
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1.1 วานรกลา เลา พฤติก รรมชวงเรียนรู (Learn) ที่ลูก คาและลูกคาคาดหวังจะได
เรียนรูและรูจักแบรนดมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 – 1 แสดง Critical Moment of Truth
โดยการเพิ่มเติมที่มาและแรงบัลดาลใจในการสรางสรรคกางเกงยีนสแตละรุน ลงบนปาย
ติดผลิตภัณฑ (Label) พรอมทั้งบอกรายละเอียดผา (Material) ตางๆ ที่มีความเปนเอกลักษณของ
ไทย เชนบอกรายละเอียดผายีนสรุนที่ทอในประเทศไทย หรือรายละเอียดกระดุมที่ผลิตในประเทศ
ไทยบอกรายละเอียดการออกแบบ (Design) กางเกงยีนสแตล ะรุน พรอมรูป ภาพประกอบ เพิ่ม
คุณสมบัตขิ องกางเกงยีนสแตละรุนลงไปใหมี กิมมิค (Gimmick) เชน “วานรบางกอกเปนกางเกงยีนส
ที่มีคุณสมบัติขจัดความเมินเฉยตอประเทศไทยของคุณ” เมื่อลูกคาอานจะเกิดความสงสัย อยากรู
อยากติดตาม
และบอกเลาเรื่องราวที่มาของกางเกงยีนสแตละรุนผานหนารานวานรบางกอก โดยวาง
ในกลองไมบุผาเพื่อใหลูกคาเห็นและเกิดความสนใจในที่มาและเรื่องราวของกางเกงยีนสแตละรุน
นอกจากนี้ยัง บอกเลาเรื่องราวที่มาของกางเกงยีนสแตล ะรุนเหลานี้ล งบน Owned
Media อยาง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram) ของวานร
บางกอก เพื่อเพื่อเพิ่มการรับรู และการจดจําแบรนดใหแกลูกคาเกา หรือลูกคาคาดหวังเห็นไดโดยงาย
และตอเนื่องจากการวางที่หนาราน โดยเลาเรื่องราวผานการโพสตขอความลงบน เฟซบุค แฟนเพจ
(Facebook Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram) ไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 12 รุน
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ภาพที่ 5 – 2 แสดงปายติดผลิตภัณฑกางเกงยีนสของวานรบางกอก และกลองไมสําหรับวางที่หนา
รานวานรบางกอก

ภาพที่ 5 – 3 แสดงตัวอยางการโพสตรูป ภาพและขอความลงบน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook
Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram)
ชองทางการสื่อสาร จะใชก ารโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เปนจํานวนเงิน
10,000 บาท (สามารถสรางการรับรูได 100,000 คน) ลูกคาที่เปน แฟนเพจ (Fanpage) และลูกคา
คาดหวังจะเห็นโพสตแนะนํา (Suggested Post) บน เฟซบุค (Facebook) โดยใชคําโฆษณา (Copy)
วา“วานรบางกอกเปนกางเกงยีนสที่มีคุณสมบัติขจัดความเมินเฉยตอประเทศไทยของคุณ ” การ
ซื้อหนาโพสตโฆษณา (Page Post) ดังกลาวจะทําใหลูก คาคาดหวังรูสึกสนใจ และคลิกเขามาดูที่
เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของแบรนด
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ภาพที่ 5 – 4 แสดงตัวอยางการซื้อโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads)
1.2 วานรทา! ใหคุณกลาเปนไทย พฤติกรรมชวง เขาถึงหนาราน (Shop) ที่ลูกคาและ
ลูกคาคาดหวังจะไดเรียนรูและรูจักแบรนดผานหนาราน

ภาพที่ 5 – 5 แสดง Critical Moment of Truth
โดยการจัดกิจกรรมที่จะเชิญชวนลูกคา และลูกคาคาดหวัง ของวานรบางกอกนําเสื้อ
แบรนดตางประเทศแบรนดใดก็ได มาแลกกับเสื้อยืดวานรบางกอกไปเลยฟรีๆ 1 ตัว เสื้อยืดของวานร
บางกอกมีมูลคา 790 บาท ซึ่งลูกคาสามารถมาแลกเสื้อที่รานวานรบางกอก โดยเสื้อที่นํามาแลกจะถูก
นําไปเย็บตอกันใหเปนของประดับตกแตงในราน อาทิ เกาอี้ หรือลังใสของเปนตน โดยจํากัดจํานวนที่
100 ตัวเทานั้น กิจกรรมนี้จะชวยสรางกระแสและการจดจําไปในทิศทางเดียวกันใหแกลูกคา ลูกคา
คาดหวัง และผูบริโภคทั่วไปไดเปนอยางดี และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีและแสดงถึงความกลา
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เปลี่ ย นแปลงความคิ ด ของคนไทยที่ มั ก จะนิ ย มสิน ค า ต างประเทศ โดยการนํ าเสื้ อ ของแบรนด
ตางประเทศไปของประดับตกแตงแทนการสวมใส
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ภาพที่ 5 – 6 แสดงแบบจําลองรานวานรบางกอกและของตกแตงที่ทําจากเสื้อแบรนดตางประเทศ
เมื่อลูกคาเดินเขามาภายในรานก็จะรูสึกแปลกใหมและเกิดความสนใจในเรื่องราวและ
ที่มา สรางการบอกตอของลูกคาไดอีกดวย

ภาพที่ 5 – 7 แสดงภาพจําลองสายตาลูกคาเมื่อเดินเขามาในรานวานรบางกอก
ชองทางการสื่อสารจะใชการซื้อโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เปนจํานวนเงิน
10,000 บาท (สามารถสรางการรับรูได 100,000 คน) เปนการโปรโมทโพสตใหลูกคาที่เปน แฟนเพจ
(Fanpage) และลูกคาคาดหวังไดเห็นกิจกรรมดังกลาว นอกเหนือจากนี้ก็ยังใช Owned Media ใน
การโปรโมทกิ จ กรรมทั้ ง บน เฟซบุ ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) และ อิ น สตาแกรม
(Instagram) อีกดวย และหลังจากที่ลูกคาไดมาแลกเสื้อแลวทางรานก็จะถายรูปเอาไวเพื่อนํามาโพสต
ลง Owned Media ตอไป
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1.3 ปนยีนสไทย ใจตองกลา! พฤติกรรมลูกคาชวงระยะแรก ระยะกลาง และระยะ
ทาย (Early, Middle and Late Ownership)
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ภาพที่ 5 – 8 แสดง Critical Moment of Truth
ลูกคาและลูกคาคาดหวังจะไดรูจักแบรนดผานการนําเสนอบันทึก (Diary) บนเฟซบุค
แฟนเพจ (Facebook Fanpage) เลาเรื่องราวกางเกงยีนสผลงานชิ้นเอก (Masterpiece) ของวานร
บางกอกที่ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษปละ 1 ตัวเทานั้น เพื่อใหลูกคาเกาไดติดตาม และสรางการเรียนรูสินคา
และขั้นตอนการทํางานของวานรบางกอกใหแก ลูก คาคาดหวัง อีก ดวย โดยจะใชผายีนส ที่ท อใน
ประเทศไทยในการผลิต เพื่อตอกย้ําความตองการของแบรนด และจะบันทึกขั้นตอนการทํางานทุก
อยางตั้งแตวันแรกที่ทําจนกระทั่งวันสุดทาย โดยการโพสตรูปภาพพรอมขอความลงบน เฟซบุค แฟน
เพจ (Facebook Fanpage) วันละ 1 โพสตโดยอาจจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เปนการไปคัดเลือกผายีนสสุด
พิเศษมาทํากางเกงยีนสและเลาวาผายีนสมีที่มาจากที่ไหน วันที่ 6 เปนการปมหัวกระดุม เปนตน และ
สุดทายหลังจากจบกิจกรรมกางเกงยีนสดังกลาวจะถูกนําไปเปนของรางวัลพิเศษสุดๆ สําหรับลูกคาใน
กิจกรรมตอไป
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ภาพที่ 5 – 9 แสดงภาพตัวอยาง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ในการโปรโมทกางเกง
ยีนสรุนพิเศษ
ชองทางการสื่อสารจะใชการซื้อโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เปนจํานวนเงิน
10,000 บาท (สามารถสรางการรับรูได 100,000 คน) เปนการโปรโมทโพสตใหลูกคาที่เปน แฟนเพจ
(Fan Page) และลูกคาคาดหวังไดเห็นกิจกรรมดังกลาว นอกเหนือจากนี้ก็ยังใช Owned Media อื่นๆ
อยาง อินสตาแกรม (Instagram) ในการโปรโมทกิจกรรมอีกดวย
1.4 มิตรรักกลาโชว พฤติกรรมลูกคาชวง ระยะแรก ระยะกลาง และระยะทาย (Early,
Middle and Late Ownership)

ภาพที่ 5 – 10 แสดง Critical Moment of Truth
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ลูกคาและจะไดรวมสนุกกับกิจกรรมประกวดภาพถาย (Photo Contest) ประกวด
รูป ภาพของลูก ค าวานรบางกอก โดยใหลูก คา แชรรูป ภาพของตนเองที่ส วมใส ก างเกงยีนสวานร
บางกอกที่ลูกคาภูมิใจ จนกลาที่จะโชว เพื่อลุนรับรางวัลสุดพิเศษเปน กางเกงยีนสรุนพิเศษที่ผลิตปละ
1 ครั้ง จากวานรบางกอก ซึ่งก็คือกางเกงยีนสจากกิจกรรมในขางตนนั้นเอง กิจกรรมดังกลาวจะชวย
ใหสรางเสริมสัมพันธระหวางลูกคากับแบรนด และยังสรางการรับรูปใหแกลูกคาคาดหวังอีกดวย
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ภาพที่ 5 – 11 แสดงตัวอยางการรวมสนุกในกิจกรรมมิตรรักกลาโชวของลูกคา
ชองทางการสื่อสารจะใชการซื้อโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เปนจํานวนเงิน
10,000 บาท (สามารถสรางการรับรูได 100,000 คน) เปนการโปรโมทใหลูกคาที่เปน แฟนเพจ (Fan
Page) และลูกคาคาดหวังไดเห็นกิจกรรมดังกลาวและโปรโมทบน Owned Media ทั้งเฟซบุค แฟน
เพจ (Facebook Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram)
1.5 วานรชวนคุณ มาสงตอความกลา! พฤติกรรมชวง Middle, Late Ownership
และ Repurchase Consideration

ภาพที่ 5 – 12 แสดง Critical Moment of Truth
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ลูกคาและจะไดรวมสนุกกับ กิจกรรมเปดตัวแอพพลิเคชั่น (Application) สั่งตัดกางเกง
ยีนสออนไลนบน เฟซบุค (Facebook) ซึ่งจะเปดตัวในวันวาเลนไทนเปนกิจกรรมที่วานรบางกอกเชิญ
ชวนทั้งลูกคา และลูกคาคาดหวัง มาออกแบบกางเกงยีนสตัวเดียวในโลก ใหคนที่คุณรัก พรอมสลักชื่อ
ลงปายหนังดานในกางเกงยีนส โดยลูกคาสามารถเลือกขนาด สีของกระดุม หมุดปก และสีของปาย
หนัง ดานหลัง กางเกงยีนส พรอมระบุ ตัวอัก ษรที่จ ะสลัก ลงบนปายหนัง และชําระคา สินคาผา น
แอพพลิเคชั่น (Application) ไดในทันที กิจกรรมนี้จะเปนกิจกรรมสําหรับลูกคาเกาที่มีความไวใจใน
ผลิตภัณฑของวานรบางกอกไดสงตอความกลาที่จะสนับสนุนแบรนดสินคาของไทยใหคนอื่นๆ ตอไป
และยังสามารถสรางลูกคากลุมใหมไดเนื่องจากกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมที่ผานมาจะเปนสิ่งที่ทําใหลกู คา
คาดหวังเกิดการจดจํา และเรียนรูแบรนดมาไดเปนระยะหนึ่งแลว ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงมีโอกาสทําให
ลูกคาคาดหวังเกิดการซื้อสินคาเปนครั้งแรกไดอีกดวย โดยแอพพลิเคชั่น (Application) นี้จะสามารถ
ใชเปนชองทางในการสั่งซื้อสินคาตอไปไดอีกดวย
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ภาพที่ 5 - 13 แสดงภาพตัวอยา งแอพพลิเ คชั่น (Application) สั่ง ตัดกางเกงยีนสบ นเฟซบุ ค
(Facebook)
ชองทางการสื่อสารจะใชการซื้อโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ads) เปนจํานวนเงิน
10,000 บาท (สามารถสรางการรับรูได 100,000 คน) เปนการโปรโมทใหลูกคาที่เปน แฟนเพจ (Fan
Page) และลูกคาคาดหวังไดเห็นกิจกรรมดังกลาว นอกเหนือจากนี้ก็ยังใช Owned Media ทั้ง เฟซบุค
แฟนเพจ (Facebook Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram) ในการโปรโมทกิจกรรมอีกดวย
2. งบประมาณในการสื่อสาร
งบประมาณในการสื่ อ สารของแผนกลยุ ท ธ ลู ก ค า สั ม พั น ธ ทั้ ง 5 แผนกลยุ ท ธ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. วานรกลาเลา
- โปรโมทโพสตบนเฟซบุค (Facebook)
10,000 บาท
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2. วานรทา! ใหคุณกลาเปนไทย
- เสื้อยืด 100 ตัว (มูลคา 790บาท)
79,000 บาท
- โปรโมทโพสตบนเฟซบุค (Facebook)
10,000 บาท
3. ปนยีนสไทย ใจตองกลา!
- กางเกงยีนสสั่งตัดพิเศษ 1 ตัว
7,500 บาท
- โปรโมทโพสตบนเฟซบุค (Facebook)
10,000 บาท
4. มิตรรักกลาโชว
- โปรโมทโพสตบนเฟซบุค (Facebook)
10,000 บาท
5. วานรชวนคุณ มาสงตอความกลา!
- แอพพิลเคชั่น (Application) บนเฟซบุค (Facebook)
50,000 บาท
- โปรโมทโพสตบนเฟซบุค (Facebook)
10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 186, 500 บาท ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่ไมสูงมากนักสําหรับการสราง
แผนกลยุทธลูกคาสัมพันธใหแกวานรบางกอก โดยงบประมาณดังกลาวนี้ยังไมรวมคาใชจายในเรื่อง
ของการผลิต (Production)
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3. ระยะเวลาในการวางแผนกลยุทธ
โดยผูศึกษากําหนดแผนระยะเวลาที่ใชในการวางแผลกลยุทธลูกคาสัมพันธเปนเวลา 1 ป
2 เดือน โดยมีรายละเดียดังตารางที่ 5 – 1 ที่แสดงใหเห็นดานลางนี้
ตารางที่ 5 -1 แสดงการวางแผนระยะเวลาในการวางแผนกลยุทธลูกคาสัมพันธในป 2557 -2558
2557
แผนกลยุทธ
วานรกล้ าเล่า
ปั นยีนส์ไทย
ใจต้ องกล้ า
มิตรรักกล้ าโชว์
วานรท้ า ให้ คุณ
กล้ าเป็ นไทย
วานรชวนคุณ
มาส่งต่อความ
กล้ า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2558
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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ในสวนของแผนกลยุทธวานรกลาเลา ผูศึกษาวางเปนระยะเวลา 1 ป โดยใน 1 เดือนจะ
โพสต เรื่องราวของกางเกงยีนสแตละรุนไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 12 รุน แผนกลยุทธปนยีนสไทยใจตอง
กลา และมิตรรักกลาโชว ผูศึกษาวาใหอยูใ นชวงกลางป และสามารถสลับไปมากับ แผนกลยุทธวานร
ทา ใหคุณกลาเปนไทย ซึ่งเปนแผนกลยุทธสําหรับชวงเปดรานซึ่งผูศึกษาไมสามารพทราบไดวาวานร
บางกอกจะเปดรานในเดือนใด และแผนกลยุทธวานรชวนคุณมาสงตอความกลา จะอยูในชวงวันวา
เลนไทนของป2558 ซึ่งจะลูกคาจะผานแผนกลยุทธทั้งหมดที่สรางการจดจําของลูกคาแลว จึงทําให
ลูกคาเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินคาไดงายมากยิ่งขึ้น
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4. ระยะเวลาในการวางแผนการสื่อสารการตลาด

ผูศึกษากําหนดระยะเวลาในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อใหเห็นเปนแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อใหงายตอการเขาใจ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 – 2 ในหนาถัดไปนี้
ในการวางแผนการสื่อสารการตลาด ผูศึก ษาตองการใหเ กิดความตอเนื่องในแตล ะ
กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมจะมีการโปรโมทโพสตลงบน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook fanpage) โดย
การซื้อโฆษณาบนเฟซบุค ตารางในหนาถัดไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานอยางคราวๆเพื่อให
เขาใจไดโดยงายวาในแตละเดือน ทางแบรนดจะตองมีการสื่อสารอะไรออกไปถึงลูกคาบาง โดยเริ่ม
จากกิจกรรมแรก วานรกลาเลา ผูศึกษาตองการใหมีการโฆษณาโปรโมทบนเฟซบุค (Facebook Ads)
และใชสื่อ Ownde media เพื่อ แชรเ รื่องราวของกางเกงยีนสแตล ะรุนบน เฟซบุค แฟนเพจ
(Facebook fanpage) และอินสตาแกรม (Instagram) ไปตลอดทั้งป และในกิจกรรมอื่นๆที่ลูกคามี
การรวมสนุกกับทางวานรบางกอก แบรนดก็ควรมีการประมวลผลรูปภาพกิจกรรมตางๆ เพื่อสราง
ความรูสึกเปนกันเองกับลูกคาอีกดวย เชนกิจกรรมมิตรรักกลาโชว ที่เชิญชวนใหลูกคามาแชรรูปภาพ
กางเกงยีนส เมื่อแบรนดไดลูกคาที่จะไดรับรางวัลแลวก็ควรมีการประมวลผลรูปภาพการรับรางวัล
เพื่อใหลูกคาทานอื่นๆไดเห็น และในกิจกรรม วานรทาใหคุณกลาเปนไทย กิจกรรมนี้แบรนดสามารถ
นํารูปภาพที่ถายขณะที่ลูกคามาแลกเสื้อที่รานมาโพสต และแชรบ นเฟซบุคแฟนเพจ (Facebook
facpage) ไดอีกดวย เพราะจะเปนการโปรโมทกิจกรรมไปอีกทางหนึ่ง โดยแชรรูปภาพของผูเขารวม
กิจกรรมแลกเสื้อในทุกๆวันทําใหลูกคา และผูบริโภคทานอื่นเกิดความสนใจ และในกิจกรรมสุดทาย
วานรชวนคุณมาสงตอความกลา เมื่อลูกคาสั่งซื้อสินคาแลวทาง แบรนดก็ยังสามารถเชิญชวนลูกคามา
โพสตหรือแชรรูปภาพที่ลูกคาไดรับสินคาไดอีกดวย โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอยูในตารางที่ 5 – 2
ในหนาถัดไปนี้
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ตารางที่ 5 - 2 แสดงการวางแผนระยะเวลาในการสื่อสารการตลาด

2557

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

2558
พ.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

วานรกลาเลา

โฆษณาโปรโมทบนเฟซบุค
Own media: แชร์ เรืองราวของกางเกงยีนส์แต่ละรุ่นบน เฟซบุ๊ค แฟนเพจ และอินสตาแกรม

ปนยีนสไทย
ใจตองกลา มิตรรัก

วานรทา ใหคุณ
กลาเปนไทย

โพสตไดอารี่ลง
โฆษณา
กลาโชว
บนเฟซบุค
โปรโมท
แฟนเพจทุกวัน โฆษณา
บนเฟซบุค
โปรโมท
Own media:
บนเฟซบุค
โฆษณา
โพสต
Own
media:
โปรโมท
บนเฟซบุค
โพสต
บ
นเฟซบุ
ค

บนเฟซบุค
แฟนเพจ และ
แฟนเพจ และ
อินสตาแกรม
Own media: อินสตาแกรม Own media:
ลูกคามา
โพสตบนเฟซบุค
ประมวล
แฟนเพจ และ ลูกคาแชร
รูปภาพ แลกเสื้อ
รู
ป
ภาพ
อินสตาแกรม
โพสบนเฟซบุค ที่ราน
เพื่อรวมสนุก

ลูกคามา
แลกเสื้อ
ที่ราน

วานรชวนคุณมา
สงตอความกลา
เปดตัว
ออนไลนแอพฯ
บนเฟซบุค Own media:
โพสตบนเฟซบุค
โฆษณา
แฟนเพจ และ
โปรโมท
อินสตาแกรม
บนเฟซบุค
Own media:

Own media: Own media:

ประมวล
ประมวล
รูปภาพโพส รูปภาพโพสต
บนเฟซบุค บนเฟซบุค

โพสตบนเฟซบุค ชวนลูกคา
แฟนเพจ และ แชรรูปภาพ
อินสตาแกรม บน เฟซบุค
แฟนเพจ
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บทที่ 6
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ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาวานรบางกอก” ผูศึกษาได
นาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ แนวทางในการรักษาลูกคาปจจุบันใหอยูกับเราตลอดไป
และการบริหารลูกโซของการตลาดสรางสัมพันธ มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งผูศึกษาพบวายัง
มีบางประเด็นที่ยังเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการดําเนินงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธของวานร
บางกอก ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธ เพื่อนําไปเสริม
กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ เนื่องจากวานรบางกอกมีการจัดเก็บขอมูล
ของลูก คาดวยการจดบันทึกลงสมุด หรือแฟม งานเปนหลัก ผูศึก ษาจึงอยากแนะนําใหทางแบรนด
จัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางเปนระบบใหมากยิ่งขึ้น โดยการใชคอมพิวเตอรเขามาเปนตัวชวยในการ
จัดเจ็บขอมูล ในชวงแรกทางรานสามารถเริ่มตนจากการเก็บขอมูลลง Microsoft Excel หลังจากนั้น
จึงอัพโหลดเขาระบบ Software CRM อาทิ Vtiger การจัดเก็บขอมูลรูปแบบนี้จะชวยใหงายตอการ
คนหาขอมูล และ Program Software CRM จะชวยใหทางรานสามารถทราบไดในทันทีวาลูกคาแต
ละทานมียอดคาใชจายเทาใดบางโดยแสดงผลเปนกราฟ ซึ่งจะงายตอการเรียกดูขอมูลเปนอยางมาก
ตามภาพที่ 6 – 1 ที่แสดงดานลางนี้

ภาพที่ 6 – 1 แสดงภาพ Program Software CRM Vtiger
ที่มา : Vtiger. เขาถึงเมื่อ มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก https://www.vtiger.com
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2. บัตรสมาชิกมิตรรักวานร เนื่องจากวานรบางกอกมีก ารจัดระบบสมาชิกอยูแลว
เพียงแตยังไมมีรูปแบบการเปนสมาชิคที่เห็นภาพไดชัดเจน ผูศึกษาจึงขอเสนอใหจัดทําบัตรสมาชิก
มิตรรักวานรขึ้นมา เพื่อใหลูกคาวานรบางกอกไดเห็นภาพการเปนสมาชิคอยางเปนรูปธรรม โดยมี
เงื่อนไขการเปนสมาชิกดังนี้
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1) เมื่อลูกคาซื้อสินคาประเภทกางเกงยีนสเปนจํานวนรวม 5-6 ตัวขึ้นไป
2) เมื่อลูกคาซื้อสินคาเปนจํานวนเงินสะสม 15, 000 บาทขึ้นไป

และเพิ่มเติมสิทธิพิเศษตางๆ ใหแกสมาชิกดวยเชนกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) รับสวนลด 10% ในการซื้อสินคา
2) รับสวนลด 15% ในเดือนเกิด
3) รับสิทธิ์ในการการสั่งจองกางเกงยีนสกอนลูกคาทานอื่น

และผูศึกษาแนะนําใหสงการดอวยพรวันเกิดในวันเกิดของลูกคาสมาชิก จะทําใหลูกคา
รูสึกเปนคนพิเศษและมีคาตอแบรนด และการสงของขวัญวันปใหมที่ทางวานรบางกอกทําอยูทุกปนั้น
ก็เปนสิ่งที่ควรจะทําตอไปทุกป เพื่อใหลูกคาประทับใจในการใสใจของแบรนด โดยผูศึกษาไดออกแบบ
บัตรสมาชิกมิตรรักวานรใหแกวานรบางกอกตามภาพที่ 6 – 2 ที่แสดงดานลางนี้

ภาพที่ 6 -2 แสดงภาพตัวอยางบัตรสมาชิกมิตรรักวาร
3. กิจกรรมสําหรับลูกคาผูถือบัตรสมาชิก นอกจากจะมีระบบบัตรสมาชิกแลว ผูศึกษา
เล็งเห็นวาวานรบางกอกซึ่งกําลังเปดรานเปนของตัวเองในเร็วๆ นี้ ควรจัดกิจกรรมสุดพิเศษสําหรับ
ลูกคาผูถือบัตรสมาชิกเพื่อใหลูกคารูสึกประทับใจ ที่ไดรับสิทธิพิเศษจากทางราน และเกิดการบอกตอ
ไดงายมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สงการดเชิญใหลูกคาผูถือบัตรสมาชิกมิตรรักวานร มาเลือกซื้อสินคาในรานกอนใคร ใน
วันกอนเปดรานจริง 1 วัน การสงการดเชิญจะทําใหลูกคาสมาชิกจะรูสึกถึงความเปนทางการ และ
ความพิเศษ ลูกคาผูถือบัตรสมาชิกมิตรรักวานรทุกทานจะไดรับสวนลดพิเศษถึง 20% ในการเลือกซื้อ
สินคาภายในวันงาน โดยลูกคาสามารถพาเพื่อนมาได 1 คน นอกจากนี้ภายในงานจะมีการเปดตัว
กางเกงยีนสรุนใหมลาสุดรุน “มามืด” ซึ่งเปนรุน Thailand Made ผายีนสผลิตในไทย (หรือรุนใหม
ลาสุดในขณะนั้น) พรอมคุณกอลฟ ฟลักกลิ้งฮีโร และดีเจโดว ที่สําคัญในงานนี้ลูกคาสมาชิกยังสามารถ
สั่งจองกางเกงยีนสรุนใหมลาสุดนี้กอนใคร
การสงการดเชิญตามภาพที่ 6 – 3 ดานลางนีจ้ ะทําใหลูกคาสมาชิกจะรูสึกถึงความเปน
ทางการ และความพิเศษอีกดวย
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ภาพที่ 6 – 3 แสดงภาพตัวอยางการดเชิญลูกคาสมาชิก
และนอกจากนี้ยังแนะนําใหมีการจัดปารตี้เล็กๆ ใหแกผูรวมงาน โดยมีอาหารและขนม
ไทยเสริฟใหแกลูกคา และแขกผูมีเกียรติทุกทานอีกดวย ซึ่งหลังจากจบงานทางรานสามารถนํารูปภาพ
ภายในวันงานไปโปรโมทลงใน Owned Media อยาง เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) หรือ
อินสตาแกรม (Instagram) เพื่อใหลูกคาทานอื่นเห็น และเกิดความรูสึกพิเศษแกลูกคาสมาชิกอีกดวย
4. มีรูปแบบของแบบฟอรมการวัดตัวที่ชัดเจน สําหรับจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
เนื่องจากวานรบางกอกมีการเก็บขอมูลของลูกคาที่สั่งตัดกางเกงยีนสอยางละเอียด โดยปจจุบันยังใช
การจดบันทึกลงสมุดจด ผูศึกษาจึงอยากแนะนําใหมีแบบฟอรมในการวัดตัวลูกคาที่ชัดเจนเพื่องายตอ
การเก็บรวมรวมอยางเปนระบบ เพราะขอมูลในแบบฟอรมที่ถูดจัดเก็บจะมีคาเปนอยางมากในอนาคต
ตามภาพที่ 6 – 4 ที่แสดงในหนาถัดไป
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ภาพที่ 6 – 4 แสดงภาพตัวอยางแบบฟอรมการวัดตัวซึ่งมีขอมูลรายละเอียดของลูกคา
5. เพิ่มเติมเนื้อหาบน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) โดยการนําเสนอ/
แชร ความเปนไทยในมุม อื่นๆ ที่นาสนใจเชน วันสําคัญ ของไทย อาทิ วันภาษาไทยแหง ชาติ วัน
กองทัพไทย วันปใหมไทยเปนตัน หรือนําเสนอสินคาของไทย ไมวาจะเปนสินคาโอทอปสวยงาม หรือ
นําเสนอความเปนไทยในมุมเทๆ เปนตน
นอกจากนี้ผูศึกษาแนะนําใหเพิ่มเมนู วิธีการสั่งซื้อ และ กิจกรรม ลงบน เฟซบุค แฟน
เพจ (Facebook Fanpage) เพราะยังเปนชองทางหลักที่ลูกคาจะสามารถเขาถึงแบรนดไดงายมาก
ที่สุดตามภาพที่ 6 – 5 ดานลางนี้

ภาพที่ 6 – 5 แสดงภาพตัวอยางเมนูบน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
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6. เพิ่มชองทางการนําเสนอสินคา ผาน อีเมล (e-mail) จากความตองการของลูกคา
บางรายที่ตองการใหแบรนดสงรูป ภาพสินคาใหมๆ ใหทาง ไลน (LINE) ผูศึก ษาเล็ง เห็นวา อีเ มล
(e-mail) เปนอีกชองทางหนึ่งที่ทางแบรนดสามารถนํามาเปนชองทางในการนําเสนอสินคาใหมๆ ได
โดยจากขั้นตอนการเก็บขอมูลลูก คา ทางรานสามารถสอบถามชองทางที่ลูกคาสะดวกจะรับขอมูล
ขาวสารจากทางรานได และสามารถสรางโอกาสในการเห็นสินคาใหมนอกเหนือจากบน เฟซบุค
(Facebook) ไดเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามภาพที่ 6 – 6 ดานลางนี้
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ภาพที่ 6 – 6 แสดงภาพตัวอยางการนําเสนอสินคาใหมใหแกลูกคาผานอีเมล (e-mail)
จากการนําเสนอขอเสนอแนะทางธุรกิจทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ผูศึกษาไดนําความ
ตองการและขอเสนอแนะของลูกคาที่ผูศึกษาไดทําการศึกษา มาปรับใชเปนขอเสนอแนะทางธุรกิจ
และแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยผานการวิเคราะหถึงความเปนไปได
ในการดําเนินงานเรียบรอยแลว สุดทายนี้ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอแนะทางธุรกิจดังกลาว
จะสามารถนําไปปฎิบัติใชไดจริงในการดําเนินธุรกิจของวานรบางกอก และสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาใหมากยิ่งขึ้นได
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