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มีตวั อย่างที่น่าสนใจกรณี หนึ่ ง กล่าวคื อ เมื่อไม่นานมานี้ ในการ
ปัจจุบนั อินเทอร์ เน็ต (Internet) เข้ามา
ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ร ถ ย น ต์ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค โ ด ย มี บ ทบาทส าคัญต่ อการมี ส่ ว นร่ วมของกลุ่ ม
ส่ วนใหญ่แล้วผูบ้ ริ โภคจะค่อยๆ ตัดตัวเลื อกต่างๆ จนกระทัง่ ได้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ แ บ ร น ด์ ( Brands) ต่ า ง ๆ
รถที่ ต้องการ จากนั้นตัวแทนจาหน่ า ยรถยนต์ (Dealer) ก็ จะท า อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ได้เ ข้า มาปฏิ รู ป และ
การเสนอรายละเอี ย ดของรถเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง การท าการซื้ อขาย เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบทางการตลาด ซึ่ งส่ งผล
หลั ง จากที่ มี ก ารซื้ อขายเสร็ จสิ้ นลงแล้ ว จะสั ง เกตได้ ว่ า ให้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละโครงสร้ า งทางการตลาด
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ริ โภคกับ ตัว แทนจ าหน่ า ยรถยนต์ รู ปแบบเดิมๆ อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
(Dealer) และบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จะค่อยๆ ลดลง แต่ในปั จจุบนั
ในบทความนี้ จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผูบ้ ริ โภคมีทางเลื อกมากขึ้นรวมทั้งช่ องทางในการมีปฏิ สัมพันธ์
รู ปแบบที่ บ ริ ษัท หรื อองค์ ก รทางธุ รกิ จ ที่
กับ แบรนด์ (Brand) ต่ า งๆ ผ่า นช่ อ งทางสื่ อใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่
สามารถพัฒ นาและน าโมเดลเส้ น ทางการ
ช่ อ งทางที่ ผู แ้ ทนจ าหน่ า ยหรื อ บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต เป็ นเจ้า ของ หรื อ
ตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision
แม้ก ระทัง่ ความรู ้ เกี่ ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์และการประเมินความพึ ง
Journey, CDJ) มาใช้แล้วประสบความสาเร็ จ
พอใจต่างๆ ก็จะมาจากช่องทางใหม่ๆ ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
รู ้ ขอ้ มู ลในภาพกว้าง และหลัง จากที่ มีการซื้ อขายจบลง ผูบ้ ริ โภคก็จะยัง มี ปฏิ สั มพันธ์ กบั แบรนด์เหล่ านี้ อยู่อย่า ง
ต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นการวิพากษ์วิจารณ์ท้ งั ในแง่ดีและไม่ดี รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับเจ้าของแบรนด์ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเองมากขึ้น
นอกจากนั้นแล้วกลุ่ มผูบ้ ริ โภคยังต้องการความชัดเจน ในเรื่ องของคามัน่ สัญญาและคุ ณค่าที่ ผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากเจ้าของแบรนด์ต่างๆ สิ่ งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือ คาถามที่ว่า

เมื่อไหร่ และ ณ จุดสัมผัส (Touch Points) อะไรที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้ให้การตอบรับ และจะต้องมีรูปแบบและวิธีการ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค ณ จุดสัมผัสนั้นอย่างไรบ้าง ซึ่ งในอดีตที่ผา่ นมา กลยุทธ์ทางการตลาดมักจะเน้นในเรื่ องของ
การมี ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่ สุด ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างการรั บรู ้ ของแบรนด์ (Brand Awareness) ในกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค จากนั้นก็เป็ นเรื่ องง่ายที่จะสามารถดึงเงินจากกระเป๋ าผูบ้ ริ โภคเพื่อมาซื้ อสิ นค้าและบริ การ แต่ปัจจุบนั นี้ จุด
สัมผัสเหล่ านี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในส่ วนของจานวนและธรรมชาติ ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นกลยุทธ์ และ
งบประมาณทางด้านการตลาดจึงต้องได้รับการปรั บปรุ งแก้ไขไปด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากในปั จจุบนั นักการตลาดต้อง
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั อะไร และ ณ ที่แห่งใดบ้าง

Block That Metaphor
นักการตลาดได้ใช้แบบจาลองรู ปทรงกรวย (Funnel Metaphor) ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นเวลานานในการคิดจุดสัมผัส
แบรนด์ (Touch Points) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มต้นที่ดา้ นกว้างของทรงกรวย เทียบเป็ นความลากหลายแบรนด์ที่ผบู ้ ริ โภค
นึกอยูใ่ นใจและแคบลงจนไปถึ งแบรนด์ที่เป็ นทางเลือกสุ ดท้าย ซึ่ งองค์กรต่างๆตามที่ปฏิบตั ิกนั มาจะใช้สื่อต่างๆใน
การผลักดันการตลาดที่ดีไม่กี่จุดตามทรงกรวย เพื่อสร้างความตระหนัก การขับเคลื่อนการพิจารณาและในที่สุดสร้าง
แรงบันดานใจในการซื้ อ แต่แบบจาลองรู ปทรงกรวย (Funnel Metaphor) ไม่ได้นึกถึงเรื่ องของการเปลี่ ยนแปลงของ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์
ในหนัง สื อ McKinsey Quaterly ที่ อ อกเดื อ นมิ ถุ น ายนปี ค.ศ. 2009 โดย David Court และผู เ้ ขี ย นร่ ว มอี ก
สามท่านได้แนะนามุมมองที่เหมาะสมของการที่ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับแบรนด์ ซึ่ งก็คือ “เส้นทางการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Journey, CDJ)” พวกเขาพัฒนารู ปแบบของพวกเขาจากการศึก ษาการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคเกื อบ 20,000 คนใน 5 อุตสาหกรรมได้แก่ รถยนต์ ผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิว ประกันภัย เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
โทรคมนาคมในสามทวีป จากงานวิจยั ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่า จากระบบการลดตัวเลือกของพวกเขา ผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั ใช้เวลามากขึ้นในการลดตัวเลื อก ซึ่ งขั้นตอนมีท้ งั หมด 4 ขั้นตอนได้แก่ การพิจารณา การประเมิน การซื้ อ
และขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค
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Block That Metaphor
อดีต: แบบจำลองรู ปทรงกรวย
(The Funnel Metaphor)

หลายปี มาแล้วที่ นักการตลาดสันนิ ษฐานว่าผูบ้ ริ โภค
เริ่ มมีแบรนด์ที่เกิ ดขึ้นในจิตใจเป็ นจานวนมาก และมี
ระบบกระบวนการวิเคราะห์ในการเลือกของพวกเขา
จนถึงการตัดสิ นใจที่จะซื้ อของพวกเขา หลังจากการ
ซื้ อความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับแบรนด์จะมุ่งเน้น
ไปที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นเอง

ปั จ จุ บั น: เส้ นทำงกำรตั ด สิ นใจของผู้ บ ริ โภค
(The Consumer Decision Journey)

งานวิ จัย ใหม่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ม ากกว่ า ระบบ
การจ ากัด ตัว เลื อ กให้ล ดลงของผู ้บ ริ โ ภคคื อ การที่
ผูบ้ ริ โภคเพิ่มและลดแบรนด์ จากกลุ่มที่ ต้ งั ไว้ภายใต้
การพิจารณาในระหว่างกระบวนการของการประเมิน
เพิ่ ม เติ ม หลัง จากการซื้ อผู ้บ ริ โภคมัก จะมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ แ บบเปิ ดกว้า งกั บ แบรนด์ โ ดยแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ของพวกเขาลงในออนไลน์

กำรพิจำรณำและกำรซื้อ (Consider & Buy)
นักการตลาดมักจะเน้นย้ าในกระบวนการของการ “พิจารณา” และ “ซื้ อ” การจัดสรรทรัพยากรมากกว่าการที่พวกเขา
ควรที่จะสร้างความตระหนักผ่านการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย (Promotion) ของร้านค้าปลีก

กำรประเมินและกำรสนับสนุน (Evaluate & Advocate)
สื่ อใหม่ๆทาให้กระบวนการการ “ประเมิน” และ “สนับสนุน” เกี่ยวข้องกันมากขึ้น การลงทุนทางการตลาดจะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคนากระบวนการมาประเมินผลและหลังจากนั้นก็แพร่ กระจายข้อดีของแบรนด์จากปากของพวกเขา ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการสร้างความตระหนักและการขับเคลื่อนของการจัดซื้อ

ข้ อผูกมัด (Bond)
ถ้าผูบ้ ริ โภคมี ความผูกพันกับแบรนด์ที่แข็งแรงเพียงพอ พวกเขาก็จะซื้ อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ โดยไม่ตอ้ งเริ่ มใช้
กระบวนการในการตัดสิ นใจใหม่อีก
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กำรพิจำรณำ (Consider)
เส้นทางจะเริ่ มต้นด้วยการพิจารณาในใจของผูบ้ ริ โภค โดยจะพิจารณาผลิ ตภัณฑ์หรื อแบรนด์ที่มาจากการ
โฆษณาหรื อจากการจัดวางผลิตภัณฑ์ การเจอที่บา้ นเพื่อนหรื อสิ่ งเร้าอื่นๆ ในรู ปแบบรู ปกรวยขั้นตอนการพิจารณาจะ
ประกอบไปด้วยแบรนด์จานวนมาก แต่ผูบ้ ริ โภคผูท้ ี่ ถูก สื่ อโจมตี และจมอยู่กบั ตัวเลื อกต่างๆในปั จจุ บ นั มักจะลด
จานวนของผลิตภัณฑ์ที่นามาพิจารณาในช่วงเริ่ มต้น
กำรประเมิน (Evaluate)
การพิจารณามักเป็ นข้อมูลที่ผูบ้ ริ โภคแสวงหามาจากเพื่อน ผูว้ ิจารณ์ (Reviewers) ร้ านค้าปลี ก (Retailers)
รวมไปถึงคู่แข่ง โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะเพิ่มและลดแบรนด์ ผ่านการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเกณฑ์การเลือกแบรนด์ที่
เปลี่ยนไป ซึ่ งการกระทาเหล่านี้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลที่กว้างมากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในตัวเลือก
มากกว่าการผลักดันของนักการตลาดที่ทาเพื่อจูงใจพวกเขา
กำรซื้อ (Buy)
ผูบ้ ริ โภคจะชะลอการตัดสิ นใจซื้ อจนกว่าจะได้เข้าไปเห็นสิ นค้าจริ งที่ร้าน ซึ่ งจุดนี้ ผบู ้ ริ โภคอาจจะได้รับการแนะนา
จากผูข้ ายอย่างง่ายดาย ดังนั้นการวางผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ราคา และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการขายก็เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ทาให้เกิดจุดสัมผัสแบรนด์ (Touch point) ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ขั้นตอนกำรมีส่วนร่ วมของผู้บริโภค (Enjoy, Advocate, Bond)
หลังจากซื้ อสิ นค้าติดต่อกันเชิงลึก เริ่ มจากผูบ้ ริ โภคมีปฏิกิริยากับสิ นค้าผลิตภัณฑ์ และจุดสัมผัสแบรนด์แบบออนไลน์
(Online Touch Point) เพื่อนร่ วมงานของ McKinsey พบว่ากว่า 60% ผูบ้ ริ โภคที่ไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าทา
การรี วิวต่างๆทางออนไลน์ ทาให้จุดสัมผัสแบรนด์ของรู ปกรวยได้หายไป แต่เมื่อผูบ้ ริ โภคพอใจกับการซื้ อ พวกเขา
จะสนับสนุนมันด้วยคาพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็ นข้อมูลต่อผูบ้ ริ โภครายอื่น ถ้าผูบ้ ริ โภคผิดหวังจาก
แบรนด์อาจตัดความสัมพันธ์กบั แบรนด์ไปเลย แต่หากผูบ้ ริ โภคมีความผูกพันกับแบรนด์ที่แข็งแรงพอก็จะใช้สิทธ์
อย่างเต็มที่ สนับสนุน โดยที่ขา้ มขั้นตอนการพิจารณาและการประเมินก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออกไป

เส้ นทำงกำรตัดสินใจของผู้บริโภคมีกำรเปลีย่ นแปลงตลอดเวลำ
(The Journey in Practice)
ถึ งแม้ว่าหลักการพื้นฐานของโมเดลเส้ นทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอาจดู เหมือนไม่สลับซับซ้อน แต่
โมเดลดังกล่าวส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการทาการตลาด โดยเฉพาะใน 2 ข้อดังต่อไปนี้
1. แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรค่าใช้จ่ายทางการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ และ
อื่นๆ เป็ นต้น นักการตลาดควรมุ่งเน้นความสนใจไปที่เส้นทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น โดยผลจากงาน
การวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่า มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการจัดสรรงบทางการตลาดกับจุดสัมผัสที่ผบู ้ ริ โภคให้
BRANDING IN THE DIGITAL AGE

4

ความสนใจ จากการวิเคราะห์พบว่างบประมาณทางการตลาด 70-90% ถูกใช้ในการโฆษณาและโปรโมชัน่ ซึ่ งจะผล
ต่อผูบ้ ริ โภคในขั้นตอนการพิจารณา (Consider Stage) และขั้นตอนการซื้ อ (Buy Stage) แต่ในขณะที่ ข้ นั ตอนการ
ประเมิน(Evaluate Stage) และขั้นตอนการมีส่วนร่ วมกับแบรนด์ของผูบ้ ริ โภค (Enjoy-Advocate-Bond Stage) ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคอย่างมาก กลับไม่ได้รับความใส่ ใจเท่าที่ควร และจากศึกษากรณี ตวั อย่างหลายๆ กรณี
พบว่า แรงกระตุ น้ สาคัญที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อก็คือความเห็ นหรื อแรงสนับสนุ นของคนอื่ นที่ มีต่อสิ นค้าและ
บริ การนั้นๆ นอกจากนี้ นกั การตลาดมักจะให้ความสาคัญกับการโฆษณามากว่าแรงขับเคลื่อนจากความคิดเห็นจาก
ผูบ้ ริ โภค ในบางกรณี ถึงแม้วา่ จะมีโฆษณาที่ดีมากขนาดไหนก็ตาม แต่ถา้ สิ นค้าหรื อบริ การไม่ได้เป็ นที่ยอมรับหรื อ
ไม่ได้มีการกล่าวถึงจากผูบ้ ริ โภค แม้แต่บนโลกออนไลน์ก็จะทาให้สินค้าหรื อบริ การเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบ
ความสาเร็ จได้
2. งบประมาณการตลาดส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ถูกใช้ไปกับกลยุทธ์ที่ลา้ สมัย และส่ วนใหญ่เป็ นไปในลักษณะ
การสื่ อสารทางเดี ยว ดัง นั้นถ้า จะมี ก ารสร้ า งปฏิ สัม พันธ์ ก ับ ผูบ้ ริ โภคขึ้ นก็ ม กั จะมี ค่า ใช้จ่า ยเพิ่ ม เติ ม ขึ้ นมา การที่
ฝ่ ายบริ หารมุ่งเน้นการทาการตลาดผ่านช่องทางที่ตอ้ งจ่ายเงิน “Working” ซึ่ งบางครั้งจะต้องเตรี ยมงบประมาณจานวน
มาก อาจจะไม่ ใ ช่ วิธี ที่ ไ ด้ผ ลอี ก ต่ อไป ปั จจุ บ นั นัก การตลาดจะต้องพิ จารณาในเรื่ องของการเป็ นเจ้าของสื่ อเอง
(Owned Media) เช่ น การจัดทา Website ขึ้ น เป็ นต้น และให้ค วามสาคัญกับ ช่ องทางที่ ผูบ้ ริ โภคจัดท าขึ้ นเพื่ อการ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ (Earned Media) รวมทั้งเพิ่มสัดส่ วนการโฆษณาที่ไม่ตอ้ ง
เสี ยเงิน “Nonworking” ให้มากขึ้น

จากงานวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมากกว่า 60 %
ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้า จะทาการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้น
ได้ซ้ือผลิตภัณฑ์มาใช้แล้ว – ซึ่งแตกต่างจาก
แบบจาลองรู ปทรงกรวย (Funnel Model)
เปิ ดตัวต้ นแบบ (Launching a Pilot)
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ CDJ มี 3 ส่ วน เข้าใจการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค กาหนดจุดสัมผัส
(Touch Point) ว่าสิ่ งใดมีอานาจต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั สารถใช้ประโยชน์จากจุดนั้นได้อย่างไร และ
การจัดสรรทรัพยากร ซึ่ งต้องกาหนดใหม่ตามความสัมพันธ์และบทบาทขององค์กร
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หนึ่ งในผูบ้ ริ โภคของ McKinsey ในโลกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ เริ่ มวิเคราะห์ตวั CDJ หลังจาก มี
การเปิ ดเผยงานวิจยั ว่า แม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะคุ น้ เคยกับแบรนด์อยู่แล้ว แต่อาจมีแนวโน้มที่จะซื้ อลดลง ในขั้นตอนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเมื่ ออยู่ในขั้นที่ ใกล้จะท าการซื้ อนั้น ไม่สามารถบอกอย่างชัดเจนได้ว่า บริ ษทั ไหนที่จะ
สู ญเสี ยลูกค้า สิ่ งที่เห็ นได้ชดั คือ สื่ อที่เป็ นรู ปแบบผสมถูกใช้ในการจัดสรรการตลาด (นามาใช้เป็ นส่ วนใหญ่เกื อบ
ทุกโมเดล) ไม่สามารถเจาะจงจุดสัมผัสแบรนด์ลงไปในกลยุทธ์ได้
องค์กรต่างตัดสิ นใจใช้ CDJ เป็ นต้นแบบของพื้นฐานในธุ รกิ จตลาดร่ วม (Single Market) เพื่อเปิ ดตัวโมเดล
นักการตลาดพยายามผลักดันให้ผจู ้ ดั การอาวุโสยอมรับกับโมเดลนี้ การร่ วมมือกับ VP เพื่อให้ตลาดดิจิทลั ส่ วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปตามโมเดลที่เป็ นต้นแบบ การหารื อระหว่างทีมงานวิจยั กับตัวแทนจากธุ รกิ จในทุ กองค์กร รวมถึ ง
การตลาด ผลการวิจยั ไอที และตัวขับเคลื่อนเงินทุน โดยตอนเริ่ มต้น ทีมงานได้เข้าไปวิจยั ในตลาดเป็ นเวลา 3 เดือน
โดยมีโครงการพัฒนาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ โมเดลเส้นทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโทรทัศน์วา่ มีอะไรเป็ นสิ่ งกระตุน้
ในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค

พวกเขำทำอะไร (What they do)
การร่ วมมือในด้านข้อมูลสิ นค้ากับผูข้ ายออนไลน์ วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ว่ามีข้ นั ตอนการค้นหา
อย่างไร เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผูผ้ ลิตหรื อเว็บไซต์คา้ ปลีกมากกว่ากัน การมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารออนไลน์อย่างไร
กลุ่ มตัวอย่างต่ อไปนี้ คื อ การสนทนากับผูบ้ ริ โภคตัวต่อตัวเพื่อหาข้อมู ลในเชิ งลึ ก โดยอาสาสมัครเหล่ านี้ จะบอก
ขั้นตอนต่ า งๆ ว่าใช้สื่อออนไลน์ หรื อไม่ แหล่ ง ทรั พ ยากรใดที่ มี คุ ณค่ า ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่ สุ ด และสิ่ ง ใดที่
ไม่ตอบโจทย์ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลื อกหรื อไม่เลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์น้ นั อย่างไร และอะไรเป็ นตัวกระตุน้ ให้เขา
ตัดสิ นใจซื้ อในท้ายที่สุด
จากงานวิจยั ยืนยันว่า ความเชื่ อ ดั้ง เดิ ม ส่ วนบุ คคลมี ผ ลต่ อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค แต่ส มมติ ฐานนี้ อาจ
ล้ม เหลวได้ มี ก ารเปิ ดเผยว่า ช่ อ งทางออฟไลน์ เ ช่ น การโฆษณาทางโทรทัศ น์ เบราเซอร์ (Browser) ในร้ า นค้า
คาพูดจากปากต่อปากของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลเพียงแค่ช่วงระยะเวลาของการตัดสิ นใจเท่านั้น ผูบ้ ริ โภคจะมีสินค้าและ
แบรนด์เพียงไม่กี่อย่างอยูใ่ นใจ โดยมีตวั เลือกอยูแ่ ล้วจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ แต่ทศั นคติและการตัดสิ นใจของ
พวกเขาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภคไม่ได้เริ่ มต้นจาก เสิ ร์ทเอ็นจิน (Search Engine) ใน
การค้นหา แต่ผบู ้ ริ โภคจะเข้าไปที่ Amazon.com หรื อเว็บไซต์คา้ ปลีกอื่นๆ แทน จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะเข้าชมรายละเอียด
กับข้อมู ลการเปรี ยบเที ยบสิ นค้า การให้คะแนนของผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูบ้ ริ โภคอื่ น และภาพของสิ นค้าต่างๆ ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ในขณะที่นกั ซื้ อจานวนน้อยกว่า 1 ใน 10 จะเข้าชมเว็บไซต์
ผูผ้ ลิตโดยตรง ตามที่บริ ษทั ต่างๆ ยังคงมีการทาการค้ากันอยู่ การโฆษณา ที่ทีมวิจยั ได้สันนิ ษฐานว่าเป็ นขั้นตอนที่
สาคัญในการกระตุน้ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น เว็บไซต์ผูผ้ ลิตจะมีการเข้าชมมากขึ้นเมื่อมีการลด
ราคา แม้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั คงทาการซื้ อในร้านค้า แต่ยงั มีอีกจานวนหนึ่ งที่ทาการซื้ อผ่านหน้าเว็บไซต์คา้ ปลีก
และเลือกบริ การจัดส่ ง
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จากการวิจยั ได้อธิ บายว่า ผูบ้ ริ โภคยังคงความสัมพันธ์กบั แบรนด์หลังจากทาการซื้ อไปแล้ว การสนับสนุนให้
แบรนด์เป็ นที่ รู้จกั ต่อไป ผูบ้ ริ โภคเหล่ า นี้ ม กั พูดกันบ่ อยๆ เกี่ ย วกับ การซื้ อของพวกเขาในโซเชี ย ลเน็ ตเวิร์ค และ
ข้อความรี ววิ สิ นค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการเชื้อเชิญจากอีเมล์เพื่อให้สนับสนุนสิ นค้า

พวกเขำเห็นอะไร (What they see)
การที่จะเข้าใจถึงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น ทีมงานวิจยั ได้ศึกษาโดยให้ผซู ้ ้ื อซึ่ งได้ถูกมอบหมาย
ให้ทาภารกิจ ดังเช่น การมองหาโทรทัศน์สาหรับบ้านใหม่ เพื่อใช้สาหรับทดทแทนโทรทัศน์เครื่ องเล็กในห้องนอน
ผูซ้ ้ื ออาจจะไปดู จากโทรทัศน์ของเพื่อน หรื ออาจจะไปศึกษารายละเอียดของโทรทัศน์จากโลกออนไลน์ ซึ่ งผูซ้ ้ื อได้
รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ อะไรบ้างที่ชอบ วิธีการอย่างไรบ้างที่เจ้าของแบรนด์แข่งขันกับบริ ษทั คู่แข่ง ?วิธีการ
อย่างไรบ้างที่จะนาสิ่ งที่ปรากฏในโทรทัศน์ให้ปรากฏในเสิ ร์ชเอ็นจิน้ (Search Engine)? วิธีการอย่างไรบ้างที่นาสิ นค้า
หรื อแบรนด์ (Brand) ไปปรากฏอยู่บนเว็บไชต์คา้ ปลี ก? อะไรเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภครี วิวต่อสิ นค้าหรื อแบรนด์?วิธีการ
อย่างไรบ้างที่จะทาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อแบรนด์น้ นั ถูกต้อง ละเอียด และแม่นยา?

แทนที่จะให้ความสาคัญในด้านการจะใช้สื่อโฆษณามีเดียอย่างไร
ผูบ้ ริ โภคจึงจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น
แต่ให้หนั มาสนใจในการกาหนดเป้าหมายใน
เส้นทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคแทนมากกว่า
ผลสรุ ปเป็ นที่น่าตกใจ แต่ไม่เกินความคาดหมาย ผูซ้ ้ื อพยายามจะผูกตัวเองเข้ากับแบรนด์ โดยไม่คานึงว่าจะ
เป็ นองค์กรอะไร เป็ นคู่แข่งกันหรื อไม่ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้สนใจ ในการขายสิ นค้าบนเว็บไซต์ผูบ้ ริ โภคต่างเคยได้รับ
ประสบการณ์ที่แย่มาแล้ว เช่น ลิงค์เสี ย เป็ นผลมาจากการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่ไม่ดี และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ภายในเว็บไซต์บ่อย ส่ วนเรื่ องการรี วิวสิ นค้า ถึ งแม้ว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะออกมาในเชิ งบวก แต่ยงั คงเป็ นเรื่ องยาก
สาหรับเว็บไซต์คา้ ปลี ก ผูบ้ ริ โภคกล่าวว่า สิ นค้าตัวหนึ่ งๆ มีการอธิ บายสรรพคุ ณสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายสิ นค้า
หรื อแม้แต่รูปภาพสิ นค้านั้นดูต่างกันเมื่อเปลี่ยนไปยังเว็บไซต์อื่น ในการทดลองครั้งนี้ ผูซ้ ้ื อคนสุ ดท้ายที่พิจารณาเลือก
ซื้ อโทรทัศน์ผา่ นทางออนไลน์ (ขั้นตอนการประเมิน) แล้ว แต่เมื่อได้เห็นของจริ งที่อยูใ่ นร้ านค้ากลับปฏิเสธที่จะซื้ อ
เนื่ องจากข้อมูลที่จะได้โลกออนไลน์ เปรี ยบเทียบสิ นค้าในร้านค้าไม่ตรงกัน ทาให้เกิดความสับสนและหงุดหงิดจาก
ความไม่แน่นอนในขั้นตอนการซื้ อ (Buy Stage)
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การทดลองนี้ ขดั แย้งกับเส้นทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ในด้านกลยุทธ์ ใหม่ทางการตลาดขององค์กร
โทรทัศน์น้ นั ได้ผสมผสานประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคจากการพิจารณาเลือกซื้ อสิ นค้าเข้าไปด้วย ซึ่ งในความเป็ นจริ ง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องปกติ การเตรี ยมรับมือที่ดีอาจช่วยสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน(Competitive Advantage)

พวกเขำพูดอะไร (What they say)
ในที่สุด กลุ่มนักวิจยั ได้ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคพูดถึงแบรนด์ในโลกออนไลน์ แต่ดว้ ยเครื่ องมือการ
ตรวจสอบบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าเครื่ องมือดังกล่าวไม่ครอบคลุมคียเ์ วิร์ด (Key Words) ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ใน
การพูดคุยเกี่ยวกับสิ นค้าของบริ ษทั และบ่อยครั้งที่เกิดความสับสน ในกลุ่มที่มีการพูดคุ ยบ่อยครั้งก็ให้คาตอบที่ผิดๆ
เพราะพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจคาศัพท์เฉพาะทางของโทรทัศน์ การให้คะแนนต่อสิ นค้าและคาแนะนาติชมจาก
ผูบ้ ริ โภคบางครั้งก็มีประโยชน์และมีการพูดถึงในวงกว้าง แต่เมื่อการให้คะแนนเป็ นไปในเชิ งลบการสนทนามักจะ
เป็ นไปในลักษณะเข้าข้างตนเอง การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ของบริ ษทั มักได้รับการตอบรับที่ดีแต่ผบู ้ ริ โภคก็
มีการพูดถึงแบรนด์น้อย นี่ เป็ นปั ญหาใหญ่เพราะผูส้ นับสนุ นในโลกออนไลน์คือผูม้ ี อิทธิ พลสาคัญในขั้นตอนการ
ประเมิน

สู่ กำรปฏิบัติ (Taking Action)
บริ ษ ทั ฯ วิเคราะห์ ท างการตลาดทาให้ตระหนัก ถึ งความต้องการของตลาดที่ ค วรจะเป็ นได้อย่า งชัดเจน
สาหรับการทดลองเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ การใช้จ่ายสาหรับสื่ อต่างๆ (Paid Media) เปลี่ยนไปอย่างมีนยั สาคัญ การตลาด
สามารถสร้างความเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ขององค์กรตนเองไปสู่ เว็บไซต์กบั คู่คา้ ปลี กรายย่อยโดยถื อแบรนด์ร่วมกัน
ซึ่ งดาเนิ นงานร่ วมกับร้านค้าปลีกเพื่อให้แน่ใจว่า ลิงค์เชื่ อมโยงกันได้อย่างลงตัว สิ่ งที่สาคัญที่สุด นักวิเคราะห์การนับ
คลิกเผยว่า ร้านค้าปลีกออนไลน์ เช่น Amazon.com เป็ นผูม้ ีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ขององค์กรฯ ในช่วง
ของการทาประเมิน ในการร่ วมมือกับฝ่ ายขายที่มีการจัดการความสัมพันธ์กบั Amazon.com การตลาดที่สร้างเนื้ อหา
และเชื่ อมความผูกพันได้อย่างหนาแน่น การทาให้เกิดการพูดต่อๆ กันไปเป็ นการเร่ งกระจายความคิดเห็นของบุคคล
ที่เกิดการวิจารณ์ ต่อกันไปบนโลกออนไลน์ รวมถึงสื่ อแบบดั้งเดิมที่ส่งตรงถึงผูบ้ ริ โภคก็ยงั ไปสู่ สังคมออนไลน์ ใน
เรื่ องของการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ต่างๆ และประสบการณ์ ทางสังคม เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ หลังการซื้ อ
อย่างต่อเนื่ องและส่ งเสริ มให้การสนับสนุ นการพัฒนาโปรแกรมซึ่ งเป็ นแหล่งรวมความคิดริ เริ่ มของชุ มชนออนไลน์
การประกวดแข่งขันและอีเมล์โปรโมชัน่ ต่างๆ ประการสุ ดท้าย การแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องของคาอธิ บายและ
ข้อความต่างๆ ที่จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคชะลอการซื้ อ ณ จุดขาย ทีมผูร้ ับผิดชอบได้พฒั นาเนื้ อหาและระบบการจัดการ
เพื่อให้มนั่ ใจในความถูกต้อง แม่นยา และความกลมกลืนกันระหว่างแพลตฟอร์ ม
กลยุท ธ์ CDJ ท างานอย่า งไร โทรทัศน์ ใ หม่ ก ลายเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ย อดเยี่ย มใน Amazon.com และยังเป็ น
องค์กรฯ ร้านค้าปลีกที่ดีที่สุดที่มาไกลเกินกว่าความคาดหวังของนักการตลาด
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แผนกำรสร้ ำงประสบกำรณ์ ให้ แก่ ผ้บู ริโภค (A Customer Experience Plan)
จากกรณี ศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค แสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นของ
การวางแผนซึ่ งจะเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ใ ห้กบั ผูบ้ ริ โภคและอาจเป็ นการขยายขอบเขตของแบรนด์เองด้วย
แผนการสร้ างประสบการณ์ ให้ผูบ้ ริ โภคจะแปรผันไปตามชนิ ดของผลิ ตภัณฑ์, กลุ่ มเป้ าหมาย, กลยุท ธ์ ก ารออก
แคมเปญ และสื่ อต่างๆ ที่ใช้เพื่อการโฆษณา แต่เมื่อนาแผนมาปฏิบตั ิจริ ง การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อแบรนด์มกั เกิดขึ้น
จากหลายปั จจัยร่ วมกัน ทั้งจากการพูดคุ ยในสื่ อสังคมออนไลน์ และประสบการณ์ จากการเข้าไปเลื อกซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าจนนาไปสู่ การปฏิสัมพันธ์กบั องค์กรผูผ้ ลิตและร้านค้าปลีก
ตัวอย่างเช่ น Apple ยกเลิ กใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ให้รายละเอียดคุ ณลักษณะของสิ นค้า สร้ างคลังวิดีโอเพื่อ
อธิ บายสิ่ งต่างๆ และเคาน์เตอร์ ที่ให้บริ การช่วยเหลือแบบออฟไลน์ ทั้งหมดที่กล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในความ
สอดคล้อง ความถู กต้อง และการประสานกันอย่างลงตัวของการให้บริ การในรู ปแบบต่างๆ เช่นเดี ยวกัน NIKE ได้
เปลี่ ยนจากการขับเคี่ยวผูบ้ ริ โภคเป็ นการช่ วยให้พวกเขาได้ทา จากวลี โฆษณา “Just Do It” ด้วย NIKE+ อุปกรณ์ ที่
สามารถบันทึกและส่ งข้อมูลการออกกาลังกาย การแข่งกีฬาเพื่อระดมทุนทัว่ โลก และโปรแกรมการแข่งขันออนไลน์
ซึ่ งสามารถกาหนดได้เอง ในกรณี ของ McDonald’s ความผูกพันที่ มีต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ อย่างเช่ น
การส่ งข้อความถึ งผูบ้ ริ โภคเฉพาะบุคคลที่จะมีท้ งั คู ปองส่ วนลด การแข่งขันต่างๆ คาเชิ ญเข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษ และ
อื่นๆ ซึ่งมีความพิเศษในแบบฉบับของแบรนด์

มากถึงร้อยละ 90 ของการใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากการโฆษณาและรายการส่ งเสริ มการขาย
แรงกระตุน้ ที่ทรงพลังที่สุดที่ทาให้เกิดการซื้อ
มักมาจากการถูกกล่าวถึงจากผูค้ น
องค์กรเหล่านี้ จะไม่ใช้กลยุทธ์ทวั่ ๆ ไปเพื่อสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค ในทางกลับกันพวกเขาจะเลือกเจาะกลุ่ม
ตามประเภท (Category) ตาแหน่งหรื อจุดยืนของแบรนด์ (Brand Position) ช่องทางสัมพันธ์ (Channel Relationships)
จากตัวอย่าง Apple ไม่ได้ให้ความสาคัญนักกับการนาข้อมู ลของผูบ้ ริ โภคมาพิจารณาเพื่อการสื่ อสารเฉพาะบุคคล
มากขึ้น ภาพของ และ NIKE ปรากฏบนเครื่ องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) โดยมิ ได้มีความโดดเด่นอะไรนัก
อีกทั้ง McDonald’s ไม่ได้ให้ความสาคัญกับเว็บไซต์นกั หากแต่การตัดสิ นใจเหล่านั้นได้ทาอย่างรอบคอบและอยูบ่ น
พื้นฐานของการจัดลาดับความสาคัญที่ชดั เจน

BRANDING IN THE DIGITAL AGE

9

บทบำทใหม่ สำหรับกำรตลำด (New Roles)
การพัฒนาและดาเนินกลยุทธ์โดยการใช้กระบวนการตัดสิ นใจขอผูบ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลางหรื อ CDJ-Centric
เป็ นตัวขับเคลื่ อนในการสร้างประสบการณ์ ที่ดีของผูบ้ ริ โภคและมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิ ดความง่ ายดายในการ
จัดแยกนั้นจาเป็ นจะต้องพึ่งการตลาดที่ เพิ่มการใช้งานในบทบาทใหม่ๆหรื อขยายตัวกว้างขึ้ น ถึ งแม้ว่าจะยังไม่มี
องค์กรใดที่สามารถพัฒนาและนามาใช้ได้อย่างเต็มที่ ในจานวนนี้ รวมถึงองค์กรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผูบ้ ริ โภคที่เรา
ให้คาปรึ กษาด้วย บทบาทสามบทบาทต่อไปนี้คือบทบาทที่เราเชื่อว่าจะกลายเป็ นสิ่ งสาคัญมากขึ้นคือ

กำกับดูแล (Orchestrator)
จุดที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คือ ช่ องทางสื่ อที่มีเจ้าของเช่ นเว็บไซต์ขององค์กร บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์
และการบริ การผูบ้ ริ โภคและฟั งก์ชนั่ การขาย ส่ วนใหญ่จะเป็ นการดาเนิ นการโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั มากกว่าที่
จะเป็ นของทางตลาด หนึ่ ง ในผูบ้ ริ โ ภคของเราซึ่ งเป็ นองค์ก รในกลุ่ ม สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภคประเภทคงทนถาวร
(Consumer Durables Company) ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ นในการประสานงานช่ อ งทางเหล่ า นี้ เขาได้
ทาการย้ายฟั งก์ชั่นของเขาในส่ วนของสื่ อไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อให้เขารับผิดชอบในการกากับดู แลสื่ อ
เหล่านี้ พร้อมกับการสื่ อสารการตลาดแบบดั้งเดิมและดิจิทลั ตอนนี้ เขาทาการบริ หารจัดการการบริ การผูบ้ ริ โภคและ
การวิจยั ตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการรับประกันสิ นค้า

กำรบริหำรจัดหำรสำนักพิมพ์ และ"เนื้อหำทำงด้ ำนห่ วงโซ่ อปุ ทำน"
(Publisher and “Content Supply Chain” Manager)

นักการตลาดจะสร้ างจานวนเงิ นที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆในด้านเนื้ อหา ซึ่ งมักทาให้กลายเป็ นผูเ้ ผยแพร่ บางครั้งเป็ น
การเผยแพร่ แบบตามเวลาจริ ง (Real Time) ในด้านมัลติมีเดีย นักการตลาดสร้างวิดีโอสาหรับการขายและให้บริ การ
ทุ ก ผลิ ตภัณฑ์ คู ป องและโปรโมชั่น อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผ่า นโซเชี ย ลมี เดี ย (Social Media) การใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ เป็ นตัว ช่ ว ย
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ เช่นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ "สร้าง" และ “กาหนด” ราคารถยนต์ออนไลน์ได้
นักการตลาดระดับผูบ้ ริ โภคตระหนักว่า ในการเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ จาเป็ นที่จะต้องใช้เนื้ อหาในการสร้ างกว่า
160 ชิ้ นที่ เกี่ ยวข้องกว่า 20 บุคคลที่ แตกต่างกัน และจะต้อครอบคลุ ม ถึ ง 30 จุดสัมผัส (Touch Point) ที่จะสามารถ
เข้า ถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ค วามชื่ น ชอบแตกต่ า งกัน ได้ การสร้ า งสิ่ ง นี้ ไม่ มี อ ะไรที่ รั บ ประกัน ได้ว่ า จะเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและจะเกิ ดการรับส่ งข้อความระหว่างผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคได้อย่างไม่สอดคล้องกันซึ่ งเป็ นตัวทาลาย
แบรนด์ได้ ในขณะที่นกั การตลาดพยายามสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practice) นักการตลาดค้นพบว่า
มีเพียงไม่กี่บริ ษทั เท่านั้นที่สร้างบทบาท (Role) และระบบที่จาเป็ นในการจัดการเนื้ อหาของห่วงโซ่ อุปทานและสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผบู ้ ริ โภค
เนื้ อหาที่ไม่ดีจะเป็ นตัวขัดขวางกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Customer Decision Journey) จาก
การค้นพบขององค์กรอิ เล็กทรอนิ กส์ สาหรั บผูบ้ ริ โภค การวิจยั แสดงให้เห็ นว่า บริ ษทั การตลาดจะใช้เวลาไปกับ
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สานักพิมพ์และหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การเป็ นส่ วนใหญ่ ในเรื่ องของเหตุผลการสร้ างและขั้นตอนการไหลของการผลิ ต
สิ นค้า (Production Flow) ที่เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคเพื่อพัฒนาความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความชัดเจนต่อแบรนด์
(Brand) และให้เกิ ดความเข้าใจในสิ นค้ามากขึ้น นักการตลาดจะสามารถเข้าถึ งเนื้ อหาง่ายมากขึ้นด้วยการใช้วิดีโอ
ฝึ กอบรมการขายและการใช้งานในสิ นค้าต่ างๆ โดยในที่ สุด แล้ว จะส่ ง ผลต่อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถตัดสิ นใจได้เร็ วและดียงิ่ ขึ้น

ผู้นำตลำดอัจฉริยะ (Marketplace Intelligence Leader)
ในขณะที่ จุดสัม ผัส (Touch Point) ที่ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้า ถึ งได้ กลายมาเป็ นดิ จิ ทลั มากขึ้ น โอกาสที่ จ ะ
รวบรวมข้อมูลการตัดสิ นใจ และนามาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค แต่ในหลายองค์กร การ
ควบคุม รวบรวม และการจัดการข้อมูล มักจะมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการขับเคลื่อนให้
บริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน บริ ษทั มักจะขาดมุมมองเชิ งกลยุทธ์ และในด้านการเงิ นเพื่ อที่จะบริ หาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อมู ล การตลาดนั้นควรจะอยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม ของฝ่ ายการตลาด หนึ่ ง ในธนาคารระดับโลกได้เสนอ
รู ปแบบการจัดการที่มีการสร้างสภาธรรมาภิบาลด้านดิจิตอล (Digital Governance Council) มีตวั แทนจากแต่ละฝ่ ายที่
จะมีส่วนในการบริ หารจัดการกับผูบ้ ริ โภคทั้งหมด สภานี้นาโดยหัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การด้านการตลาด (Chief Marketing
Officer: CMO) ที่ จ ะท าการเชื่ อมโย งกล ยุ ท ธ์ เข้ า ด้ ว ย กั น แต่ ย ั ง ต้ อ งมี หั ว หน้ า หรื อผู ้ จ ั ด การด้ า นไอที
(Chief Information Officer: CIO) ที่ จ ะเป็ นคนควบคุ ม และวางตัว เลื อ กส าหรั บ การด าเนิ น การ และสภาจะเป็ น
ผูส้ นับสนุนอีกที
การบริ หารจัดการด้านการตลาดที่มากขึ้นจะมีบทบาทในการกระจายข้อมูลเชิ งลึกให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง
ทั้งองค์กร เช่น การค้นพบเกี่ยวกับ "สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคบอก (What The Customer Says)” ขณะที่กาลังใช้กระบวนการการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Customer Decision Journey) อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อโปรแกรม
การบริ การ ฝ่ ายการตลาดควรรวบรวมคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะดาเนิ นการในเชิ งลึกในส่ วนของผูบ้ ริ โภค และควรมี
การติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์กรดาเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง

เริ่มต้ นเส้ นทำงกำรเดินทำง (Starting the Journey)
เริ่ มต้นด้วยธุ รกิ จเชิ งเจาะตลาด หรื อกลุ่ มผูบ้ ริ โภค (ทั้งสองแบบ) โดยองค์กรสามารถพัฒนาแนวทางการ
ตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามเข้า ใจอย่า งชัด เจนได้ก่ อ นแล้ว จึ ง ปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ และเลื อ กสรรทรั พ ยากรที่
สอดคล้องได้ ตามที่โครงการนาร่ องได้ถูกนามาใช้น้ นั องค์กรต่างๆ จะเผชิ ญกับสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้
เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจปั ญหาได้อย่างถ่องแท้ อย่างเช่ น ความต้องการสาหรับโครงสร้ างพื้นฐานใหม่ใน
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องค์กรที่จะรองรับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อเขาอาจจะต้องดัดแปลงโครงสร้างของโปรแกรมการสื่ อสารให้
เข้ากับกลยุทธ์ ในกลยุทธ์ ที่ประสบความสาเร็ จที่ เราได้สารวจนั้น นักการตลาดได้เสนอโครงการนาร่ องก่ อนที ม
บริ หาร ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ การเสนอแผนงานจากทีมงานที่เกี่ยวข้องไปสู่ ระดับผูบ้ ริ หาร พร้อมๆ กันกับนโยบายจาก
ระดับผูบ้ ริ หารไปยังทีมงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดการปั ญหาการทางานร่ วมกันของหลายหน่ วยงานและในหน่ วยงาน
นั้นๆ
ท้ายสุ ดนี้ องค์กรจะต้องจับตาการดาเนิ นการ ความสาเร็ จ และข้อผิดพลาด เมื่อเขาเริ่ มดาเนิ นการโครงการ
หนึ่ ง เพื่ อที่ ว่า โครงการนั้นจะถู ก ดัดแปรงและประเมิ น ผลได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ หัวใจในการพิ จารณาก็ คื อว่า
ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของวิธีการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะยังคงเดิ มในขณะที่โครงการนั้นได้ถูกขยับขยายขึ้น
กลยุทธ์ เฉพาะอย่างอาจจะเปลี่ ยนแปลงไปจากตลาดสู่ ตลาด และผลิ ตภัณฑ์สู่ผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อผูบ้ ริ โภคขององค์กร
ด้านอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับการเลื อกยุทธศาสตร์ แนวทางการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคไปใช้กบั กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคแถบเอเชี ยตะวันออก เช่ นว่า การวิเคราะห์ความพึงพอใจ เผยว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับแหล่ ง
ข้อมูลจากกระทู แ้ ละรี วิวจากผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ มากกว่าผูบ้ ริ โภคในแถบตะวันตกและให้ความสาคัญกับข้อมูลจาก
ผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายน้อยกว่า ซึ่ งเขาไม่เชื่อมัน่ เลย ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ไม่ค่อยให้ความน่าเชื่ อถือต่อการส่ งซื้ อสิ นค้า
ผ่านออนไลน์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเชื่ อมัน่ ในโมบายแอพพลิ เคชั่น เช่ น เครื่ องอ่านบาร์ โคดที่ ให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
การเปลี่ ยนแปลงที่นกั การตลาดต้องฟั นฝ่ าในยุดดิ จิตอลไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลย มันยังคงเป็ นจุดพื้นฐาน การ
ยอมรับสิ นค้าอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคในห้วงการตัดสิ นใจนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญเสมอ แต่การเข้าถึ ง ความรวดเร็ ว และ
การสื่ อสารในยุค ดิ จิท ลั จะดึ ง ดู ดความสนใจของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่อสิ นค้า นั้นๆ และต้องการผูเ้ ชี่ ย วชาญมาดู แลใน
ส่ วนนี้ ในหลายๆ กิจการที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ผูก้ ่อตั้งได้นามุมมองและศักยภาพดังกล่าวไปปฏิบตั ิใช้ ส่ วนองค์กรต่างๆ ก็
ควรที่จะประยุกต์ใช้เช่ นกัน ถึ งเวลาสาหรับนักการตลาดที่จะเล็งเห็นโอกาสในบทบาทของผูน้ าทางการตลาด การ
สร้างจุดแข็งให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงตัวสิ นค้าในแผนกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร
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