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บทคัดย่อ
บทความนี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาการประยุุกต์์ใช้้เส้้นทางของผู้้บ� ริิโภค จุุดสััมผัสั
ของผู้้บ� ริิโภคกัับการตลาด เพื่่อ� เข้้าถึึงผู้้บ� ริิโภคในโลกการตลาดดิิจิทัิ ลั และข้้อเสนอแนะที่่�
จะเป็็นประโยชน์์ในเชิิงธุุรกิิจต่อ่ ร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาและสร้้าง
ประสบการณ์์ที่ดีี่� ให้้แก่่ผู้บ้� ริิโภค ซึ่ง่� พบว่่า จุุดเริ่่มต้้
� นของเส้้นทางของผู้้บ� ริิโภค (Customer
Journey) เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ก่อ่ นจะเป็็นลููกค้้าตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า หรืือใช้้บริิการไปจนถึึงการกลัับ
มาซื้้� อ สิิ น ค้้าหรืือใช้้บริิ ก ารซ้ำำ��  โดยระหว่่ า งเส้้นทางของผู้้� บ ริิ โ ภคนี้้� มีีจุุ ด สัั มผัั ส
(Touchpoint) มากมายที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องพบเจอ เช่่น การพบเห็็นตราสิินค้้าผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ
การค้้นหาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับสิินค้้าหรืือบริิการ การตััดสิินใจซื้้�อผ่่านแอปพลิิเคชัันในโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่� (Mobile Phone Application) หรืือเว็็บไซต์์ การได้้รัับการดููแลจากพนัักงาน
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และการสนัับสนุุนตราสิินค้้าผ่่านการรีีวิิวบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์
จะเห็็นได้้ว่่า หากผู้้�ประกอบการสามารถระบุุเส้้นทางของผู้้�บริิโภคได้้แม่่นยำำ�ก็็จะ
ทราบว่่าผู้้�บริิโภคมีีพฤติิกรรมแบบใด เพื่่�อที่่�จะสามารถนำำ�สิินค้้าหรืือบริิการไปเสนอให้้
แก่่ผู้้�บริิโภคในเวลาที่่�เหมาะสม 
คำำ�สำำ�คััญ : การตลาดดิิจิิทััล; ค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์; จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค;
เส้้นทางของผู้้�บริิโภค

การประยุกต์ใช้เส้นทางของผู้บริโภค และจุดสัมผัสของผู้บริโภคกับการตลาดของร้านค้าปลีก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในโลกการตลาดดิจิทัล
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Abstract
This article is intended to study the application of Customer Journey,
Touchpoint, with marketing to reach consumers in the digital marketing
world and provide business-benefit recommendations for electronic
retailers to develop and create a better consumer experience. Which
found that the beginning of the customer journey starts from before
becoming a customer, deciding to buy a product or using a service, until
returning to buy or using the service again. Along the customer journey,
there are many touchpoints that consumers have to meet, such as brand
awareness through various media, searching for information about products
or services, making purchase decisions through mobile phone applications
or website, employee supervision through online channels, as well as
brand support through social media reviews. It can be seen that if
entrepreneurs can determine the customer journey accurately, they will
notice what behaviors customers have in order to offer their products or
services to customers at the right time.
Keywords : Digital Marketing; E-Retailing; Touchpoint; Customer Journey
บทนำ�
การค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Retailing หรืือ E-Retailing) เป็็นการ
นำำ�เสนอสิินค้้าหรืือบริิการ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค  อาศััยวิิธีีการ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาสนัับสนุุนโดยไม่่ต้้องผ่่านคนกลาง หรืือตลาดกลางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-Marketplace) วิิธีีการที่่�จะส่่งเสริิมให้้การค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ประสบความ
สำำ�เร็็จ คืือ การสร้้างตราสิินค้้าที่่�จดจำำ�ง่่าย ปรัับเปลี่่�ยนเว็็บไซต์์ให้้ตอบสนองตามความ
ต้้องการของผู้้บ� ริิโภคที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงอยู่่�เสมอ ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการมีีความโดดเด่่นกว่่า
คู่่�แข่่ ง เพิ่่� มมูู ลค่่ า ให้้กัั บ สิิ น ค้้า หรืือบริิ ก ารจะต้้องมีี ร าคาที่่� ส ามารถแข่่ ง ขัั น ได้้ 
(Toptipfinance, 2021) นอกจากที่่�กล่่าวมานี้้� การค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการสื่่�อสารทางการตลาดเพื่่�อดึึงดููดลููกค้้า และให้้บริิการที่่�น่่าประทัับใจโดยการ
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สร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี  การสื่่�อสารนี้้�เป็็นได้้ทั้้�งการสื่่�อสารที่่�ตั้้�งใจและไม่่ได้้ตั้้�งใจ ทั้้�งใน
รููปแบบวััจนภาษา และอวััจนภาษา ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อความรู้้สึ� กึ ของผู้้บ� ริิโภคทำำ�ให้้เกิิดความ
ประทัับใจและพึึงพอใจต่่อสิินค้้าหรืือบริิการ การสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้าสำำ�คััญ
อย่่างมากต่่อทุุกธุุรกิิจ  เนื่่�องจากเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�จะช่่วยรัักษาฐานลููกค้้าเอาไว้้ได้้  (ธีีรวัันท์์
โอภาสบุุตร และ พลอยชนก พรวสุุรััตน์์, 2563)
การสื่่อ� สารการตลาดในปััจจุบัุ นั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างประสบการณ์์ผู้บ้� ริิโภค 
(Customer Experience) ทั้้�งทางด้้านกายภาพ  (Physical Experience) และด้้าน
อารมณ์์ (Emotional Experience) โดยการออกแบบจุุดสััมผััสต่่าง ๆ บนเส้้นทางของ
ผู้้บ� ริิโภคให้้ผู้้บ� ริิโภคเกิิดความประทัับใจ เมื่่อ� ประสบการณ์์ที่ผู้่� บ้� ริิโภคได้้รัับจากการสััมผัสั
กัั บ ตราสิิ น ค้้าหรืือข้้องเกี่่� ย วกัั บ องค์์ ก ารสููงกว่่ า หรืือเทีียบเท่่ า  ความคาดหวัั ง
(Expectation) ผู้้�บริิโภคก็็จะประเมิินว่่า ประสบการณ์์นั้้�นเป็็นประสบการณ์์ที่่�ดีี ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�นมีีการสำำ�รวจพบว่่า 2 ใน 3 ของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�ประทัับใจกัับประสบการณ์์ที่่�ได้้
รัับจะบอกต่่อกัับคนใกล้้ชิิด นอกจากนี้้ จ� ะบอกต่่อผ่่านสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ (Social Media)
อีีกด้้วย (ณััฏฐ์์ จิิระสวััสดิ์์�พงศ์์ และ สุุทธนิิภา ศรีีไสย์์, 2563) เส้้นทางของผู้้�บริิโภคเริ่่�ม
ต้้นตั้้�งแต่่ก่่อนจะเป็็นลููกค้้าจนถึึงตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าหรืือใช้้บริิการ รวมถึึงการกลัับมาซื้้�อ
สิินค้้าหรืือใช้้บริิการซ้ำำ�� ปััจจุุบัันนี้้� ผู้้�ประกอบการคำำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญของเส้้นทางของ
ผู้้�บริิโภคอย่่างมาก เนื่่�องจากช่่วยให้้เข้้าใจพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ลููกค้้าออนไลน์์ที่่�มีีจำำ�นวนมากในปััจจุุบััน เช่่น แพลตฟอร์์มออนไลน์์ใดที่่�เป็็นที่่�นิิยม 
เนื้้�อหาในสื่่อ� โฆษณา วิิดีีโอ ภาพ หรืือบทความแบบใดที่่ผู้� บ้� ริิโภคนิิยม เป็็นต้้น เมื่่อ� เข้้าใจ
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคแล้้วก็็จะสามารถวางแผนการตลาดได้้ดีีขึ้้�น เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ได้้มากขึ้้�น และยัังสามารถวััดผลได้้แม่่นยำำ�มากขึ้้�นอีีกด้้วย (อาอุุน ไทย, 2564)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า มีีผู้้�วิิจััยการใช้้เส้้นทางของผู้้�บริิโภคและ
จุุ ด สัั มผัั ส ของผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ การตลาดในบริิ บ ทของการค้้าปลีีกทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อยู่่�จำำ�นวนน้้อย ดัังนั้้�น ความสำำ�คััญ และช่่องว่่างทางการศึึกษาข้้างต้้นนี้้�
จึึงเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยสนใจศึึกษาเรื่่�องการประยุุกต์์ใช้้เส้้นทางของผู้้�บริิโภค  และ
จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคกัับการตลาด เพื่่�อให้้เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�ในโลกการตลาดดิิจิทัิ ัล
ผลของการศึึกษานี้้จ� ะเป็็นประโยชน์์ในเชิิงธุุรกิิจให้้สามารถนำำ�ไปพััฒนาร้้านค้้าปลีีกทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่�ดีี่ ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคต่่อไป
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เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey)
เส้้นทางของผู้้�บริิโภค หมายถึึง กระบวนการ หรืือขั้้�นตอนที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องผ่่าน
แต่่ละขั้้�นตอน และจุุดสััมผััสนั้้�น ประกอบขึ้้�นเป็็นประสบการณ์์ที่่�ผู้้�บริิโภคจะได้้รัับ
(Venkatesan, Petersen & Guissoni, 2018) เส้้นทางของผู้้�บริิโภคประกอบด้้วย
6 ขั้้�นตอน ดัังรููปภาพที่่� 1 (พงษ์์พัันธ์์ สัันติิธรรม และ ปฐมา สตะเวทิิน, 2563; STEPS
Academy, 2019)

6

รููปภาพที่่� 1 เส้้นทางของผู้้�บริิโภค
1. การตระหนัักรู้้� (Awareness) คืือ การทำำ�ให้้ผู้้บ� ริิโภคจดจำำ�ตราสิินค้้าได้้ผ่่านสื่่อ�
ต่่าง ๆ ในรููปแบบรููปภาพ วิิดีีโอ ป้้ายโฆษณา หรืืออีีเมล ช่่องทางในการรัับรู้้�สามารถเกิิด
ขึ้้�นได้้ทั้้�งในสื่่�อออฟไลน์์ และสื่่�อออนไลน์์ แพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีียที่่�นิิยมใช้้  ได้้แก่่
เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) อิินสตาแกรม  (Instagram) ยููทููป (YouTube) และทวิิตเตอร์์
(Twitter) เป็็นต้้น
2. การพิิจารณา (Consideration) จากโปรแกรมค้้นหา (Search Engine) หรืือ
แหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ เช่่น เพื่่�อน คนรอบตััว เป็็นต้้น เพื่่�อศึึกษาเรีียนรู้้�รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม 
รวมไปถึึงการค้้นหารีีวิิวเพื่่�อเปรีียบเทีียบ และนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจซื้้�อ
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3. การตััดสิินใจซื้้�อ (Purchase Decision) ผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิทัิ ัลอาจสั่่�งซื้้�อผ่่าน
ทางแอปพลิิเคชััน และเว็็บไซต์์ร้้านค้้าออนไลน์์ เนื่่�องจากมีีความสะดวกสบาย และ
รวดเร็็วมากกว่่าการซื้้�อจากหน้้าร้้าน
4. การใช้้งาน (Usage) คืือ ขั้้�นตอนที่ผู้่� บ้� ริิโภคได้้รัับประสบการณ์์จากการใช้้สิินค้้า
หรืือบริิการซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความประทัับใจของผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างมาก
5. การซื้้�อซ้ำำ� 
� (Repurchase) ผู้้�บริิโภคที่่�ประทัับใจในสิินค้้า หรืือบริิการอาจกลัับ
มาซื้้�อซ้ำำ��
6. การสนัับสนุุน (Advocacy) ผู้้�บริิโภคที่่�ได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีีและกลัับมาซื้้�อ
ซ้ำำ��จะเกิิดความจงรัักภัักดีี และสนัับสนุุนตราสิินค้้า โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์์ผู้บ้� ริิโภค
จะสนัับสนุุน โดยการบอกต่่อแบบปากต่่อปาก หรืือรีีวิิวผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย ซึ่่�งถืือว่่ามีี
ความสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจในยุุคดิิจิทัิ ัลอย่่างมาก
ยกตััวอย่่าง เช่่น เมื่่�อผู้้�บริิโภคเห็็นโฆษณาผ่่านโพสต์์บนเฟซบุ๊๊�ก หากโฆษณานั้้�น
น่่าสนใจหรืือกระตุ้้น� ความต้้องการซื้้อ� ได้้ผู้้บ� ริิโภคก็็จะหาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับสิินค้้าเพิ่่�มเติิมใน
แพลตฟอร์์ ม ที่่� บ ริิ ษัั ท หรืื อองค์์ ก ารใช้้ติิ ด ต่่ อ กัั บ ผู้้� บ ริิ โ ภค  เช่่ น เว็็ บ ไซต์์ เว็็ บ เพจ 
แอปพลิิเคชััน โปรแกรม รวมถึึงระบบซอฟต์์แวร์์ต่่าง ๆ เมื่่�อได้้ข้้อมููลสิินค้้าแล้้วผู้้�บริิโภค
มัักจะหาข้้อมููลของสิินค้้าที่่�คล้้ายคลึึงกััน หรืือยี่่�ห้้ออื่่�น ๆ เพื่่�อเปรีียบเทีียบข้้อมููลจน
สามารถตััดสิินใจซื้้�อได้้ ในระหว่่างการใช้้งานอาจมีีการค้้นหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม เช่่น วิิธีีการ
ใช้้งาน ทำำ�ให้้กลัับเข้้ามาที่แ่� พลตฟอร์์มเดิิมอีีกครั้้�งหลัังจากการใช้้งานแล้้ว ผู้้บ� ริิโภคอาจะ
บอกต่่อบนสื่่�อออนไลน์์ถึึงความพึึงพอใจในสิินค้้าหรืือบริิการ (Chingchokchai, 2020)
กล่่าวโดยสรุุป หลัังจากที่่�บริิษััท หรืือองค์์การเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายก็็จะสามารถ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการโฆษณา สร้้างคอนเทนท์์ที่น่่� า่ สนใจบนเว็็บไซต์์ หรืือโซเชีียลมีเี ดีีย
ที่ผู้่� บ้� ริิโภคพบเห็็น สิ่่�งเหล่่านี้้ส่� ง่ ผลให้้การทำำ�การตลาดได้้ผลดีียิ่่�งขึ้้น� บริิษัท หรืื
ั อองค์์การ
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับเส้้นทางของผู้้บ� ริิโภค ผ่่านการทำำ�แบบสอบถาม สััมภาษณ์์
ดููจากประวััติิการเข้้าชมเว็็บไซต์์ หรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ทำำ�การเก็็บข้้อมููลผ่่าน
แพลตฟอร์์มต่า่ ง ๆ เช่่น Google Analytics ซึ่ง่� เป็็นซอฟต์์แวร์์วิเิ คราะห์์พฤติิกรรมลููกค้้า
จากหน้้าเว็็บไซต์์ หรืือแอปพลิิเคชััน ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดย Google

การประยุกต์ใช้เส้นทางของผู้บริโภค และจุดสัมผัสของผู้บริโภคกับการตลาดของร้านค้าปลีก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในโลกการตลาดดิจิทัล

The Application of Customer Journey and Touchpoint for Marketing of E-Retailing Business
to Reach Consumers in the Digital Marketing World

จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค (Customer Touchpoint)
ณััฏฐ์์ จิิระสวััสดิ์์�พงศ์์ และ สุุทธนิิภา ศรีีไสย์์ (2563) ให้้คำำ�จำ�กั
ำ ัดความของคำำ�ว่่า
จุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคไว้้ คืือ จุุดสััมผัสั ที่ผู้่� บ้� ริิโภคเกี่่ย� วข้้องกัับตราสิินค้้า (Brand) อาจเป็็น
คนหรืือสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก เช่่น กระบวนการจััดการ เทคโนโลยีี การช่่วยเหลืือลููกค้้า
ผ่่านสิินค้้า หรืือบริิการ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย และการส่่งเสริิมการตลาด ทั้้�งในโลก
ออนไลน์์ และออฟไลน์์ สอดคล้้องกัับ บุุษบา อู่่�อรุุณ ภััทรพล ชุ่่�มมีี และปรีีชา คำำ�มาดีี 
(2564) ให้้คำำ�จำำ�กััดความว่่า จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค คืือ จุุดสััมผััสกัับตราสิินค้้านัับตั้้�งแต่่
ก่่อนการเป็็นลููกค้้า ระหว่่างซื้้�อสิินค้้า หรืือใช้้บริิการ ไปจนถึึงหลัังการซื้้�อสิินค้้าหรืือใช้้
บริิการ ตลอดกระบวนการนี้้� เทคโนโลยีีกัับการจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์มีีบทบาทที่่�สำำ�คััญ
มากในการรัักษาลููกค้้าไว้้ในระยะยาว การสร้้างแผนที่เ่� ส้้นทางของผู้้บ� ริิโภค (Customer
Journey Map) จะช่่วยให้้องค์์การระบุุจุดุ สััมผัสั ต่่าง ๆ ของผู้้บ� ริิโภคได้้เพื่่อ� พััฒนาแต่่ละ
จุุดให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บริิโภคจะได้้รัับความพึึงพอใจในทุุก ๆ จุุดตลอดการเดิินทาง
ในขณะที่่� ลดาวััลย์์ ยมจิินดา และ ธนชััย ยมจิินดา (2560) ได้้ให้้ข้้อสรุุปที่แ่� ตกต่่าง
ออกไปไว้้ว่่า จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค คืือ สถานการณ์์ใด ๆ ที่่�ผู้้�บริิโภคพบเห็็นข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับบริิษััทหรืือองค์์การ ทุุกจุุดสััมผััสจะก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกต่่อบริิษััทหรืือองค์์การ
ไม่่ว่่าจะเป็็นความรู้้�สึึกด้้านบวก ความรู้้�สึึกด้้านลบ หรืือไม่่รู้้�สึึกอะไรเลย
จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคที่่�สำำ�คััญสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 จุุด (ฐาณิิญา อิิสสระ และ
จารุุวรรณ แดงบุุบผา, 2560; Wilson-Nash, Goode & Currie, 2020) ประกอบด้้วย
1. จุุดสััมผััสก่่อนการติิดต่่อร้้านค้้า (Pre-Store Encounter) เช่่น จุุดสััมผััสด้้าน
การส่่งเสริิมการตลาดเพื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภคเกิิดการรัับรู้้ สั
� มผั
ั สั  หรืือถููกกระตุ้้น� จากการส่่งเสริิม
การขาย เช่่น โฆษณา
2. จุุดสััมผััสระหว่่างการติิดต่่อร้้านค้้า (Store Encounter) เช่่น การทัักทาย
การสอบถามพนัักงาน และการสื่่�อสารระหว่่างพนัักงาน และผู้้�ซื้้�อสิินค้้า
3. จุุดสััมผััสหลัังการติิดต่่อร้้านค้้า (Post-Store Encounter) เมื่่�อเกิิดความ
พึึงพอใจ หรืือเกิิดปััญหา ผู้้�บริิโภคในปััจจุุบัันนิิยมแสดงออกมาผ่่านพฤติิกรรมโดยการ
ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
อีีกทั้้�ง Gad (2016) ได้้แบ่่งจุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคออกเป็็น 3 ประเภท ประกอบด้้วย
(1) จุุดสััมผััสที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์ (Human Touchpoint) (2) จุุดสััมผััสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
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สิินค้้า หรืือบริิการ (Static Touchpoint) และ (3) จุุดสััมผััสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโลกดิิจิิทััล
(Digital Touchpoint) เช่่น สื่่�อสัังคม เป็็นต้้น
กล่่าวโดยสรุุป จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค ซึ่่�งเป็็นจุุดสััมผััสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตราสิินค้้า
ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิ่่ง� แวดล้้อมภายนอก อาทิิเช่่น กระบวนการบริิหารจััดการโดยนำำ�เทคโนโลยีี
เข้้ามาช่่วย การช่่วยเหลืือลููกค้้า ผ่่านสิินค้้า หรืือการให้้บริิการที่่�ดีีหลัังการขาย รวมทั้้�ง
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและการส่่งเสริิมการตลาด ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีทั้้�งในรููปแบบโลก
ออนไลน์์ และรููปแบบออฟไลน์์

6

การใช้เส้นทางของผู้บริโภค และจุดสัมผัสของผู้บริโภคกับการตลาดในโลกดิจิทัล
การตลาดในปััจจุุบัันควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างประสบการณ์์แก่่ผู้้�บริิโภค 
(Customer Experience) เนื่่�องจากเส้้นทางของผู้้�บริิโภคมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น
ผู้้บ� ริิโภคตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า หรืือบริิการจากบริิษัท หรืื
ั อองค์์การที่่ส� ร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี 
ที่่น่� า่ จดจำำ�ในด้้านของการตอบสนองทางประสาทสััมผัสั (Sensorial Response) อารมณ์์
(Affective Response) สติิปัญ
ั ญา (Cognitive Response) ความสััมพันั ธ์์ (Relational
Response) และพฤติิกรรม (Behavioral Response) ผ่่านจุุดสััมผัสั ต่่าง ๆ ทั้้�งก่่อนการ
ซื้้�อ ระหว่่างการซื้้�อ และภายหลัังการซื้้�อ ดัังนั้้�น บริิษััท หรืือองค์์การควรออกแบบเส้้น
ทางผู้้�บริิโภคให้้น่่าจดจำำ�  โดยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ และปรัับเปลี่่�ยนให้้ตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้้� บ ริิ โ ภคอยู่่�เสมอ เพื่่� อ รัั ก ษาความจงรัั ก ภัั ก ดีีของลููกค้้าเอาไว้้ 
(Venkatesan, Petersen & Guissoni, 2018)
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถผ่่านเส้้นทางของผู้้�บริิโภค 
และจุุดสััมผััสที่่�หลากหลาย ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ทั้้�งอุุปกรณ์์การสื่่�อสารแบบออนไลน์์
และออฟไลน์์ ซึ่ง่� เทคโนโลยีีเหล่่านี้้ช่� ว่ ยให้้ผู้้บ� ริิโภคได้้ค้้นคว้้าหาข้้อมููล เปรีียบเทีียบ ตััดสิิน
ใจซื้้�อ และแนะนำำ�สิินค้้าหรืือบริิการ ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารใหม่่ ๆ จะเห็็นได้้ว่่า การ
พััฒนาของเทคโนโลยีีมีีผลต่่อดีีเส้้นทางของผู้้�บริิโภค  และสร้้างประสบการณ์์ใหม่่
แก่่ผู้้�บริิโภคอีีกด้้วย (Venkatesan, Petersen & Guissoni, 2018) ปััจจุุบัันเทคโนโลยีี
การสื่่อ� สารเข้้ามามีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั และเปลี่่ย� นแปลงวิิธีีการสื่่อ� สารแบบเดิิมด้้วยนวััตกรรม
เทคโนโลยีีการสื่่อ� สาร ผู้้บ� ริิโภคสามารถสร้้างข้้อมููลข่่าวสารขึ้้น� มาเองได้้ อีีกทั้้�งยัังสามารถ
ส่่งต่่อหรืือแบ่่งปัันข้้อมููลข่่าวสารเหล่่านั้้�นระหว่่างกัันได้้ผ่่านอุุปกรณ์์การสื่่อ� สารที่ทั่� นั สมััย
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เช่่น สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต หรืืออุุปกรณ์์ดิิจิทัิ ัลอื่่�น ๆ ดัังนั้้�น ผู้้�บริิโภคในโลกการตลาด
ดิิจิิทััลจึึงรัับรู้้ข่� ่าวสาร ตอบโต้้ มีีปฏิิสััมพัันธ์์ หรืือการมีีส่่วนร่่วมได้้รวดเร็็ว ฉัับไวมากขึ้้�น
(ธนััฏฐา เจริิญฟุ้้�ง และ วิิกานดา พรสกุุลวานิิช, 2561)
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นสรุุปได้้ว่่า เมื่่�อผู้้�บริิโภคมีีอำำ�นาจในการใช้้เครื่่�องมืือในการ
สื่่�อสารก็็สามารถเป็็นผู้้�กำำ�หนดเนื้้�อหาและเป็็นผู้้�สร้้างเนื้้�อหาได้้เอง ส่่งผลให้้ตราสิินค้้า
ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อที่่�จะได้้ผลิิตเนื้้�อหาที่่�เหมาะสมส่่งออก
ไปยัังผู้้�บริิโภค 
การออกแบบเส้้นทางของผู้้บ� ริิโภคและจุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคสำำ�หรับั ธุุรกิิจร้้านค้้า
ปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ควรคำำ�นึึงถึึงมุุมมองแบบองค์์รวม  (Holistic Perspective)
เนื่่�องจากลููกค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Customer) รัับรู้้�ถึึงประสบการณ์์ในภาพรวม ตั้้�งแต่่
การเลืือกซื้้�อสิินค้้า การจััดส่่ง จนถึึงบริิการหลัังการขาย เช่่น การส่่งสิินค้้าคืืน เส้้นทาง
ของผู้้�บริิโภค  และจุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้บริิษััท หรืือองค์์การสามารถ
ระบุุได้้ว่่าจุุดสััมผัสั ใดหรืือขั้้น� ตอนใดที่มี่� ผี ลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของบริิษัท 
ั
หรืือองค์์การ และกระทบต่่อการตััดสิินใจซื้้�อของผู้้บ� ริิโภคเพื่่อ� นำำ�มาปรัับปรุุงให้้ผู้้บ� ริิโภค
ได้้รัับประสบการณ์์ที่�ดีียิ่่
่ �งขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น การเพิ่่�มตัวั เลืือกในการจััดส่่งสิินค้้าให้้หลาก
หลายมากขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคได้้เลืือกช่่องทางการจััดส่่งที่่�สะดวกสบายที่่�สุุดและสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีี ซึ่่�งจะส่่งผลทางบวกต่่อประสบการณ์์การซื้้�อสิินค้้าและส่่งเสริิมให้้เกิิด
ความจงรัักภัักดีีของผู้้บ� ริิโภคต่่อบริิษัท หรืื
ั อองค์์การ (Vakulenko, Shams, Hellstrom
and Hjort, 2019)
จากตััวอย่่างการศึึกษาของ จิิตติิพงศ์์ เลิิศประดิิษฐ์์ (2564) นััฐพงษ์์ สุุขประเสริิฐ
และ ปรีีชา คํํามาดีี (2563) มณีีวรรณ แก้้วหาวงศ์์ และ ชญััญาภััค หล้้าแหล่่ง (2564)
ลดาวััลย์์ ยมจิินดา และ ธนชััย ยมจิินดา (2560) สลิิลาทิิพย์ ทิ
์ พิ ยไกรศร (2561) สามารถ
นำำ�ผลการวิิจััยมาประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบเส้้นทางของผู้้�บริิโภค  และจุุดสััมผััสของ
ผู้้�บริิโภคกัับการตลาดในโลกดิิจิทัิ ัลได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การออกแบบเส้้นทางของผู้้�บริิโภค และจุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภค โดย
บริิษััท หรืือองค์์การต้้องสามารถระบุุจุุดสััมผััสทั้้�งหมดตลอดทั้้�งเส้้นทางที่่�ผู้้�บริิโภคจะมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับบริิษััท หรืือองค์์การ หรืือช่่องทางที่่�ผู้้�บริิโภคจะได้้รัับข้้อมููลข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับบริิษััท หรืือองค์์การ สิินค้้าหรืือบริิการ ทำำ�การแยกประเภทว่่าจุุดสััมผััสนั้้�นเกิิด
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ขึ้้�นก่่อนการซื้้�อสิินค้้า ระหว่่างการซื้้�อสิินค้้า หรืือภายหลัังการซื้้�อสิินค้้า จุุดสััมผััสของ
ผู้้�บริิโภคที่่�ควรคำำ�นึึงถึึงในขั้้�นตอนนี้้� คืือ การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ทางสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น
เว็็บไซต์์ของบริิษััท สื่่�อสัังคม  และการพููดปากต่่อปาก เป็็นต้้น อีีกทั้้�งการบริิการของ
พนัักงาน เช่่น แอดมิิน พนัักงานขนส่่งสิินค้้า ก็็มีีผลต่่อความประทัับใจของผู้้�บริิโภค 
ดัังนั้้�น จึึงควรมีกี ารอบรมพนัักงานให้้มีีความรู้้เ� กี่่ย� วกัับสิินค้้าที่่ข� าย หรืือให้้บริิการได้้อย่่าง
น่่าประทัับใจ การตลาดที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับโลกดิิจิทัิ ัล มีีดัังต่่อไปนี้้�
การตลาดผ่่านโปรแกรมการค้้นหา เช่่น การโฆษณาผ่่านแพลตฟอร์์มกููเกิิล
(Google Ads) การซื้้�อโฆษณาผ่่านการประมููลคีีย์์เวิิร์์ด (Keyword) หรืือข้้อความการ
ค้้นหา ถืือว่่าเป็็นจุุดสััมผััสหนึ่่�งบนเส้้นทางของผู้้�บริิโภคที่่�น่่าสนใจ ซึ่่�งจะช่่วยให้้เว็็บไซต์์
ของธุุรกิิจค้้าปลีีกติิดในอัันดัับแรกๆ ของผลการค้้นหา และผู้้�บริิโภคจะสามารถพบ
เว็็บไซต์์ของบริิษััท หรืือองค์์การได้้รวดเร็็วขึ้้�น
การตลาดเชิิงเนื้้�อหา เป็็นการจััดการด้้านข้้อมููลข่่าวสารบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์
อาจเป็็นรููปภาพ วิิดีีโอ โพสต์์ที่่�เกี่่�ยวกัับสิินค้้า หรืือบริิการ เป็็นต้้น การตลาดเชิิงเนื้้�อหา
ยัังถืือว่่าเป็็นการส่่งเสริิม  และกระตุ้้�นให้้เกิิดการซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ การสร้้างภาพ
ลัักษณ์์ที่่�ดีี  การจััดการข่่าวสารในแง่่ลบที่่�อาจขึ้้�นบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เช่่น กระแสข่่าว
ในด้้านลบที่เ่� กิิดจากความผิิดพลาดของพนัักงานในร้้านค้้าปลีีก สิ่่�งที่่บ� ริิษัท หรืื
ั อองค์์การ
ควรทำำ� คืือ การออกมายอมรัับความผิิดพลาดพร้้อมคำำ�ขอโทษอย่่างจริิงใจ ไม่่เพิิกเฉย
และพร้้อมที่จ่� ะแก้้ไขปััญหา นอกจากนี้้� การตลาดเชิิงเนื้้�อหาควรเน้้นการสื่่อ� สารด้้วยภาพ 
การสื่่อ� สารด้้วยโปรโมชั่่�น การใช้้ภาพรีีวิิวสินิ ค้้าหรืือบริิการจากผู้้ใ� ช้้ที่่เ� ป็็นที่่รู้� จั้� กั ในวงกว้้าง
และวิิดีีโอ เนื่่อ� งจากมีกี ารศึึกษาพบว่่า เนื้้�อหาเหล่่านี้้มี� ีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อการตััดสิินใจ
ซื้้�อของผู้้�บริิโภคในโลกดิิจิทัิ ัล
การทำำ�การตลาดผ่่านผู้้�ทรงอิิทธิิพลทางความคิิด ปััจจุุบััน ผู้้�บริิโภคมัักเชื่่�อถืือ
ผู้้ท� รงอิิทธิิพลในโลกออนไลน์์ หรืืออิินฟลููเอนเซอร์์ (Influencer) ดัังนั้้�น จุุดสััมผัสั ทางการ
ตลาดที่นำ่� ำ�เสนอ โดยผู้้ท� รงอิิทธิิพลทางความคิิด จึึงมีีความน่่าสนใจแก่่ผู้บ้� ริิโภค เช่่น การ
ให้้ดารา นัักแสดง นัักร้้องรีีวิิวสิินค้้า หรืือบริิการ ซึ่่�งเป็็นการดึึงดููดความสนใจและเพิ่่�ม
ยอดขายได้้ดีีอีีกทางหนึ่่�ง
นอกจากนั้้�นแล้้ว ความยืืดหยุ่่�นในการชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าหรืือบริิการก็็ถืือเป็็น
จุุดสััมผััสจุุดหนึ่่�งบนเส้้นทางของผู้้�บริิโภคที่่�สามารถสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี  และทำำ�ให้้
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ลููกค้้ากลัับมาใช้้บริิการซ้ำำ�� (ฐาณิิญา อิิสสระ และ จารุุวรรณ แดงบุุบผา, 2560) ดัังนั้้�น
ร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จึึงควรออกแบบการชำำ�ระเงิินให้้มีีความยืืดหยุ่่�น มีีช่่อง
ทางที่�ห่ ลากหลาย และขั้้�นตอนไม่่ซัับซ้้อน
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การประเมิินจุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคแต่่ละจุุดว่่า ส่่งผลกระทบต่่อความ
น่่าเชื่่�อถืือของธุุรกิิจค้้าปลีีกมากน้้อยเพีียงใด หรืือเพื่่�อให้้ทราบว่่าจุุดสััมผััสใดบ้้างที่่�
สามารถสร้้างประสบการณ์์เชิิงบวกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค  และตรงตามคาดหวัังของผู้้�บริิโภค 
อีีกทั้้�งยัังทราบได้้ว่่าจุุดสััมผัสั ใดบ้้างที่่ไ� ม่่สามารถตอบโจทย์์ความคาดหวัังของผู้้บ� ริิโภคได้้ 
เพื่่�อที่�จ่ ะปรัับปรุุงแก้้ไขในจุุดนั้้�นต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การลำำ�ดัับความเร่่งด่่วนที่่�แต่่ละจุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคควรได้้รัับการ
ดำำ�เนิินการแก้้ไข โดยพิิจารณา ดัังนี้้�
1. ผลกระทบของจุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคนั้้�นต่่อความจงรัักภัักดีีของผู้้�บริิโภคใน
ธุุรกิิจค้้าปลีีก
2. ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการแก้้ไข
3. ระยะเวลาที่่�จะเห็็นผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้ไข
จากการศึึกษางานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องยัังสามารถนำำ�เส้้นทางของผู้้บ� ริิโภคและจุุดสััมผัสั
ของผู้้�บริิโภคมาประยุุกต์์ใช้้กัับการตลาดในโลกดิิจิิทััล เพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีกทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ ดัังนี้้�
จุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคที่่นั� กั การตลาดของธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ควร
นำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการสื่่อ� สาร เพื่่อ� สร้้างประสบการณ์์ที่ดีี่� ให้้แก่่ผู้บ้� ริิโภค ได้้แก่่ การ
ให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับคุุณสมบััติ คุ
ิ ณ
ุ ประโยชน์์ คุณ
ุ ค่่า และความแตกต่่างของตราสิินค้้า เมื่่อ�
เทีียบกัับคู่่�แข่่ง เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคพิิจารณาก่่อนการตััดสิินใจซื้้�อ โดยมีี 3 ขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญ
ดัังนี้้�
1. จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคก่่อนการซื้้�อ
ในขั้้�นตอนนี้้� จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับตราสิินค้้า ดัังนั้้�น จึึงควรนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสาร เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความคาด
หวััง ให้้ผู้้�บริิโภคเห็็นว่่าตราสิินค้้านี้้�ดีีกว่่าตราสิินค้้าของบริิษัทอื่
ั ่�น ๆ ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ความ
สนใจ  การหาข้้อมููล การรู้้�จััก และจดจำำ�ตราสิินค้้า จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคในขั้้�นตอนนี้้�
ได้้แก่่ การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััท สื่่�อสัังคมออนไลน์์
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แอปพลิิเคชัันในโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� การบอกต่่อปากต่่อปาก การให้้คะแนน และการ
วิิจารณ์์สิินค้้า หรืือบริิการ (Rating and Review)
2. จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคในขั้้�นตอนการซื้้�อ
ในขั้้น� ตอนนี้้� การบริิการของพนัักงาน ได้้แก่่ แอดมิินผู้้ดูู� แลเพจ หรืือเว็็บไซต์์ เป็็นต้้น
การจััดการลููกค้้าสััมพันั ธ์์ กิจิ กรรมส่่งเสริิมการขาย การชำำ�ระค่่าสิินค้้าออนไลน์์ นโยบาย
การคืืนสิินค้้า ความง่่ายในการค้้นหาข้้อมููลและขั้้�นตอนการสั่่�งซื้้�อผ่่านเว็็บไซต์์ และสื่่�อ
สัังคมมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีแก่่ผู้้�บริิโภคในขั้้�นตอนการซื้้�อ
3. จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคหลัังการซื้้�อ
ในขั้้น� ตอนนี้้ผู้� บ้� ริิโภคจะประเมิินการซื้้อ� โดยการเปรีียบเทีียบการใช้้งานสิินค้้าหรืือ
บริิการ ว่่าตรงตามความคาดหวัังหรืือไม่่ ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อความพึึงพอใจในตราสิินค้้า การ
ซื้้�อซ้ำำ�� ความจงรัักภัักดีี การสนัับสนุุน และแนะนำำ�ต่่อผู้้�อื่่�น จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคที่่�ควร
ให้้ความสำำ�คัญ
ั  คืือ การส่่งมอบ หรืือจััดส่่งสิินค้้าอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง และรวดเร็็ว การ
ติิดตั้้�ง การรัับประกัันสิินค้้า การเปลี่่�ยนคืืนสิินค้้า การสนัับสนุุนหลัังการขาย การสะสม
คะแนนเพื่่�อแลกรางวััล และการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า เป็็นต้้น
กล่่าวโดยสรุุป การประยุุกต์์ใช้้จุุดสััมผััสของผู้้�บริิโภคกัับการตลาด เพื่่�อเข้้าถึึงผู้้�
บริิโภคร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ถืือเป็็นการสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
(Integrated Marketing Communications : IMC) อีีกรููปแบบหนึ่่�ง เนื่่อ� งจากจุุดสััมผัสั
แต่่ละจุุดมีีเป้้าหมายในการสื่่�อสารของตนเอง (Zwerin, Clarke & Irvine, 2020) อาทิิ
เช่่น โฆษณามีเี ป้้าหมาย เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดความสนใจ เว็็บไซต์์โซเชีียลมีีเดีียมีีเป้้าหมาย
เพื่่อ� ติิดต่่อกัับผู้้บ� ริิโภค หรืือให้้ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับสิินค้้าหรืือบริิการ แต่่ในท้้ายที่่�สุดุ แล้้ว การ
สื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการก็็สามารถรวมทุุกจุุดสััมผััสให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียว 
ข้้อเสนอแนะจากการศึึกษา
1. ประเด็็นด้้านเนื้้�อหา (Content) รููปถ่่ายสิินค้้า รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับสิินค้้า หรืือ
บริิการ รีีวิิวสิินค้้าจากผู้้�ใช้้จริิง และโปรโมชั่่�นส่่งเสริิมการขาย มีีผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อ
สิินค้้า หรืือบริิการผ่่านเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์์ซ ดัังนั้้�น ร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ควร
ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเนื้้�อหาประชาสััมพัันธ์์ที่่�ใช้้สื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภคด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์ ใส่่รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสิินค้้า หรืือบริิการให้้ชััดเจน มีีรีีวิิวสิินค้้าจากผู้้�ใช้้จริิงใน

การประยุกต์ใช้เส้นทางของผู้บริโภค และจุดสัมผัสของผู้บริโภคกับการตลาดของร้านค้าปลีก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในโลกการตลาดดิจิทัล
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เชิิงบวก เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความเชื่่�อมั่่�นในตราสิินค้้า และจััดโปรโมชั่่�นที่่�น่่าสนใจ
อยู่่�เสมอ
2. ในขั้้�นตอนการค้้นหาข้้อมููลจากโปรแกรมค้้นหา เพื่่�อศึึกษาเรีียนรู้้�รายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสิินค้้า หรืือบริิการเป็็นส่่วนหนึ่่�งบนเส้้นทางของผู้้�บริิโภค ดัังนั้้�น ร้้านค้้า
ปลีีกทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ คว รพัั ฒ นาการบริิ ห ารงานลููกค้้าสัั มพัั น ธ์์ (Customer
Relationship Management) บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์โดยการตอบกลัับกลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมายในทัันทีี การให้้ข้้อมููลข่่าวสารอย่่างรวดเร็็ว ครบถ้้วน และจริิงใจจะช่่วยเพิ่่�ม
ยอดขาย และสร้้างความประทัับใจให้้แก่่ลููกค้้า ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�การบอกต่่อบนโลก
ออนไลน์์อีีกด้้วย
3. ผู้้บ� ริิโภคมีกี ารเปรีียบเทีียบข้้อมููลจากร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก่อ่ นตััดสิิน
ใจซื้้�อ ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ควรสร้้างมาตรฐานให้้ดีีขึ้้�น
โดยการมอบสิิทธิิประโยชน์์ ความสะดวกสบายในการใช้้บริิการ สร้้างความสััมพัันธ์์อััน
ดีี  เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภครู้้�สึึกว่่าการเปลี่่�ยนไปใช้้บริิการร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ร้้านอื่่�น
มีีต้้นทุุนที่่�สููงกว่่า เพื่่�อเป็็นการรัักษาฐานลููกค้้าเอาไว้้
4. การบริิหารนวััตกรรมเทคโนโลยีี (Innovative Technology) มีีอิิทธิิพลทาง
บวกต่่อความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการร้้านค้้า
ปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จึึงควรมุ่่�งเน้้นการเรีียนรู้้�เพิ่่�มพููนความรู้้�เกี่่�ยวกัับนวััตกรรม
เทคโนโลยีี เพื่่อ� นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในธุุรกิิจ เช่่น การเพิ่่�มทักั ษะด้้านคอมพิิวเตอร์์ การเรีียน
รู้้แ� พลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์์ซ (E-Commerce Platform) ใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ เพื่่อ� นำำ�มาใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
สรุป

การวางแผนเส้้นทางของผู้้บ� ริิโภค และการออกแบบจุุดสััมผัสั ของผู้้บ� ริิโภคเป็็นวิิธีี
การที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภค หรืือกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยเริ่่�มแรก ธุุรกิิจ
ร้้านค้้าปลีีกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์จำ�ำ เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจการเดิินทางของผู้้�บริิโภค ต้้อง
ทราบว่่า มีีพฤติิกรรม และปััจจััยอะไรบ้้างที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า หรืือบริิการ
ต้้องทราบว่่า ผู้้บ� ริิโภคกลุ่่�มเป้้าหมายนิิยมใช้้แพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์ซรูู
์ ปแบบใด ช่่วงเวลา
ใด เพื่่�อที่่�จะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ หรืือบริิการไปเสนอให้้ผู้้�บริิโภคเห็็นโดยการเข้้าไปอยู่่�ในเส้้น
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การวางแผนเส้น ทางของผู้บ ริ โ ภค และการออกแบบจุ ด สัม ผั ส ของผู้บ ริ โ ภคเป็ นวิ ธี ก ารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู้บ ริ โ ภค หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเริ่ ม แรก ธุ ร กิ จ ร้า นค้า ปลี ก ทาง
เกริก
อิเล็กวารสารร่
ทรอนิกมพฤกษ์
ส์จาเป็มหาวิ
นต้ทอยาลั
งทยาความเข้
าใจการเดินทางของผูบ้ ริโภค ต้องทราบว่า มีพฤติกรรม และปั จจัย
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อะไรบ้า งที่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้า หรื อ บริก าร ต้อ งทราบว่ า ผู้บ ริโ ภคกลุ่ม เป้า หมายนิ ย มใช้
แพลตฟอร์
มอีคอมเมิ
รซ์ รู ปแบบใด
วงเวลาใด เพื่อที่จะนาผลิ�บตริิภัโณภค และจุุ
ฑ์ หรือบริดกสััารไปเสนอให้
ริโภคเห็น
ทางของผู้้
�บริิโภค ณ
เวลาที่่ช่�เหมาะสม เส้้นทางของผู้้
มผััสของผู้้�บผริิบู้ โภค
โดยการเข้
าไปอยู
ทางของผู
้บริโภคกณ
เส้นทางของผู
บ้ ริโภค
และจุดสัมนผัสของ
เป็็นกลยุุ
ทธ์่ใเ์ ริ่่นเส้
มต้้
� นนที่
ธุ่� รุ กิิจขนาดเล็็
นิิยเวลาที
มใช้้กััน่เหมาะสม
เป็็นอย่่างมาก
เนื่่อ� งจากเป็็
นการตลาดพื้้�
ผูบ้ ริโภคเป็
ทธ์เริ่มต้งนพฤติิ
ที่ธุรกิกจรรมผู้้
ขนาดเล็
ยมใช้กานั ยที่่
เป็�สุนุดอย่โดยเฉพาะในปัั
างมาก เนื่องจากเป็
น้ ฐานที
ฐานที่่น�ช่กลยุ
่วยให้้เข้้าถึึ
�บริิกโนิภคได้้ง่่
จจุุบันการตลาดพื
ันที่่�แพลตฟอร์์
ม ่ ช่วย
ให้เข้าออนไลน์์
ถึงพฤติกกำรรมผู
้ ริอโภคได้
่ายที�่สการตลาดดิิ
ุด โดยเฉพาะในปั
กาลังเฟื่ องฟู การทา
ำ�ลังั บเฟื่่�
งฟูู กงารทำำ
จิทัิ ลั จึึจงจุเป็็บนนั สิ่่ที่ง�แจำำพลตฟอร์
�เป็็นอย่่มาออนไลน์
งยิ่่ง� การวางแผนเส้้น
การตลาดดิ
จิทลั �บจึริิงโเป็ภคจะช่่
นสิ่งจาเป็
นอย่างยิ
่ง การวางแผนเส้
นทางของผูบ้ ริงโกลุ่่�มลููกค้้าได้้แม่่
ภคจะช่วยให้บริษนัทยำำหรื
ทางของผู้้
วยให้้บริิ
ษััท หรืื
อองค์์การสามารถเข้้าถึึ
�มอากองค์การ
สามารถเข้
าถึงกลุ่มลูกค้าได้มีแกี ม่ารวางแผนที่่
นยามากขึน้ เพราะถ้
าหากไม่มกี รรมผู้้
ารวางแผนที
่ดี ไม่นเค้้า หรืือบริิ
ข้าใจพฤติกรรมผู
ขึ้้�น เพราะถ้้าหากไม่่
�ดีี ไม่่เข้้าใจพฤติิ
�บริิโภค สิิ
การก็็บ้ ริโภค
สินค้าอาจไม่่
หรือบริเข้้าถึึ
การก็งอกลุ่่�มเป้้
าจไม่เข้าหมาย
าถึงกลุ่มและทำำ
เป้าหมาย
และทายอดขายได้
ยาก นอกจากนี
สัมผัส�บของผู
�ยอดขายได้้ยาก
นอกจากนี้้
 จุ
� ุดสััมผั้ จุัสดของผู้้
ริิโภคบ้ ริโภค
ยังเป็ นยััวิงธเป็็ีท่นีบริวิิษธีีที่ัท ่�บหรืริิษัอองค์
สร้างปฏิ�อสสร้้างปฏิิ
มั พันธ์กับสัผูัมพั
้บริันโภค
แนะนาสิ่งยที่อแนะนำำ
งค์การต้
ัท หรืืการใช้
อองค์์เพืก่อารใช้้เพื่่
ธ์์กัับพูผู้้ด�บคุริิยโภค พููดคุุ
�สิ่่อ�งที่่งการจะ
�
สื่ อ ไปยั
ง ผูก้บารต้้องการจะสื่่
ริโ ภค โดยทั้ง 2อ� วิไปยัั
ธี นี ้มงผู้้ักบ� ใช้ริิคโภค โดยทั้้�
ู่กัน และจากแนวคิ
่ ไ ด้จ ากการศึ
ก ษาครั้ง นีด้ ที่่ผูไ� ้วด้้จาก
ิ จัย จึ ง ได้ม า
องค์์
ง 2 วิิธีีนี้้�มัดกั ทีใช้้คู่่�กัั
น และจากแนวคิิ
ซึ่งกระบวนการประยุ
ริโภค และการสร้างจุกดต์์สัใช้้เส้้นทางของผู้้
มผัสให้แก่ผบู้ ริโภค
่อนาไปสูว่ ิธีการทา
การศึึกษาครั้้�งนี้้กต์ ผู้
� ใวิ้�ช้จัิเส้ยั นจึึทางของผู
งได้้มาซึ่ง่� บ้ กระบวนการประยุุ
บ� ริิโเพืภค และการ
สร้้างจุุดสััานค้
มผัาัสปลีให้้แก่่
ผู้้�บเล็ริิกโภค 
นำำ�่อไปสู่่�วิิ
ธีีการทำำงผู�บ้การตลาดของร้้านค้้าปลีีกทาง
การตลาดของร้
กทางอิ
ทรอนิเพื่่
กส์�อเพื
ให้สามารถถึ
ริโภคในโลกของการตลาดดิจิทลั ดังเช่น
ล็็กมทรอนิิ
ปัจจุบอิินั เให้
ากยิ่งขึกน้ ส์์ดัเพื่่
งรู�อปให้้สามารถถึึ
ภาพที่ 2 งผู้้�บริิโภคในโลกของการตลาดดิิจิทัิ ัล ดัังเช่่นปััจจุบัุ ันให้้
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มากยิ่่�งขึ้้�น ดัังรููปภาพที่่� 2

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
ออกแบบจุดสัมผัส
ทาการตลาดดิจิทัล
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค
พัฒนาและปรับปรุง
รู ปภาพที่ 2 กระบวนการประยุกต์ใช้เส้นทางของผูบ้ ริโภค และการสร้างจุดสัมผัสสูก่ ารตลาดดิจิทลั

รููปภาพที่่� 2 กระบวนการประยุุกต์์ใช้้เส้้นทางของผู้้�บริิโภค
และ การสร้้างจุุดสััมผััสสู่่�การตลาดดิิจิิทััล

การประยุกต์ใช้เส้นทางของผู้บริโภค และจุดสัมผัสของผู้บริโภคกับการตลาดของร้านค้าปลีก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในโลกการตลาดดิจิทัล

The Application of Customer Journey and Touchpoint for Marketing of E-Retailing Business
to Reach Consumers in the Digital Marketing World
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