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เลิฟ@เฟิสต์ไซน์

	 ขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า	 (customer	 jour-

ney)	คือ	 กรอบหรือทฤษฎีในการเข้าใจลูกค้า	 เพื่อโน้มน้าว

พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธ	ี

เป็นการเล่าเรื่องราวของลูกค้าจากประสบการณ์ตั้งแต่การรับรู้

ถึงตัวตนของตราสินค้าไปจนถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ซ�้า	ซึ่งมีข้อดีคือ	

นอกจากจะเป็นการเข้าใจขั้นตอนการเดินทางของลูกค้าแล้ว	ยัง

เป็นส่วนส�าคัญของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือช่วยในการ

วางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่ง่าย	และสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงในแต่ละล�าดับการ

ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

เดินทางอีกด้วย		

	 ในอดีตเส ้นทางของลูกค ้าเป ็นไปในรูปแบบของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า	 (Consumer	 Decision	

Making	Process:	CDP)	ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของผู้บริโภคในแต่ละครั้ง	 จะประกอบด้วยกระบวนการ

กลั่นกรองความคิด	พฤติกรรม	จนกระทั่งผู้บริโภคเกิดการตัดสิน

ใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งนั้น	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอน	

แสดงดังรูปที่	1

ที่มา:	Chisnall	(1985)	

รูปที่ 1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงปัญหา (problem recognition)	เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภครู้สึกถึงบางอย่างที่ขาดหายไป	มี

ความต้องการที่จะต้องการหาสิ่งของนั้นมาเติมเต็ม	 ซึ่งผู้ผลิตต้องสามารถก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาไปสู่ความต้องการและ

การท�าการโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

 ขั้นตอนที่ 2 การหาข้อมูล (external search)	ขั้นตอนน้ีผู้บริโภคเริ่มค้นหาข้อมูลช่วยในการตัดสินใจซ้ือเป็นการน�า	

เสนอผ่านประสบการณ์ของผู้บริโภคเองและการค้นหาข้อมูลจากผู้บริโภคคนอื่นๆ	 เพื่อประเมินทางเลือกเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ	

Customer journey: 
การเดินทางของลูกค้าในยุค Social media ที่ต้องรู้เท่าทัน
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกที่หลากหลาย 

(alternative evaluation)	ผู้บริโภคประเมินทางเลือกจาก	

ความเข้าใจในตราสินค้า	 เปรียบเทียบด้านราคา	และความโดด-

เด่นของผลิตภัณฑ์	เพื่อการตัดสินใจซื้อ

 ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ (purchasing pro-

cess)	ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลายปัจจัย	 เช่น	

ความจ�าเป็นต้องใช้	 ความส�าคัญของการส่งเสริมการขาย	 การ

บริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	 และประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจาก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะน�าไปสู่ขั้นตอนที่	5	

 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินหลังการซื้อ (post-pur-

chase evaluation)	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมากถ้าผู้บริโภคได้

รับประสบการณ์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ	 ที่ตรงกับความ

ต้องการและความคาดหวัง	 เป็นข้ันตอนท่ีนักการตลาด	 ใช้

เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดเพื่อตอกย�้าให้ลูกค้าเห็นความส�าคัญ

และจ�าเป็นของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง

ทั้งสื่อดั้งเดิมและช่องทางโซเชียลมีเดีย	การติดตามการใช้บริการ

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	

	 ปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยี	 สื่อดิจิทัล	 ที่ส่งผล

ให้ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจากยุคด้ังเดิม	 ส่ือดิจิทัล

ต่างๆ	 เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อขั้นตอน	 Customer	

journey	 ในยุคนี้เป็นอย่างมาก	 ท�าให้นักการตลาดต้องปรับ

กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้แต่ละกลยุทธ์เข้าถึงทุก	 Touchpoints	

แตะให้ถึงจุดที่ลูกค้าสัมผัสได้	 การก�าหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้อง	 ถูก

สถานการณ์	 ถูกเวลา	 เป็นอีกส่วนส�าคัญที่จะสร้างความประทับ

ใจและสามารถต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การส่ือสารการตลาด Customer touchpoints 
กับ Customer journey ที่เปลี่ยนไป

 

	 การส่ือสารทางการตลาด	 คือการน�าการส่ือสารและ

การตลาดมาร่วมกัน	 ท�าให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการที่ผสม

ผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร	 และกระบวนการทางการ

ตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัว	 โดยการสื่อสารการตลาด	 เป็นไป

เพื่อสนับสนุนการท�าการตลาด	สร้างการรับรู้	ความเข้าใจ	ให้กับ

ผู้บริโภค	 หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้ผลิตได้ส่ือออกไปให้มาก

ที่สุด	 ส่ิงส�าคัญคือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก

อย่างกว้างขวาง	 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับ

ลูกค้าในระยะยาว	 ส่งผลต่อก�าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทหรือผู้ผลิต

ต่อไปในมุมมองของนักการตลาดหรือเจ้าของสินค้า	 การสื่อสาร

การตลาดที่ดีจะต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค	

กลุ่มเป้าหมายและลูกค้า

ที่มา:	Nicolaj	(2018)	

รูปที่ 2	Customer	journey	(digital	touchpoints	and	physical	touchpoints)
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	 เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส�าคัญกับเส้นทางเดิน

ของลูกค้าในยุคดิจิทัล	 จะเห็นได้จากรูปท่ี	 2	 Customer	 jour-

ney	(digital	touchpoints	and	physical	touchpoints)	ซึ่ง

เปรียบเทียบเส้นทางเดินของลูกค้ากับรูปแบบของสื่อต่างๆ	 ทั้ง

สื่อดั้งเดิมและส่ือดิจิทัล	 อันเป็นจุดที่เข้าถึงลูกค้าได้	 (touch-

point)	 เพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่ือสาร

กับลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย	 ปัจจุบันเส้นทางเดินของลูกค้า

มีความซับซ้อนมากขึ้น	 และอยู่บนออนไลน์มากขึ้น	 การค้นหา

ข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น	 จุด	 Touchpoint	 ไม่ว่าจะเป็น	

Social	 media	 ที่ส�าคัญของสื่อดิจิทัลคือ	 Search	 Engine	

Optimization	 (SEO)	 ส�าหรับการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์	 การ

รีวิว	 VLOG	หรือ	 Influencer	 กลับกลายเป็นส่วนส�าคัญในการ

เข้าถึงลูกค้า	 ให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบและประเมินทางเลือกก่อน

การตัดสินใจซื้อ	ซึ่งสังเกตได้ว่าในแต่ละขั้นตอนการเดินทางของ

ลูกค้า	 Social	media	 มีบทบาทต่อความคิด	 พฤติกรรมการ

บริโภคอย่างเห็นได้ชัด	 แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าส่ือดั้งเดิม

เองเป็นช่องทางที่เข้าถึง	 Touchpoint	 ของลูกค้าเช่นกัน	 การ

ออกแบบ	Customer	journey	ต้องมีการผสมผสานให้เป็นหนึ่ง

เดียวกัน	 (synchronize)	 ในช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย

อย่างลงตัว	 ดังรูปที่	 3	 ตัวอย่างของ	 Customer	 touchpoint	

แบบผสมผสานบนเส้นทางเดินของลูกค้า

ที่มา	:	How	to	identify	customer	touchpoints	(2019)	

รูปที่ 3 ตัวอย่างของ	Customer	touchpoint	แบบผสมผสานบนเส้นทางเดินของลูกค้า

	 กล่าวโดยสรุปบนเส้นทางเดินในแต่ละขั้นตอน	สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจาก	Touchpoints	ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องสื่อสารสิ่ง

ที่ตอบสนองความคาดหวัง	ดังนี้	

	 -			เหมาะสม		ผลิตภัณฑ์เสนอสิ่งที่เหมาะสมสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

	 -			เกี่ยวข้อง	หน้าที่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณสมบัติที่ตอบสนองด้านคุณประโยชน์และความต้องการลูกค้า

	 -			มีความหมาย	ลูกค้ารับรู้ถึงความส�าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 -			เป็นที่รัก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถสร้างความผูกพันกับลูกค้า	
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