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บทคัดย่อ
การศึกษาเรืองการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย ร้าน
ทรู คอฟฟี ประเภท commercial มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการสือสารตราสินค้าของ บริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขายร้าน ทรู คอฟฟี โดยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ ริหาร
จํานวน 2 คน และพนักงานขายร้านทรู คอฟฟี จํานวน 6 คน ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนีP
1. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial
พบว่าองค์ประกอบภายในร้านทีสามารถใช้สอสารตราได้
ื
ประกอบด้วย
กาแฟ บรรจุภณ
ั ฑ์ และ เครืองแต่งกายของพนักงาน
2. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท
Commercial พบว่า
2.1 ทักษะของพนักงานขายทีมีความสําคัญต่อการสือสารตรา ประกอบด้วย
2.1.1 ทักษะด้านการบริการ ทีเป็ นมิตรกับลูกค้า
2.1.2 ทักษะด้านการชงกาแฟ การชงการแฟให้ได้ตามมาตรฐานของทรูทุกแก้ว
2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน
นโยบาย 4C
2.2.1 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี
ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของผูบ้ ริหาร พบว่า
(1) เชือถือได้(Credible) มีดงั นีPคอื
- การทําเครืองดืมให้ได้มาตรฐาน
- การรักษาคุณภาพของวัตถุดบิ

2.2.2

- การมีความรูเ้ รืองผลิตภัณฑ์ทงั P ของร้าน ทรู คอฟฟี และบริษทั
ทรู คอร์ปอเรชันเพือให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้
(2) สร้างสรรค์ (Creative) มีดงั นีPคอื
- การนําเสนอเครืองดืมใหม่ๆแก่ลกู ค้าตามเทศกาลและช่วงเวลา
สําคัญๆ
- การตกแต่งร้านตามช่วงเทศกาล
- การสร้างบทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
(3) เอาใจใส่(Caring) มีดงั นีP
- การทําเครืองดืมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทุกแก้ว
- การให้ความสําคัญ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(4) กล้าคิดกล้าทํา(Courageous) มีดงั นีP
- การกล้าแสดงออก
- การกล้านําเสนอไอเดียใหม่ๆ
- การกล้าทีจะบอกเพือนร่วมงานทีตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าแบบผิดๆหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี
ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของพนักงานขาย
(1) เชือถือได้(Credible) มีดงั นีP
- พนักงานทุกคนควรซือตรงต่อหน้าทีและให้เกียรติลกู ค้าทุกคน
ด้วยความเท่าเทียม
- การทําเครืองดืมทุกแก้วให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั วางไว้
- การมีความรูพ้ นPื ฐานเกียวกับสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน
(2) สร้างสรรค์ (Creative) มีดงั นีP
- การสร้างสรรค์บทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
- การสร้างสรรค์เครืองดืมใหม่ๆเพือเป็ นการพัฒนาโปรโมชัน
และไม่ให้เกิดความจําเจจากสินค้าทีมีอยูเ่ ดิมเช่นกัน
(3) เอาใจใส่(Caring) มีดงั นีP
- การเอาใจใส่ลกู ค้า ตังP แต่กา้ วแรกทีเข้ามาทีร้าน ให้ลกู ค้ารูส้ กึ
อบอุ่น ใส่ใจลูกค้า
- การค้นหาความต้องการของลูกค้า
(4) กล้าคิดกล้าทํา(Courageous) มีดงั นีP

- กล้าทีจะนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้าเพือให้ทราบถึง
โปรโมชันในขณะนันP
- ใช้ความกล้าคิดกล้าทําในทางทีถูกต้อง
2.3 ความสําคัญของพนักงานขายร้านทรู คอฟฟีในการสือสารตราทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด มีดงั นีP
1. พนักงานเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
2. พนักงานเป็ นผูส้ ร้างความประทับใจต่อตราบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
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บทที1
บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ในสังคมปจั จุบนั เป็ นยุคแห่งเทคโนโลยี การสือสารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ส่งผลให้หลายๆ ประเทศยิงพัฒนาเทคโนโลยีให้กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ความเหลือมลํPา
ของการพัฒนามีมากขึนP ตามลําดับ ประเทศไทยจึงเริมทีจะปรับตัวและเริมมีการเปลียนแปลง
เพือนําเทคโนโลยีสอสารโทรคมนาคมเป็
ื
นพืนP ฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ หลายบริษทั จึง
เริมพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการสือสารของตนเพือเข้าแข่งขันกับตลาดภายในประเทศมากขึนP
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ซึงแต่เดิมใช้ชอว่
ื าบริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึงผูใ้ ห้บริการด้านการสือสารโทรคมนาคมทีได้มกี ารพัฒนา
สินค้าและบริการด้านการสือสารขึนP มากมาย อาทิ บริการโทรศัพท์พนPื ฐาน บริการโทรศัพท์
พืนP ฐานพกพา หรือพีซที ี (Personal Communication Telephone : PCT) บริการโทรศัพท์
เคลือนที บริการอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-speed Internet) หรือบรอดแบรนด์
(Broadband) รวมทังP การบริการเกมออนไลน์ (Game online) และบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ
(Content / Application)
ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ จะมีเครืองมือสือสารโทรคมนาคมทีครบวงจรก็ตาม แต่เมือลองสํารวจ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการต่างพยายามพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นทียอมรับของตลาด และพยายามสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายมาก
ขึนP ประกอบกับปจั จุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีทาํ ให้สนิ ค้าทีถูกผลิตขึนP เริมมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
มีหลายประเภทมากขึนP และแม้แต่สนิ ค้าชนิดเดียวกันก็มหี ลากหลายตราสินค้าให้เลือกมากมาย
ดังจะเห็นได้จากช่วงเวลาหนึงทศวรรษมีสนิ ค้าเพิมขึนP อีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น โทรศัพท์
มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ซึงทุกสิงเหล่านีPได้กลายเป็ นส่วนหนึงของวิถชี วี ติ ของผูค้ น โดยเฉพาะที
อาศัยในเมืองใหญ่ และเข้ามาเพิมเติมในชีวติ ประจําวันมากขึนP จึงเป็ นสาเหตุให้ประเภทของ
สินค้าเกิดขึนP อยูต่ ลอดเวลา จนเกิดการเปรียบเทียบคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ของสินค้าและ
บริการมากขึนP ตามไปด้วย ผูบ้ ริโภคจึงต้องรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากโฆษณาของสินค้า
หรือบริการอยูต่ ลอดเวลา
ส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อตราสินค้านันP ลดน้อยลงไปแทบทุกที
นักการตลาดจึงได้พยายามแยกแยะ และสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและบริการ แต่ละ
ประเภทมากขึนP (ปรารถนา ภารัตนวงศ์, 2548, 5)
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แม้ทางบริษทั จะดําเนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี มีเครืองมือสือสารโทรคมนาคมทีเรียก
ได้ว่าครบวงจรแล้วก็ตาม แต่เมือสังเกตในด้านของการทําการตลาดของบริษทั ยังขาดเอกภาพอยู่
มาก หมายความว่า บริษทั จะทําการสือสารการตลาดแยกย่อยไปในแต่ละสินค้า หรือบริการนันP ๆ
ซึงทําให้บริษทั ต้องเสียงบประมาณในการทําการตลาดและการสือสารออกไปเป็ นจํานวนมาก อีก
ทังP ผลประกอบการของสินค้าบางอย่างยังไม่ดนี กั (ปรารถนา ภารัตนวงศ์, 2548, 5)
การสร้างตราสินค้า จึงถูกนํ ามาเป็ นเครืองมือทางการตลาดทีสําคัญในการสร้างศักยภาพ
ให้กบั สินค้าและบริการให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของตราสินค้าทีมีอยู่ทงั P หมดในตลาดได้
ซึงความแตกต่างของตราสินค้าทีมีอยูท่ งั P หมดในตลาดได้
ซึงความแตกต่างดังกล่าวจะทําให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความไว้วางใจและเชือถือ จนในทีสุดตราสินค้าทีดีจะมีโอกาสทีจะได้รบั เลือกก่อน
สินค้าอืน (ปรารถนา ภารัตนวงศ์, 2548, 6)
สุปญั ญา ไชยชาญ ได้ให้ขอบเขตของตราสินค้าไว้ว่า จะต้องสามารถสือความหมายได้ 4
อย่างด้วยกัน คือ คุณลักษณะภายนอกทีทําให้เกิดการจดจํา (Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit)
คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพ (Personality) จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ตราสินค้า
จะต้องสือถึงลักษณะทางกายภาพของสินค้าและคุณค่าทีผูบ้ ริโภคได้รบั หลังจากใช้ตราสินค้านันP แล้ว
(การบริหารการตลาด, พิมพ์ครังP ที 3, 2540, 231)
บริษทั จึงต้องทําการส่งเสริมการตลาดเพือให้ผบู้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความชืนชอบ
จดจําในตราสินค้าของบริษทั ได้มากกว่า และเห็นว่าสินค้าทีอยู่ภายใต้ตราสินค้าทรู มีคุณภาพ
ให้คุณค่าสามารถแสดงบุคลิกภาพของผูบ้ ริโภคให้เกิดความภาคภูมใิ จในการใช้ตราสินค้านันP ได้
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้วางยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ไว้ ดังนีP คือ
การเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการสือสารครบวงจรและมุง่ ตอบสนองลูกค้าเป็ นหลัก อีกทังP ยังเป็ นผูใ้ ห้
บริการหนึงเดียวของประเทศทีสามารถให้บริการโทรศัพท์พนPื ฐานระบบสือสารไร้สายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและผลิตภัณฑ์และบริการด้านเนืPอหาต่างๆ อย่างหลากหลาย
(ทีมา www.truecorp.co.th)
แก่นแท้ซงเป็
ึ นทีมาของวิสยั ทัศน์ของบริษทั คือ คุณค่าความเป็ น ทรู ทีแสดงออกใน
ชีวติ ประจําวันและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที ซึงประกอบด้วย
1. เชือถือได้ (Credible)
- ซือตรงและให้เกียรติทุกคนและร่วมกันทํางานเพือความสําเร็จร่วมกัน
- สือสารอย่างซือตรงและเน้นถึงประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
- พยายามทําในสิงทีเหมาะทีควรเพือลูกค้าของเรา
- พร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทําของเรา
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2. สร้างสรรค์ (Creative)
- พยายามเสาะหาแนวคิด ใหม่ๆ และวิธกี ารใหม่ๆซึงจะนํ ามาซึงผลิต ภัณฑ์แ ละ
บริการทีเปียมด้วยคุณภาพ
- แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกันเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทํางาน
ร่วมกัน
- ทํางานด้วยความท้าทายซึงทําให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้ าเหนื อ
ผูอ้ นื
3. เอาใจใส่ (Caring)
- เชือมันพนักงานของเราคือสินทรัพย์ทมีี ค่ายิงของบริษทั
- ตังP ใจจะทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมอบสิงทีถูกทีควรให้กบั ลูกค้า เพือน
ร่วมงาน และคู่คา้ ของเรา
- ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ นในลั
ื
กษณะเดียวกับทีเราอยากให้ผอู้ นปฏิ
ื บตั ติ ่อเรา
- ยอมรับผลงานและยินดีในความสําเร็จของกันและกัน
- สร้างสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้ ของเรา
4. กล้าคิดกล้าทํา (Courage)
- มีความปรารถนาทีแน่ วแน่ เพือพัฒนาบริษทั ของเราและเป็ นผูน้ ําในตลาดการค้า
- ปฏิบ ัติง านด้ว ยความเด็ด เดียว ประเมินความเสียงอย่ างสุ ขุม และเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาด
- ตระหนักดีว่าโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของในงานๆ
นันP
กล่าวได้ว่าบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้พยายามสือสารยุทธศาสตร์และ
วิสยั ทัศน์ดงั กล่าวเพือสร้างคุณค่าให้กบั ตราสินค้า (Brand) ของทรู
โดยได้ทําการสือสาร
การตลาดในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์การสือสารการตลาดทีสําคัญ และเห็นได้ชดั ทีสุดคือ การนํา
บริการต่างๆ ในเครือมาเอืPอประโยชน์ซงกั
ึ นและกัน โดยมองเข้าไปถึงรูปแบบการดําเนินชีวติ
ของผูบ้ ริโภคและการสือสารการตลาดต่างๆ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยการ
สร้างประสบการณ์ให้แก่ผทู้ ใช้
ี บริการของทรูในทุกจุด ซึงการสร้างประสบการณ์นPีถอื ว่าเป็ นการ
สือสารการตลาดรูปแบบใหม่ ซึง Philip Kotler กล่าวไว้ในหนังสือ Marketing insights from A-Z
80 concepts every manager needs to know (2003) ว่า ร้านอาหารดีๆ เป็ นทีรูจ้ กั ในแง่
ประสบการณ์ทดีี มากกว่าอาหาร starbucks คิดเงินเพิมขึนP 2 เหรียญหรือมากกว่านันP
เพือทีจะให้เราได้พบประสบการณ์ทดีี ทสุี ด ร้านอาหารอย่าง Planet Hollywood และ Hard Rock
Café สร้างขึนP เพือให้ลกู ค้าได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ จุดประสงค์ของนักการ
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ตลาดเชิงประสบการณ์คอื เพิมเรืองราวและความบันเทิงไปยังลูกค้า มิฉะนันP สิงต่างๆ อาจจะ
ผ่านไปด้วยความน่ าเบือได้(นิลาวรรณ มีเดช, 2549, 6-7)
จากทีกล่าวในตอนต้นว่า
ในยุคปจั จุบนั เป็ นยุคทีมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึนP
องค์กรต่างๆ ได้นําการสือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพือให้ผบู้ ริโภครับรู้ เข้าใจ จดจํา
และมีพฤติกรรมทีจะซือP สินค้าหรือบริการต่างๆ การตลาดแบบเดิมๆ (Traditional Marketing)
นันP ทําให้คนสนใจน้อยลง โฆษณาทางโทรทัศน์ 30 วินาทีดเู หมือนจะได้ผลน้อยลง ผูบ้ ริโภคเอง
ก็ตงั P ใจจะหลบหนีข่าวสารต่างๆ เช่น ในโปรแกรมทีลบโฆษณา pop-up ในเว็บไซด์หรือใช้เครือง
TIVO เพือหลีกหนีโฆษณาโทรทัศน์(ทีมา : Wikipedia.org อ้างใน นิลาวรรรณ มีเดช, 2549, 7)
และจากผลวิจยั ของ บริษทั โลว์ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า คนไทยเลียงการชมโฆษณาสูงถึง
3 เท่าในปี 2542 ผูช้ มเลียงชมโฆษณา 15% แต่ในปี 2548 พบว่า คนไทยเลียงชมโฆษณาสูงถึง
50% (นิตยสาร Positioning เมษายน 2548 อ้างในนิลาวรรณ มีเดช, 2549, 7) แต่การตลาดเชิง
ประสบการณ์ จะนํ าเสนอการมีส่วนร่วม ความบันเทิง และการมี ปฏิสมั พันธ์กบั ประสบการณ์
ของ แบรนด์ (นิลาวรรณ มีเดช, 2549, 6-7)
กลยุทธ์การสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ได้มกี ารทําผ่านกิจกรรมทางการตลาด 3 กิจกรรม คือ เว็บไซต์ trueworld
(www.trueworld.net) เว็บไซต์ truelife (www.truelife.com) และร้าน True Coffee (นิลาวรรณ
มีเดช, 2549, 77)
ร้าน ทรู คอฟฟี เกิดขึนP จากการทีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้มรี า้ น
TRUE SHOP และ TRUE MOVE SHOP ซึงเป็ นร้านทีให้บริการด้านการชําระเงินค่าโทรศัพท์
บ้าน มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน เป็ นต้น ซึงในแต่ละวันนันP มีคนใช้บริการเป็ นจํานวนมาก
โดยมีระบบเรียกคิวและให้ผใู้ ช้บริการนังรอเพือทีจะทําธุรกรรมของตนเอง
ดังนันP เพือให้เกิดความพึงพอใจบริการมากขึนP ประกอบกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) คือการเป็ น Lifestyle Enabler หมายถึง การสร้างไลฟ์สไตล์
ให้แก่คน บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จึงได้ทาํ การเปิ ดร้านกาแฟขึนP มาเพือสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการลูกค้าได้มากขึนP
นอกจากนันP ในเวลานันP เอง บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กําลังแนะนําสินค้า
ใหม่เข้าตลาดคือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึงร้านทรู คอฟฟี นันP จะเป็ นตัวทีทําให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มปี ระสบการณ์กบั อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกด้วย
“ความเชือมโยงระหว่างเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตกับร้านกาแฟ มีความเชือมโยงกันในด้าน
Llifestyle คําว่า การจัดหาวิธกี ารแก้ปญั หา (Solution Provider) นันP สามารถแตกออกมาได้เป็ น
การจัดหาความรู้ (Knowledge Provider) ให้คนมีประสบการณ์กบั แบรนด์ เช่น หากคนมาที
ร้านทรู คอฟฟี แล้วถามปญั หาเกียวกับอินเตอร์เน็ต เราต้องตอบให้ได้ทุกคน หรือลูกค้าอยาก
เรียนรูเ้ รืองเทคโนโลยีกม็ าดูทร้ี านได้ อยากเห็นของใช้หรือของเล่นใหม่ๆ ก็มาดูได้ เพราะเราเอง
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เป็ น รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค(lifestyle enabler) เพราะฉะนันP กาแฟ และเทคโนโลยี
ทีเราให้ มันผสมผสานกันในบรรยากาศทีลงตัว” (ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ Assistant to
President /CEO True Corporation,สัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน นิลาวรรณ มีเดช,
2549, 123)
จากนันP จึงได้วางตําแหน่ งทางการตลาดทรู คอฟฟีว่าเป็ น Number 1 Hi-speed
Iinternet Retail Chain คือ ร้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอันดับ 1 ในประเทศไทย
แนวคิดหลักของร้าน ทรู คอฟฟี คือ Sip & Surf หมายความว่า จิบกาแฟ เล่น
อินเตอร์เน็ต และสร้างบรรยากาศให้เป็ นแบบ Third Place หรือบ้านหลังที 3
“Sip & Surf เป็ นคอนเซปท์ทเรี
ี ยบง่าย และแข็งแกร่งมาก ซึงใช้กบั ทุกสาขา เพือทีให้คน
เข้ามาเรียนรูเ้ ทคโนโลยีในบรรยากาศทีเป็ น Third Place หรือบ้านของเขาเอง
คําว่า Third Place นีPเราต้องมองว่า community ของคนนันP มีอะไรบ้าง คนไปไหนบ้าง
ถ้าเป็ นนักศึกษาไปเรียนหนังสือ อยูบ่ า้ นหลังทีสามจึงต้องเป็ นทีทีสบายใจทีจะอยู่ เหมือนทีมาที
ทํางาน กลับบ้านมาที True Coffee ก็สามารถทํางานได้ (ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ Assistant to
President /CEO True Corporation,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน นิลาวรรณ มีเดช,
2549, 124)
กลุ่มเป้าหมายของร้านกาแฟนันP จะเชือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มเป้าหมาย
ของ True Life ซึงเป็ นหนึงในสินค้าขององค์กร คือ จะให้คาํ นิยามของกลุ่มเป้าหมายว่า Young
Working Adult ซึงไม่ได้เกียวกับทางด้านประชากรศาสตร์เลยแต่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในแง่
จิตวิทยาเท่านันP
“กลุ่มเป้าหมายของทรู คือกลุ่ม Young Working Adult ไม่ได้มองที ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (demographic) หมายความถึง Young / Working / Adult young นีหมายถึง
อาจจะ young at heart หรืออาจจะเป็ นนักเรียนก็ได้ Working ก็คอื คนทํางาน และ Adult คือ
เป็ นผูใ้ หญ่ เพราะฉะนันP ไม่ว่าใคร ถ้าเข้ามาใน community ของเราก็จะเห็นได้ว่ามาทังP ครอบครัว
ได้ เหมือนดิสนียแ์ ลนด์ เป็ นทีทีไม่เป็ นพิษเป็ นภัย (ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ Assistant to
President /CEO True Corporation,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน นิลาวรรณ มีเดช,
2549, 124)
ร้าน True Coffee แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนีP
1. True Coffee Branding Shops เปิดมุมมองความเป็ นทีสุด ผ่านวิสยั ทัศน์ของ ทรู
ผูน้ ําชีวติ Convergence ทีตอบสนอง Lifestyle ทุกรูปแบบร้าน แหล่งรวมความเป็ น
ทีสุดในทุกๆ ด้าน ดีทสุี ด เร็วทีสุด เทคโนโลยีลPําสมัย เป็ นร้านทีไม่เน้นการขายกาแฟ
แต่จะเน้นให้ลกู ค้า ได้มปี ระสบการณ์ กับเทคโนโลยีแปลกใหม่
2. True Coffee Commercial Shops ให้ลกู ค้าสัมผัสประสบการณ์ ทีได้คดั สรรเมล็ด
พันธุก์ าแฟ พิเศษทียอดเยียมทีสุดจากทัวมุมโลก เสริ ^ฟเครืองดืมแก้วโปรดของคุณ
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ด้วยกรรมวิธกี ารชงกาแฟทีทําให้คุณเข้าถึงรสชาติความเข้มและหอมกรุ่นอย่างแท้จริง
เป็ นร้านทีลูกค้าสามารถนังสัมผัสบรรยากาศทีสบายๆ เสมือนบ้านหลังที3 ทีมีบริการ
Hi-speed internet ความเร็วสูง มี Gadget ทีตอบสนองไลฟ์สไตล์ ตอบรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาให้บริการอยูต่ ลอดเวลา
3. True Coffee Franchising ด้วยการต้อนรับทีอบอุ่น ศิลปะการชงเครืองดืม พร้อมกับ
บรรยากาศการให้บริการทีใกล้ชดิ เป็ นกันเอง ทําให้ลกู ค้าได้สมั ผัสประสบการณ์ของ
ร้าน ทรู คอฟฟี ผ่านกาแฟแก้วโปรดของคุณ ด้วยพนักงาน Barista ทีมีความ
เชียวชาญในการให้บริการชันP เลิศ (True coffee Orientation ,2555, 4)
ทังP นีP สาขาแต่ละประเภทนันP จะมีจดุ เด่นทีแตกต่างกัน ซึงจะต้องให้กลมกลืนกับ
Community ในแต่ละแห่งให้ได้มากทีสุด
สําหรับร้าน ทรู คอฟฟีประเภท commercial ซึงการศึกษาในครังP นีPให้ความสนใจ จะมี
สินค้าและองค์ประกอบในร้านโดยทัวๆ ไป ดังนีP
1. บาร์กาแฟ
2. เบเกอรี และ อาหาร
3. ไอศครีม
4. อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ และบริการ WI-FI ฟรี
โดยในขณะนีP ร้านทรู คอฟฟี ประเภท commercial มีทงั P หมด 37 สาขา ดังนีP
1. ไอทีมอลล์ ฟอร์จนู (IT mall)
2. ซีพ ี ฟู้ด มาร์เก็ต (CP Food Market)
3. อาคาร ทรู ทาวเวอร์ (True Tower)
4. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (UTCC)
5. อาคาร เมืองไทยภัทร (MTP)
6. เซ็นทรัล ลาดพร้าว (Central Ladprao)
7. ศูนย์ราชการ (Golden Place)
8. เดอะมอลล์ บางกะปิ (Stadium Bangkapi)
9. มหาวิทยาลัย กรุงเทพ (Bangkok U)
10. มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต (DPU)
11. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (KU)
12. แฟชัน ไอซ์แลนด์ (Fashion Island)
13. โลตัส สุขาภิบาล 1 (Lotus Sukhapiban1)
14. มหาวิทยาลัย สยาม (Siam U)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

เซ็นทรัล พระราม 2 (Central rama II)
เดอะมอลล์ บางแค (The Mall Bangkae)
ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ (United Center)
เซ็นทรัล บางนา (Central Bangna)
ทองหล่อ (Thonglor)
โชว์รมู มินิ (Mini)
บางกอก เมดิเพ็ค (Bangkok Mediplex)
ธญาณ (Tayan)
มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง (Ladkrabang U)
มหาวิทยาลัย เอแบค บางนา (ABAC Bangna)
มหาวิทยาลัย เอแบค หัวหมาก (ABAC HUAMAK)
ซีคอน สแควร์ (Seacon Square)
เมกะ บางนา (Mega Bangna)
บางนา ทาวเวอร์ (Bangna Tower)
โลตัส ศรีนครินทร์ (Lotus Srinakarin)
พาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)
อาคาร อือP จือ เหลียง (UCL)
สีลม ซอย 3 (Silom 3)
มหาวิทยาลัย จุฬา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (Chula Eng1)
มหาวิทยาลัย จุฬา คณะ อักษรศาสตร์ (Chula Art)
ดิจติ อล เกตเวย์ (Digital gateway)
สยาม พารากอน (Siam Paragon)
สยาม ดิสคัฟเวรี (Siam Discovery)

เนืองจากองค์กร ทรู ได้วางตําแหน่ งทางการตลาดของตนเองไว้ว่าเป็ น Convergence
brand คือทุกอย่างจะต้องมีการผสมผสานบริการให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคให้มากทีสุด
ดังนันP เว็บไซด์ trueworld (www.trueworld.net) เว็บไซด์ truelife (www.truelife.com) และร้าน
กาแฟ true coffee จึงสนับสนุ นกันเองในด้านต่างๆ คือ
- www.trueworld.net เป็ นการสร้างเนืPอหา หรือ content ซึงตัวเนืPอหานีเอง จะเป็ นสือ
ให้เกิดชุมชนหรือ Community ทังP ในรูปแบบออนไลน์หรือชุมชนในชีวติ จริงได้
“สมมติว่าเราชอบศิลปิ นคนหนึงมาก เช่น Potato เราก็มาหาเพลงฟงั หาเพลงใหม่ใน
trueworld และอาจจะมีกลุ่มแฟนคลับใน true life ซึงกลุ่มแฟนคลับนีPกจ็ ะนัดไปดูคอนเสิรต์ ทีจะมี
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การเล่นโชว์ในร้านทรู คอฟฟี สาขาทองหล่อ เป็ นต้น” (ฐิตมิ าณ มุทริกเวช, สัมภาษณ์,12
กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน นิลาวรรณ มีเดช, 2549, 133)
- www.truelife.com นันP เป็ นการสร้างชุมชนออนไลน์ ซึงคนจะรูจ้ กั ในเว็บไซด์จาก
ความชอบในสิงทีเหมือนกัน
- ร้านกาแฟ true coffee เป็ นการสร้างบ้านหลังที 3 ซึงสามารถเป็ นจุดนัดพบทีทําให้
คนเกิดประสบการณ์กบั สินค้าของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
- “เราสร้าง true coffee ขึนP มาจริงๆ แล้วเราทําเพือทีจะล้อกับ truelife.com เพราะ
truelife.com นันP เป็ น virtual world เพือทีจะให้ม ี physical world คือ true life แต่ถา้
เราทํา truelife.com อย่างเดียวคุณก็จะอยูใ่ นโลกของ virtual อย่างเดียว แต่เมือมี
true coffee เกิดขึนP ก็สามารถนําสิงทีอยูใ่ น virtual world ออกมาได้ ตัวอย่างเช่น
สร้าง minihome ตัวเองใน truelife.com สามารถเปิดกิจการในนันP ได้ อยากจะซือP
อะไรสักอย่าง แล้วถามว่าจะเอาสินค้าออกมาได้
อย่างไรก็เอามาให้ ทรู คอฟฟีมาเป็ นจุดนัดพบทีดี ในอนาคตเราหวังว่านอกจาก
ทางด้านธุรกิจแล้ว เราต้องการให้เป็ น Number 1 Hi-speed internet café retail chain ทีใหญ่
ทีสุดในประเทศไทย เราอยากจะให้เป็ นจุดนัดพบของทุกคนทีเป็ น truelife community เพือทีจะ
ได้เกิดประสบการณ์ทดีี ” (ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ Assistant to President /CEO True
corporation,สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน นิลาวรรณ มีเดช, 2549, 123)
“ทุกอย่างสนับสนุ นซึงกันและกันแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวใดเป็ นตัวหลักเช่นกัน เข้าไป
ในร้านทรู คอฟฟี ผ้ากันเปืPอนของพนักงานในร้านก็จะเป็ น Avatar หรือถามว่า Trueworld
สนับสนุ น truelife อย่างไร เมือคนชอบcontent คนก็ตอ้ งการ community ซึงบอกไม่ได้ว่าอะไร
เป็ นตัวตังP จะเป็ น Online Community กับ Offline Community ก็บอกไม่ได้ว่าใช้อะไรเป็ นตัวตังP
คนทีเข้ามาเจอ true coffee ก่อนก็อาจจะอยากใช้ trueworld หรือ truelife ต่อไปก็ได้” (เจตน์
พรหมชะญาติ – Key Manager of office /CEO, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2550 อ้างใน
นิลาวรรณ มีเดช, 2549, 133-134)
จากทีกล่าวตามข้อความข้างต้น ร้าน ทรู คอฟฟี ถือเป็นเครืองมือทีสําคัญเครืองมือหนึง
ในการสือสารตราสินค้าของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงในการสือสารของร้านทรู
คอฟฟี พนักงานขายถือได้ว่าเป็ น Touch Point สําคัญในการสือสารเรืองตราสินค้า ซึงทาง
บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมพนักงานทุกคนทีเป็ นพนักงานใหม่เกียวกับความรูเ้ รืองความเป็ นมาของ
กาแฟ วิธกี ารชงทีถูกวิธ ี และนโยบายขององค์กร ในสัปดาห์ที 1 ส่วนในสัปดาห์ที 2 ยังได้
เพิมเติมความรูท้ างด้าน Internet เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพือให้พนักงานมีความรู้ สามารถ
ตอบปญั หาในเบือP งต้นทางด้าน Internet และแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้ การทีผูบ้ ริโภคได้เข้ามา
ใช้บริการในร้าน ทรู คอฟฟี นันP ผูบ้ ริโภคไม่ได้เพียงแค่เข้ามาดืมกาแฟแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะ
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ได้ดมดํ
ื าในรสชาติกาแฟ บรรยากาศภายในร้าน เลือกซือP Gadgets Accessories และท่องโลก
Internet ไปด้วย ซึงในทุกๆ ร้านของ ทรู คอฟฟี จะมีบริการเกียวกับ Hi-Speed Internet
ความเร็วสูงเพือให้ผบู้ ริโภคนันP ได้สมั ผัสถึงเทคโนโลยี ซึงส่งผลต่อไปยังบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
เนืองจากพนักงานขายเป็ นการขายโดยบุคคล ซึงเป็ นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพมาก
ทีสุดในขันP ตอนของกระบวนการซือP โดยเฉพาะในการสร้างความชอบ ความเชือมัน และการซือP
ของลูกค้า พนักงานขายทีมีประสิทธิภาพจะเก็บข้อมูลความสนใจของผูบ้ ริโภคไว้ เพือสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว (เสรี วงษ์มณฑา 2542: 127-225, ดารา ทีปะปาล 541: 195-269) ผูว้ จิ ยั
จึงอยากศึกษาว่าผูบ้ ริหารมีความต้องการทีอยากสือสารตราสินค้า ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่าน
พนักงานขายของร้าน ทรู คอฟฟี สู่ผบู้ ริโภคได้อย่างไร และพนักงานขายสามารถสือสารตรา
สินค้า ทรู คอร์ปอเรชัน อย่างไร

ปัญหาของเรืองทีศึกษา
1. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มีการสือสารตราบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ผ่านร้าน ทรู คอฟฟี อย่างไร
2. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มีการสือสารตราบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ผ่านพนักงานขายร้านทรู คอฟฟี อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือศึกษาการสือสารตราของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านร้านทรู คอฟฟี
2. เพือศึกษาการสือสารตราของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
ร้านทรู คอฟฟี

ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิจยั เรือง “การสือสารตรา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงาน
ขายร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial” เป็ นการศึกษาด้านการสือสารตราสินค้าผ่าน
พนักงานขาย ทรู คอฟฟี ทังP เพศ ชาย และ หญิง ซึงเป็ นผูบ้ ริหารภายในจํานวน 1 ท่าน
Trainer จํานวน 1 ท่าน และพนักงานขายดีเด่นจํานวน 6 ท่านจากสาขาประเภท commercial
โดยสัมภาษณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2555 รวมระยะเวลา 3 เดือน
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นิ ยามศัพท์
การสือสารตราสินค้า หมายถึง การใช้เครืองมือการสือสารประเภทต่างๆ เพือการสร้าง
ความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์ของตนจากคู่แข่งบนพืนP ฐานของลักษณะทีสามารถจับต้องได้ และ
ทีจับต้องไม่ได้ เพือก่อให้เกิดความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภค (Stoat,1994)
ในการศึกษาครังP นีP หมายถึง ชือ และ วิสยั ทัศน์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
พนักงานขาย คือ พนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี ซึงมีหน้าทีในการปรุงกาแฟ และ
มอบการบริการทีดีให้กบั ลูกค้า ทังP นีPเป็ นการติดต่อสือสารจากพนักงานไปยังลูกค้าโดยตรง เป็ น
การติดต่อสือสารระหว่างบุคคล และเป็ นกระบวนการติดต่อสือสารแบบสองทาง จึงมีการ
เผชิญหน้ากัน โดยทีพนักงานขายสามารถรับข้อมูลและประเมินการตอบสนองจากลูกค้าได้ทนั ที

วิ ธีการศึกษา
การศึกษาเรือง “การสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ผ่าน
พนักงานขาย ร้านทรู คอฟฟี ประเภท commercial” โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Method) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของร้านทรู คอฟฟี

ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังP นีPคอื ผูบ้ ริหารและพนักงานของร้านทรู คอฟฟี ได้แก่
1. ผูบ้ ริหารของร้านทรู คอฟฟี คือ
1.1 คุณ เกรียงศักดิ ^ นาคสะอิงP ศาสน์ Deputy Director True coffee
โดย คุณเกรียงศักดิ ^ นาคสะอิงP ศาสน์ มีหน้าทีในการควบคุมและดูแลการ
บริหารร้านทรู คอฟฟี ประเภท commercial ทังP หมด
1.2 คุณกันติมา มโนภิรมย์
Specialist True coffee
และคุณกันติมา มโนภิรมย์ มีหน้าทีเป็ น Trainer ในการอบรมพนักงานทุก
คนทีเข้าร่วมงานใหม่กบั ร้าน ทรู คอฟฟี
2. พนักงานขาย ได้แก่
2.1 คุณฤชุดา
ทักษพันธ์
District Manager True coffee
2.2 คุณบงกช
วริวารนันท์
District Manager True coffee
2.3 คุณพรนภัส เอือP การณ์
Manager True coffee
2.4 คุณวราภร กรานจรูญ
Supervisor True coffee
2.5 คุณคมสัน
มากศิร ิ
Retail Repersentative
2.6 คุณวิมลวรรณ พัฒนพ่วง
Retail Repersentative
พนักงานขายทังP 6 ท่านนีPป็นพนักงานดีเด่นของร้าน ทรู คอฟฟี
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ประเด็นทีศึกษา
ประเด็นทีศึกษาในครังP นีP คือ
1. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial
2. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท
commercial ซึงได้แก่
2.1 ทักษะของพนักงานขายทีมีความสําคัญต่อการสือสารตรา
2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี
ผ่านนโยบาย 4C
2.3 ความสําคัญของพนักงานขายร้านทรู คอฟฟีในการสือสารตราทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด

เครืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
เนืองจากการศึกษาครังP นีPเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใช้แนวคําถามในการสัมภาษณ์
เป็ นเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผูศ้ กึ ษาใช้วตั ถุประสงค์ของการศึกษา กรอบแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องเป็ นกรอบของการสร้างแนวคําถาม
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ผูศ้ กึ ษาได้นําแนวคําถามให้ผเู้ ชียวชาญ ซึงก็คอื
ี กษา
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึงประกอบด้วย ประธานกรรมการ อาจารย์ทปรึ
และกรรมการอ่าน เป็ นผูพ้ จิ ารณาและตรวจสอบแก้ไข แล้วจึงทําการปรับปรุงแก้ไขแนวคําถาม
ใหม่ให้มคี วามสมบูรณ์ยงขึ
ิ นP
แนวคําถามประกอบด้วยประเด็นคําถามหลัก 2 ประเด็นคือ
1. แนวคําถามเกียวกับการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท
commercial
2. แนวคําถามเกียวกับการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้าน ทรู
คอฟฟี ประเภท commercial

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ กึ ษามีวธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูล ดังนีP
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเกียวข้องเพือศึกษาลักษณะและข้อมูลเบือP งต้นเพือ
นําไปใช้ในการศึกษาต่อไป
2. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับ
ประชากรทีใช้ในการศึกษาเพือให้ได้ขอ้ เท็จจริงมากทีสุด
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเก็บรวบรวมออกเป็ นกลุ่มเพือให้อ่านง่าย และค้นพบข้อสรุปที
โดดเด่น โดยนํ าข้อมูลทีได้จดั ประเภทแล้วนํามาวิเคราะห์คน้ หาความสัมพันธ์ในข้อมูลประเภท
เดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างประเภท แต่มคี วามเชือมโยงกัน และทําการสรุป
ข้อมูลหรือข้อสันนิษฐานดังกล่าวนันP จําเป็ นต้องมีความเชือมโยงโดยตรง ผูกติดหรือสะท้อน
ข้อมูลดิบต่างๆ ทีได้เก็บรวบรวมไว้ โดยผูศ้ กึ ษาจะกลับไปทบทวนข้อมูลดิบอีกครังP เพือหยิบ
ยกตัวอย่าง หรือหลักฐานต่างๆทีได้รบั จากการสัมภาษณ์ การสังเกต มาใช้ในการสนับสนุ น
ข้อสรุป หรือข้อสันนิษฐานทีค้นพบ
ข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นํามาวิเคราะห์โดยการแบ่งหมวดหมู่
ของข้อมูลทีได้ เพือนํามาวิเคราะห์เนืPอหาและเรียบเรียงตามประเด็น ดังนีP
1. การสือสารตราของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านร้าน ทรู คอฟฟี
2. การสือสารตราของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย ร้าน
ทรู คอฟฟี

ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงแนวความคิดการสือสารตราสินค้าของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขายร้าน ทรู คอฟฟี
2. ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงการสือสารตราสินค้า ผ่านพนักงานขายร้าน ทรู คอฟฟี
3. ผลการศึกษานีPสามารถนํ าข้อมูลไปพัฒนาการสือสารตราสินค้า ในแง่ของพนักงานขาย
ร้าน ทรู คอฟฟี ได้ เพือให้มคี วามสอดคล้องกับสิงทีองค์กรต้องการสือสารออกไป

บทที2
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
ในการศึกษา “การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ผ่านพนักงานขาย ร้าน
ทรู คอฟฟี ประเภท commercial ” ในครังP นีP ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ดังต่อไปนีP
1. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการสือสารตราสินค้า
2. แนวคิดเกียวกับการสือสารตลาด
3. แนวคิดการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์
4. แนวคิดเกียวกับทฤษฎีพนักงานขาย
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

1. แนวคิ ดเกียวกับการสือสารตราสิ นค้า
Kotler (2006: 235) กล่าวว่า ตราสินค้าไม่ใช่ชอื ไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์ ตราสินค้าคือ การรับรู้
และความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคเกียวกับผลิตภัณฑ์และทุกสิงทุกอย่าง ซึงมีความหมายต่อผูบ้ ริโภค
นอกจากนีP Keller (2008: 5) ยังกล่าวว่า ในผลิตภัณฑ์หรือการบริการประเภทเดียวกัน ตรา
สินค้าสามารถสร้างความแตกต่างได้ ทังP ในด้านทีสามารถจับต้องได้ (Tangible) ซึงเป็ นเรืองของ
เหตุ ผ ลทีได้จากคุ ณ สมบัติแ ละคุ ณ ประโยชน์ ของผลิต ภัณ ฑ์ห รือ การบริก าร และในด้านทีไม่
สามารถจับต้องได้ (Intangible) ซึงเป็ นเรืองทีเกียวข้อ งกับอารมณ์ และความรู้สกึ ทีได้จาก
ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ การบริก ารของตราสิน ค้ า นั นP จากนิ ย ามข้า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ตราสิน ค้ า เป็ น
ความรูส้ กึ โดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และการบริการทีอยู่ในจิตใจของผูบ้ ริโภค และในการพัฒนาตรา
สินค้านันP
ความเป็ นแบรนด์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนีP ได้แก่ รูปลักษณ์ภายนอก
(Attribute) คุณประโยชน์ทางกายภาพและทางอารมณ์ (Benefit) คุณค่า (Value) บุคลิกภาพ
(Personality) (Philip Kotler อ้างใน วิทวัส ชัยปาณี 2549:25)
องค์ประกอบตราสิ นค้า (Brand Components)
องค์ประกอบตราสินค้า สามารถแบ่งได้เป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
1. Brand Attributes
Attributes คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ หมายถึง ส่วนทีแสดงความเป็ นผลิตภัณฑ์
ได้แก่ รูปลักษณ์ รูปร่างหน้าตาภายนอก สีสนั โลโก้ ราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึงสามารถสัมผัสจับต้องได้
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(Tangible/Rationale Asset) ซึงผูบ้ ริโภคอาจใช้การเลือกแบรนด์จากคุณลักษณะของสินค้า แต่
ผูบ้ ริโภคก็อาจจะไม่สามารถตัดสินใจเลือกสินค้าโดยดูจากคุณลักษณะของสินค้าได้เพียงอย่างเดียว
เพราะปจั จุบนั คุณสมบัตขิ องสินค้าแทบจะมีความเท่าเทียบกันหมด จนทําให้ผูบ้ ริโภค ต้อง
พิจารณาคุณลักษณะทีจับต้องไม่ได้ดว้ ย
ศิรกิ ุล เลากัยกุล (2550) ได้ให้ความหมายของ Brand Attributes ว่า “หมายถึง
คุณสมบัตขิ องตราสินค้า เป็ นสิงทีมีค่าของตราสินค้า และเป็ นวิธกี ารสําคัญทีจะนําพาเราไปสู่
เป้าหมายไปสู่ชอเสี
ื ยงตามทีต้องการ”
สรุปคุณสมบัตติ ราสินค้า (Brand Attributes) เป็ นคุณสมบัตทิ สามารถสั
ี
มผัสได้ หรือรูส้ กึ
ได้ และแสดงออกถึงตัวตนในความเป็ นตราสินค้านันP ๆ คุณสมบัตขิ องตราสินค้า (Brand
Attributes) หมายถึง ทุกๆ สิงของตราสินค้าทีสามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทังP 5 ได้แก่
รูป รส กลิน เสียง การสัมผัส เช่น โลโก้ กลินกาแฟ สีรา้ น ลักษณะเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
ในบางครังP อาจสัมผัสได้แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น บรรยากาศ นํPาเสียง สีหน้า เป็ นต้น ซึงสิง
ทีสัมผัสได้ทงั P หมดภายในตราสินค้าจะกลายเป็ นจุดเด่น (Identity) ของตราสินค้าทีผูบ้ ริโภคจดจํา
ได้ ซึงจะทําให้คุณสมบัตนิ ันP มีประโยชน์อย่างยิงสําหรับการสือสาร ดังนันP การมีคุณสมบัตขิ อง
ตราสินค้า (Brand Attributes) ทีชัดเจนจึงเป็ นสิงสําคัญต่อการสร้างตราสินค้าท่องเทียวในด้าน
ของการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) และจดจํา (Recognition) รวมไปถึงการเตือนความ
ทรงจํา (Remind) โดยการใช้คุณสมบัตทิ มีี ความโดดเด่นหรือเป็ นจุดเด่น (Identity) ในการ
สือสารสู่ผบู้ ริโภค เพราะธรรมชาติของสมองมนุ ษย์อะไรทีแตกต่างหรือดูโดดเด่นจะถูกบันทึกใน
ความทรงจําได้ง่ายทีสุด
2. Brand Benefits
Benefits คือ คุณประโยชน์ หมายถึง อะไรทีแบรนด์นนั P สามารถมอบให้กบั ผูบ้ ริโภค
เป้าหมายได้ในการดําเนินชีวติ ตามแนวคิดของ David A. Aaker และ Erich Joachimsthaler
(2000) ในเรืองคุณประโยชน์ตราสินค้า (Brand Benefits) สรุปได้ว่า คุณประโยชน์คอื สิงที
ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ตังP แต่ขนั P เริมต้นของสินค้านันP ทีเป็ นผลิตภัณฑ์ (Product) เมือมีการสร้างตรา
สินค้าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ทําให้ผบู้ ริโภคสามารถจดจําและจําแนกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์
ทีมีความคล้ายคลึงกันออกจากกันได้
องค์ประกอบของคุณประโยชน์ของตราสินค้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนีP
1. คุณประโยชน์ดา้ นหน้าทีหลักของผลิตภัณฑ์ (Functional Benefit) หมายถึง
คุณประโยชน์ทนํี าเสนอจุดเด่นในเรืองหน้าที การใช้งานเฉพาะด้าน คุณสมบัตใิ น
การแก้ปญั หา ตังP อยูบ่ นพืนP ฐานของลักษณะทางกายภาพทีมองเห็นได้ของสินค้า
เช่น ขจัดคราบในห้องนํP า ขจัดรังแค เป็ นต้น
2. คุณประโยชน์ดา้ นอารมณ์ความรูส้ กึ (Emotional Benefits) หมายถึง คุณประโยชน์
ของตราสินค้าทีนํ าเสนอจุดเด่นในด้านอารมณ์ความรูส้ กึ
ความพึงพอใจเมือได้
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สัมผัสกับตราสินค้าในเชิงนามธรรมทีจับต้องไม่ได้ แต่รสู้ กึ ได้ และเน้นเรืองอารมณ์
ความรูส้ กึ ของลูกค้าเป็ นหลัก เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วรูส้ กึ ภูมใิ จ เป็ นต้น
3. คุณประโยชน์ของแบรนด์ทนํี าเสนอ
ในด้านความเป็ นตัวตนของผูใ้ ช้แบรนด์นันP
(Self-expressive Benefits) หมายถึงคุณประโยชน์ของตราสินค้าทีแสดงความเป็ น
ตัวตนทีมีต่อแบรนด์นนั P ๆ ซึงตัวของแบรนด์มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะของผูใ้ ช้ที
เป็ นทีนิยมอย่างเจาะจง ผูบ้ ริโภคอาจได้รบั การจัดกลุ่มด้านสังคมอย่างทีต้องการ
การมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของผูใ้ ช้
บางอย่างอาจสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนา
ความคิดด้านทรรศนะต่อตนเองและเอกลักษณ์ของผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น มองตัว
ผูใ้ ช้แบรนด์นันP ว่าเป็ นผูท้ มีี ฐานะรํารวย เป็ นผูน้ ํ าทางด้านเทคโนโลยี หรือเป็ นนัก
ธุรกิจแบบมืออาชีพ เป็ นต้น ดังนันP องค์ประกอบของคุณประโยชน์ของตราสินค้า
สามารถอธิบายเป็ นแผนภาพได้ดงั นีP
3. Brand Value
Value คือ คุณค่า หรือผลประโยชน์ทจัี บต้องไม่ได้แต่รสู้ กึ ได้ (Intangible/Emotional
Asset) เช่น ทําให้รสู้ กึ เชือมัน มันใจ รูส้ กึ มีความสุขทีได้ปรนเปรอตนเอง
Brad Van Auken ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้า (Brand Value) ว่า “เป็ นมูลค่าใน
ความความรูส้ กึ และประสบการณ์ในการเชือมไปสู่ตวั สินค้าและบริการของตราสินค้านันP ๆ”
(Brand Van Auken, 2004:48)
สามารถกล่าวได้ว่า Brand Value คือ คุณค่าทีอาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผบู้ ริโภค
มีความรูส้ กึ กับตราสินค้านันP ได้ เช่น ความรูส้ กึ น่ าเชือถือ มันใจทีจะใช้คุน้ เคยเพราะมีประสบการณ์
การใช้มาก่อน เป็ นต้น แต่คุณค่าตราสินค้า(Brand Value) สามารถตีความหมายได้ในเชิงของ
มูลค่าทางการเงิน(Financial Values) ด้วยการยึดแนวทางการประเมิน 7 แนวทาง ดังนีP
1. ตลาด (Market)
2. ความมันคง (Stability)
3. ความเป็ นผูน้ ํ าตลาด (Leadership)
4. ความเป็ นตราสินค้าระดับโลกหรือสภาพทางภูมศิ าสตร์
(Internationality / Geography)
5. กระแสนิยมหรือแนวโน้ม (Trend)
6. การส่งเสริมสนับสนุ นตราสินค้า (Support)
7. การปกป้องตราสินค้า (Protection)
ซึงคุณค่าตราสินค้าทีมีการตีเป็ นมูลค่าทางการเงินนันP
เป็ นมาตรการทีจะพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของบริษทั หรือต่อตราสินค้านันP ๆ และทําให้ตราสินค้า
กลายเป็ นสินค้าประเภทหนึงทีมีการซือP ขายกันได้ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณค่าของตราสินค้า
(Brand Value) หมายถึงคุณค่าทีเกิดขึนP จากความรูส้ กึ ทีเกิดจากการได้สมั ผัสหรือใช้งาน และ
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สามารถทําการประเมินมูลค่าของตราสินค้านันP ๆ ออกเป็ นมูลค่าด้านการเงินในเชิงเศรษฐศาสตร์
ได้
คุณค่าตราสินค้าสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภท (David A. Aaker, 2002: 95-103) ได้แก่
1.คุณค่าด้านการใช้งาน (Functional Values) หมายถึง คุณค่าของตราสินค้าทีเห็นได้
โดดเด่นชัดเจนทีสุด เป็ นคุณค่าทีเกิดจากคุณลักษณะต่างๆ ของสินค้าหรือเป็ นคุณค่าพืนP ฐานที
สินค้านันP ๆ โดยทัวไปคุณค่าด้านนีPเป็ นคุณค่าทีอยู่ระดับตําทีสุด เป็ นคุณค่าทีผู้บริโภคคาดหวัง
เป็ นพืนP ฐานเดิมอยูแ่ ล้ว ดังนันP การอ้างคุณค่าทีเกิดจากการใช้งานจึงไม่เป็ นทีนิยมในการทําการ
สือสารเพือสร้างตราสินค้าให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง
2. คุ ณ ค่ าด้า นอารมณ์ (Emotional Values) หมายถึง ความรู้ส ึก ดีๆ ทีเกิด ขึPนกับ
ผูบ้ ริโภคเมือซือP หรือบริโภคสินค้าของตราสินค้านันP ๆ คุณค่าระดับนีPมคี วามลึกซึงP กว่าคุณค่าด้าน
หน้าที เช่น ความรูส้ กึ สดชืนกระฉับกระเฉง ความเป็ นผูม้ รี สนิยม ความรูส้ กึ มันใจ เป็ นต้น โดยที
การจะใช้คุณค่าด้านอารมณ์ในการสือสารจําเป็ นต้องอาศัยการวิจยั ผูบ้ ริโภคด้วยวิธกี ารลงพืนP ที
เก็บข้อมูลเกียวกับความรูส้ กึ ดีๆ ทีเกิดจากการใช้หรือได้มาสัมผัสกับสินค้าหรือบริการแล้วได้รบั
คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Values) อะไรบ้าง ก่อนทีจะทําการวางแผนการสือสารด้วย
เนืPอหาทีเน้นในเรืองของคุณค่าทางอารมณ์ทได้
ี จากการวิจยั
3. คุณค่าด้านการแสดงความเป็ นตัวตน (Self–expressive Values) จุดสูงสุดของการ
สร้างตราสินค้าก็คอื การทําให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านันP ๆ กลายเป็ นสัญลักษณ์ทสามารถ
ี
สะท้อนตัวตนของผูบ้ ริโภค คุณค่าระดับนีPจะให้ความสําคัญต่อความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริโภคมาก
กว่าความรูส้ กึ ตัวตนของผูบ้ ริโภคสามารถแปรความหมายได้ทงั P ทีเป็ นตัวตนทีแท้จริงของผูบ้ ริโภค
ในปจั จุบนั หรือตัวตนทีผูบ้ ริโภคต้องการจะเป็ น
คุณค่าด้านการสะท้อนความเป็ นตัวตนนีP จะมุง่ เน้นคุณค่าเรืองอนาคตมากกว่าความรูส้ กึ
เก่าๆ ในอดีต และมีความเชือมต่อกับบุคลิกภาพของผูบ้ ริโภคอย่างใกล้ชดิ เป็ นคุณค่าทีเน้น
ความรูส้ กึ ทีเกิดขึนP ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้านันP ๆมากกว่าผลทีเกิดขึนP จากการใช้ เช่น
ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่ามีสถานภาพทางสังคมทีหรูหรามีระดับ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีความเป็ นคนรุน่ ใหม่
สะท้อนความเป็ นชายชาตรีแท้ๆ แบบชาวอเมริกนั เป็ นต้น
เมือตราสินค้าใดๆ ทีสามารถทําให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าตราสินค้านันP ๆ กลายเป็ นส่วนหนึง
ของตัวตนผูบ้ ริโภค (Part of the self) ไปแล้ว แสดงว่าตราสินค้านันP ๆ สามารถไปถึงเป้าหมายที
เป็ นความสําเร็จแล้ว เนืองจากตราสินค้าได้กลายเป็ นส่วนหนึงของผูบ้ ริโภคอย่างกลมกลืน ความ
รูส้ กึ ผูกพันระหว่างผูบ้ ริโภคและตราสินค้าเป็ นไปอย่างลึกซึงP และเป็ นธรรมชาติ ทําให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคในด้านความบ่อยครังP ในการใช้ตราสินค้านันP ๆ อันนําไปสู่ความภักดีต่อตรา
สินค้า (Brand loyalty) ในทีสุด
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4. Brand Personality
Personality คือ บุคลิกภาพ ลักษณะทางจิตวิทยาทีมีความแตกต่างกันในแต่ละแบรนด์
หรืออีกนัยหนึงเป็ นการเปรียบเทียบแบรนด์เป็ นคนๆ หนึง แบรนด์นันP จะเป็ นคนทีมีอุปนิสยั แบบ
ใด เช่น ทันสมัย อิสระ เป็ นกันเอง ฉลาด เป็ นต้น
D. Aaker (1996) ได้ให้คํานิยามของบุคลิกของตราสินค้าว่าเป็ นกลุ่มของลักษณะทาง
บุคลิกภาพของมนุ ษย์ทผสมผสานอยู
ี
่ในตราสินค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึง บุคลิกภาพตราสินค้า
หมายถึง กลุ่มลักษณะเฉพาะทางบุค ลิกภาพของมนุ ษย์เ ชือมโยงกับตราสินค้า ซึงจะรวมถึง
ลักษณะทางประชากรทัวไป เช่น เพศ อายุ ระดับชันP ในสังคม ตลอดจนลักษณะทางบุคลิกภาพ
และอุปนิสยั เช่น ความเป็ นคนจริงใจ อบอุ่นและอ่อนไหว เป็ นต้น ซึงสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Plummer (1984) กล่าวว่าลักษณะทางบุคลิกภาพของตราสินค้านันP เป็ นลักษณะทาง
บุคลิกภาพทีได้มกี ารพัฒนามาจากลักษณะบุคลิกภาพของมนุ ษย์ (Human Personality)
ประเภทของบุคลิกภาพตราสินค้า
จากการศึกษาของ Aaker (1997) พบว่า บุคลิกภาพตราสินค้าสามารถแบ่งได้เป็ น 5
กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) เป็ นกลุ่มบุคลิกภาพทีเหมาะกับสินค้าประเภท
ทีผูบ้ ริโภคมีความคุน้ เคย หรือจําเป็ นในชีวติ ประจําวัน ประกอบด้วย 4 แบบ คือ ลักษณะแบบ
ติดดิน (Down-to-earth) ลักษณะแบบซือสัตย์ (Honest) ลักษณะแบบมีประโยชน์ (Wholesome)
ลักษณะแบบรืนเริง (Cheerful)
2. กลุ่มบุคลิกภาพแบบน่ าตืนเต้น(Excitement) เป็ นกลุ่มบุคลิกภาพทีเหมาะกับสินค้า
ประเภท รถยนต์ อุปกรณ์กฬี า เครืองสําอางและสินค้าแฟชัน ประกอบด้วย 4 แบบ คือ ลักษณะ
แบบมีความกล้าความท้าทาย (Daring) ลักษณะแบบมีความมุง่ มัน (Spirited) ลักษณะแบบช่าง
จินตนาการ (Imaginative) ลักษณะแบบทันสมัย (Up-to-date)
3. กลุ่มบุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (Competence) เป็ นกลุ่มบุคลิกภาพทีเหมาะกับ
สินค้าประเภททีต้องการความน่ าเชือถือ ความเป็ นผูน้ ํ า ความมี ปญั ญาปราชญ์เปรือง และความ
สําเร็จประกอบด้วย 3 แบบ คือ ลักษณะแบบน่ าเชือถือ (Reliable) ลักษณะแบบฉลาด
(Intelligent) ลักษณะแบบประสบความสําเร็จ (Successful)
4. กลุ่มบุคลิกภาพแบบหรูหรา ทันสมัย (Sophistication) เป็ นกลุ่มบุคลิกภาพทีเหมาะ
กับสินค้าประเภททีต้องการแสดงความมีระดับทางสถานะทางสังคม ประกอบด้วย 2 แบบ คือ
ลักษณะแบบมีระดับ (Upper Class) ลักษณะแบบมีเสน่ ห์ (Charming)
5. กลุ่มบุคลิกภาพแบบห้าวหาญ (Ruggedness) เป็ นกลุ่มบุคลิกภาพทีเหมาะกับสินค้า
ประเภทสินค้าทีต้องการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง รักอิสระ และอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ ประกอบ
ด้วย 2 แบบ คือ ลักษณะแบบชอบกิจกรรมภายนอกบ้าน (Outdoorsy) ลักษณะแบบแข็งแกร่ง
(Tough)
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5. Brand Essence
Brand VanAuken ให้ความหมายของ Brand Essence ว่า “เป็ นสาระสําคัญของตรา
สินค้านันP ๆ หรือจิตวิญญาณทีขับความความมันใจพืนP ฐานให้เกิดมูลค่าซึงจะติดต่อตราสินค้านันP
อยูต่ ลอดเวลา อีกทังP ยังเป็ นหัวใจหรือแกนทีจะติดตัวบริษทั หรือต่อต่อสินค้า” (Brand VanAuken
2004: 43)
David A. Aaker ให้ความหมายของ Brand Essence ว่า “เป็ นศูนย์กลางของความคิด
แล้วจึงขยายออกมาเป็ นเอกลักษณ์หลักๆ ทีเป็ นแก่น (Core Identity) และกลายเป็ นเอกลักษณ์
ทีมาช่วยสร้างเสริม (Extended Identity) ตามลําดับ จึงเป็ นการช่วยให้ไม่มองตราสินค้าแคบๆ”
(David A. Aaker อ้างใน วิทวัส ชัยปาณี, 2549: 87)
จากความหมายสามารถสรุปได้ว่า Brand Essence คือ จิตวิญญาณ เป็ นแก่นของความ
จริงทีโดดเด่นของตราสินค้า ซึงเป็ นเหตุผลและมุมมองจากผู้บริโภคทีชืนชอบตราสินค้านันP ๆ
หรือ คุ ณ ค่ าหลัก ทีสํา คัญ ทีสุ ด ของการสร้างตราสิน ค้า ซึงบางครังP แก่ นของตราสินค้า(Brand
Essence) ถูกเรียกว่า วิสยั ทัศน์ของตราสินค้า(Brand Vision) โดยเป็ นการบอกว่าต้องการให้
ผูบ้ ริโภคตีความหมายหรือกําหนดว่าตราสินค้านันP โดยต้องดูและวิเคราะห์สภาพตลาดโดยรวม
(Market) การวิเคราะห์ตราสินค้าคู่แข่งขันในตลาด (Competitors) การวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่าง
ลึกซึงP (Consumers) การวิเคราะห์องค์กรผูท้ ําการตลาด (Corporate) ในบางครังP นักการตลาด
เรียก Brand Essence ว่า Brand DNA คือ แก่นแท้ของความเป็ นตราสินค้าทีเข้าไปอยู่ในใจของ
ผูบ้ ริโภค
องค์ประกอบทังP 5 ทําให้นกั สือสารแบรนด์มแี ผนทีในการสร้างหรือบริหารแบรนด์ โดยมี
การให้ความหมายเพิมเติมเพือให้เข้าใจงานขึนP โดยการจัดทําเป็ นแผนภาพองค์ประกอบแบรนด์
ทีแบ่งเป็ น 3 ชันP (วิทวัส ชัยปาณี 2549:47) ดังแผนภาพที 1 องค์ประกอบแบรนด์
แผนภาพที 1 องค์ประกอบแบรนด์

ทีมา :วิทวัส ชัยปาณี 2549:47
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จากภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนีP
ชัน2 นอก หรือทีเรียกว่า The Tangible Assets เป็ นส่วนทีสามารถจับต้องได้ ประกอบ
ด้วย Attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกทีผูบ้ ริโภคจดจําแบรนด์นนั P ได้ และ Benefit คือ
คุณประโยชน์ทจัี บต้องได้ของผลิตภัณฑ์นันP ในความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค
ชัน2 กลาง หรือทีเรียกว่า The Intangible Assets เป็ นส่วนทีเกิดจากความรูส้ กึ ไม่
สามารถจับต้องได้ ประกอบด้วย Values คือ คุณค่าทีอาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผบู้ ริโภคมี
ความรูส้ กึ กับแบรนด์นันP ได้ และ Personality คือ บุคลิกภาพทีให้กบั ผูใ้ ช้แบรนด์นันP และคิดว่า
ผูอ้ นจะมองดู
ื
ตนเองแบบนันP
ชัน2 ใน หรือทีเรียกว่า Core เป็ นส่วนทีอยูข่ า้ งในสุด เรียกว่า Brand Essence แต่ใน
หนังสือบางเล่มจะเรียกว่า Brand DNA เป็ นส่วนทีทําให้แบรนด์นนั P มีความแตกต่างจากคู่แข่งจน
ทําให้เกิดการตัดสินใจเลือกแบรนด์นPีเป็ นประจํา ซึงจะเกิดขึนP ได้นนั P ต้องมีการสร้างประสบการณ์
ให้ผบู้ ริโภค (Experience)
แนวคิดนีPให้ความสําคัญเรืองการสือสารตราสินค้า ซึงได้กล่าวถึงการให้ความหมายของ
คําว่าตราสินค้า ในมุมมองของนักวิชาการหลายคน และองค์ประกอบของตราสินค้า ผูว้ จิ ยั จึงนํา
แนวคิดนีP เช่น ประเด็นในเรืองความหมายของตราสินค้า เพือนํามาใช้ประโยชน์ในการตังP คําถาม
ในการสัมภาษณ์

2.แนวคิ ดด้านการสือสารการตลาด (Marketing Communication Concept)
การสือสารการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันทีจะสือความหมาย
สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริโภค โดยมุง่ หวังทีจะให้เกิดพฤติกรรม
การตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจนันP ๆ (สุวฒ
ั นา วงษ์กระพันธ์ 2530:55)
“การสือสารการตลาด หมายถึง กระบวนการนํ าเสนอข่าวสารในรูปของการกระตุน้ เร่ง
เร้าด้วยวิธกี ารต่างๆ กับผูบ้ ริโภคซึงเป็ นเป้าหมายทางการตลาด (Target Market) โดยมุง่ หวังที
จะก่อให้เกิดการตอบสนองจากผูบ้ ริโภคกลุ่มนันP ในลักษณะตามทีคาดหมาย หรือกําหนดเอาไว้
ล่วงหน้า และหมายถึงการกําหนดช่องทางการสือสารไปยังตลาด เพือรวบรวมข้อมูลข่าวสารจาก
ผูบ้ ริโภคในตลาดนํ ามาตีความ (Interpret) ประกอบในการดําเนินงานต่อไป และหาช่องทางใหม่
หรือโอกาสในการสือสารคราวหน้าต่อไปให้ดกี ว่าเดิม” (พรรณพิมล ก้านกนก 2530:1820)
สุวฒ
ั นา วงษ์กระพันธ์ (2530:76-90) ได้อธิบายว่า กระบวนการสือสารด้านการตลาด
(The Marketing Communication Process) นันP องค์ประกอบทุกประการของส่วนประสมทาง
การตลาด ซึงได้แก่ สินค้าและบริการ ราคา สถานทีจัดจําหน่ าย และกิจกรรมด้านการส่งเสริม
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การตาด ต่างก็มบี ทบาทในการทําหน้าทีเป็ นสัญลักษณ์เพือทีจะถ่ายทอดความคิดจากผูผ้ ลิตไป
ยังผูบ้ ริโภคเป้าหมาย ดังนีP
บทบาทของสิ นค้าและบริ การต่อการสือสารการตลาด
สินค้าและบริการ มีองค์ประกอบหลายประการทีจะแสดงบทบาทในการถ่ายทอดความ
คิดหรือสือความหมายไปยังผูบ้ ริโภค ในกรณีของร้านทรู คอฟฟี ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดบิ หรือ
เมล็ดกาแฟคัว การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาด รสชาติ ซึงองค์ประกอบเหล่านีPลว้ นเป็ นภาพรวม
ของสินค้าและบริการ ซึงสินค้าชนิดเดียวกันต่างตราสินค้ากันจะแสดงบทบาทของการสือสาร
โดยก่อให้เกิดผลทางความรูส้ กึ กับผูบ้ ริโภคต่างกัน เช่น กาแฟคัวบดเอสเพรสโซชนิดร้อน มี
จําหน่ ายทุกร้านกาแฟ
ซึงแม้ว่าจะเป็ นกาแฟทีมีวตั ถุดบิ ชนิดเดียวกัน และกรรมวิธกี ารชง
เหมือนกัน แต่ตราสินค้าจะสร้างความแตกต่างในความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค เป็ นต้น โดยถ้า
พิจารณาบทบาทของสินค้าทางการสือสารทีสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคแล้ว ความพึงพอใจ
จะเกิดได้ 2 กรณี คือ ความพึงพอใจในด้านตัวสินค้าและบริการ (Physical Satisfaction) และ
ความพึงพอใจทางด้านจิตวิทยา (Psychological Satisfaction)
ความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการ คือ สินค้าและบริการสามารถทีจะช่วยแก้ปญั หา
ให้กบั ผูบ้ ริโภค หรือทําให้ผบู้ ริโภคเห็นว่าได้รบั ประโยชน์คุม้ ค่าเกินทีเสียไป เช่น ผูบ้ ริโภค
ต้องการบริโภคกาแฟทีมีคุณภาพ รสชาติดเี พือทําให้เกิดความรูส้ กึ กระปรีกP ระเปร่าหรือสดชืน
หลังจากบริโภคกาแฟเมือผูบ้ ริโภคได้รบั การตอบสนองตามความต้องการดังกล่าวแล้ว ความพึง
พอใจด้านสินค้าและบริการจึงเกิดขึนP เป็ นต้น สําหรับความพึงพอใจด้านจิตวิทยา คือ การสร้าง
ความรูส้ กึ ทางจิตใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเมือผูบ้ ริโภคได้สนิ ค้าและบริการนันP เช่น การบริโภคกาแฟทีมี
คุณภาพจะบอกถึงความมีรสนิยมในการบริโภคฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนีPขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
รูปร่าง สีสนั และตราสินค้า ยังสามารถสร้างคามรูส้ กึ ทีแตกต่างกันภายในจิตใจของผูบ้ ริโภคเมือ
เลือกใช้สนิ ค้าและบริการ รวมทังP ยังสามารถกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการซือP สินค้าและ
บริการด้วย การวิจยั นีPจงึ สนใจศึกษาความ พึงพอใจทังP 2 ประการ เพราะเป็ นการแสดงถึง
บทบาทของการสือสารการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทมีี ต่อผูบ้ ริโภคทังP สินP
1. บทบาทของราคาทางการสือสารการตลาด
ราคาของสินค้าและบริการสามารถแสดงบทบาทของการสือสารการตลาด โดยราคา
สามารถสร้าง ความรูส้ กึ นึกคิดและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีมีต่อสินค้าและบริการนันP ๆ ได้ไม่
ว่าจะเป็ นความพึงพอใจ ในตัวสินค้าหรือความพึงพอใจในจิตใจก็ตาม เพราะราคาเป็ นอัตราที
กําหนดขึนP เพือใช้ในกระบวนการแลกเปลียนสินค้าและบริการระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภค ดังนันP
การตังP ราคาจึงมีความสําคัญโดยขึนP อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ คือ จากคุณสมบัตขิ องสินค้าและ
บริการทีตนเสนอขาย คุณลักษณะในความสามารถในการซือP ของกลุ่มบริโภคเป้าหมายซึงต้องใช้
การสือความหมายไปยังกลุ่มผูบ้ ริโภค มีรายละเอียด ดังนีP
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1.1 คุณลักษณะของสินค้าและบริการ ทีมีผลกระทบต่อการกําหนดราคาในส่วนที
เกียวกับการสือสารการตลาด กล่าวคือ
1.1.1 การรับรูท้ แตกต่
ี
างกันในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ จะมีผลต่อ
การกําหนดราคาทีแตกต่างกันได้ ดังนันP ผูป้ ระกอบธุรกิจจึงพยายามทีจะ
แสวงหาโอกาสทางการสือสารทางการตลาดกับผูบ้ ริโภค โดยเน้นการ
สือสารให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าของตน
เพือสร้างโอกาสในการ
กําหนดราคาทีแตกต่างกันไป เช่น ราคาของกาแฟทีใช้เมล็ดกาแฟนํ าเข้า
จากต่างประเทศ กับราคาของกาแฟทีใช้เมล็ดกาแฟ ซึงผลิตในประเทศจะ
มีราคาทีแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็ นสินค้าประเภทเดียวกัน หากตังP ราคา
เท่ากัน ถ้าผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ คุณภาพจะเลือกตราสินค้าทีมีคุณภาพดีกว่า
แต่ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าคุณภาพเท่ากันผูบ้ ริโภคจะ
เลือกตราสินค้าทีมีราคาถูกกว่า เป็ นต้น
1.1.2 ส่วนผสมพิเศษในสินค้าและบริการ เมือสินค้าและบริการได้มกี ารเพิม
พิเศษหรือส่วนผสมพิเศษทีตราสินค้าอืนไม่ม ี จะสามารถสร้างความรูส้ กึ
และการรับรูท้ แตกต่
ี
างให้เกิดกับผูบ้ ริโภค
โดยแสดงว่าเป็ นสินค้าทีมี
คุณภาพสูงกว่าหรือดีกว่าจึงสามารถทีจะกําหนดราคาให้สงู กว่าสินค้าและ
บริการอืนได้
1.1.3 ชือหรือตราสินค้า ผูป้ ระกอบการพยายามทีจะวางตําแหน่ งสินค้าในจิตใจ
ผูบ้ ริโภค ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ชือตราสินค้า เพราะเมือสินค้า
และบริการเป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับในกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมายว่า เป็ นตรา
สินค้าทีผลิตสินค้าทีมีคุณภาพในระดับใดแล้ว การกําหนดราคาจะเป็ นไป
ตามระดับคุณภาพของตราสินค้า ในการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ดังนันP ผูผ้ ลิต
ต้องพยายามจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพสูงและให้ผูบ้ ริโภคยอมรับ
เพือ
สามารถกําหนดราคาให้สูงได้ นอกจากนีPผบู้ ริโภคบางคน ยังยอมจ่ายเงิน
จํานวนมาก เพือซือP สินค้าทีมีตราสินค้าโด่งดังนํ าเข้าจากต่างประเทศ แต่
ต้องอาศัยเวลาการลงทุนทีสูงในการสือสารการตลาด
2. คุณลักษณะผูบ้ ริโภคมีส่วนสําคัญต่อบทบาทของราคาทางการสือสารทางการตลาด
คือ
2.1 ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการ ถ้าผูบ้ ริโภคขาดประสบการณ์
เกียวกับสินค้าและบริการ หรือไม่มขี อ้ มูลทีเกียวกับสินค้าและบริการนันP ๆ ราคา
จะเป็ นสิงสําคัญในการแสดงบทบาทต่อการสือสารการตลาด เพือให้ผบู้ ริโภค
เกิดจาการรับรูใ้ นคุณภาพของสินค้าและบริการ เช่น ถ้าผูบ้ ริโภคไม่เคยดืมกาแฟ
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ทีร้าน ทรู คอฟฟี แต่ตอ้ งการจะซือP เพือทดลอง บริโภค ราคาจะเป็ นส่วนสําคัญที
ทําให้ผบู้ ริโภคเกิดจากความคาดหวังในเรืองคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
2.2 ความภูมใิ จทีเป็ นเจ้าของสินค้า ผูบ้ ริโภคบางรายใช้ราคาเป็ นตัวกําหนดในการ
ตัดสินใจ ซือP สินค้าและบริการ เพราะต้องการให้ราคาของสินค้าเป็ นสิงทีแสดง
ถึงฐานะของตน โดยผูบ้ ริโภคจะมองว่า ราคาทีจ่ายไปนันP คุม้ กับภาพลักษณ์ทได้
ี
จากการใช้สนิ ค้านันP เช่น การบริโภคกาแฟทีมีราคาแพง แต่มคี ุณภาพสูงและ
สามารถนังดืมในสถานทีหรูหรา เป็ นต้น
3. บทบาทของสถานทีจัดจําหน่ ายทางการสือสารการตลาด
ในการออกแบบสถานทีจัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ เพราะล้วนแต่มบี ทบาทในการสือสารการตลาด โดยจะสร้างความรูส้ กึ และการรับรูอ้ นั มีผล
ให้เกิดการบริโภคหรือไม่บริโภคได้ เนืองจากสถานทีจําหน่ ายแห่งเดียวกันสามารถให้ภาพลักษณ์
(Image) หรือให้ความรูส้ กึ ในการรับรูก้ บั ผูบ้ ริโภคต่างกันได้ เช่น การทีมีรายได้น้อยจะเห็นว่า
ร้านกาแฟบางร้านมีความหรูหราเกินความจําเป็ น แต่สาํ หรับบุคคลทีมีรายได้สงู อาจจะเห็นว่า
ร้านดังกล่าวไม่หรูหราเท่าใดนัก ซึงองค์ประกอบต่างๆ ในเรืองของสถานทีจัดจําหน่ ายทางการ
สือสารการตลาดมีดงั นีP
3.1 การออกแบบและตกแต่งภายนอกสถานทีจัดจําหน่ าย ถือเป็ นจุดเริมต้นของ
กระบวนการถ่ายทอดความคิดทางการสือสาร เพราะเป็ นสิงทีผูบ้ ริโภคสามารถ
มองเห็นและสัมผัสได้ ดังนันP สภาพภายนอกสถานทีจําหน่ ายจึงเป็ นเสมือนกับ
สิงทีผูบ้ ริโภคสามารถคาดหวังได้ว่าผูบ้ ริโภคจะได้พบเห็นบรรยากาศภายในว่า
เป็ นอย่างไร โดยมีสงที
ิ ต้องคํานึงคือ
3.1.1 ขนาดของสถานทีจัดจําหน่ าย จะสามารถให้ความรูส้ กึ ในด้านต่างๆ ได้
เช่น ความเด่น หรูหราและมันคง เป็ นต้น
3.1.2 รูปแบบของสถานทีจัดจําหน่ าย จะออกแบบให้มคี วามสัมพันธ์กบั ประเภท
ธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟควรออกแบบให้ดอู บอุ่น สร้างบรรยากาศให้เป็ น
สถานทีพักผ่อนในการบริโภค เป็ นต้น
3.1.3 การจัดหรือการตกแต่งบริเวณหน้าสถานทีจําหน่ าย เป็ นด่านแรกทีแสดง
การสือสารกับผูบ้ ริโภคและสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค เช่น หน้าร้าน
สะอาด ทันสมัย เป็ นต้น
3.1.4 การจัดแสงไฟหน้าสถานทีจัดจําหน่ าย จะให้ความรูส้ กึ สวยงามได้อารมณ์
และภาพลักษณ์ทดีี
3.2 การตกแต่งภายใน จะแสดงบทบาทการสือสารการตลาดต่อจากภายนอกเพือให้
ผูบ้ ริโภคเกิดภาพลักษณ์ หรือความให้ผบู้ ริโภคเกิดภาพลักษณ์ หรือความรูส้ กึ
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หรือการรับรูต้ ามทีคาดหมายไว้ก่อนทีจะเข้ามา สิงทีต้องคํานึงคือ สีสนั แสงไฟ
เสียง วัสดุอุปกรณ์ อุณหภูม ิ กลิน เป็ นต้น
3.3 พนักงานในสถานทีจําหน่ าย พนักงานจะเป็ นบุคคลสําคัญทีแสดงบทบาทเพือ
สร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภค เช่น การบริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่
3.4 การจัดแสงสินค้าภายในสถานทีจัดจําหน่ าย เป็ นการสือสารกับผูบ้ ริโภคและมี
ความ สัมพันธ์ไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของสถานทีนันP คือ ประเภทหรือชนิด
ของสินค้าทีเลือกมาจําหน่ าย การกําหนดราคา ปริมาณ และคุณภาพ
3.5 เครืองหมายหรือสัญลักษณ์ เป็ นสิงทีจะทําให้ผูบ้ ริโภคเกิดการเรียนรูแ้ ละสร้าง
ความทรงจําตลอดจนเป็ นสิงทีทําให้ผบู้ ริโภคเกิดการซือP ซํPา เช่น รูปถ้วยกาแฟ
ร้อน แสดงถึง เครืองหมายของร้านกาแฟ เป็ นต้น
3.6 รูปแบบการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เป็ นการเลือกภาพในการโฆษณา
และการการจัดภาพในการโฆษณาตลอดจนข้อความหรือบทโฆษณา เป็ นสิงที
จะสือถึงภาพลักษณ์ของสถานทีจําหน่ ายนันP ๆว่าจะเป็ นอย่างไร และจัดอยูใ่ น
ระดับใด เช่น ข้อความโฆษณาของร้านกาแฟทีเชิญชวนให้ผบู้ ริโภคเข้ามาดืม
กาแฟทีมีคุณภาพดีเพือเป็ นการพักผ่อนหรือเป็ นการให้รางวัลกับตัวเอง โดยมี
ภาพโฆษณาของคนดืมกาแฟพร้อมกับการอ่านหนังสือ สือให้ผบู้ ริโภคเห็นว่า
ร้านกาแฟเปรียบเสมือนสถานทีพักผ่อนแห่งหนึงเป็ นต้น
4. บทบาทของการส่งเสริมการตลาดต่อการสือสารการตลาด คือ การสร้างการรูจ้ กั รับรู้
และชักจูงแก่ผบู้ ริโภค สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้หลายประการดังนีP
4.1 การส่งเสริมการตลาดเพือให้ขา่ วสาร โดยเป็ นการให้ขา่ วสารเกียวกับสินค้าและ
บริการแก่ผบู้ ริโภค
เพือทีจะสร้างความรูจ้ กั ก่อให้เกิดการรับรูแ้ ก่ผูบ้ ริโภค
เกียวกับคุณสมบัติ คุณภาพของตัวสินค้า ราคาสินค้า การหาแหล่งซือP สินค้า
ตลอดจนเป็ นแหล่งทีผูบ้ ริโภคสามารถทีจะเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องตราสินค้า
ต่างๆ เพือประกอบ การตัดสินใจซือP ได้ เช่น การโฆษณา เป็ นต้น
4.2 การส่งเสริมการตลาดเพือให้ความบันเทิง คือ สามารถทีจะสร้างความบันเทิง
ให้แก่ผบู้ ริโภคได้จากการสร้างสรรค์ในการโฆษณา เช่น การโฆษณาในลักษณะ
สนุ กสนาน ตลกขบขัน เพราะการสือสารการตลาดทีจะก่อให้เกิดความสนใจได้
นันP การโฆษณาสามารถทีจะสร้างให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และสร้าง
จินตนาการในใจของผูบ้ ริโภคเพือกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในทีสุด หรือกิจกรรม
ของการส่งเสริมการขาย เป็ นการสือสารการตลาดทีให้ความบันเทิงได้ โดยที
ผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการขายทีจัดขึนP ได้
4.3 การส่งเสริมการตลาดเพือชักจูงใจ โดยทัวไปมักจะมีวตั ถุประสงค์ในการกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมการซือP เพือเพิมยอดขาย แต่โดยเจตนาทีแท้จริงของผูป้ ระกอบ
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ธุรกิจนันP มิได้มุ่งทีจะก่อให้เกิดการตอบสนองกลับด้วยการซือP หรือบริโภคในทันที
เพียงประการเดียว
แต่สามารถจูงใจเพือสร้างภาพลักษณ์ทดีี เอาไว้ดว้ ยการ
ประชาสัมพันธ์ เพือให้เกิดอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการซือP ในระยะยาวของผูบ้ ริโภค
แผนภูมิที 1 แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด :3P’s กับ 1C

ผลิตภัณฑ์
(Product)

ราคา
(Price)

การจัดจําหน่ าย
(Place)

การติดต่อสือสาร
(Communication)
จากแผนภูมทิ 1ี แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด 3 P’s กับ 1 C แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ (Linkage) ระหว่างการติดต่อสือสาร (Communication หรือ 1C) กับส่วนประสม
ทางการตลาดอืนๆ (Other marketing mix หรือ 3 P’s)
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 13-15) ได้อธิบายถึงการสือสารการตลาด (Marketing
communication) และการสือสารทีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า
“การสือสารการตลาดทีดีนนั P จะทําให้ผบู้ ริโภคเกิดการรูจ้ กั (Awareness) การยอมรับ (Acception)
เกิดความพึงพอใจ (Preference) ในตัวสินค้าของบริษทั มากกว่าสินค้ายีห้ออืนๆ ซึงเกิดได้จาก
การอ่าน หรือฟงั ข้อความเกียวกับการสือสาร เช่น ได้ฟงั พนักงานขายอธิบาย ได้ชมโฆษณา ได้
ยินคําสัมภาษณ์ ในรายการโทรทัศน์ จากการดูวดี โิ อ ดูสารคดี อ่านแผ่นพับ เป็ นต้น ซึงเป็ น
จุดเริมต้นของการซือP ขาย หมายถึง ก่อนทีผูบ้ ริโภคจะซือP อะไรนันP จะต้องเกิดการรับรูว้ ่ามีสนิ ค้านีP
อยูใ่ นตลาดและต้องเกิดการยอมรับว่าเป็ นสินค้าทีดีดว้ ย
หลังจากนันP ผูบ้ ริโภคก็จะออกไป
แสวงหาและได้สมั ผัสกับตัวสินค้าเพือตัดสินใจเลือกซือP หรือไม่เลือกซือP ถ้าผูบ้ ริโภคสนใจซือP ก็จะ
นํามาทดลองใช้ และสรุปออกมาเป็ นทัศนคติหลังจากทีใช้แล้ว (Post attitude) ซึงจะออกมาได้
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สองแบบคือ ทางลบ หมายถึงผูบ้ ริโภคเกิดความไม่พอใจ กับทางบวก ซึงหมายถึง ผูบ้ ริโภคเกิด
ความพอใจ และส่งผลกลับไปหาการรับตอนแรก ถ้าไม่พอใจถือว่าเป็ นการลดการยอมรับ ถ้า
พอใจถือว่าเป็ นการเพิมการยอมรับ”
จากแนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวกับการสือสารการตลาดดังกล่าว ซึงมีส่วนผสมของ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย
ซึงจากช่องทางทังP หมด การขายโดยพนักงานขายเป็ นเครืองมือสําคัญในงานวิจยั นีP เนืองจาก
จุดประสงค์หลักของการวิจยั มาจากพนักงานขาย เครืองมือการสือสารการตลาดทีใช้พนักงาน
ขายจึงเป็ นประเด็นทีน่ าสนใจ

3. แนวคิ ดเกียวกับการสือสารการตลาดเชิ งประสบการณ์
คําว่า “การสือสารการตลาด” นันP เป็ นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพือสือสาร
ความหมาย ความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริโภค โดยใช้กระบวนการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารหลายรูปแบบเพือกระตุน้ เร่งเร้า โดยมุง่ หวังให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนอง
ตามลักษณะ และวัตถุประสงค์ทผูี ผ้ ลิตคาดหมายไว้ล่วงหน้า โดย Burnett และ Moriarty (1998)
กล่าวว่า การสือสารการตลาด คือ กระบวนการสือสารข้อมูล แนวคิดเกียวกับตราสินค้าสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับคําว่า “ประสบการณ์” นันP ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า
ประสบการณ์ หมายถึง “ความจัดเจนทีเกิดจากการกระทําหรือได้พบเห็นมา”
Hoch ให้คาํ นิยามว่า ประสบการณ์คอื การมีชวี ติ ผ่านเหตุการณ์หรือสํารวจเหตุการณ์
และสามารถหมายความถึง การฝึกฝน และความรูท้ ได้
ี มาและความเชียวชาญทีมี
American Heritage Dictionary, Joy และ Sherry (2003) กล่าวว่า ประสบการณ์ คือ
ความเข้าใจในวัตถุหรืออารมณ์ผ่านประสาทรับรูห้ รือจิตใจ
เจริญ รัศมีธรรมโชติ ให้คาํ นิยามคําว่า ประสบการณ์ คือ “ผลลัพธ์ของการประเมินซึง
ประกอบด้วยการประเมินในด้านความรู้ และด้านความชืนชมทีมาจากการแปลความหมายสิงเร้า
ต่าง ๆ”
จากการศึกษาของ Holbrook และ Hirshman (1982) ซึงเป็ นการศึกษาทีเน้น
ความสําคัญของประสบการณ์ในสถานการณ์การบริโภค ในการศึกษานันP พบว่าผูค้ นใช้มุมมอง
2 อย่างทีต่างกันในการตัดสิน ประสบการณ์ของพวกเราจากสิงเร้าด้านสินค้าและบริการ ซึง
มุมมองแรก คือ การใช้ขอ้ มูลเป็ นตัวตัดสิน ซึงกล่าวว่า ผูบ้ ริโภคใช้ความพยายามในการแสดง
หาคุณลักษณะทีตอบสนองและใช้ความคิดทีเกียวกับเหตุผลเพือทีจะตัดสิน “ผลลัพธ์ดา้ นความรู”้
ทีได้จากการบริโภค
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มุมมองทีสอง เป็ นมุมมองทีเกียวกับประสบการณ์ ซึงกล่าวว่า ผูบ้ ริโภคตัดสินการบริโภคด้วย
“ผลลัพท์ดา้ นความชืนชอบ” เช่น ความสนุ กสนาน ความรืนเริงและความสุข
Nick Wreden (2005) กล่าวว่า ตราสินค้าทีมีกําไรนันP ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคจะให้ความใส่
ใจ ความจงรักภักดี ความเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ และเงิน โดยมีพนPื ฐานของคุณค่าทางอารมณ์
ประสบการณ์และเศรษฐกิจ ซึงทังP 3 ปจั จัยนีPเป็ นสิงทีควรจะนํามาใส่ในสินค้า บริการหรือการ
ดําเนินการทางการตลาด ซึงปจั จัยทางด้านประสบการณ์นนั P Nick Wreden กล่าวว่า ในขณะที
ปจั จัยด้านอารมณ์สามารถโน้มน้าวหรือชักจูงให้ลกู ค้าทดลองสินค้าได้ แต่ปจั จัยด้านประสบการณ์
ทําให้ลกู ค้าอยูก่ บั ตราสินค้าตลอด บางครังP ประสบการณ์เหล่านีPจะมีพนPื ฐานอยู่บนประสบการณ์
ทางด้านประสาทสัมผัส
หรือบางครังP ประสบการณ์อาจทําให้ผบู้ ริโภคมีความรูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง
ประสบการณ์ทดีี นนั P มีพนPื ฐานจากทีสิงทีนําเสนอไปใช้ได้ดอี ย่างทีสัญญาเอาไว้ และประสบการณ์
ต่างๆ นันP จะเป็ นสิงทีเป็ นมุมมองของผูบ้ ริโภค
Schmitt (1999) กล่าวว่า ประสบการณ์ คือ เหตุการณ์ส่วนบุคคลทีเกิดขึนP ในการ
ตอบสนองสิงเร้าบางอย่าง ประสบการณ์จะเกียวข้องกับการมีชวี ติ และมักจะเป็ นผลจากการ
สังเกตโดยตรง และ/หรือ มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็ นความจริง ความฝนั หรือเป็ นการ
จําลองความจริง
ดังนันP จากความหมายของคําว่าประสบการณ์ต่างๆ นันP จะเห็นว่า คําว่าประสบการณ์
นันP จะต้องมีความเกียวข้องกับบุคคล ซึงเข้ามาใช้บริการหรือซือP สินค้าเสมอและการมีประสบการณ์
ทีดี หรือไม่ดนี นั P ขึนP อยูก่ บั มุมมองของลูกค้าทังP สินP ดังนันP การตลาดเชิงประสบการณ์ จึง
หมายความว่าเป็ น “การสร้างสถานการณ์ในการบริโภค” เป็ นช่องทางในการสือสารตราสินค้า
แนวคิดนีPเชือว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้ส่งมอบเพียง “คุณลักษณะ” (Features) หรือ
“คุณประโยชน์ของสินค้า” (Benefit) ของสินค้าเท่านันP แต่การซือP สินค้าหรือบริการของผูบ้ ริโภค
จะเป็ นการซือP เรืองราวทีเกียวโยงสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคแต่ละคน
“การสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์” นันP หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพือสร้าง
ประสบการณ์ ให้เกิดกับผูบ้ ริโภค เป็ นการทําให้ผบู้ ริโภคได้สมั ผัสในรูป รส กลิน เสียง ผิวสัมผัส
การสร้างหรือโน้มน้าวอารมณ์ความรูส้ กึ ด้วยการเสนอสินค้าหรือบริการควบคู่กบั บางสิงที
ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ เดิมอยู่
การสร้างประสบการณ์ ให้ ผบ้ ู ริ โภค
บริษทั ไม่นําเสนอสินค้าหรือบริการอย่างเดียวอีกต่อไป แต่นําเสนอผลทีเป็ นประสบการณ์
ทีเปลียน ด้วยความรูส้ กึ ทีเกิดขึนP ในตัวผูบ้ ริโภค ซึงผลนันP จะทําให้แต่ละคนเกิดประสบการณ์ที
แตกต่างกันออกไป
“ประสบการณ์” เป็ นเรืองทีเกียวกับการมีชวี ติ สามารถเกิดได้หลายมิติ การสร้าง
ประสบการณ์ให้เกิดกับผูบ้ ริโภค สามารถอธิบายได้ดว้ ย “แบบจําลองกลยุทธ์ประสบการณ์”
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(Strategies of Experiential Marketing : SEM) และ “ตัวสร้างประสบการณ์” (Experience
Provider : Ex Pro) ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบทังP 5 ประการต่อไปนีP
1. ประสาทรับรู้ (Sense)
การสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดประสาทรับรู้ ชีใP ห้เห็นถึงประสาทการรับรูท้ มีี
จุดมุง่ หมายทีจะสร้างประสบการณ์การรับรูโ้ ดยทางภาพ (ตา) เสียง (หู) สัมผัส (ร่างกาย) รส
(ลินP ) และ กลิน (จมูก) เพือเรียกร้องความสนใจ จูงใจผูบ้ ริโภคและเพิมมูลค่าให้กบั ตัวสินค้า
ในการสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดประสาทรับรูท้ งั P 5 ส่วนนันP จะต้องมีกําหนด
วัตถุประสงค์ในสือสารออกไป องค์กรสามารถใช้การสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดประสาทรับรู้
เพือสร้างความแตกต่างให้ตนเองและสินค้า
(Differentiator)
เพือจูงใจลูกค้าให้ซอPื สินค้า
(Motivator) และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลกู ค้า (Value Provider)
2. ความรูส้ กึ (Feel)
การสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดความรูส้ กึ ชีใP ห้เห็นถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ภายในของ
ผูบ้ ริโภค มีจดุ มุง่ หมายทีจะสร้างประสบการณ์ดา้ นบวกทีเชือมกับตราสินค้า ไปจนถึงอารมณ์
ของความสนุ กและความภาคภูมใิ จ
Marsha Richins ได้ศกึ ษาและกล่าวถึงอารมณ์ความรูส้ กึ เมือผูบ้ ริโภคได้อยูใ่ น
สถานการณ์การบริโภค ซึงเข้าใจง่าย สันP และสามารถนํ าไปใช้เป็ นส่วนหนึงในการวิจยั ได้ดว้ ย
3. ความคิด (Think)
การสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดความคิด ชีใP ห้เห็นถึงความมีสติปญั ญา โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือทีจะสร้างประสบการณ์การรับรู้ ประสบการณ์การแก้ปญั หาทีเกียวกับผูบ้ ริโภค
อย่างสร้างสรรค์
4. การกระทํา (Act)
การสือสารการตลาดเพือก่อให้เกิดการกระทํา
มีจดุ มุง่ หมายทีจะก่อให้เกิดผลต่อ
ประสบการณ์ทางด้านร่างกาย วิถชี วี ติ และการมีปฏิสมั พันธ์กนั (Interactive) ช่วยเติมชีวติ ของ
ผูบ้ ริโภคด้วยการส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ดา้ นร่างกาย แสดงทางเลือกของการลงมือกระทํา
สิงต่าง ๆ การเปลียนแปลงวิถชี วี ติ เป็ นสิงทีเกิดขึนP ได้ดว้ ยการชักจูงใจ แรงบันดาลใจทีเป็ นไป
ตามธรรมชาติและมีตน้ แบบ
5. ความเกียวโยง (Relate)
การสือสารการตลาดแบบเกียวโยง จะประกอบด้วยทุกสิงทีกล่าวมาแล้วทังP หมด
ได้แก่ ประสาทรับรู้ ความรูส้ กึ ความคิดและการกระทําร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การตลาดแบบ
เกียวโยงนีPได้ขยายขอบเขตไปมากกว่าท่าทางและความรูส้ กึ ส่วนตัวของบุคคล ดังนันP จึงรวม
เรียกว่า “ประสบการณ์เฉพาะบุคคล” และได้เชือมโยงบุคคลให้เข้ากับตัวตนทีแท้จริงหรือการเป็ น
ส่วนหนึงของกลุ่ม ของสังคมหรือของวัฒนธรรมอืนๆ ด้วย (สุรางคนา ณ นคร, 2546)
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การประยุกต์การสือสารตลาดเชิ งประสบการณ์
การนําการสือสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ ควรพิจารณา 5 ประการทีสําคัญ ดังนีP
1. ประสบการณ์ในสถานการณ์การบริโภคของผูบ้ ริโภคไม่ใช่เป็ นเรืองบังเอิญ แต่เป็ น
สิงทีต้องวางแผนและจัดการ
2. คํานึกถึง “ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค” มากกว่าจะมุ่งทีคุณลักษณะและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือตัวผลิตภัณฑ์
3. ให้ความสําคัญกับทุกรายละเอียดทีเกียวกับประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคเพราะ
“ประสบการณ์” เป็ นภาพรวมของรายละเอียดต่างๆ ทีผูบ้ ริโภคได้รบั รายละเอียดที
ผิดพลาดบางประการ อาจสร้างให้ผบู้ ริโภคเกิดประสบการณ์ทมีี เกียวกับผลิตภัณฑ์
หรือบริษทั ได้
4. พยายามใช้องค์ประกอบของ ประสาทรับรู้ ความรูส้ กึ ความคิด การกระทําและ
ความเกียวโยง อย่างน้อย 2 ประเภทขึนP ไป ไม่ใช่ตวั ใดตัวหนึงในการสร้าง
ประสบการณ์
5. ต้องร่วมมือกันทังP องค์การในการสร้างและส่งมอบ “ประสบการณ์” ให้ผบู้ ริโภค โดย
การ ค้นหาว่าอะไรทีจะดึงดูดและ “โดนใจ” ผูบ้ ริโภคได้ดว้ ยการเลือกสถานที เวลา
และเหตุการณ์มาผสมผสานกันให้เกิดเป็ นประสบการณ์ททํี าให้ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าเป็ น
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนP สมจริง แต่แตกต่างกับเหตุการณ์ประจําวัน ทัวไป และเหตุการณ์ที
สร้างขึนP นีPควรสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของธุรกิจด้วย (สุรางคนา ณ นคร, 2546)
นอกจากนีP จากการศึกษาของ A. Parasuraman กับคณะ พบว่ามีปจั จัย 5 อย่างทีจะ
ส่งผลกระทบถึงประสบการณ์และความปิตขิ องลูกค้าทีได้รบั จากกิจการ (วิทยา ด่านธํารงกูล,
2547) คือ
- ความไว้วางใจได้ (Reliability)
- ความเต็มใจและความเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness)
- ความเชือถือและมันใจ (Assurance)
- ความเข้าใจลูกค้ารายบุคคล (Emphathy)
- หลักฐานทางกายภาพ (Tangibles)
จากทีกล่าวว่าประสบการณ์ในสถานการณ์บริโภคของผูบ้ ริโภคไม่ใช่ความบังเอิญ
เพราะฉะนันP การสร้างประสบการณ์นนั P จะกลายเป็ นส่วนหนึงของธุรกิจ การสร้างประสบการณ์
นันP มีขนั P ตอน ดังนีP (B. Joseph Pine ll and James H. Gilmore, 1999)
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1. หาสาระสําคัญของประสบการณ์ (Theme the Experience)
ในชันP แรกนันP จะต้องหาสาระสําคัญทีมีลกั ษณะทีดี เช่น Hard Rock Café, Disney
Land เป็ นต้น สาระสําคัญทีไม่สามารถชักจูงใจได้นนั P จะไม่ให้อะไรและไม่สามารถให้ความทรง
จําทีดีได้ดว้ ย การหาสาระสําคัญของประสบการณ์หมายความถึง การเขียนเรืองราวทีไม่สามารถ
จะจบได้หากไม่มกี ารเข้าร่วมของลูกค้า ถึงแม้ว่าการหาสาระสําคัญของประสบการณ์จะเป็ นเรือง
ทีท้าทายทีสุด แต่การทีจะเริมต้นได้นันP เริมจากแบ่งประเภทของสาระสําคัญ ซึงจากหนังสือ The
theming of America ของนักสังคมวิทยา Prof. Mark Gottdiener ได้ระบุถงึ แก่นทังP 10 อย่างที
มักจะถูกนํามา “สร้างบรรยากาศ” อาทิ Status, Tropical paradise, the Wild West, classical
civilization, nostalgia, Arabian fantasy, urban motif, fortress architecture and
surveillance, modernism and progress, representations of the unrepresentable (such as
the Vietnam Veteran) นอกจากนีP Bernd Schmitt และ Alex Simonson (2002) ได้กล่าวว่ามี
หลัก 9 อย่างทีสามารถสร้างเป็ นแก่นของประสบการณ์ได้คอื ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา แฟชัน
การเมือง จิตวิทยา ปรัชญา เรืองทางการกายภาพ วัฒนธรรมป๊อปและศิลปะ
2. สร้างความประทับใจให้สอดคล้องกันด้วยตัวกระตุน้ แง่บวก(Harmonize impression
with positive cues)
ในขณะทีสาระสําคัญทําให้เกิดพืนP ฐานของประสบการณ์ ตัวประสบการณ์เองจะต้อง
สร้างความประทับใจด้วย ความประทับใจนันP เป็ นสิงทีประสบการณ์หยิบยืนให้ ความประทับใจที
มีความสอดคล้องกันจะทําให้เกิดผลต่อผูบ้ ริโภคและทําให้แก่น (theme) นันP แข็งแรงขึนP ในการ
สร้างความประทับใจนันP จะต้องเสนอตัวกระตุน้
(cues) ทีทําให้ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค
แข็งแกร่งขึนP และตัวกระตุน้ ต้องสนับสนุ นสาระสําคัญของประสบการณ์และจะต้องไม่มตี วั กระตุน้
ทีเข้ากันไม่ได้กบั สาระสําคัญของประสบการณ์
3. กําจัดตัวกระตุน้ ทางลบออกไป (eliminate negative cues)
ผูส้ ร้างประสบการณ์จะต้องคัดสิงทีทําให้สาระสําคัญของประสบการณ์ลดน้อยลง
หรือสิงทีจะมาดึงความสนใจจากสาระสําคัญนันP ออกไป เช่น โรงพยาบาล East Jefferson
General Hospital พนักงานทุกคนจะต้องสร้าง “The EJ Look” เป็ นการสร้างความประทับใจให้
เกิดกับโรงพยาบาลด้วยภาพลักษณ์ทเป็
ี นมืออาชีพ ซึงประสบความสําเร็จมาก เพราะคนใน
ชุมชนต่างรูว้ ่าพนักงานเหล่านีPมาจากโรงพยาบาล East Jefferson General Hospital
4. ผสมผสานเหตุการณ์ทน่ี าจดจําลงไป (Mix in memorabilia)
ผูค้ นมักจะซือP สินค้าโดยใช้ความทรงจําของตนเองเป็ นสิงแรกทีตัดสินใจซือP เช่น นัก
เดินทางซือP ไปรษณียบัตรเพือเป็ นสิงเตือนความทรงจํา
คู่แต่งงานซือP ของขวัญให้กนั ในวัน
ครบรอบแต่งงาน วัยรุน่ ซือP เสือยืดเพือเป็ นความทรงจําจากการชมคอนเสริต์ พวกเขาซือP ความ
ทรงจําทีเป็ นตัวแทนทีจับต้องไม่ได้ของประสบการณ์ทพวกเขาอยากจดจํ
ี
า
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สิงของบางอย่างทีเป็ นสิงทีอาจดูไม่มรี าคาแต่อาจเก็บไว้เป็ นสมบัตทิ มีี ค่า เช่น ตั •ว
ชมคอนเสริต์ ตั •วชมภาพยนตร์ เพราะไม่เพียงแต่เราจะเก็บไว้เป็ นทีระลึกเท่านันP แต่ลกึ ๆ แล้ว
เราอยากเก็บเอาไว้เพือให้ผอู้ นเห็
ื น เพือให้เกิดบทสนทนากับคนอืน หรือเอาไว้ให้คนอืนอิจฉา
คนเราจะใช้เงินจํานวนมากในการซือP ของสะสมพวกนีP ซึงองค์กรก็ขายของเหล่านีPได้ราคาแพงอีก
ด้วย ตัวอย่างเช่น ผูท้ ชมคอนเสริ
ี
ตข์ องวง Rolling Stone เต็มใจจะจ่ายเงินซือP เสือP ยืดทีพิมพ์วนั ที
และชือเมืองทีวงมาเล่นลงไป
ในการขายความทรงจํานันP จะต้องสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ทคนคนหนึ
ี
งมีเพือทําให้
ประสบการณ์ นันP ยืนนานขึนP หากธุรกิจบริการ เช่น ธนาคาร ร้านขายของ หรือบริษทั ขาย
ประกันไม่ม ี สิงทีคนต้องการเป็ นทีระลึก นันเป็ นเพราะธุรกิจเหล่านีPไม่ได้นําเสนอสิงทีเป็ นทีน่ า
จดจํา ธุรกิจเหล่านันP จําเป็ นต้องสร้างประสบการณ์ทดีี
สร้างตัวกระตุ้นในแง่บวกและกําจัด
ตัวกระตุน้ แง่ลบออกไป จากนันP ผูบ้ ริโภคหรือลูกค้าของธุรกิจนันP จึงอยากจะจ่ายสําหรับสิงทีจะ
เป็ นทีระลึกของประสบการณ์นนั P
5. สร้างการเชือมต่อกับประสาทสัมผัสทังP 5 (Engage the five sense)
แรงกระตุ้นประสาทสัมผัสทีควบคู่ประสบการณ์นนั P
จะต้องสนับสนุ นสาระสําคัญ
(Theme) และทําให้สาระสําคัญมีความโดดเด่นขึนP ยิงประสบการณ์เชือมต่อกับประสาทสัมผัส
ได้มากเท่าไร ความน่ าจดจําก็จะมีมากขึนP เช่น ร้านหนังสือ Bames & Nobles มีรา้ นกาแฟใน
ร้านทําให้ลกู ค้าใช้เวลาในร้านหนังสือนานขึนP และมีท่าทีว่าจะซือP หนังสือมากขึนP ด้วย
ดังนันP
จะเห็นว่าในการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์นนั P
เป็ นการสร้างให้
ผูบ้ ริโภคเกิดประสบการณ์ทดีี ต่อตัวองค์กร สินค้าหรือบริการ โดยการสร้างให้ผบู้ ริโภคเกิด
ประสบการณ์รว่ มในแง่ของประสาทสัมผัสทังP 5 ความรูส้ กึ ความคิด การกระทํา ความเชือมโยง
ซึงจะเป็ นแนวทางในการศึกษาการดําเนินการสือสารการตลาดของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ต่อไป

แนวความคิ ดและทฤษฎีเกียวกับลักษณะทางจิ ตวิ ทยา (Psychographics)
ในการดําเนินธุรกิจนันP ผูผ้ ลิตจะเน้นการผลิตเพือตอบสนองตลาดรวมทังP หมด จนกระทัง
ถึงปี ค.ศ. 1956 Smith (cited in Swenson, 1992) เสนอแนวคิดเกียวกับความต้องการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายทีมีส่วนประกอบเหมือนกัน แยกออกมาจากตลาดใหญ่ซงเต็
ึ มไปด้วยผูบ้ ริโภคทีมี
ความแตกต่างกัน เพือให้แต่ละธุรกิจสามารถเน้นเฉพาะตลาดทีมีความเหมาะสมกับสินค้าของ
ตนเอง แนวคิดดังกล่าวเริมทําให้ผผู้ ลิตมองเห็นว่า การผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการบริโภคได้ครบทุกกลุ่มเป็ นเรืองทียากมาก เพราะแต่ละล้วนมีความต้องการและความชอบ
ทีแตกต่างกัน
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Hanna และ Wozniak (2001) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากร (demographic) เช่น
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา เชือP ชาติ นันP เป็ นลักษณะพืนP ฐานทีนักการตลาดจะ
นํามาพิจารณาเพือส่วนแบ่งตลาด โดยนํามาเชือมโยงความต้องการ ความชอบและอัตราการใช้
สินค้าของผูบ้ ริโภค
ซึงเป็ นข้อมูลทีหน่ วยงานจํานวนมากรวบรวมไว้
แต่ลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ จะสรุปผลเป็ นตัวเลข เช่น จํานวนคน หรือร้อยละ ซึงไม่เป็ นประโยชน์ในการ
ประชาสมพันธ์หรือโฆษณาเท่าทีควร เนืองจากยังขาดข้อมูลทางจิตวิทยา เช่น เหตุผลทีแท้จริง
จองการซือP สินค้า
กล่าวโดยสรุป แนวคิดนีPให้ความสําคัญเรืองการมีประสบการณ์รว่ มกับผลิตภัณฑ์ หรือ
การใช้ความรูส้ กึ ในการเขาใช้บริการ เพือเกิดการจดจําและความประทับใจ ซึงอาจส่งผลต่อตรา
สินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชันได้ และเนืองจากร้านทรู คอฟฟี เป็ นส่วนหนึงในการสือสารเชิง
ประสบการณ์ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด ผูว้ จิ ยั จึงนํ าแนวคิดนีPมาใช้ประโยชน์ในการวิจยั
ครังP นีP

4. แนวคิ ดเกียวกับทฤษฎีพนักงานขาย
ความหมายของพนักงานขาย
พนักงานขาย (Salesman หรือ Sales person) หมายถึง บุคคลทีทําหน้าทีให้กบั บริษทั
โดยการปฎิบตั งิ านในกิจกรรมหนึงหรือหลายกิจกรรม ได้แก่ การแสวงหาลูกค้า การติดต่อ
สือสาร การให้บริการ และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Armstrong and Kotler 2003 : G7) หรือ
หมายถึง บุคคลทีทําหน้าทีรับผิดชอบในการติดต่อ แสวงหาลูกค้า การเสนอขาย เพือกระตุน้ ให้
ลูกค้าเกิดความตังP ใจและตัดสินใจซือP
การให้บริการก่อนและหลังการขาย
รวมทังP การให้
คําแนะนําลูกค้า
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) Belch and Belch.(2001 : GL 9) เป็ น
การสือสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพือพยายามจูงใจ ผูซ้ อPื ทีเป็ นกลุ่มเป้าหมายให้ซอPื ผลิตภัณฑ์
หรือบริการหรือมีปฎิกริ ยิ าต่อความคิด
Semenik. (2002 : 562) เป็ นการนําเสนอข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
บริษทั โดยบุคคลใดบุคคลหนึง หรือกลุ่มเล็กๆของบุคคล กับลูกค้ารายใดรายหนึง หรือกลุ่ม
ลูกค้า
ดารา ทีปะปาล ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553,243) พอจะอธิบายได้ว่า การขายโดยบุคคล
เป็ นการขายโดยอาศัยกระบวนการติดต่อสือสารระหว่างบุคคลแบบตัวต่อตัว (person – to –
person communications process) อันเป็ นการสือสารทีมีลกั ษณะแตกต่างจากการติดต่อสือสาร
แบบอืนๆ ทีได้กล่าวมาแล้วในแง่ทว่ี า ข่าวสารจะไหลผ่านจากผูส้ ่งข่าวคนหนึง (หรือเป็ นกลุ่ม
บุคคล) ไปยังผูร้ บั สารคนหนึง (หรือกลุ่มบุคคล) โดยทัวไปจะเป็ นแบบเผชิญหน้ากัน และ

32

เนืองจากเป็ นการติดต่อสือสารโดยตรงระหว่างบุคคล (interpersonal communication) ผูส้ ่ง
ข่าวสารจึงสามารถทีจะรับข้อมูลและประเมินการตอบสนองจากฝ่ายผูร้ บั สารได้ในทันที
หน้าทีและบทบาทของพนักงานขาย
1. งานดําเนินการเกียวกับการสังซือP (order processing) การสังซือP อาจเกียวข้องทังP
การขายภาคสนามและการตลาดโดยโทรศัพท์ ปกติมกั จะเป็ นการขายทีเกิดขึนP ในระดับการค้าส่ง
และการค้าปลีก
1.1 ระบุความต้องการของลูกค้า (identity customer needs) พนักงานขายประจํา
เส้นทางขาย (route salesperson) พิจารณาเห็นว่า ปกติรา้ นค้าจะรับเป็ ปซีไว้
จําหน่ ายในคลังสินค้า 40 ลัง ขณะนีPมเี หลือในสต็อกเพียง 7 ลัง
1.2 แจ้งความต้องการให้ลกู ค้าทราบ (point out the need to the customer)
พนักงานขายประจําเส้นทางแจ้งผูจ้ ดั การร้านค้าให้ทราบถึงสถานการณ์ของ
สินค้าคงคลัง
1.3 กรอกรายละเอียดในใบสังซือP (complete or write up the order) ผูจ้ ดั การ
ร้านค้ารับทราบสถานการณ์สนิ ค้าคงคลัง พนักงานขับรถขนเป็ ปซีลงจากรถ 33
ลัง และผูจ้ ดั การลงนามในใบส่งมอบ
2. งานสร้างสรรค์การขาย (creative selling) ในการตัดสินใจซือP ของลูกค้าบางครังP
จําเป็ นต้องการวิเคราะห์ ใคร่ครวญ พิจารณา ค่อนข้างมากก่อนตัดสินใจซือP เนืองจากไม่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์นนั P มาก่อน ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ไม่ชดั เจน ราคาสินค้าแพง ในกรณีเช่นนีP
พนักงานขายจะใช้เทคนิคการขายเพืออธิบายทําความเข้าใจ และเชิญชวนให้เกิดการสังซือP จะ
เห็นได้ว่า ในขณะทีงานดําเนินการเกียวกับการสังซือP เป็ นงานทีเกียวข้องกับลูกค้าประจําทีมีอยู่
แล้ว แต่งานสร้างสรรค์การขายปกติแล้วจะเกียวข้องกับการสร้างลูกค้าหรือธุรกิจรายใหม่ดว้ ย
การนําเสนอสินค้าและบริการใหม่จงึ จําเป็ นต้องใช้วธิ กี ารขายทีสร้างสรรค์ นันคือ สิงแรกจะต้องชีP
ให้ลกู ค้ารับรูป้ ญั หา และให้เกิดความต้องการ แล้วจึงเสนอวิธแี ก้ปญั หาด้วยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และเชิญชวนให้เกิดการซือP ในทีสุดงานสร้างสรรค์การขายนํ าไปใช้ทงั P การ
ขายโดยใช้โทรศัพท์ การขายปลีกหน้าร้าน และการขายภาคสนาม
3. งานส่งเสริมค่าความนิยมของตราสินค้า และช่วยเหลือลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์
งานขายรูปแบบนีPจดั อยูใ่ นประเภทการขายทางอ้อม โดยพนักงานขายจะทําหน้าทีขายค่าความ
นิยมของบริษทั ต่อลูกค้า และจัดหาข้อมูลให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และวิธใี ช้ผลิตภัณฑ์
นิยมใช้กนั มากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประเภทยา พนักงานขายจะถูกส่งไปเพือเข้าพบกัน
นายแพทย์ และเชิญชวนนายแพทย์ให้สงยาตราของบริ
ั
ษทั ให้กบั คนไข้ ส่วนการขายจะเกิดขึนP
จริงในทีสุด ในร้านจําหน่ ายยา หรือเภสัชทีขายยาตามใบสังแพทย์ให้กบั คนไข้
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กระบวนการขายโดยใช้พนักงานขาย
กระบวนการขายโดยใช้พนักงานขาย(Personal selling process) เป็ นลําดับ
ขันP ตอนในการขายโดยการใช้พนักงานขาย ดังรูปที 14.1 โดยมีรายละเอียดดังนีP

1

2

3

การแสวงหาลูกค้า
(Prospecting) และการ
กําหนดคุณสมบัตขิ องลูกค้า
(Qualifying)

การเตรียมการก่อนเข้า
พบลูกค้า
(Pre approach)

การเข้าพบลูกค้า
( Approach)

การเสนอขาย
(Presentation)
และการสาธิต
(Demonstration)
4

การขจัดข้อโต้แย้ง
(Overcoming
Objections)

5

การปิดการขาย
(Sales closing)

6

การติดตามผลและ
การรักษาลูกค้า
(Follow-up and
maintenance)
7

รูปที 14.1 แสดงกระบวนการขายโดยใช้พนักงานขายทีมีประสิทธิผล (Major steps in effective
personal selling) (Kotler. 2003 : 654)
1. การแสวงหาลูกค้า (Prospecting) และการกําหนดคุณสมบัตขิ องลูกค้า (Qualifying) เป็ น
การพิจารณาและกําหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จะเป็
ี นลูกค้า โดยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด
เช่น (1) กําหนดเพศหรือไม่กําหนดเพศ (2) รายได้ (3) อํานาจในการตัดสินใจซือP (4) ความ
ต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ (5) โสดหรือแต่งงานมีบุตรแล้ว (6) ชอบเล่นกีฬา เป็ นต้น
วิธกี ารแสวงหาลูกค้าสามารถทําได้หลายวิธ ี ดังนีP (1) การบอกต่อ (2) การอาศัยกลุ่ม
บุคคลทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือP ของลูกค้า (3) การเสาะหาลูกค้าตามบ้านหรือตามหน่ วยงาน
ต่างๆ (4) การสังเกตส่วนบุคคล (5) การใช้โทรศัพท์ (6) การใช้จดหมาย (7) การหารายชือ
ลูกค้าจากหน่ วยงานต่างๆ (8) การจัดงานพบปะสังสรรค์ (9) การหาจากญาติและเพือนฝูง (10)
วิธกี ารอืนๆทังP นีPขนPึ อยูก่ บั สถานการณ์และวิจารณญาณของพนักงานขายเองซึงไม่มกี ฎเกณฑ์
แน่ นอนตายตัว

34

2. การเตรียมการก่อนเข้าพบลูกค้า (Preapproach) เป็ นการศึกษาหาข้อมูลเกียวกับลูกค้าที
คาดหวังให้มากทีสุด และมีการวางแผนทีดีทสุี ดในการเข้าพบ โดยมีการเตรียมการด้านต่างดังนีP
(1) ข้อมูลเกียวกับลูกค้าทีจะเข้าพบ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ และ
อํานาจซือP เป็ นต้น (2) เตรียมวิธกี ารเข้าพบวิธกี ารเสนอขาย ตลอดจนเทคนิคทีจะใช้ในการ
นําเสนอขาย ซึงจะต้องมีการวางแผนทีดี (3)เตรียมสินค้าและอุปกรณ์ทใช้
ี ในการเสนอขาย เช่น
ตัวอย่างสินค้า แคตตาล็อก เอกสารต่างๆ เป็ นต้น
3. การเข้าพบลูกค้า (Approach) เป็ นวิธกี ารทีจะได้พดู กับลูกค้าโดยการสร้างความ สัมพันธ์อนั
ดีให้เกิดขึนP ด้วยรอยยิมP และความจริงใจ การเริมต้นทีดีเท่ากับว่าเป็ นการเปิดใจลูกค้า ทําให้ลกู ค้า
ตังP ใจฟงั และทําให้พนักงานขายดําเนินการขายในขันP ต่อไปได้
วิธกี ารต่างๆ ทีใช้ในการเข้าพบมีดงั นีP
(1)
รอยยิมP บุคลิกภาพ และการทักทายทีเหมาะสม
(2)
การเข้าพบด้วยการแนะนําตัวเอง (Introduction approach)
(3)
การเข้าพบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product approach)
(4)
การเข้าพบด้วยการแสดงผลประโยชน์ทจะมอบให้
ี
กบั ลูกค้า (Consumer
benefit approach)
(5)
การเข้าพบด้วยวิธกี ารทีทําให้ลกู ค้าอยากรูอ้ ยากเห็น (Curiousity approach)
(6)
การเข้าพบด้วยวิธกี ารให้ลกู ค้าตืนเต้น (Shock approach)
(7)
การเข้าพบด้วยการแสดงผลงาน (Showmanship approach)
(8)
การเข้าพบด้วยการให้ของแถม (Premium approach)
(9)
การเข้าพบด้วยการชมเชย (Complement approach)
(10) การเข้าพบด้วยคําถาม (Question approach)
(11) การเข้าพบด้วยวิธกี ารอืนๆ ซึงขึนP อยูก่ บั พนักงานขายจะนําไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
4. การเสนอขาย (Presentation) และการสาธิต (Demonstration) เป็ นการอธิบายคุณสมบัติ
ผลประโยชน์และวิธกี ารทํางานของผลิตภัณฑ์ เพือเชือมโยงผลิตภัณฑ์กบั สถานการณ์ของผูซ้ อPื
โดยมีจดุ มุง่ หมาย คือ สร้างให้เกิดความพอใจในบริษทั และผลิตภัณฑ์ของบริษทั พนักงานขาย
จะต้องสร้างให้เกิดกระบวนการ AIDA คือ
(1) ความตังP ใจ (Attention) ทีจะรับฟงั ข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์จากพนักงานขาย
(2) ความสนใจ (Interest) ในข้อมูลข่าวสารทีพนักงานขายนํ าเสนอ
(3) ความต้องการ (Desire) ในตัวผลิตภัณฑ์ทนํี าเสนอ
(4) การตัดสินใจซือP (Action) นอกจากนีPยงั ต้องอาศัยหลัก 4Cs
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หลัก 4Cs ในการเสนอขายและการสาธิ ต
1. ความเชือมัน (Confidence) เช่น การรับประกันคุณภาพสินค้า การใช้เอกสารรับรอง การ
ให้ลกู ค้าพิสจู น์การทํางานของสินค้าด้วยตนเอง (Learning by doing) และวิธอี นื ๆ เพือ
ทําให้ลกู ค้าเกิดความมันใจในผลิตภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์ (Completeness) เพือให้การเสนอขายและการสาธิตสมบูรณ์ครบถ้วน
พนักงานขายต้องเตรียมประเด็นทีสําคัญทีจะพูดให้ครบถ้วน รวมทังP การใช้อุปกรณ์เข้าช่วย
3. ความชัดเจน (Clearness) การเสนอขายจะเกิดความชัดเจนได้โดยอาศัยการสาธิต ทังP นีP
ต้องอาศัยตัวสินค้า และ (หรือ) ภาพหุ่นจําลอง คู่มอื ขาย โบรชัวร์ เป็ นต้น
4. การขจัดการแข่งขัน (Competition) ในการสาธิตจําเป็ นต้องเข้าไปเกียวข้องกับการแข่งขัน
ซึงอาจจะอยูใ่ นรูปของการชมเชย ชีขP อ้ ดีขอ้ เสีย แต่จะไม่วจิ ารณ์ค่แู ข่งขันในทางลบหรือ
ประเด็นทีไม่ถูกต้อง ซึงพนักงานขายจะต้องมีความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็ น
อย่างดี
4. การขจัดข้อโต้แย้ง (Handling Objection หรือ Overcoming Objections) เป็ นการตอบ
ข้อสงสัยหรือการไม่เห็นด้วยของลูกค้า
การขจัดข้อโต้แย้งเหล่านีPพนักงานต้องใช้เทคนิค
เพือให้เข้าถึงผูซ้ อPื ในด้านบวก เช่น พยายามชีแP จงข้อโต้แย้งต่าง ๆ ของผูซ้ อPื ให้ผซู้ อPื เข้าใจ
อย่างชัดเจน และพยายามเปลียนแปลงข้อคัดค้านให้เป็ นการยอมรับและเกิดการเห็นด้วยซึง
การขจัดข้อโต้แย้งเหล่านีP พนักงานต้องใช้เทคนิค เพือให้เข้าถึงผูซ้ อPื ในด้านบวก เช่น
พยายามชีแP จงข้อโต้แย้งต่างๆ ของผูซ้ อPื ให้ผูซ้ อPื เข้าใจอย่างชัดเจน และพยายามเปลียนแปลง
ข้อคัดค้านให้เป็ นการยอมรับและเกิดการเห็นด้วย ซึงการขจัดข้อโต้แย้งจะสําเร็จได้ดว้ ยดีก็
ต่อเมือพนักงานขายได้รบั การฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการเจรจาซือP ขาย
วิ ธีการต่ าง ๆ ทีใช้ ในการขจัดข้อโต้แย้ง มีดงั นีP
a. วิธกี ารปฏิเสธทางอ้อม (Indirect Denial Method or yes – but Method) วิธกี ารนีPจะไม่
ปฏิเสธข้อโต้แย้งกับลูกค้าโดยตรง แต่จะตอบในทํานองเห็นด้วยในตอนแรก และชีแP จง
ในตอนหลัง
b. วิธกี ารปฏิเสธโดยตรง (Direct Denial Method) วิธนี Pีจะโต้แย้งโดยตรง ใช้ในกรณีที
ความคิดเห็นของลูกค้าไม่ถูกต้องอย่างแท้จริง
c. วิธยี อ้ นกลับ (Boomerang Method) วิธนี Pีจะตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าทีว่า สินค้าไม่ดี
โดยย้อนถามว่า สินค้าจะให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าได้บา้ ง
d. วิธกี ารให้ผลประโยชน์ตอบแทนลูกค้า (Customer Benefit) วิธนี Pีจะอธิบายถึงคุณสมบัติ
ของสินค้าทีลูกค้าจะได้รบั
e. วิธกี ารใช้คาํ ถามตอบคําถามลูกค้า (Question Method) เป็ นการใช้คาํ ถามโต้กลับ
เพือให้ลกู ค้าหายข้องใจ
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f. วิธกี ารผ่านไปก่อน (Pass Up Method) พนักงานไม่จาํ เป็ นต้องตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า
ทุกเรือง บางเรืองไม่สําคัญก็ไม่ตอ้ งตอบ เลือกตอบเฉพาะเรืองทีจะนํ าไปสู่การปิดการขาย
5. การปิ ดการขาย (Sales Closing) ในข้อนีPพนักงานขายต้องพยายามปิดการขาย แต่
พนักงานขายบางคนไม่สามารถปฏิบตั กิ ารในขันP นีPได้ เพราะขาดความเชือมันในตนเอง หรือ
ขาดความเชือมันในผลิตภัณฑ์บริษทั หรือเกิดความอายต่อการถามให้ซอPื หรือขาดความ
ระมัดระวังในการหาช่วงเวลาทีเหมาะสมในการปิดการขาย ดังนันP พนักงานขายจึงต้องฝึก
วิธกี ารปิ ดการขาย
6. เทคนิ คในการปิ ดการขาย มีดงั นีP
6.1 วิธกี ารปิดการขายด้วยเหตุจงู ใจซือP
“ยังเหลือโอกาสนีPเท่านันP ” วิธนี Pีจะอธิบายว่า
ผลิตภัณฑ์นPีหรือราคานีP มีในช่วงเวลานีPเท่านันP
6.2 วิธกี ารปิดการขายด้วยการแก้ปญั หาให้ลกู ค้า เช่น ถ้าลูกค้าบอกว่าเงินไม่พอ หรือไม่ม ี
เงิน ในกรณีนPีกใ็ ช้วธิ ใี ห้สนิ ค้าหรือผ่อนชําระ
6.3 วิธกี ารปิดการขายด้วยเหตุจงู ใจพิเศษ วิธกี ารนีPจะเสนอผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้า เมือ
ตัดสินใจซือP เช่น มีของแถม หรือลดราคาพิเศษ
6.4 วิธกี ารปิดการขายโดยการถามลูกค้าโดยตรงว่า “จะซือP สินค้าหรือไม่ซอPื สินค้า”
6.5 วิธกี ารปิดการขายโดยยํPาถึงความสําคัญในการซือP
6.6 วิธกี ารปิดการขายโดยการรวบรัดเขียนคําสังซือP
6.7 วิธกี ารปิดการขายด้วยการให้เลือก โดยการถามผูซ้ อPื ว่า ต้องการซือP สินค้า ก. หรือ
สินค้า ข. หรืออาจถามว่าตรงจะเลือกสีอะไร
6.8 วิธกี ารปิดการขายโดยทําให้ผซู้ อPื ตกใจ โดยบอกว่าสินค้าใกล้จะหมด
6.9 วิธกี ารปิดการขายด้วยการขอใบสังซือP วิธนี Pีเป็ นการรวบรัดขอใบสังซือP จากลูกค้า
7. การติ ดตามผลและรักษาลูกค้า (Follow-up and Maintenance) การบริการหลังการขาย
เป็ นสิงจําเป็ น ถ้าพนักงานขายต้องการให้ลกู ค้าพอใจ และเกิดการซือP ซํPา หลังจากขันP ปิดการ
ขาย พนักงานต้องพยายามให้รายละเอียดทีจําเป็ นให้ครบถ้วน และบอกถึงการบริการด้าน
ต่าง ๆ ทีลูกค้าจะได้รบั เช่น การติดตังP การซ่อมแซม การให้คาํ แนะนําทางด้านเทคนิคการ
ใช้ นอกจากนีP พนักงานขายจะต้องไปเยียมเยียนลูกค้าอย่างสมําเสมอ เพือให้ลกู ค้ามันใจใน
บริการทีให้และจะได้ใช้บริการต่อไป
แนวคิดนีPให้ความสําคัญเรือง ความหมาย ของพนักงานขายใน ความหมายต่างๆของ
นักวิชาการ และยังกล่าวถึงบทบาทหน้าทีและความสําคัญของพนักงานขาย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
พนักงานขายเป็ นเครืองมือในงานวิจยั ครังP นีP จึงได้เลือกใช้แนวคิดเกียวกับทฤษฏีของพนักงาน
ขาย มาใช้ประกอบกับการตังP คําถามในการสัมภาษณ์ และอภิปรายผลงานวิจยั

37

5. งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
นิลาวรรณ มีเดช (2549,9) ทําการวิจยั เรือง “กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) การวิจยั ครังP นีPม ี
วัตถุประสงค์เพือ 1. ศึกษากลยุทธ์การสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) 2. ศึกษาความพึงพอใจจากเข้าร่วมกิจกกรมการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) 3. ศึกษาทัศนคติทผูี บ้ ริโภคมีต่อกิจกรรมการสือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด 4. ศึกษาภาพลักษณ์ของผูบ้ ริโภค
ทีมีต่อบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) 5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ทัศนคติ และภาพลักษณ์ในสายตาของผูบ้ ริโภคทีมีต่อบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน)
ผลการวิจยั ในส่วนของกลยุทธ์การสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์นันP พบว่ามีกลยุทธ์ในการ
สร้างประสบการณ์ต่างๆ ดังนีP
1. ในส่วนของเว็บไซต์ www.trueworld.net มีการใช้กลยุทธ์การเลือกเนืPอหาให้เหมาะสม
กับ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์สร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานและตัวเว็บไซต์
2. เว็บไซต์ www.truelife.com ใช้กลยุทธ์การสร้างโลกใบใหม่หรือชุมชนออนไลน์ และ
กลยุทธ์ การใช้ตวั การ์ตูนสมมติ
3. ร้านกาแฟ true coffee มีกลยุทธ์การสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ในแต่ละสาขา
ส่วนผลการศึกษาในส่วนของความพึงพอใจ
และทัศนคติต่อการสือสารการตลาดเชิง
ประสบการณ์ และภาพลักษณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสือสารเชิงประสบการณ์ของเว็บไซต์
www.trueworld.net ในระดับปานกลาง www.truelife.com ในระดับปานกลาง และ true
coffee ในระดับสูง
2. กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติต่อกิจกรรมการสือสารเชิงประสบการณ์ในเชิงบวก โดยกลุ่มตัวอย่าง
รูส้ กึ ว่ากิจกรรมทําให้เกิดความผ่อนคลาย และรองลงมาคือกิจกรรมทีกลุ่มตัวอย่างชอบ
3. กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ต่อบริษทั ในเชิงบวก โดยกลุ่มเป้าหมายมีภาพลักษณ์ต่อบริษทั ว่า
มีความทันสมัยมากทีสุด และรองลงมาคือ มีความกระตือรือร้นในการสร้างสิงใหม่ๆ
4. ความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรมการตลาดเชิงประสบการณ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทัศนคติทกลุ
ี ่มตัวอย่างมีต่อกิจกรรมการตลาดเชิงประสบการณ์ในระดับสูง
5. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการตลาดเชิงประสบการณ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ภาพลักษณ์ทกลุ
ี ่มตัวอย่างมีต่อบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ในระดับสูง
6. ทัศนคติทกลุ
ี ่มตัวอย่างมีต่อกิจกรรมการสือการตลาดเชิงประสบการณ์ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาพลักษณ์กลุ่มตัวอย่างมีต่อบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) ในระดับสูง
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ปรารถนา ภารัตนวงศ์ (2548) ทําการวิจยั เรือง “กลยุทธ์การสือสารตราสินค้าของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์กลยุทธ์การสือสารตราสินค้า
และกระบวนการสร้างตราสินค้า ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด(มหาชน) โดยผลการศึกษา
พบว่า บริษทั ฯมีกระบวนการสร้างตราสินค้าทีชัดเจน ซึงเป็ นผลมาจากการระบุวสิ ยั ทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน คือ ความต้องการเป็ นผูใ้ ห้บริการสือสารโทรคมนาคม
อย่างครบวงจร(Total Communication Solution Provider) โดยต้องสามารถทําให้รปู แบบการ
ดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภค (Lifestyle enable) เป็ นไปได้มากขึนP ดังนันP จึงต้องยึดหลักการ
ดําเนินงานทีมีผบู้ ริโภคเป็ นศูนย์กลาง เพราะฉะนันP จึงส่งผลให้การออกแบบตราสินค้าตังP แต่การ
กําหนดวิสยั ทัศน์ การกําหนดคุณค่าตราสินค้า การกําหนดตําแหน่ งตราสินค้าในตลาด ตลอดจน
บุคลิกของตราสินค้า และเอกลักษณ์ตราสินค้า ล้วนนําไปสู่วตั ถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจ
ทังP สินP โดยบริษทั ฯใช้กลยุทธ์ในการสือสารตราสินค้าทีแยกการสือสารออกเป็ นแผนรณรงค์การ
สือสาร ซึงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แผนรณรงค์การสือสารทีส่งเสริมองค์กร และแผนรณรงค์
การสือสารเพือส่งเสริมองค์กรเพือสร้างการรับรูใ้ นการเปลียนแปลงตราสินค้าก่อน จากนันP จึงใช้
แผนรณรงค์การสือสารทีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โดยใช้ในระยะต้นจะใช้แผนรณรงค์การสือสารเพือสง
เสริมผลิตภัณฑ์และแผนรณรงค์การสือสารทีส่งเสริมองค์กรควบคู่กนั เพือส่งเสริมการตลาดและ
สร้างตราสินค้าในขณะเดียวกันด้วย ซึงในด้านการสือสารมีการเลือกใช้ขา่ วสาร การใช้เครืองมือ
สือสารทางการตลาดและเลือกใช้ในการสือสารอย่างครบวงจร เพือให้สามารถสือสารได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีกําหนดไว้ในแต่ละแผนรณรงค์นันP เนืองจากตราสินค้าทรูมกี ลุ่มเป้าหมายทีกว้าง
และหลากหลายในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนันP ในการสือสารจึงต้องใช้เครืองมือและ
สือทุกประเภททีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ลักษณา ศิรวิ ฒ
ั น์ (2546) ทําการวิจยั เรือง “การสือสารตราสินค้าของพรรคการเมือง :
กรณีศกึ ษาพรรคไทยรักไทย”
โดยศึกษาวัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนีP
1. เพือศึกษากระบวนการคิดสร้างสรรค์ตราสินค้าของพรรคไทยรักไทย
2. เพือศึกษากระบวนการสือสารตราสินค้าของพรรคไทยรักไทย
ผลการวิจยั พบว่า
1. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตราสินค้าของพรรคไทยรักไทย
1.1 การสร้างชือตราสินค้า (Brand Name) พรรคไทยรักไทยได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนส่งรายชือเข้ามา มีผลู้ งคะแนนให้ชอื “ไทยรักไทย” มากทีสุด
1.2 การสร้างตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะทํางานภายในพรรคเป็ นผูอ้ อกแบบ
รูปลักษณ์อกั ษรไทย “ท” มีความหมาย คือการรวมเป็ นหนึงใจเดียวกันของ
คนไทย ทีจะคิดใหม่ ทําใหม่ เพือพลิกฟืPนประเทศให้กลับคืนสู่ความรุง่ เรือง
1.3 คําขวัญของพรรค (Slogan) คือ “คิดใหม่ ทําใหม่ เพือไทยทุกคน”
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1.4 การสร้างภาพลักษณ์พรรคไทยรักไทย (Brand Image) ด้านการวางตําแหน่ ง
ตราสินค้า เมือแรกตังP พรรค พรรคไทยรักไทยมุง่ หวังให้เป็ นพรรคขนาดกลาง
ทีเน้นคุณภาพ และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที
สร้างสรรค์ รวมทังP เป็ นพรรคของคนรุน่ ใหม่ทมีี คุณภาพ ฯลฯ
2. กระบวนการการสือของตราสินค้าของพรรคไทยรักไทย
2.1 ช่วงก่อนการตังP พรรค (ก่อนการจดทะเบียนพรรคเมือวันที 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2541) มีการรณรงค์ต่อสือมวลชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตังP ชือพรรค
2.2 ช่วงเริมตังP พรรค (วันที 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 – วันที 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2543) เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต สือวิทยุและโทรทัศน์ม ี
การเผยแพร่อตั ชีวประวัตขิ อง พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในนิตยสารมติชน
สุดสัปดาห์ในชือว่า “ทักษิณ ชินวัตร ตาดูดาว เท้าติดดิน” ต่อมาได้นํามา
ตีพมิ พ์เป็ นพ็อคเก็ตบุค การโฆษณานโยบายโดยใช้เอกสาร แผ่นพับนํ าเสนอ
นโยบายในด้านต่างๆ แจกจ่ายให้กบั ประชาชน การสือสารผ่านสือโฆษณา
กลางแจ้ง ได้มกี ารใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสือ เพือให้เกิดการจดจําตราสัญลักษณ์
ของพรรคและผูส้ มัคร มีการใช้จดหมายตรง (direct mail) ให้แก่สมาชิกและ
แกนนํ าของพรรค การโฆษณาโดยใช้เพลงประจําพรรค การสือสารโดยการ
จัดกิจกรมได้แก่ กิจกรรมสือมวลชนสัมพันธ์ นิทรรศการเชิงวิชาการ การ
บรรยายของหัวหน้าพรรคไทยรักไทย การพบปะนักลงทุน และผูน้ ําประเทศ
มหาอํานาจ การสัมมนาเพือสร้างความสนใจและแสดงให้เห็นถึงการให้ความ
สําคัญของพรรคในการแก้ปญั หาต่างๆ การจัดกิจกรรมพิเศษเพือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของพรรคและตัวผูส้ มัคร การรับสมาชิกพรรค การเปิดสาขาพรรค
และการเปิ ดตัวผูส้ มัครในนามพรรคไทยรักไทย เพือประกาศความพร้อมของ
พรรคในการเลือกตังP
2.3 ช่วงรณรงค์ทางการเมือง (วันที 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – วันที 6
มกราคม พ.ศ. 2544) พรรคไทยรักไทยได้มกี ารสือสารตราสินค้าของพรรค
ผ่านสือมวลชนโดยการโฆษณาผ่านสือหนังสือพิมพ์ และสืออินเตอร์เน็ต การ
โฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณาเคลือนทีติดตามหน่ วยรถหาเสียง การสือสารผ่าน
สือสิงพิมพ์ การสือสารผ่านสือโฆษณาเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การใช้สอสติ
ื ก` เกอร์
โฆษณา โดยใช้การตลาดเจาะตรง ด้วยวิธกี ารส่งจดหมายตรงไปยังกลุ่ม
เป้าหมาย การโฆษณาโดยใช้เพลงประจําพรรค การปราศรัย การ
ประชาสัมพันธ์ผสู้ มัคร และการพบปะประชาชน

บทที 3
ผลการศึกษา สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือง ”การสือสารตรา บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงาน
ขายร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการสือสารตรา ทรู คอร์
ปอเรชัน ผ่านร้าน ทรู คอฟฟี และการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่านพนักงานขายร้าน ทรู
คอฟฟี โดยใช้การศึกษาแบบวิธรี ะเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ผูบ้ ริหารและพนักงานของร้าน ทรู คอฟฟี
ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนีP
1. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial
2. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท
commercial
1. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ประเภท commercial
ดังได้กล่าวในข้างต้นว่าร้านกาแฟ True coffee แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนีP
1. True Coffee branding Shops ซึงเป็ นร้านทีมีวตั ถุประสงค์เพือให้เป็ น แหล่งรวมความ
เป็ นทีสุดในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการให้บริการเทคโนโลยีททัี นสมัย เป็ นร้านทีไม่เน้นการ
ขายกาแฟ แต่จะเน้นให้ลกู ค้าได้มปี ระสบการณ์กบั เทคโนโลยีแปลกใหม่ของบริษทั
2. True Coffee Franchising เป็ นร้านทีมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นร้านกาแฟทีเน้นการขาย
กาแฟและสร้างบรรยากาศการให้บริการทีใกล้ชดิ เป็ นกันเอง
เพือทําให้ลกู ค้าได้ม ี
ประสบการณ์ กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน ทังP นีPการบริหาร
ร้านไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั
แต่เป็ นร้านทีเอกชนเป็ นผูข้ อซือP เฟรนไชส์
(Franchising) จากบริษทั เป็ นผูด้ แู ลเอง
3. True Coffee Commercial Shops เป็ นร้านทีมีวตั ถุประสงค์เพือทําให้ลกู ค้าได้มปี ระสบการณ์
กับการดืมกาแฟควบคู่ไปกับ hi-speed internet ความเร็วสูง รวมถึงมี Gadget ของ
เทคโนโลยีใหม่ๆทีมี มาให้บริการภายในร้านทรู คอฟฟี ซึงจะมีการปรับเปลียนให้
ทันสมัยตลอดเวลา(True coffee Orientation ,2555, 4)
อย่างไรก็ตามการศึกษาในทีนีPเน้ นศึกษาเฉพาะร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial
ซึงภายในร้านสามารถแบ่งองค์ประกอบภายในร้านทีสามารถเป็ นเครืองมือการสือสารตราสินค้า
ได้ดงั นีP
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1.1 กาแฟ
1.2 บรรจุภณ
ั ฑ์
1.3 เครืองแบบพนักงานขาย
1.1 กาแฟ
เนืองจากร้าน ทรู คอฟฟี เป็ นการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ทต้ี องการให้
ผูบ้ ริโภคมีประสบการณ์รว่ มกับเทคโนโลยีของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน โดยผ่านร้านกาแฟ ซึง
ปจั จุบนั การดืมกาแฟเป็ นไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ซงเป็
ึ นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั ดังนันP ร้าน
ทรู คอฟฟี จึงได้วางแนวทางในการดําเนินงานว่า ร้านทรู จะต้องมีความเป็ นเลิศ 5 อย่าง (5
best ) ซึงประกอบด้วย best in coffee ความเป็ นเลิศทางด้านกาแฟ best in service ความเป็ น
เลิศทางด้านการบริการ best in people ความเป็ นเลิศทางด้านบุคลากร best in speed ความ
เป็ นเลิศทางด้านความเร็ว อินเตอร์เน็ต best in lifestyle community ความเป็ นเลิศใน lifestyle
ต่างๆ
จากการที ทรู คอฟฟี ได้วางตนเองว่าต้องเป็ น สุดยอดด้านกาแฟ จึงมีการ
กําหนดว่าร้านจะต้องมีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟทีมีคุณภาพ และต้องทําให้ลกู ค้าเกิดความรูส้ กึ ว่า
กาแฟของร้านนันP เป็ นกาแฟทีมีคุณภาพ รวมทังP มีการอบรมให้พนักงานทุกคนสามารถชงเครืองดืม
ทุกแก้วให้เป็ นไปตามมาตรฐานที ทรู คอฟฟี ได้กําหนดไว้ (พรนภัส เอือP การณ์, สัมภาษณ์ 21
กันยายน 2555)

ป้ายบอกความเป็ นมาของ เมล็ดกาแฟ (ภายในร้าน)
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1.2 บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์เกือบทุกอย่างในร้าน ทรู คอฟฟี ถูกกําหนดให้ตอ้ งสามารถสือสารตรา
ทรู คอร์ปอเรชัน ได้ อาทิเช่น ขวดนํP าแร่ทรู ขวดนํPาสมุนไพร กระดาษทิชชู่ ถ้วยไอศครีม แก้ว
Tumbler ซองนํPาตาลทราย ถุงเบเกอรี กระดาษห่อหลอด ทุกอย่างล้วนมี คําว่า ทรู ติดอยู่ เพือ
เป็ นการสือสารตราแฝงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ของร้าน
พรนภัส เอือP การณ์ กล่าวว่า“เครืองดืมทีทําขึนตามทีลูกค้าสังใส่แก้วทีมีโลโก้ทรู
คอฟฟี นําแร่ทรูคอฟฟี บัตรสมาชิก ทรู คอฟฟี แก้วTumbler True coffee Napkin logo True
Coffee Iced cream True Coffee นําตาลทรายแดง นําตาลทรายขาวติดโลโก้ นํ าสมุนไพรรส
ต่างๆ วาฟเฟิลทีใส่ซองติดโลโก้ เบเกอรีใส่ถุงติดโลโก้สาํ หรับลูกค้านํ ากลับบ้าน Internet Café
ทีมีรปู โฆษณาเครืองดืมทรูคอฟฟี ทีพักหน้าจอ หลอดใส่กระดาษห่อติดโลโก้” (สัมภาษณ์ 21
กันยายน 2555)
คมสัน มากศิร ิ ได้กล่าวเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ ทีสือสารตราในร้าน ว่า
“ผลิตภัณฑ์ทเราสื
ี อสารให้กบั ลูกค้า ในแง่ของการเสริฟ ในร้านของทรู คอฟฟี ทีชัดเจนเลย เช่น
เครืองดืม RTD ready to drink จะมีโลโก้ประทับอยูท่ ขวด
ี นําดืมทรู ทีจะใช้โลโก้ ที อาร์ ยู อี สี
แดง ชัดเจน และก็มฝี าสีแดง” (สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)

นํPาแร่ทรู

เครืองดืมสมุนไพร
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แก้ว Tumbler

นํPาตาลทราย

กระดาษทิชชู่

ไอศครีม

1.3 เครืองแบบพนักงาน
เครืองแบบพนักงานนันP ถือเป็ นข้อกําหนดทีพนักงานขายทุกคนต้องสวมใส่ในขณะ
ปฏิบตั งิ าน เนืองจากเครืองแบบพนักงานนันถือว่าเป็ นส่วนหนึงของการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
ทังP นีPทางบริษทั ได้กําหนดสารบางอย่างผ่านเครืองแบบเหล่านันP เช่น การกําหนดให้เครืองแบบ
พนักงานเป็ นสีดาํ เพือสือสารความเป็ นมืออาชีพ ความมันใจ
กันติมา มโนภิรมย์ ได้กล่าวไว้ว่า “เสือเชิตทีพนักงานสวมใส่ บริษทั คิดว่า สีดาํ
เป็ นสีที คลาสสิค และให้ความรูส้ กึ ถึง ความเป็ นมืออาชีพ ความมันคง ความแข็งแรง สง่า และดู
เป็ นนักให้บริการทีมันใจเวลาทีเราต้องให้การบริการลูกค้า และอีกอย่างหนึง เรามีความคิดว่า
เสือยูนิฟอร์มสีดํา ค่อนข้างได้รบั การยอมรับ ในศาสตร์ของทางด้านกาแฟ ความขลัง มีมนต์เสน่ ห์
จึงเป็ นเหตุผลทีเราเลือกใช้ สีดาํ เป็ น สียนู ิฟอร์มให้กบั พนักงาน”
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ส่วนกรณีผา้ กันP เปืPอนสีแดงนันP ต้องการสือสารให้ผูบ้ ริโภคนึกถึงโลโก้ของ ทรู ซึง
เป็ นตัวอักษรสีแดง ทังP นีPถอื ว่าสีแดงเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดังทีกันติมา มโนภิรมย์ กล่าวว่า
“ส่วนผ้ากันเปือน สีแดง ถ้านึกถึง สีแดง ถ้าผูบ้ ริโภค นึกถึงเวลาทีดืมกาแฟ ให้มคี วามรูส้ กึ นึก
ถึงโลโก้ ของ ทรู คล้ายๆกับเป็ น identity ของ ความเป็ นทรู ต้องนึกถึง สีแดง เพราะว่าโลโก้ที
ปรากฏ ทีไหนก็ตามโลโก้ จะเป็ นสีแดง เมือลูกค้ามาใช้บริการในทรู คอฟฟี ก็ทําให้ลกู ค้านึกถึง
ความเป็ น ทรู เหมือนกัน” (สัมภาษณ์ 21 ก.ย. 2555)
สําหรับเครืองแบบพนักงานขายนันP ทางบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน ให้ความสําคัญ
มากสําหรับการสือสารตราสินค้า จึงได้มกี ารอบรมพนักงานให้ตระหนักว่าเครืองแบบพนักงาน
คือส่วนหนึงของตราสินค้าทรู ดังนันP เมือสวมใส่ชุดพนักงาน พนักงานต้องระมัดระวังพฤติกรรมที
อาจจะส่งผลกระทบต่อการสือสารตราสินค้าของบริษทั
“เนืองจากยูนิฟอร์มเป็ นสิงสําคัญ ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ทไหน
ี
ยูนิฟอร์มทีบ่งบอกถึง
ความเป็ นทรู มันอยูใ่ นเสือผ้า ไม่ว่าจะไปทําอะไรทีไหน คนก็จะมองว่า เป็ นพนักงาน ทรู เราจึง
เน้นกับน้องว่าถึงการใช้ชวี ติ ข้างนอกร้าน น้องๆก็เป็ นช่องทางหนึงทีทําให้บุคคลภายนอกรูจ้ กั
ทรู เช่น น้องไปทําภารกิจส่วนตัวข้างนอก หลักเลิกงานอาจจะมี ปาร์ตี นังสูบบุหรี นังดืมเหล้า ทํา
ให้ลกู ค้าอาจจะมองภาพลักษณ์ของทรู คอร์ปอเรชัน ในมุมมองที ลบได้เราจึงเน้นยําให้น้องๆ
วางตัวให้เหมาะสม ในระหว่างทีสวมชุด ยูนิฟอร์ม” (กันติมา มโนภิรมย์, สัมภาษณ์ 21 ก.ย. 2555)

เครืองแบบพนักงานร้าน ทรู คอฟฟี
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2. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี ประเภท
commercial
ในทีนีPการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่านพนักงานขายร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี จะ
อธิบายในประเด็นดังต่อไปนีP
2.1 ทักษะของพนักงานขายทีมีความสําคัญต่อการสือสารตรา
2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่าน นโยบาย 4C
2.2.1 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของ
ผูบ้ ริหาร
2.2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของ
พนักงานขายร้าน กาแฟ ทรู คอฟฟี
2.3 ความสําคัญของพนักงานขายในการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
2.1 ทักษะของพนักงานขายที มีความสําคัญต่อการสือสารตรา
จากการศึกษาในทีนีP พบว่าทักษะของพนักงานขายทีมีส่วนสําคัญต่อการสือสารตรา
ประกอบด้วย
2.1.1 ทักษะด้านการบริการ
2.1.2 ทักษะด้านการชงกาแฟ
2.1.1 ทักษะด้านการบริ การ
จากการศึกษาพบว่าทักษะด้านการบริการทีเป็ นมิตรกับลูกค้า
ถือว่ามีส่วน
สําคัญต่อการสือสารตรา
ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ พรนภัส เอือP การณ์ ซึงกล่าวว่า “การใช้
ทักษะ การบริการทีดี ยิมแย้มแจ่มใส มิตรภาพ และมีบุคลิกภาพทีน่ าเชือถือ และมี
ความรูท้ ถูี ก ทีสามารถส่งมอบประสบการณ์บริการทีดีให้กบั ลูกค้าผ่านร้าน ทรู คอฟฟี
เครืองดืมและเบเกอรีของ ทรูคอฟฟี และสิงสําคัญในการให้บริการลูกค้า การทํางานเป็ น
ทีมมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึงกันและกัน รับฟงั และทําความเข้าใจในความคิดเห็นที
แตกต่าง เพือปรับตัวเข้าหาทีมเพือให้มคี วามสุขและสนุ กกับการทํางาน เป็ นสิงสําคัญใน
การสือสารตราสินค้า ทําให้ตวั พนักงาน ทรู คอฟฟี พร้อมทีจะส่งมอบการบริการทีดี
ให้กบั ลูกค้า” (สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
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2.1.2 ทักษะด้านการชงกาแฟ
จากการศึกษาพบว่า ทักษะด้านการชงกาแฟเป็ นส่วนหนึงในการทําให้ครืองดืม
มีมาตรฐานทุกแก้ว และสร้างความประทับใจแรกให้กบั ลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการของร้าน
ทรู คอฟฟี ซึงส่งผลต่อการสือสารตรา เนืองจากเครืองดืมทุกแก้วทีทําให้กบั ลูกค้านันP มี
ตราสินค้าของ ทรู ประกอบอยู่
วราภร กรานจรูญ ได้กล่าวถึงทักษะของพนักงานว่า “ทักษะการทําเครืองดืมให้
ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานทีบริษทั กําหนดไว้ หากว่าเราทําได้ตามมาตรฐาน ลูกค้าก็
สามารถรับรูไ้ ด้ว่าสินค้าทีลูกค้าได้บริโภคมาจากแบรนด์ทรู
และจะสร้าง
first
impression ในการประทับใจเกียวกับ ผลิตภัณฑ์เพราะ ในการทําเครืองดืมในแต่ละแก้ว
ต้องใช้ทกั ษะหลายอย่าง เช่น การจําสูตร การใช้อุปกรณ์ การจัดวางแก้ว หรือ grooming
ของ พนักงาน หากลูกค้าดูการทําเครืองดืมของเราตลอด ลูกค้าก็จะสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์” (สัมภาษณ์ 29 กันยายน 2555)
นอกจากนีPในการอบรมพนักงานขายยังได้มกี ารเน้นยํPาว่า เมือจะส่งมอบเครืองดืม
ให้กบั ลูกค้า จะต้องหันโลโก้ของทรู ให้ลกู ค้าเห็นเป็ นอันดับแรก “เครืองดืมเย็น ทีตัวแก้ว
ก็จะมีโลโก้ของ ทรู คอฟฟี อยูแ่ ล้ว ในการออกเครืองดืมก็ จําเป็ นต้องหันโลโก้ออกให้กบั
ลูกค้าเห็นเป็ นอันดับแรก” (คมสัน มากศิร,ิ สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน นโยบาย 4C
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด ได้กําหนดวิสยั ทัศน์เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
เพือให้พนักงานทุกคนทราบ และปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ทกํี าหนดไว้ ซึงประกอบด้วย
1. เชือถือได้ (Credible)
- ซือตรงและให้เกียรติทุกคนและร่วมกันทํางานเพือความสําเร็จร่วมกัน
- สือสารอย่างซือตรงและเน้นถึงประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
- พยายามทําในสิงทีเหมาะทีควรเพือลูกค้าของเรา
- พร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทําของเรา
2. สร้างสรรค์ (Creative)
- พยายามเสาะหาแนวคิดใหม่ๆ และวิธกี ารใหม่ๆซึงจะนํามาซึงผลิตภัณฑ์ และ
บริการทีเปี ยมด้วยคุณภาพ
- แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกันเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทํางาน
ร่วมกัน
- ทํางานด้วยความท้าทายซึงทําให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าเหนือ
ผูอ้ นื
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3. เอาใจใส่ (Caring)
- เชือมันพนักงานของเราคือสินทรัพย์ทมีี ค่ายิงของบริษทั
- ตังP ใจจะทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมอบสิงทีถูกทีควรให้กบั ลูกค้า
เพือนร่วมงานและคู่คา้ ของเรา
- ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ นในลั
ื
กษณะเดียวกับทีเราอยากให้ผอู้ นปฏิ
ื บตั ติ ่อเรา
- ยอมรับผลงานและยินดีในความสําเร็จของกันและกัน
- สร้างสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่คา้ ของเรา
4. กล้าคิดกล้าทํา (Courage)
- มีความปรารถนาทีแน่ วแน่ เพือพัฒนาบริษทั ของเราและเป็ นผูน้ ํ าในตลาดการค้า
- ปฏิบตั งิ านด้วยความเด็ดเดียว ประเมินความเสียงอย่างสุขมุ และเรียนรูจ้ าก
ข้อผิดพลาด
- ตระหนักดีว่าโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของในงานๆ
นันP
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่าน นโยบาย 4C ออกเป็ น 2 ประเด็นดังนีP
2.2.1 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน นโยบาย 4C ในมุม
ของผูบ้ ริหาร
2.2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน นโยบาย 4Cในมุม
ของพนักงานร้าน ทรู คอฟฟี
ซึงมีรายละเอียดดังนีP
2.2.1 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน นโยบาย 4Cใน
มุมของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหารในทีนีPซงเป็
ึ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ คุณ เกรียงศักดิ ^ นาคสะอิงP ศาสน์
(Deputy Director) และ คุณ กันติมา มโนภิรมย์ (Trainer) ผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนีP
(1) เชือถือได้ (Credible)
ด้านความเชือถือได้นนั P ผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าพนักงานสามารถสือสารได้
ดังนีP
- การทําเครืองดืมให้ได้มาตรฐาน
- การรักษาคุณภาพของวัตถุดบิ
- การมีความรูเ้ รืองผลิตภัณฑ์ทงั P ของร้านทรู คอฟฟี และบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน เพือให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้
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“พนักงานของเราต้องเป็ นบุคลากรทีมีความน่ าเชือถือในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ น
ความสามารถในการทําเครืองดืมทีได้มาตรฐาน การรักษาคุณภาพของวัตถุดบิ ทุกชนิด ความ
รอบรูใ้ นเรืองของผลิตภัณฑ์ในร้านทัง เครืองดืม อาหาร และความรูพ้ นฐานทั
ื
วไปเกียวกับทรู
ต้องมีขอ้ มูลเพือสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าทีเข้ามาขอความช่วยเหลือในร้านของเราได้
ครบทุกฟงั ก์ชนั การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ก็เป็ นการสร้างความน่ าเชือถือในความเป็ นมืออาชีพ
เช่นกัน พนักงานทุกคนต้องสามารถตอบสนองได้อย่างแท้จริง และอยูบ่ นพืนฐานของความเป็ น
จริง เมือแจ้งหรือสือสารข้อมูลให้ลกู ค้าแล้วต้องรับผิดชอบต่อคําสัญญานัน” (กันติมา มโนภิรมย์,
สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2555)
(2) สร้างสรรค์ (Creative)
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในมุมมองของผูบ้ ริหารแล้วพนักงานสามารถ
สร้างสรรค์ได้ ดังนีP
- การนําเสนอเครืองดืมใหม่ๆแก่ลกู ค้าตามเทศกาลและช่วงเวลาสําคัญๆ
- การตกแต่งร้านตามช่วงเทศกาล
- การสร้างบทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
“ในร้านทรู คอฟฟี เราสามารถสร้างสรรค์สงแปลกใหม่
ิ
ได้หลายแบบ เช่น การ
นําเสนอเครืองดืมแบบใหม่ๆในแบบทีลูกคาชืนชอบตามเทศกาลหรือช่วงเวลาสําคัญต่างๆ การ
ตกแต่งร้านให้เหมาะสมกับเทศกาล หรือแม้กระทัง การสร้างบทสนทนาให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของกลุ่มลูกค้าเรา ซึงมีความหลากหลาย เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง พนักงานออฟฟิต
แม่บา้ น ครอบครัว พนักงานของเราต้องสามารถสร้างบทสนทนากับลูกค้าอย่างไม่นึกเบือและ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา”(กันติมา มโนภิรมย์, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2555)
(3) เอาใจใส่ (Caring)
ผูบ้ ริหารให้ความเห็นถึงบทบาทของพนักงานขายทีจะสือสารเรืองความเอา
ใจใส่ไปยังลูกค้า คือ
- การทําเครืองดืมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทุกแก้ว
- การให้ความสําคัญ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
“บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ใส่ใจในการทําเครืองดืมทุกแก้ว ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรก ไม่ปล่อยให้ลกู ค้าอึดอัด หรือได้รบั การบริการ
ทีไม่น่าประทับใจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความคาดหวัง เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าและเพือนร่วมงานเหมือนอย่างทีเราอยากให้ผอู้ นปฏิ
ื บตั ติ ่อเรา ให้เกียรติซงกั
ึ น
และกัน พูดจาและใช้ถอ้ ยคําทีสุภาพ ชืนชมเมือทีมทํางานได้สําเร็จ” (กันติมา มโนภิรมย์,
สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2555)
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(4) กล้าคิ ดกล้าทํา (Courageous)
ผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าพนักงานสามารถสือสารเรืองการกล้าคิดกล้าทําได้
โดย
- การกล้าแสดงออก
- กล้านําเสนอไอเดียใหม่ๆ
- การกล้าทีจะบอกเพือนร่วมงานทีตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบ
ผิดๆหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
“พนักงานของเราต้องมีความสามารถในการแสดงออกและสามารถนํ าเสนอ
ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง เมือเห็นว่าเพือนของเราหรือทีมของเรา ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างผิดๆ หรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่สนับสนุ นให้เกิดการทุจริตโดยไม่แจ้งหรือ
บอกกล่าวกับหัวหน้างาน ร่วมแสดงความคิดเห็น และกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆเพือมีส่วนร่วมใน
การทํางานในร้าน เมือมีการประชุมหรือเมือพบปญั หาทีมีผลกระทบต่อลูกค้า พนักงานและธุรกิจ
ของเรา แล้วกล้าจะนําเสนอให้ได้รบั การแก้ไขจากผูเ้ กียวข้อง เพือให้ปญั หานันๆได้รบั การแก้ไข
ให้ดยี งขึ
ิ น” (กันติมา มโนภิรมย์, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2555)
2.2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน นโยบายในมุม
ของพนักงานขายร้าน ทรู คอฟฟี
จากวิสยั ทัศน์ 4C ข้างต้นซึงเป็ นข้อกําหนดของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน เพือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานขายในร้าน ทรู คอฟฟี มี
มุมมองทีหลากหลาย และได้ให้ความหมายนโยบาย 4C นันP ได้มสี ่วนสอดคล้องกับนโยบายที
ทางบริษทั กําหนดไว้ ตลอดทังP การพยายามนําเสนอแนวคิดในมุมมองของตนเองซึงส่งผลต่อการ
สือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชันตามความเข้าใจของตัวพนักงานเอง ซึงได้สรุปผลการศึกษาใน
มุมมองของพนักงานได้ดงั นีP
(1) เชือถือได้ (Credible)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- พนักงานทุกคนควรซือตรงต่อหน้าทีและให้เกียรติลกู ค้าทุกคนด้วย
ความเท่าเทียม
- การทําเครืองดืมทุกแก้วให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั วางไว้ เพือ
สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
- การมีความรูพ้ นPื ฐานเกียวกับสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน เพือตอบ
คําถามเบือP งต้น เพือสร้างความเชือมันให้กบั ลูกค้า
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จากความหมายของ ความเชือถือได้(Credible) ในมุมมองของพนักงานขาย ฤชุดา
ทักษพันธ์ ได้กล่าวว่า “พนักงานทุกคนต้องซือตรงและให้เกียรติลกู ค้าทุกคน บริการลูกค้าทุกคน
อย่างเท่าเทียม” (สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2555)
ในขณะที คมสัน มากสิร ิ กล่าวว่า “ส่งมอบเครืองดืม ในแต่ละแก้วให้ได้มาตรฐานตาม
สูตร ตาม standard ของเราก็ถอื เป็ นการสร้างความเชือถืออย่างหนึง หรือแม้กระทังการ
ปฏิบตั งิ านภายในร้าน แล้วพนักงานปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของ สูตร
เครืองดืม การใช้เครืองมืออุปกรณ์ หรือคําถามเกียวกับ product knowledge ตอบให้กบั ลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง” ( สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
(2) สร้างสรรค์ (Creative)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า
- การสร้างสรรค์ บทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มผูบ้ ริหาร
พนักงานออฟฟิต หรือนักเรียน นักศึกษา เป็ นต้น ควรมีการสร้างสรรค์
บทสนทนาเพือให้เหมาะสมในการสนทนา เพือทําให้เกิดความราบรืน
ในระหว่างการทําการขายและทําให้ลกู ค้าไม่เกิดความจําเจในการเข้า
ใช้บริการในทุกๆครังP
- การสร้างสรรค์เครืองดืมใหม่ๆตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ เพือนํา เสนอ
ให้กบั ลูกค้า เพือเป็ นการพัฒนาโปรโมชันและไม่ให้เกิดความจําเจจาก
สินค้าทีมีอยูเ่ ดิมเช่นกัน
ในมุมมองของพนักงานขายในเรืองของการสร้างสรรค์นันP วราภร กรานจรูญ ได้กล่าว
ว่า “ประโยคในการทักทายลูกค้า ในแต่ละวัน ซึงจะดูตามความเหมาะสมของลูกค้า”(สัมภาษณ์
21 กันยายน 2555)
ส่วนพรนภัส เอือP การณ์ มีความเห็นว่าน่ าจะเป็ นการสร้างสรรค์สงแปลกใหม่
ิ
เพือให้
ลูกค้าไม่เกิดความจําเจ “คิดสูตรเครืองดืมใหม่ๆ นํ าเสนอให้ทางการตลาดเพือพิจารณานํามา
พัฒนาเป็ นสินค้าโปรโมชันหรือสินค้าตัวใหม่ให้กบั ทรูคอฟฟี”(พรนภัส เอือP การณ์, สัมภาษณ์ 21
กันยายน 2555)
(3) เอาใจใส่(Caring)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- การเอาใจใส่ลกู ค้า ตังP แต่กา้ วแรกทีเข้ามาทีร้าน ให้ลกู ค้ารูส้ กึ อบอุ่นใส่
ใจลูกค้า ค้นหาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร ทําให้
ลูกค้ารูส้ กึ สบายใจในการเข้าใช้บริการ
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จากความหมายของเอาใจใส่ (Caring) ในมุมมองของพนักงานขาย บงกช วริวารนันท์
ได้กล่าวว่า “เราเอาใจใส่ดูแลลูกค้าตังแต่กา้ วแรกทีลูกค้าเข้ามาทีร้าน ทําให้ลกู ค้ารูส้ กึ อบอุ่น
เปรียบเสมือนมาเจอพี เพือน น้อง ญาติ เอาใจใส่ตามความต้องการของลูกค้า เพือให้ลกู ค้าได้สงิ
ทีต้องการ” (สัมภาษณ์ 27 กันยายน พ.ศ.2555) คมสัน มากศิร ิ และวิมลวรรณ พัฒนพ่วงได้
กล่าวเพิมอีกว่า “เอาใจใส่ลกู ค้า ให้คดิ เปรียบเสมือนว่า เราอยากได้อะไร ลูกค้าก็อยากได้แบบนัน
ให้ความใส่ใจลูกค้า ถ้าเราเป็ นผูบ้ ริโภค เราก็คาดหวังว่าเราต้องการได้การบริการทีประทับใจ”
(สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
วิมลวรรณ พัฒนพ่วง ได้กล่าวว่า “การใส่ใจลูกค้าทุกคนทีมาใช้บริการ และให้ลกู ค้า
ได้รบั การบริการทีดี และค้นหาใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพือให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุด” (สัมภาษณ์ 29 กันยายน 2555)
(4) กล้าคิ ดกล้าทํา (Courageous)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- กล้าทีจะนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้าเพือให้ทราบถึงโปรโมชัน
ในขณะนัน
- ใช้ความกล้าคิดกล้าทํา ในทางทีถูกต้อง เช่น กรณีลกู ค้าลืนล้ม
พนักงานควรรีบเข้าให้การช่วยเหลือ และนําแผ่นกันลืนมาวางเพือไม่ให้
ลูกค้าท่านอืนลืนอีก เป็ นต้น
ทังP นีP บงกช วริวารนันท์ ได้กล่าวว่าการกล้าคิดกล้าทําคือ “พนักงานมีความมันใจ กล้า
ทํา กล้าคิด และนํ าเสนอความคิดเห็นกับเพือนๆ ในทีม เพือการพัฒนาในร้าน พัฒนาการบริการ
ให้ดยี งขึ
ิ น เพือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” (สัมภาษณ์ 27 กันยายน พ.ศ. 2555)
ส่วน วราภร กรานจรูญ มีความเห็นว่า การกล้าคิดกล้าทํา คือ “การกล้าทีจะอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ หรือคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้รบั รู้ ซึงพนักงาน ก็ควรจะมีความรู้
เกียวกับผลิตภัณฑ์เพือไว้ตอบคําถามลูกค้า” (สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
2.3 ความสําคัญของพนักงานขายของร้าน ทรู คอฟฟี ในการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นนีPผใู้ ห้ขอ้ มูลมีความคิดเห็นทังP ทีคล้ายและแตกต่างกัน
เนืองจากพนักงานมีประสบการณ์ทํางานทีแตกต่างกัน และอายุทต่ี างกัน อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาพบว่าพนักงานมีความสําคัญดังนีP
1. พนักงานเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกียวกับตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
2. พนักงานเป็ นผูส้ ร้างความประทับใจต่อตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
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ซึงผลการศึกษามีรายละเอียดดังนีP
1. พนักงานเป็ นผูใ้ ห้ข้อมูลเกียวกับตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
พนักงานขายมีส่วนสําคัญในการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ซึงจากคํากล่าวของ
ฤชุดา ทักษพันธ์ ได้กล่าวว่า “พนักงานขายมีส่วนสําคัญอย่างยิงในการสือสารตราสินค้าของทรู
คอร์ปอเรชัน หากร้านนันๆ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆจําหน่ ายหรือให้บริการลูกค้าเนืองจากพนักงานจะ
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ให้ลกู ค้าได้รบั ทราบและตัดสินใจซือสินค้าและบริการนันๆผ่านทีร้านทรูคอฟฟี
แต่เนืองจากร้านทรูคอฟฟี มีหลากหลายรูปแบบร้าน เช่น Stabuck’s Like , StandAlone อาจจะ
ไม่ใช่พนักงานทังหมดทีจะให้บริการสินค้าและบริการของทรูคอร์ปอเรชันได้ เนืองจากภายใน
ร้านนันๆอาจมีสนิ ค้าหรือบริการอยู่น้อยมาก ซึงการบริการจะเน้นไปในเรืองของการขายและ
ให้บริการเกียวกับกาแฟมากกว่า” (สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2555)
2. พนักงานเป็ นผูส้ ร้างความประทับใจต่อตรา ทรู คอร์ปอเรชัน
จากการทีพนักงานขายเป็ นผูเ้ ผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงพฤติกรรมทีดีและไม่ดขี อง
พนักงานย่อมจะส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของลูกค้าต่อตราสินค้า ดังนันP พนักงานจึงมีความสําคัญ
อย่างมากต่อการสร้างความประทับใจ
“พนักงานมีความสําคัญอย่างยิง
เพราะพนักงานขายเป็ นผูเ้ ผชิญหน้ากับลูกค้า
โดยตรง พนักงานขายทีบริการหรือมีพฤติกรรมทีดีและไม่ดยี อ่ มส่งผลต่อมุมมอง
และภาพลักษณ์ทลูี กค้ามองบริษทั จะเป็ น Word of Mouth ต่อๆไป ส่งมอบ
ประสบการณ์ทดีี ให้กบั ลูกค้า เพือให้ลกู ค้าประทับใจ มีความสุข ย่อมอยากกลับมาใช้
บริการอีกในครังต่อๆ ไป แต่ถา้ ลูกค้ารูส้ กึ ไม่ประทับใจ ไม่พอใจตามลําดับเหตุการณ์
ก็ส่งผลให้ลกู ค้าไม่กลับมาใช้บริการอีก และอาจบอกต่อเพือนๆ เพือไม่ให้มาใช้
บริการ ทําให้บริษทั สูญเสียรายได้ และโอกาสในการทํายอดขาย รวมถึงเสียความ
มันใจจากลูกค้า ด้วยปจั จุบนั เทคโนโลยีการสือสารรวดเร็วขึน ทําให้ขา่ วสารต่างๆ
กระจายเร็วขึนส่งผลทังด้านดีและไม่ดใี ห้กบั ภาพลักษณ์บริษทั ได้”(พรนภัส
เอือP การณ์, สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
ด้านวราภร กรานจรูญ ได้กล่าวเกียวกับความสําคัญของพนักงานว่า “พนักงาน ขายจะ
เป็ นด่านแรกทีลูกค้าสัมผัส ลูกค้าจะประทับใจ หรือ ไม่ประทับใจก็อยู่ที พนักงานขายที ต้อนรับ
ลูกค้า พนักงานขายจะทราบในคุณสมบัตขิ องสินค้า หากลูกค้าสอบถาม พนักงานขายให้ขอ้ มูล
กับลูกค้าได้ จะเป็ นการสร้างความเชือมันอย่างหนึง หากลูกค้าถามมาแล้ว พนักงานให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้าไม่ได้ ก็อาจจะทําให้ลกู ค้าขาดความเชือมัน” (สัมภาษณ์ 21 กันยายน 2555)
วิมลวรรณ พัฒนพ่วง ได้กล่าวว่า “พนักงานขาย เป็ นผูส้ ่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั
ให้กบั
ลูกค้าโดยตรง ภายใต้ตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ดังนัน หากพนักงานขาย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ได้คุณภาพ หรือการให้บริการทีไม่ดใี ห้กบั ลูกค้า
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ภาพลักษณ์ ในลักษณะของลูกค้าจะมองว่าองค์กรไม่ด ี ดังนัน พนักงานขายจึงมีความสําคัญเป็ น
อย่างยิง เพราะสือสารกับลูกค้าโดยตรง” (สัมภาษณ์ 29 กันยายน 2555)
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานขายส่วนมากจะให้ขอ้ มูลว่าพนักงานขายมีความสําคัญ
อย่างยิงในการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน เนืองจากพนักงานขายเป็ นผูท้ เผชิ
ี ญหน้าโดยตรงกับ
ลูกค้า และจําเป็ นต้องมีความรูเ้ บือP งต้นเกียวกับผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทังการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ทีได้มาตรฐาน ซึงจะส่งผลต่อการสือสารตราและการบอกต่อ(word of mouth) และส่งมอบ
ประสบการณ์ และความประทับใจให้กบั ลูกค้า

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นีP
1. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท commercial
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบภายในร้านทีสามารถใช้สอสารตราได้
ื
ประกอบด้วย
กาแฟ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเครืองแต่งกายของพนักงาน
2. การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขาย ร้าน ทรู คอฟฟี ประเภท
commercial
จากการศึกษาพบประเด็นทีสําคัญดังต่อไปนีP
2.1 ทักษะของพนักงานขายทีมีความสําคัญต่อการสือสารตรา ประกอบด้วย
2.1.1 ทักษะด้านการบริการ การบริการทีเป็ นมิตรกับลูกค้า ถือว่ามีส่วน
สําคัญต่อการสือสารตรา
2.1.2 ทักษะด้านการชงกาแฟ การชงการแฟให้ได้ตามมาตรฐานของทรูทุกแก้ว
เป็ นการสร้างความประทับใจแรกให้กบั ลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการของร้าน
ทรู คอฟฟี ซึงจะส่งผลต่อการสือสารตรา
2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน
นโยบาย 4C
2.2.1 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี
ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของผูบ้ ริหาร
(1) เชือถือได้ (Credible)
ผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าพนักงานสามารถสือสารตราได้ ดังนีP
- การทําเครืองดืมให้ได้มาตรฐาน
- การรักษาคุณภาพของวัตถุดบิ
- การมีความรูเ้ รืองผลิตภัณฑ์ทงั P ของร้านทรู คอฟฟี และบริษทั
ทรู คอร์ปอเรชันเพือให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้
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(2) สร้างสรรค์ (Creative)
ในมุมมองของผูบ้ ริหารแล้วพนักงานสามารถสือสารได้ดงั นีP
- การนําเสนอเครืองดืมใหม่ๆแก่ลกู ค้าตามเทศกาลและช่วงเวลา
สําคัญๆ
- การตกแต่งร้านตามช่วงเทศกาล
- การสร้างบทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
(3) เอาใจใส่ (Caring)
ผูบ้ ริหารให้ความเห็นถึงบทบาทของพนักงานขายทีจะสือสารเรือง
ความเอาใจใส่ไปยังลูกค้า คือ
- การทําเครืองดืมให้เป็ นไปตามมาตรฐานทุกแก้ว
- การให้ความสําคัญ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(4) กล้าคิดกล้าทํา (Courageous)
ผูบ้ ริหารมีความเห็นว่าพนักงานสามารถสือสารได้ดงั นีP
- การกล้าแสดงออก
- การกล้านําเสนอไอเดียใหม่ๆ
- การกล้าทีจะบอกเพือนร่วมงานทีตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าแบบผิดๆหรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
2.2.2 การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี
ผ่าน นโยบาย 4C ในมุมมองของพนักงานขาย
(1) เชือถือได้ (Credible)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- พนักงานทุกคนควรซือตรงต่อหน้าทีและให้เกียรติลกู ค้าทุกคน
ด้วยความเท่าเทียม
- การทําเครืองดืมทุกแก้วให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั วางไว้
- การมีความรูพ้ นPื ฐานเกียวกับสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน
(2) สร้างสรรค์ (Creative)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่าคือ
- การสร้างสรรค์บทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
- การสร้างสรรค์เครืองดืมใหม่ๆเพือเป็ นการพัฒนาโปรโมชัน
และไม่ให้เกิดความจําเจจากสินค้าทีมีอยูเ่ ดิมเช่นกัน
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(3) เอาใจใส่(Caring)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- การเอาใจใส่ลกู ค้า ตังP แต่กา้ วแรกทีเข้ามาทีร้าน ให้ลกู ค้ารูส้ กึ
อบอุ่น ใส่ใจลูกค้า
- การค้นหาความต้องการของลูกค้า
(4) กล้าคิดกล้าทํา(Courageous)
ผลการศึกษาในมุมมองของพนักงานพบว่า คือ
- กล้าทีจะนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้าเพือให้ทราบถึง
โปรโมชันในขณะนันP
- ใช้ความกล้าคิดกล้าทําในทางทีถูกต้อง
2.3 ความสําคัญของพนักงานขายร้านทรู คอฟฟีในการสือสารตราทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด
พนักงานมีความสําคัญในการสือสารตรา ดังนีP
1. พนักงานเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
2. พนักงานเป็ นผูส้ ร้างความประทับใจต่อตราบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
ตารางเปรียบเทียบการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ของร้านทรู คอฟฟี ผ่าน
นโยบาย 4C ระหว่าง นโยบายของบริษทั มุมมองของผูบ้ ริหาร และ มุมมองของพนักงานขาย
ร้าน ทรู คอฟฟี
นโยบายบริ ษทั
มุมมองของผู้บริ หาร
มุมมองของพนักงานขาย
1. เชือถือได้ (Credible)
1. เชือถือได้ (Credible)
1.เชือถือได้ (Credible)
- ซือตรงและให้เ กีย รติทุ ก - ก า ร ทํ า เ ค รื อ ง ดื ม ใ ห้ ไ ด้ - พนักงานทุกคนควรซือตรง
คน และร่วมกันทํางานเพือ
มาตรฐาน
ต่อหน้าทีและให้เกียรติลูกค้า
ความ สําเร็จร่วมกัน
- กา รรั ก ษ า คุ ณ ภา พข อ ง
ทุกคนด้วยความเท่าเทียม
- สือสารอย่ า งซื อตรงและ
วัตถุดบิ
- การทํา เครืองดืมทุกแก้ว ให้
เ น้ น ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง - การมีความรูเ้ รืองผลิตภัณฑ์
เป็ น ไปตามมาตรฐานของ
บริษทั เป็ น สําคัญ
ทังP ของร้าน ทรู คอฟฟี และ
บริษัทวางไว้เพือสร้างความ
- พยายามทําในสิงทีเหมาะ
บริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั น
ประทับใจให้กบั ลูกค้า
ทีควรเพือลูกค้าของเรา
เพือ ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้
- การมีความรูพ้ นPื ฐานเกียว กับ
- พร้ อ ม จ ะ ตั ด สิ น ใจ แล ะ
สินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน
รับ ผิ ด ชอบในการกระทํ า
เพือตอบคําถามเบือP งต้น เพือ
ของเรา
สร้างความเชือมันให้กบั ลูกค้า
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นโยบายบริ ษทั
มุมมองของผู้บริ หาร
2. สร้างสรรค์ (Creative)
2. สร้างสรรค์ (Creative)
- พยายามเสาะหาแนวคิด
- การนําเสนอเครืองดืมใหม่ๆ
ใหม่ ๆ และวิธีก ารใหม่ ๆ
แก่ลกู ค้าตามเทศกาล และ
ซึงจะนํ า มาซึงผลิต ภัณ ฑ์
ช่วงเวลาสําคัญๆ
และบริ ก ารที เปี ยมด้ ว ย - การตกแต่ ง ร้า นตามช่ ว ง
คุณภาพ
เทศกาล
- แลกเปลียนความคิด เห็น
- การสร้ า งบทสนทนาให้
ซึงกันและกัน เพือเสริม
เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
สร้างความเข้มแข็งในการ
ทํางานร่วมกัน
- ทํา งานด้ว ยความท้า ทาย
ซึ งทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ของเรา
พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้ า
เหนือผูอ้ นื

มุมมองของพนักงานขาย
2. สร้างสรรค์ (Creative)
- การสร้างสรรค์บทสนทนาให้
เหมาะกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เช่ น
กลุ่ มผู้บริหาร พนักงานออฟ
ฟิ ต หรือ นักเรียน นักศึกษา
เป็ นต้น ควรมีการสร้างสรรค์
บทสนทนาเพือให้เหมาะสม
ในการสนทนา เพือทําให้เกิด
ความราบรืนในระหว่างการ
ทํา การขายและทํา ให้ลูกค้า
ไม่เกิดความจําเจในการเข้า
ใช้บริการในทุกๆ ครังP
- การสร้ า งสรรค์ เ ครื องดื ม
ใหม่ ๆ ตามมาตรฐานที
กํ า หนดไว้ เ พื อนํ าเสนอ
ให้กบั ลูกค้า เพือเป็ นการ
พัฒนาโปรโมชัน และไม่ให้
เกิดความจําเจจาก สินค้าที
มีอยูเ่ ดิมเช่นกัน

3. เอาใจใส่ (Caring)
3. เอาใจใส่ (Caring)
3. เอาใจใส่ (Caring)
- เชือมันพนั กงานของเราคือ - การทํา เครืองดืมให้เ ป็ น ไป - การเอาใจใส่ ลู ก ค้ า ตั งP แต่
สินทรัพย์ทมีี คา่ ยิงของบริษทั
ตามมาตรฐานทุกแก้ว
ก้า วแรกทีเข้า มาทีร้า นให้
- ตังP ใจจะทํางานร่วมกันด้ว ย - การให้ความสําคัญและตอบ
ลูกค้ารูส้ กึ อบอุน่ ใส่ใจลูกค้า
ความสามัคคีและมอบสิงที
สนองความต้องการของลูกค้า - การค้ น หาความต้ อ งการ
ถูกทีควรให้กบั ลูกค้าเพือน
ของ ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการ
ร่วมงานและคูค่ า้ ของเรา
อะไร ทํ า ให้ ลู ก ค้ า รู้ ส ึ ก
- ปฏิบ ัติต่ อ ผู้อืนในลัก ษณะ
ส บ า ย ใ จ ใ น ก า ร เ ข้ า ใ ช้
เดียวกับทีเราอยากให้ผู้อนื
บริการ
ปฏิบตั ติ ่อเรา
- ยอมรับ ผลงานและยิน ดีใ น
ความสําเร็จของกันและกัน
- สร้า งสัม พัน ธภาพทียังยืน
กับคูค่ า้ ของเรา
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นโยบายบริ ษทั
มุมมองของผู้บริ หาร
4. กล้าคิ ดกล้าทํา (Courage) 4.กล้าคิ ดกล้าทํา (Courage)
- มีความปรารถนาทีแน่ วแน่
- การกล้าแสดงออก
เพือพัฒ นาบริษัทของเรา
- กล้านําเสนอไอเดียใหม่ๆ
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ นํ า ใ น ต ล า ด
- การกล้ า ที จะบอกเพื อน
การค้า
ร่ ว มง า น ที ต อ บ ส น อ ง
- ปฏิบ ัติง านด้ ว ยความเด็ ด
ความต้องการลูกค้าแบบ
เดียว ประเมิน ความเสียง
ผิดๆ หรือ ไม่เป็ นไปตาม
อย่ า งสุขุม และเรีย นรู้จ าก
มาตรฐาน
ข้อผิดพลาด
- ตระหนักดีว่าโอกาสเกิดจาก
ความรับผิดชอบ และความ
รูส้ กึ เป็ นเจ้าของในงานๆ นันP

มุมมองของพนักงานขาย
4.กล้าคิ ดกล้าทํา (Courage)
- กล้ า ที จ ะ นํ าเ สน อผ ลิ ต
ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ให้ก ับ ลู ก ค้า
เพือให้ทราบถึงโปรโมชัน
ในขณะนันP
- ใช้ ค วามกล้ า คิ ด กล้ า ทํ า
ในทางทีถู กต้อง เช่ น กรณี
ลูกค้าลืนล้ม พนักงานควร
รีบเข้าให้การช่วยเหลือและ
นํ า แผ่ น กัน ลื นมาวางเพือ
ไม่ ใ ห้ลู ก ค้า ท่ า นอืนลืนอีก
เป็ นต้น

อภิ ปรายผลการศึกษา
การศึกษาในทีนีPสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้โดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนีP
1. ร้านทรู คอฟฟีในฐานะการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์เพือการสือสารตรา
2. บทบาทของพนักงานขายในการส่งเสริมค่านิยมของตราสินค้า
โดยมีรายละเอียดดังนีP
1. ร้านทรู คอฟฟี ในฐานะการสือสารการตลาดเชิ งประสบการณ์ เพือการสือสารตรา
ศิรกิ ุล เลากัยกุล (2550) ได้กล่าวไว้ว่า คุณสมบัตขิ องตราสินค้า (Brand Attributes)
หมายถึง ทุกๆสิงของตราสินค้าทีสามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทังP 5 ได้แก่ รูป รส กลิน
เสียง การสัมผัส เช่น โลโก้ กลินกาแฟ สีรา้ น ลักษณะเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ในบางครังP อาจสัมผัส
ได้แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น บรรยากาศ นํPาเสียง สีหน้า เป็ นต้น ซึงสิงทีสัมผัสได้ทงั P หมด
ภายในตราสินค้าจะกลายเป็ นจุดเด่น(Identity)
ของตราสินค้าทีผูบ้ ริโภคจดจําได้ซงจะทํ
ึ าให้
คุณสมบัตนิ ันP มีประโยชน์อย่างยิงสําหรับการสือสารตรา
ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบภายในร้านทีสามารถใช้สอสารตรา
ื
เพือสร้างความรูส้ กึ
ของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ได้ ประกอบด้วย กาแฟ บรรจุภณ
ั ฑ์ และ เครืองแต่งกายของ
พนักงาน
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1. กาแฟ ร้านทรู คอฟฟีเป็ นการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์ เพือทีต้องการให้
ลูกค้าได้มปี ระสบการณ์รว่ มกับเทคโนโลยีของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน โดยผ่านร้านกาแฟ ซึง
ปจั จุบนั การดืมกาแฟเป็ นไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ซงเป็
ึ นกลุ่มเป้าหมายของทรู
ในการทําเครืองดืมในแต่ละแก้วนันP ทรู คอฟฟี ได้ใส่ใจไปถึงการทําเครืองดืมให้ได้
มาตรฐานในทุกๆ แก้ว (Credible) การสร้างสรรค์เครืองดืมใหม่ๆ (Creative) การค้นหาความ
ต้องการของลูกค้า (Caring) กล้าทีจะนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Courageous)ซึงเป็ นนโยบาย
หลัก 4C ทีทรูกําหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ าม ซึงสามารถส่งผลต่อความรูส้ กึ ของบริโภคต่อ
ตรา ทรู
ด้านความรูส้ กึ แตกต่างในสินค้าประเภทเดียวกันนันP ยังไม่มคี ่ายโทรศัพท์ใด เช่น AIS
DTAC เป็ นต้น ได้สร้างร้านกาแฟ เพือทําการสือสารตรา แบบ ทรู คอร์ปอเรชัน ซึงถือว่า ทรู
เป็ นเจ้าแรก ดังนันP ทรู คอร์ปอเรชัน ได้สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือการบริการประเภท
เดียวกัน โดยมีรา้ นกาแฟเป็ นส่วนหนีงในการสือสารตรา ให้กบั ตราสินค้าของตนเอง จึงทําให้
ความรูส้ กึ ของลูกค้าเข้าใจได้ว่า ร้าน ทรู คอฟฟี คือส่วนหนึงของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
2. บรรจุภณ
ั ฑ์ ภายในร้าน ทรู คอฟฟี ถูกกําหนดให้ตอ้ งสามารถสือสารตรา ทรู คอร์
ปอเรชัน ได้ อาทิเช่น ขวดนํPาแร่ทรู ขวดนํP าสมุนไพร กระดาษทิชชู่ ถ้วยไอศครีม แก้วTumbler
ซอง-นํPาตาลทราย ถุงเบเกอรี กระดาษห่อหลอด ทุกอย่างล้วนมี คําว่า ทรู ติดอยู่ เพือเป็ นการ
เน้นการสือสารตราและให้เกิดการจดจําของลูกค้า
3. เครืองแบบพนักงาน สําหรับเครืองแบบพนักงานขายนันP ทางบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
ให้ความสําคัญมากสําหรับการสือสารตราสินค้า
จึงได้มกี ารอบรมพนักงานให้ตระหนักว่า
เครืองแบบพนักงานคือส่วนหนึงของตราสินค้าทรู ดังนันP เมือสวมใส่ชุดพนักงาน พนักงานต้อง
ระมัดระวังพฤติกรรมทีอาจจะส่งผลกระทบต่อการสือสารตราสินค้าของบริษทั
ขณะเดียวกัน นิลาวรรณ มีเดช (2549)ก็ได้กล่าวว่า “การสือสารการตลาดเชิง
ประสบการณ์” นันP หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพือสร้างประสบการณ์ให้เกิดกับผูบ้ ริโภค เป็ น
การทําให้ผบู้ ริโภคได้สมั ผัสในรูป รส กลิน เสียง ผิวสัมผัส การสร้างหรือโน้มน้าวอารมณ์
ความรูส้ กึ ด้วยการเสนอสินค้าหรือบริการควบคู่กบั บางสิงทีผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ เดิมอยู่
ซึง
(สุรางคนา ณ นคร, 2546)ได้กล่าวว่าการนําการสือสารการตลาดมาประยุกต์ใช้เป็ นการสือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ ควรพิจารณาสิงสําคัญ 5 ประการทีสําคัญ ดังนีPคอื
1. ประสบการณ์ในสถานการณ์การบริโภคของผูบ้ ริโภคไม่ใช่เป็ นเรืองบังเอิญ แต่เป็ น
สิงทีต้องวางแผนและจัดการ
2. คํานึกถึง “ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค” มากกว่าจะมุ่งทีคุณลักษณะและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือตัวผลิตภัณฑ์
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3. ให้ความสําคัญกับทุกรายละเอียดทีเกียวกับประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคเพราะ
“ประสบการณ์” เป็ นภาพรวมของรายละเอียดต่างๆ ทีผูบ้ ริโภคได้รบั รายละเอียดทีผิดพลาด
บางประการ อาจสร้างให้ผบู้ ริโภคเกิดประสบการณ์ทมีี เกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษทั ได้
4. พยายามใช้องค์ประกอบของ ประสาทรับรู้ ความรูส้ กึ ความคิด การกระทําและ
ความเกียวโยง อย่างน้อย 2 ประเภทขึนP ไป ไม่ใช่ตวั ใดตัวหนึงในการสร้างประสบการณ์
5. ต้องร่วมมือกันทังP องค์การในการสร้างและส่งมอบ “ประสบการณ์” ให้ผบู้ ริโภค โดย
การ ค้นหาว่าอะไรทีจะดึงดูดและ “โดนใจ” ผูบ้ ริโภคได้ดว้ ยการเลือกสถานที เวลา และ
เหตุการณ์มาผสมผสานกันให้เกิดเป็ นประสบการณ์ททํี าให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนP
สมจริง แต่แตกต่างกับเหตุการณ์ประจําวัน ทัวไป และเหตุการณ์ทสร้
ี างขึนP นีPควรสอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจด้วย (สุรางคนา ณ นคร, 2546)
จากทฤษฎีขา้ งต้นจะพบว่าร้านทรู คอฟฟี สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว เนืองจาก
ในปจั จุบนั กาแฟเป็ นลักษณะไลฟ์สไตล์อย่างหนึงของคนรุ่นใหม่ ซึงเป็ นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั
ทางบริษทั ทรูจงึ คิดสร้างร้านทรู คอฟฟี ประเภท commercial เพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค
ให้เข้ามาดืมกาแฟ พร้อมกับมีโอกาสได้สมั ผัสกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน ทีอยูภ่ ายในร้าน ดังนันP กล่าวได้ว่าร้าน ทรู คอฟฟี เป็ นการวางแผนและจัดการโดยใช้
ความร่วมมือกันทังP องค์การในการสร้างและส่งมอบ “ประสบการณ์” ให้ผบู้ ริโภค โดยการค้นหา
ว่าอะไรทีจะดึงดูดและ “โดนใจ” ผูบ้ ริโภคได้ดว้ ยการเลือก สถานที เวลา และเหตุการณ์ มา
ผสมผสานกันให้เกิดเป็ นประสบการณ์ททํี าให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนP สมจริง
นอกจากนีPจากการทีการสือสารการตลาดเชิงประสบการณ์นันP ต้องให้ความสําคัญกับทุก
รายละเอียดทีเกียวกับประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคเพราะ “ประสบการณ์” เป็ นภาพรวมของ
รายละเอียดต่างๆ ทีผูบ้ ริโภคได้รบั รายละเอียดทีผิดพลาดบางประการอาจสร้างให้ผบู้ ริโภคเกิด
ประสบการณ์ทมีี เกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษทั ได้ ดังนันP นอกจากจะต้องดูแลองค์ประกอบต่างๆ
ภายในร้านทังP กาแฟ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเครืองแต่งกายของพนักงานแล้ว ร้าน ทรู คอฟฟี ยังให้
ความสนใจต่อการอบรมพนักงานให้สามารถสือสารตรา ทรู ภายใต้นโยบาย 4C ด้วย ซึงตาม
แนวความคิดของ สุวฒ
ั นา วงษ์กระพันธ์ (2530:76-90) ทีระบุว่าพนักงานในสถานทีจําหน่ าย จะ
เป็ นบุคคลสําคัญทีแสดงบทบาทเพือสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภค เช่น การบริการด้วย
ความสุภาพ เอาใจใส่ เป็ นต้น ซึงอาจกล่าวได้ว่าพนักงานขายของร้าน ทรู คอฟฟี มีบทบาท
สําคัญทีจะสร้างความรูส้ กึ ประทับใจและสัมผัสกับคุณสมบัตขิ องตราสินค้า ซึงผลการศึกษาเองก็
แสดงให้เห็นว่าพนักงานขายเองก็ตระหนักถึงความสําคัญในส่วนนีP
ดังนันP อาจกล่าวได้ว่าร้าน ทรู คอฟฟี เป็ นการจัดการทีเหมาะสมเพือการสือสาร
การตลาดเชิงประสบการณ์ทมุี ง่ สือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ไปยังผูบ้ ริโภค
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2. บทบาทของพนักงานขายในการส่งเสริ มค่านิ ยมของตราสิ นค้า
จากทฤษฎีพนักงานขายของ ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553,243) พอจะ
อธิบายได้ว่า การขายโดยบุคคลเป็ นการขายโดยอาศัยกระบวนการติดต่อสือสารระหว่างบุคคล
แบบตัวต่อตัว (person – to –person communications process) อันเป็ นการสือสารทีมีลกั ษณะ
แตกต่างจากการติดต่อสือสารแบบอืนๆ ทีได้กล่าวมาแล้วในแง่ทว่ี า ข่าวสารจะไหลผ่านจากผูส้ ่ง
ข่าวคนหนึง (หรือเป็ นกลุ่มบุคคล) ไปยังผูร้ บั สารคนหนึง (หรือกลุ่มบุคคล) โดยทัวไปจะเป็ นแบบ
เผชิญหน้ากัน และเนืองจากเป็ นการติดต่อสือสารโดยตรงระหว่างบุคคล (interpersonal
communication) ผูส้ ่งข่าวสารจึงสามารถทีจะรับข้อมูลและประเมินการตอบสนองจากฝา่ ยผูร้ บั
สารได้ในทันที ทังP นีPหน้าทีและบทบาทของพนักงานขาย มีดงั นีP
1. งานดําเนินการเกียวกับการสังซือP (order processing)
2. งานสร้างสรรค์การขาย (creative selling)
3. งานส่งเสริมค่าความนิยมของตราสินค้า และช่วยเหลือลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์
ดารา ทีปะปาล กล่าวว่างานขายรูปแบบนีPจดั อยูใ่ นประเภทการขายทางอ้อม โดย
พนักงานขายจะทําหน้าทีขายค่าความนิยมของบริษทั ต่อลูกค้า
และจัดหาข้อมูลให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และวิธใี ช้ผลิตภัณฑ์ นิยมใช้กนั มากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ประเภทยา พนักงานขายจะถูกส่งไปเพือเข้าพบกันนายแพทย์ และเชิญชวนนายแพทย์ให้สงั
ยาตราของบริษทั ให้กบั คนไข้ ส่วนการขายจะเกิดขึนP จริงในทีสุด ในร้านจําหน่ ายยา หรือเภสัชที
ขายยาตามใบสังแพทย์ให้กบั คนไข้
จากข้อความดังกล่าวจะพบว่าพนักงานขายไม่ได้มหี น้าเพียงแต่ขายสินค้าอย่างเดียว
แต่พนักงานขายยังเป็ นผูส้ อสารตราสิ
ื
นค้าด้วย
ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาทีพบว่าทาง
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชันมีความต้องการให้พนักงานขายของร้านทรู คอฟฟี ทําหน้าทีสือสารตรา
สินค้า ด้วยการกําหนดให้บทบาทและหน้าทีตามนโยบาย 4C ดังนีP
(1) เชือถือได้ (Credible)
- พนักงานทุกคนควรซือตรงต่อหน้าทีและให้เกียรติลกู ค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียม
- การทําเครืองดืมทุกแก้วให้เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั วางไว้
- การมีความรูพ้ นPื ฐานเกียวกับสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน
(2) สร้างสรรค์ (Creative)
- การสร้างสรรค์บทสนทนาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
- การสร้างสรรค์เครืองดืมใหม่ๆเพือเป็ นการพัฒนาโปรโมชันและไม่ให้เกิดความ
จําเจจากสินค้าทีมีอยูเ่ ดิมเช่นกัน
(3) เอาใจใส่ (Caring)
- การเอาใจใส่ลกู ค้า ตังP แต่กา้ วแรกทีเข้ามาทีร้าน ให้ลกู ค้ารูส้ กึ อบอุ่น ใส่ใจลูกค้า
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- การค้นหาความต้องการของลูกค้า
(4) กล้าคิดกล้าทํา (Courageous)
- กล้าทีจะนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้าเพือให้ทราบถึงโปรโมชันในขณะนันP
- ใช้ความกล้าคิดกล้าทําในทางทีถูกต้อง
ดังนันP การสือสารตราไม่ได้มงุ่ เน้นเพือให้คนจดจําชือสินค้าแต่เพือให้เกิดการรับรู้ และ
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคเกียวกับผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดของ Kotler จะเห็นได้ว่า ในการ
สือสารตราทรู คอร์ปอเรชัน ก็เช่นเดียวกัน ต้องการสร้างความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์นันP
ซึงเกิดจากการทีผูบ้ ริโภคได้สมั ผัสหรือเข้าใช้บริการและรับรูค้ วามรูส้ กึ เกียวกับผลิตภัณฑ์ จะส่ง
ผลต่อการจดจํา ซึงจะมีผลต่อตราสินค้าเป็ นอย่างมาก เช่น เกิดการบอกต่อ การกลับมาใช้
บริการอีกครังP เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามจากการทีผูศ้ กึ ษาได้สงั เกตการตอบคําถามของพนักงานร้าน ทรู คอฟฟี
ในระหว่างการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรืองแนวความคิดของการ
สือสารตราสินค้า พนักงานขาดความเข้าใจเรืองการสือสารตราตามนโยบาย 4C ของบริษทั แต่
พนักงานสามารถอธิบายวิธปี ฏิบตั ติ ามนโยบาย 4C ของบริษทั ได้ตามทีถูกอบรมมา. ดังนันP ผู้
ศึกษาจึงมีความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาพนักงานขายร้านทรู คอฟฟี เพือเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน และร้านทรู คอฟฟี ดังนีP
1. ควรเพิมความรูด้ า้ นการสือสารตรา ให้กบั พนักงานขายร้านทรู คอฟฟี จากผลการวิจยั มี
พนักงานขายเป็ นส่วนน้อยมากทีพูดถึงการสือสารตราได้อย่างชัดเจนนันP หมายความว่า
พนักงานขายสามารถทีจะสือสราตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ได้ถา้ หากมีความรู้ และทักษะที
ดี เพือจะได้ทาํ การสือสารตราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านเครืองแบบพนักงาน ควรมีการบอกให้พนักงานทราบถึงทีมาว่า ความหมายของ
เครืองแบบนันP ได้บอกถึงการสือสารตราอย่างไร อาทิเช่น ผ้ากันเปืPอนสีแดง มี
ความหมายบ่งบอกถึงการทําให้ลกู ค้านึกถึง ทรู คอร์ปอเรชัน
3. ควรเพิมทักษะในการสือสารตราให้กบั พนักงานขายทังP การพูด การขาย การฟงั ล้วน
แล้วแต่มผี ลต่อการสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ทังP สินP
4. ควรมีการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทมีี อยูใ่ นร้าน ให้มปี ระโยชน์ต่อการสือสารตรา ทรู
คอร์ปอเรชันให้มากทีสุด เนืองจากในทุกๆผลิตภัณฑ์นันP ได้แฝงตราสินค้าของ ทรู คอร์
ปอเรชัน อยูแ่ ล้ว
5. ควรมีการฝึกอบรมให้เข้าใจถึงนโยบาย 4C ทีบริษทั ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน สําหรับ
พนักงานทีเป็ นพนักงานใหม่ให้เข้าใจถึงข้อปฏิบตั ขิ องบริษทั หากเป็ นพนักงานเก่าควร
จัดมีการอบรมอย่างต่อเนือง หรือมีค่มู อื ไว้ให้ทร้ี าน เพือมีไว้ทบทวนไม่ให้ลมื
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับหน่ วยงาน
จากผลการวิจยั การสือสารตรา ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่านพนักงานขายร้านทรู คอฟฟี
ประเภท commercial พบว่า การทีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จะสือสารตรา ผ่านพนักงานขายร้าน
ทรู คอฟฟีนันควรจะมีการจัดฝึกอบรม หรือให้ขอ้ มูลเกียวกับการสือสารตรา เพือให้พนักงานร้าน
ทรู คอฟฟี มีความเข้าใจในการสือสารตราอย่างชัดเจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เนืองจาก
พฤติกรรมบางอย่างทีพนักงานกระทําออกมานันP คือการสือสารตราแล้ว เพียงแต่พนักงานไม่
เข้าใจในความหมายเท่านันP

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง2 ต่อไป
1. ควรศึกษาการสือสารตราทรู คอร์ปอเรชันผ่านพนักงานขายของร้านทรู คอฟฟีในส่วนของ
ผูร้ บั สาร เนืองจากในครังP นีPได้ศกึ ษาการสือสารตราในส่วนของผูส้ ่งสาร ว่าผูส้ ่งสารต้องการ
สือสารตราผ่านพนักงานขาย
การศึกษาเพิมเติมจะทําให้ทราบว่าสิงทีผูส้ ่งสารต้องการ
สือสารออกไป มีประสิทธิภาพเพียงใด
2. ควรศึกษาเครืองมือสือสารทางการตลาดเพือการสือสารตราทรู คอร์ปอเรชัน ประเภทอืนๆ
เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง หรือ การส่งเสริมการตลาด เนืองจากใน
การศึกษาครังP นีPได้ศกึ ษาในเครืองมือของ พนักงานขายในการสือสารตราแล้ว
3. เนืองจากงานวิจยั นีPเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณเชิงลึก
จึงทําให้ได้ขอ้ มูลลักษณะหนึง
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า อาจใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพอืน เช่น การสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มพนักงาน เพราะอาจจะทําให้ได้ขอ้ มูลอีกลักษณะหนึง และทีสําคัญการเก็บข้อมูล
ลักษณะนีPถอื เป็ นการตรวสอบข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไปในตัวด้วย หากคนหนึงกล่าวต่าง
จากอีกคนหนึง ก็อาจมีคนให้ความคิดเห็นโต้แย้งซึงการให้ขอ้ มูลลักษณะนีPมคี วามน่ าเชือถือ
มาก
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ลักษณา ศิรวิ ฒ
ั น์. (2546). “การสือสารตราสิ นค้าของพรรคการเมือง : กรณี ศึกษาพรรค
ไทยรักไทย” สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทวัส ชัยปาณี. (2549). สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. พิมพ์ครังP ที2.กรุงทพมหานคร.
บริษทั พิมพ์ดกี ารพิมพ์ จํากัด
ศิรกิ ุล เลากัยกุล.(2546). สร้างแบรนด์.พิมพ์ครังP ที2. กรุงเทพมหานคร:บริษทั อมรินทร์พรินP
ติงP แอนด์พบั ลิชชิง จํากัด (มหาชน)
สรวุฒ ิ รัตนธารี. (2546). “การสือสารตราสิ นค้าของปัมi นํ2ามัน ปตท. ผ่านจุดสัมผัสตรา
สิ นค้า กรณี ศึกษา โครงการ “Pump in the park” สาขาพระราม 4.” สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
เสรี วงมณฑา. (2547). ครบเครืองเรืองการสือสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษทั
ธรรมสาร จํากัด
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บรรณานุกรม (ต่อ)
อังคณา ตีระกุล. (2542). “ปัจจัยการสือสารการตลาดของร้านกาแฟคัวบดทีมีผลต่อ
พฤติ กรรมการบริ โภคกาแฟคัวบดในเขตกรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต ภาควิชา นิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย

สัมภาษณ์
เกรียงศักดิ ^ นาคสะอิงP ศาสน์ 28 กันยายน 2555 Deputy Director บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล
จํากัด สัมภาษณ์
กันติมา มโนภิรมย์ 21 กันยายน 2555. Specialist(Trainer).บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด
สัมภาษณ์
ฤชุดา ทักษพันธ์ 27 กันยายน 2555 .District Manager. บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด
สัมภาษณ์
บงกช วริวารนันท์ 27 กันยายน พ.ศ.2555. District Manager .บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด
สัมภาษณ์
พรนภัส เอือP การณ์ 21 กันยายน 2555. Manager.บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด สัมภาษณ์
วราภรณ์ กรานจรูญ 21 กันยายน 2555 Supervisor บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด
สัมภาษณ์
วิมลวรรณ พัฒนพ่วง 29 กันยายน 2555 Retail representative บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล
จํากัด สัมภาษณ์.
คมสัน มากสิร ิ 21 กันยายน 2555 Retail Repersentative บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล์รเี ทล จํากัด
สัมภาษณ์

ภาคผนวก
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หาร
1. ทางบริษทั วางแนวทางให้พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอย่างไรบ้าง
2. ทางบริษทั ต้องการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านร้านทรู
คอฟฟี อย่างไร
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
4. ทางบริษทั ต้องการให้พนักงานขายสือสารตราสินค้า ตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย
Creative Credible Courage Caring อย่างไรบ้าง
5. ทางบริษทั คิดว่าพนักงานขายควรมีทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
และจะสร้าง
ทักษะเหล่านันP ให้กบั พนักงานอย่างไร
6. ทางบริษทั มีเกณฑ์ ในการคัดเลือก พนักงานขายอย่างไร
7. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
8. ทางบริษทั คิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
9. ทางบริษทั คิดว่าการสือสารตราสินค้าบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่าน
พนักงานขายมีจดุ แข็ง และ จุดอ่อน อย่างไร
10. ทางบริษทั คิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่าน
พนักงานขาย จะประสบความสําเร็จอย่างไร
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ พนักงานขายดีเด่น
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
4. คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
5. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
6. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
7. คุณบริการลูกค้าตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage
Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
10. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ เทรนเนอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษทั มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานงานด้านใดบ้าง
อะไรคือนโยบายหลักในการฝึกอบรมพนักงาน
ทางบริษทั มีนโยบายหรือเป้าประสงค์ให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
คุณคิดว่า พนักงานขายสามารถเป็ นส่วนประกอบของสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้หรือไม่ เพราะอะไร
คุณคิดว่าทักษะอะไรของพนักงานขายทีสามารถนํ ามาช่วยในการสือสารตราสินค้าฯ
คุณคิดว่าปจั จุบนั พนักงานขายสามารถเป็ นหนึงในแนวทางการสือสารตราสินค้าฯ หรือไม่
คุณคิดว่านโยบายในการฝึกอบรมมีส่วนทีส่งเสริมให้พนักงานขายเข้าใจถึงแนวคิดการ
สือสารตราสินค้า ฯ หรือไม่ อย่างไร
คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญต่อการสือสารตราสินค้าฯ หรือไม่อย่างไร
จุดแข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) คือ
อะไรในสายตาคุณ
คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
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คําสัมภาษณ์ คุณ เกรียงศักดิ@ นาคสะอิ2 งศาสน์
ตําแหน่ ง Deputy Director
วันที 28 กันยายน พ.ศ.2555
1. ทางบริษทั มีนโยบายและบทบาทหน้าทีให้พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอย่างไรบ้าง
ตอบ บทบาทหน้าทีของพนักงานขายในร้านมีดงั นีP ให้การบริการทีดีและประทับใจให้กบั
ลูกค้าทีมาใช้บริการ ผลิตสินค้าตรงตามสูตรมาตราฐานทีทางบริษทั กําหนด แนะนําสินค้า
ใหม่ เช่น เครืองดืม และ เบเกอรี เป็ นต้น ดูแลรักษาความสะอาดของร้านให้เป็ นไปตาม
มาตราฐานของทางบริษทั ดูแลและรักษาอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมใช้
งาน ดูแลและรับผิดชอบเกียวกับยอดขาย การเก็บรักษาเงินสด และปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน
ของผูต้ รวจสอบมาตรฐานภายใน (Internal Audit)
2. ทางบริษทั ต้องการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านร้านทรู
คอฟฟี อย่างไร
ตอบ ในเรืองนีPตอ้ งแบ่งประเภทของร้านออกเป็ น 2 แบบ แบบแรกคือร้าน ทรู คอฟฟี ที
เปิดในร้าน True shop ซึงการสือสารนันP จะออกมาในรูป การออกแบบ Concept ของร้าน
ป้ายร้าน บรรยากาศด้านในร้าน การบริการทีครบวงจรทังP Payment Sales After sales
service การ Display สินค้าเป็ นต้น โดยรูปแบบนีPไม่ต้องมีการสือสารผ่าน True coffee
แต่ True coffee เป็ นส่วนหนึงในการให้บริการลูกค้า ทีแตกต่างซึง คู่แข่งทังP AIS DTAC
ไม่ม ี ส่วนแบบที 2 จะเป็ นร้าน Stand alone เช่นที หอการค้า ซึงการสือสารตราสินค้า
ของ ทรู คอร์ปอเรชัน ผ่านช่องทางนีPน้อยบ้าง หรือแทบจะไม่มเี ลย
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ True coffee จะเริมตังP แต่การออกแบบร้านเลยครับ สําหรับพนักงานขายซึงถือว่า
เป็ นตัวแทนของบริษทั และผูบ้ ริหารนันP
เราได้กําหนดอยูใ่ นขันP ตอนการให้บริการอยูแ่ ล้ว
นอกจากนันP เรายังมีการสือสารตราสินค้าผ่าน สือโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็ น Window sticker
J Flag Tent card และ Free Magazine ต่างๆเป็ นต้น
4. ทางบริษทั จะสือสารตราสินค้า ตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible
Courage Caring ผ่านพนักงานขายอย่างไร
ตอบ 4C ไม่ใช่วสิ ยั ทัศน์ แต่ 4C เป็ น Culture หรือวัฒนธรรมขององค์กร ทังP ของ ทรู
คอร์ปอเรชัน และ True Coffee ในการสือสารตราสินค้าผ่าน 4C นันP เรามีทงั P วิธกี าร
ฝึกอบรมพนักงานก่อนปฎิบตั งิ าน การให้เงินจูงใจ Incentive และมีตรวจสอบทังP จาก
ลูกค้าภายในคือ Internal audit และจากลูกค้าภายนอกคือ Mystery Shopper
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5. ทางบริษทั คิดว่าพนักงานขายควรมีทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า และจะสร้าง
ทักษะเหล่านันให้กบั พนักงานอย่างไร
ตอบ ทักษะการสือสารตราสินค้าทีควรมี อันดับแรกคือ พนักงานต้องมีความรูพ้ นPื ฐานและ
ความเป็ นมาของบริษทั ให้ดกี ่อน
ซึงจะมีอยูใ่ นหลักสูตร Orientation ลําดับสองคือ
พนักงานต้องมีความรูใ้ นตัวสินค้า และผลิตภัณฑ์ในสินค้าแต่ละ แบรนด์ เพือให้เกิดความ
มันใจ และทักษะ สุดท้ายทีจําเป็ นอย่างยิงก็คอื ทักษะในการสือสาร ซึงประกอบด้วย การพูด
การฟงั การอ่าน และการเขียน ซึงดูเผินๆ เหมือนง่าย แต่จริงๆ ยาก และในการสร้างทักษะ
เหล่านีP ก็จะต้องมี Course ฝึกอบรมให้กบั พนักงาน และการ Feedback จากหัวหน้างาน
6. ทางบริษทั มีเกณฑ์ ในการคัดเลือก พนักงานขายอย่างไร
ตอบ โดยการสัมภาษณ์ แต่ก่อนการสัมภาษณ์กจ็ ะต้องเริมจากการ Screen ใบสมัครก่อน
ว่า คุณสมบัตทิ วไปผ่
ั
านหรือไม่ เช่น อายุ เพศ วุฒ ิ การศึกษา ประสบการณ์ ส่วนสูง
นํPาหนัก เป็ นต้น ส่วนการสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากประสบการณ์ การสือสาร ความเป็ น
ผูน้ ํา ความรับผิดชอบ มีใจรักในงานบริการ ทีพักอาศัย และการเดินทางมาทํางาน เป็ นต้น
หลังจากนันP ก็จะต้องมาเข้าฝึ กอบรม ตามขันP ตอนของบริษทั ก่อนส่งลงปฏิบตั งิ านทีร้าน
7. ทางบริษทั คิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ พนักงานขายมีความสําคัญคือเป็ นตัวแทนของบริษทั และเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริหาร
ถ้าสือสารพูดจาไม่ดี หรือให้บริการทีไม่ดี ไม่รเู้ รืองตราสินค้าก็จะส่งผลทําให้บริษทั เสีย
ภาพลักษณ์ไปด้วย
8. ทางบริษทั คิดว่าการสือสารตราสินค้าบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่าน
พนักงานขายมีจดุ แข็ง และ จุดอ่อน อย่างไร
ตอบ จุดเเข็งในการสือสารตราสินค้า ผ่านพนักงานขายคือ เป็ นการสือสารสองทาง 2
way communication ซึงพนักงานขายและลูกค้าจะมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง สามารถสือสาร
ตอบโต้กนั ได้ ส่วนจุดอ่อน คือ เป็ นการลงทุนทีสูงมากๆ ทังP การรับสมัคร ฝึกอบรม เงินเดือน
และสวัสดิการต่างๆ ทีสําคัญคือพนักงานขายก็อาจจะมีอารมณ์ขนPึ ๆลงๆ กับลูกค้าได้เช่นกัน
9. ทางบริษทั คิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่าน
พนักงานขาย จะประสบความสําเร็จอย่างไร
ตอบ ในการสือสารตราสินค้าให้ดี มีประสิทธิภาพ และครบวงจรนันP ต้องเอารายละเอียดใน
วิชา Intergated Marketing Communication มาช่วย ในการสือสารตราสินค้าผ่านพนักงาน
ขายเป็ นเพียงช่องทางเดียว ซึงในปจั จุบนั เป็ นโลกของการสือสาร และ Social media ดังนันP
ในการสือสารตราสินค้าให้ประสบความสําเร็จต้องทําทังP Above The line และBelow the line

71

คําถามเพิ มเติ ม
1. พนักงานร้านกาแฟทรู มีเอกลักษณ์ทแตกต่
ี
างจากร้านกาแฟอืนๆ อย่างไร แล้วสอดคล้องกับ
แบรนด์ ทรู คอร์ปอเรชัน อย่างไร
ตอบ เราคงไม่สามารถนํ าแบรนด์เราไปเทียบกับทุกๆแบรนด์ ได้ แต่การทีเราจะเทียบกับ
แบรนด์ใดแบรนด์หนึง เราจะต้องทราบก่อนว่า Brand Positioning ของเราคืออะไร จับ
ลูกค้ากลุ่มไหน A B C เป็ นต้น ในทีนีPเราวางแบรนด์ของเรา Benchmark กับ Starbucks
ทังP ในเรืองคุณภาพกาแฟ การบริการ ราคา บรรยากาศ และสถานที รวมทังP พนักงานที
บริการ หรือ บาริสต้า เราก็จา้ งเท่ากัน และสูงกว่าก็ม ี ส่วนคําถามเรือง เอกลักษณ์ เรือง
การแต่งกายนันP ถ้าดูทวๆ
ั ไปก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากทีอืนมากนัก แต่ของเราเน้นหนัก
ไปในทางทีเป็ น Lifestyle มากกว่าแบรนด์อนๆ
ื
ใส่ยนี ส์ได้ การทําหน้า ทําผม ค่อนข้าง
Free Style มากกว่าทีอืนๆ Uniform เน้นสีดาํ เป็ นเอกลักษณ์ ส่วนเอกลักษณ์ดา้ นการพูด
แต่ละเเบรนด์กจ็ ะมีหลักสูตรในการฝึกอบรม หรือขันP ตอนการบริการทีไม่เหมือนกันอยูแ่ ล้ว
ของใครของมันไม่ได้มอี ะไรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนทีถามว่าสอดคล้องกับแบรนด์
ทรู อย่างไรนันP เช่น ให้บริการด้วยความจริงใจเชือถือได้ และบริการด้วยความจริงใจ
ห่วงใย และเอาใจใส่ลกู ค้าอย่างสมําเสมอ ซึงก็คอื วัฒนธรรม 4C ของเรานันเอง
2. บุคลิกภาพของพนักงานร้านกาแฟทรูตอ้ งมีลกั ษณะอย่างไร แล้วสอดคล้องกับแบรนด์ ทรู
คอร์ปอเรชัน อย่างไร
ตอบ สําหรับปจั จุบนั ของทรูนันP ใช้ดาราทีมีชอเสี
ื ยงมาโฆษณา เช่น ณเดช คูกมิ ยิ ะ ซึงจะ
สะท้อนภาพหรือบุคลิกของคนทีทันสมัย Active มี Lifestyle มีการใช้ Social network เป็ น
ตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่น และคนวัยทํางานสมัยใหม่ ส่วนคําถามทีว่าพนักงาน ร้านกาแฟ ทรู
ต้องมีลกั ษณะอย่างไรนันP ต้องมีคุณสมบัตเิ บือP งต้นตามเกณฑ์ของบริษทั เช่น รูปร่างหน้าตา
ส่วนสูง นอกจากนันP ต้องเป็ นคนทีมีความรูเ้ รือง IT & Smart Phone พอสมควร เป็ นคนทีมี
ใจรักงานบริการ เต็มใจให้ความช่วยเหลือผูอ้ นๆ
ื และดู Active ในการทํางาน ซึงจะสอดคล้อง
กับแบนรด์ทรูคอื Hi-tech Speed 3G เป็ นต้น
3. เมือลูกค้ามารับบริการจากพนักงานร้านกาแฟทรู ลูกค้าจะได้รบั ประสบการณ์อย่างไร
เกียวกับแบรนด์ ทรู คอร์ปอเรชัน อย่างไรบ้าง
ตอบ ก่อนอืนต้องบอกว่าการทีลูกค้าจะได้รบั ประสบการณ์ทดีี นันP ต้องเริมจากการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ให้ลกู ค้าทราบและเข้าถึง Brand จริงๆ รวมถึงการสร้าง (S.T. P )
Segmentation Target Customer and Positioning ตังP แต่เริมสร้างแบรนด์เลย หลังจากนันP
เมือลูกค้าทราบข่าวสารแล้ว และได้เข้าไปทดลองใช้บริการ ก็จะไปถึงบทบาทสําคัญของ
พนักงานขายหน้าร้าน Customer Touch point ซึงจะต้องมีความรูท้ างด้านผลิตภัณฑ์
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Product Knowledge ไม่ว่าจะเป็ นในเรือง กาแฟ เบเกอรี Accessories Smart Phone
การใช้ Internet Cafe เป็ นต้น เพือจะได้ตอบคําถามและให้คาํ แนะนําลูกค้าได้ จะทําให้
ลูกค้าเกิดความมันใจ และไว้ใจก็จะสร้างประสบการณ์ทดีี ให้กบั ตราสินค้า นอกจากนันP ยัง
รวมไปถึงการบริการหลังการขาย และการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ยิมP แย้มเเจ่มใส และ
เป็ นมิตรกับลูกค้า สินค้าทีลูกค้าสังจะต้องได้รบั ตรงกันทังP จํานวน ขนาด และปริมาณ
รวมถึงราคาของสินค้าทีติดไว้ความสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัยของสถานที ทังP หมดนีP
ก็จะสะท้อนภาพของแบนรด์ ทรู ให้ลกู ค้าได้ทราบ
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คําสัมภาษณ์ คุณ กันติ มา มโนภิ รมย์
ตําแหน่ ง Specialist(Trainer)
วันที 21 กันยายน พ.ศ.2555
1. บริษทั มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานงานด้านใดบ้าง
ตอบ นโยบายสําหรับการทีเป็ นพนักงานใหม่ หลังจากทีน้องๆ ได้เซ็นสัญญาเสร็จแล้ว จะ
ถูกส่งเข้ามาอบรมซึงเป็ นคลาสเบือP งต้น ในคลาสทีเรียกว่า Orientation ซึงหลักสูตรในการ
อบรมใน วันแรกของวันอบรมก็จะมีการแนะนําองค์กรให้น้องๆ ให้รจู้ กั ซึงประเด็นสําคัญใน
การดําเนินงาน ภายใต้ true corporation ก็จะมีหลักปฏิบตั ทิ ทุี กกลุ่มธุรกิจภายใต้ ให้ปฏิบตั ิ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึงหลักปฏิบตั นิ ันP เรา เรียกว่า 4C ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มธุรกิจไหน ใน true
corporation โดยทัวไปจะมีกลุ่มธุรกิจประมาณ 5 กลุ่ม จะมีกลุ่ม true vision true move
true online true money และ true lifestyle retail ซึงพนักงานทีทํางานอยูใ่ น 5 ธุรกิจ ทุก
คนต้องรูจ้ กั แนวนโยบาย หรือคุณค่าหลักของเรา 4C นีPทเหมื
ี อนกันทุกคน
2. อะไรคือนโยบายหลักในการฝึกอบรมพนักงาน
ตอบ หลังจากทีน้องๆ มาวันแรกก็เป็ นการแนะนําองค์กร อันดับต่อไปพอน้องๆ รูว้ ่า true
corporation มี 5 กลุ่มธุรกิจ ทีนีP true coffee ก็เป็ นกลุ่มหน่ วยย่อยหนึง ในกลุ่มธุรกิจทีเรา
เรียกว่า true lifestyle พอเข้ามาในบ้านของเราใน true coffee มีแนวทางในการดําเนินงาน
ซึงเป็ นแนวทางหลักของเราเอง เราจะใช้หลัก fundamental เป็ นเฉพาะกลุ่ม true coffee
นันก็คอื 5 best ในนีก็จะมี เช่น best in coffee ความเป็ นเลิศทางด้านกาแฟ best in
service ความเป็ นเลิศทางด้านการบริการ best in people ความเป็ นเลิศทางด้านบุคลากร
best in speed ความเป็ นเลิศทางด้านความเร็ว อินเตอร์เน็ต best in lifestyle community
ความเป็ นเลิศใน lifestyle ต่างๆ ทีเราจะมอบให้แก่ลกู ค้า
3. ทางบริษทั มีนโยบายหรือเป้าประสงค์ให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ ในการนํ าเสนอตราสินค้าทีเป็ น ทรู คอร์ปอเรชัน ในส่วนทีเป็ น ทรู คอฟฟี เอง มี
แนวทางอย่างไร เช่น ในเรืองการแต่งกายของพนักงานเรา อย่าง ยูนิฟอร์มเราก็จะมีโลโก้ที
มีคาํ ว่า ทรู และเป็ นตัวอักษรสีแดง อันนีPเป็ นการ present ในเรืองของ โลโก้สนิ ค้าอย่างหนึง
ทีหลีกเลียงไม่ได้ทเกิ
ี ดจากตัวพนักงานเลย นองจากนันP ก็จะเป็ นเรืองของ วัสดุ อุปกรณ์ทใช้
ี
ในการผลิต เครืองดืมของเรา ไม่ว่าจะเป็ นแก้ว hot cup sleeve การทีเราจะต้องใส่ hot cup
sleeve ทีแก้วร้อน ให้กบั ลูกค้าก็ดี แม้กระทังแก้วเครืองดืมเย็นของเราก็มโี ลโก้ ไม่ว่าจะเป็ น
หลอด หรือทิชชู่ทใช้
ี ภายในร้าน จะมีคําว่า true นําหน้า เหล่านีPเป็ นช่องทางในการสือสาร
ให้กบั ทรู คอร์ปอเรชัน อีกช่องทางหนึง
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4. คุณคิดว่า พนักงานขายสามารถเป็ นส่วนประกอบของสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ได้หรือไม่ เพราะอะไร
ตอบ พนักงาน ขายเป็ นช่องทางในการสือสาร หรือเป็ นช่องในการโปรโมท ทรู คอร์
ปอเรชัน ได้แน่ นอน เพราะ ในการปฎิบตั ขิ องพนักงาน ไม่ว่ากระบวนการไหน ก็จะมีความ
เป็ นทรู อยูก่ บั ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็ น ยูนิฟอร์ม ความรูต้ ่างๆ ทีลูกค้าเดินเข้ามาในทรู คอฟฟี
แล้ว บางโอกาสลูกค้าอาจขอความช่วยเหลือเกียวกับความรูท้ ลิี งค์ไปสู่กลุ่มธุรกิจอืนๆ ของ
ทรู คอร์ปอเรชัน ซึงพนักงานควรมีความรอบรูใ้ นการช่วยเหลือลูกค้า ในทุกๆกลุ่มธุรกิจของ
เราด้วย
5. คุณคิดว่าทักษะอะไรของพนักงานขายทีสามารถนํ ามาช่วยในการสือสารตราสินค้าฯ
ตอบ ในคลาสของ orientation เราได้แนะนําไปแล้วว่าความเป็ นทรู คอร์ปอเรชัน ซึงในร้าน
ของ ทรู คอฟฟี ค่อนข้างมีลกั ษณะร้านแบบ convergence เพราะฉะนันP พนักงาน ต้อง
สามารถทีจะถ่ายทอดให้กบั ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเข้ามาขอในเรือง อินเตอร์เน็ต ช่องทางการชําระ
เงิน ซึงพนักงาน เองควรมีความรูห้ รือช่องทางในการตอบลูกค้าได้
6. คุณคิดว่าปจั จุบนั พนักงานขายสามารถเป็ นหนึงในแนวทางการสือสารตราสินค้าฯ หรือไม่
ตอบ หลีกเลียงไม่ได้เลย น้องๆ ทีเป็ นพนักงาน ยูนิฟอร์มเป็ นสิงสําคัญ ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่
ทีไหน ยูนิฟอร์มทีบ่งบอกถึงความเป็ น ทรู มันอยูใ่ นเสือP ผ้า ไม่ว่าจะไปทําอะไรทีไหน คนก็
จะมองว่า เป็ นพนักงาน ทรู เราจึงเน้นกับน้องว่าถึงการใช้ชวี ติ ข้างนอกร้าน น้องๆ ก็เป็ น
ช่องทางหนึงทีทําให้บุคคลภายนอกรูจ้ กั ทรู เช่น น้องไปทําภารกิจส่วนตัวข้างนอก หลักเลิก
งานอาจจะมี ปาร์ตี นังสูบบุหรี นังดืมเหล้า ทําให้ลกู ค้าอาจจะมองภาพลักษณ์ของ ทรู คอร์ปอเรชัน
ในมุมมองทีลบได้ เราจึงเน้นยําP ให้น้องๆ วางตัวให้เหมาะสมในระหว่างทีสวมชุด ยูนิฟอร์ม
7. คุณคิดว่านโยบายในการฝึกอบรมมีส่วนทีส่งเสริมให้พนักงานขายเข้าใจถึงแนวคิดการ
สือสารตราสินค้า ฯ หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ในคลาส orientation สําหรับ พนักงานใหม่มสี ่วนช่วยอย่างมาก เพราะว่าน้องทีเป็ น
พนักงานใหม่จะไม่รู้ ซึงก่อนหน้านีPน้องๆ อยูใ่ นฐานะของผูบ้ ริโภค น้องอาจจะยังไม่ทราบถึง
ว่า ทรู เรามีอะไรบ้างพอเข้าเริมได้เข้าสู่ของการดูแลของ ทรู คอร์ปอเรชัน แล้ว ในฐานะของ
พนักงาน น้องๆ ก็จะได้รบั ความรูเ้ บือP งต้น ทีเกียวกับธุรกิจของ ทรู คอร์ปอเรชัน ทังP 5 กลุ่ม
ธุรกิจ อย่างน้อยๆ น้องๆ ก็จะได้มคี วามรูพ้ นPื ฐานในการประชาสัมพันธ์ความรูใ้ ห้กบั ลูกค้า
หรือลูกค้าต้องการติดต่อในการใช้บริการในแต่ละ ฟงั ก์ชนของทรู
ั
คอร์ปอเรชัน
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญต่อการสือสารตราสินค้าฯ หรือไม่อย่างไร
ตอบ พนักงานขายหรือพนักงานทุกคน มีความสําคัญอย่างยิง เพราะ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
เป็ นบริษทั ทีได้รบั ความเชือถือ เพราะฉะนันP พนักงานเองก็สามารถทําให้ลกู ค้า หรือผูบ้ ริโภค
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มีความเชือถือในแบรนด์เช่นเดียวกันด้วย โดยเฉพาะเกียวกับเรือง knowledge ของพนักงาน
เป็ นเรืองสําคัญ
9. จุดแข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) คือ
อะไรในสายตาคุณ
ตอบ จุดอ่อน เรืองของ กลุม่ ธุรกิจทีค่อนข้างใหญ่ มีฟงั ก์ชนในการดํ
ั
าเนินงานภายใต้การนํ า
มากพอสมควร เวลาทีจะต้องไปสือสารข้างนอก ถ้าพนักงานเองไม่แม่นในเรืองของข่าวสาร
อัพเดท หรือแยกกลุ่มธุรกิจไม่ได้ น้องๆ เองก็จะมีความสับสน เช่น สปอนเซอร์สนับสนุ นนีP
เป็ นของ ทรูออนไลน์ หรือ ทรูมฟู อาจจะแยกแยะไม่ออก ซึงมองว่าธุรกิจค่อนข้างใหญ่
เกินไป เพราะฉะนันP เรืองข่าวสาร อัพเดท หรือ knowledge ทีถูกต้องจริงๆ ก็น่าจะเป็ น
อุปสรรค ถ้าไม่ได้รบั การศึกษาให้ชดั เจน ส่วนจุดแข็งในการสือสารน่ าจะเป็ น เรืองความเป็ น
ทรู ทีใช้โลโก้เดียวกัน ภายใต้กลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม พอพูดถึงทรู ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเรา
ค่อนข้างมีความชัดเจน มันไม่มคี วามแตกต่างในการพูดถึงโลโก้ของเรา
10. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ ความสําเร็จ ทีผ่าน พนักงาน คือต้อง มีการฝึกอบรมพนักงาน เข้ามาช่วยด้วย
เพราะว่าการทีพนักงานจะมีความรูข้ นPึ มาได้แล้วสามารถทีจะดําเนินใน level ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นพนักงานทีเป็ น part time full time หรือ supervisor และ manager บุคลากรเหล่านีPม ี
การพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพือเพิมความสามารถขึนP ไปเรือยๆ เพือทําให้งานในองค์กร
ดําเนินตามขันP ตอน ตาม ลําดับ ตามต้องการของลูกค้าในแต่ละเหตุการณ์
คําถามทัวไป
1. เหตุผลที พนักงานต้องใส่เสือP สีดาํ มีความหมายอย่างไร
ตอบ บริษทั คิดว่า สีดาํ เป็ นสีที คลาสสิค และให้ความรูส้ กึ ถึง ความเป็ นมืออาชีพ ความ
มันคง ความแข็งแรง สง่า และดูเป็ นนักให้บริการทีมันใจเวลาทีเราต้องให้การบริการลูกค้า
และอีกอย่างหนึง เรามีความคิดว่า เสือP ยูนิฟอร์มสีดํา ค่อนข้างได้รบั การยอมรับ ในศาสตร์
ของทางด้านกาแฟ ความขลัง มีมนต์เสน่ ห์ จึงเป็ นเหตุผลทีเราเลือกใช้ สีดาํ เป็ น สียนู ิฟอร์ม
ให้กบั พนักงาน
2. ผ้ากันเปืPอน สีแดง ให้ความหมายอย่างไร
ตอบ ถ้านึกถึง สีแดง ถ้าผูบ้ ริโภค นึกถึงเวลาทีดืมกาแฟ ให้มคี วามรูส้ กึ นึกถึงโลโก้ ของ ทรู
คล้ายๆ กับเป็ น identity ของความเป็ นทรูตอ้ งนึกถึง สีแดง เพราะว่าโลโก้ทปรากฏที
ี
ไหนก็ตาม
โลโก้จะเป็ น สีแดง เมือลูกค้ามาใช้บริการในทรู คอฟฟี ก็ทาํ ให้ลกู ค้านึกถึง ความเป็ น ทรู
เหมือนกัน ในฐานะทีคุณเป็ นเทรนเนอร์ สามารถมองเห็นแวว พนักงาน ทีจะเข้าไปใน
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dream team อย่างไร สําหรับน้องๆ ทีได้รบั การคัดเลือก เข้าไปใน dream team เป็ น
บุคลากรทีมีคุณภาพ ค่อนข้างหลากหลาย พอเข้าไปถึงการแข่งขัน โจทย์คอื อะไร มีในเรือง
ของการสร้างยอดขาย การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน การบริการลูกค้า ซึงองค์ประกอบ
เหล่านีP ก็เป็ นทีมาในการคัด พนักงานความคาดหวังของโจทย์ในการแข่งขัน คืออะไร เราจะ
หาบุคลากรทีมีความสามารถให้เหมาะสมกับโจทย์แต่ละข้อ เช่น ด้านการบริการ เรา
ต้องการคะแนนในด้านนีPมาก ต้องคัดพนักงานทีมีทกั ษะในการบริการทีดี มีความโดดเด่น
ในด้าน service mind เป็ นต้น หรือน้องๆ ทีเป็ น supervisor ทีสามรถ run ร้านหรือ ทํา
คะแนนในด้าน store audit และทําผลประกอบการได้ดอี ย่างต่อเนือง เราก็จะดึงเข้ามาร่วม
เป็ น dream team หรือน้องหน้าร้านทีสามรถทํายอดขายได้ดี ก็จะดึงเข้ามาร่วมทีม ซึง
พนักงาน แต่ละคนทีดึงเข้ามาอยูใ่ นทีม จะมีความโดดเด่นทีแตกต่างกัน
3. ในฐานะทีคุณเป็ น เทรนเนอร์ ต้องผ่านการอบรม พนักงาน ในทุกๆรุน่ คุณสามารถ มองเห็น
แวว พนักงานใหม่ ทีอาจจะเป็ น พนักงานดีเด่น หรือ best in people ได้หรือไม่
ตอบ ในขณะทีเราทําการอบรมอยูต่ ลอด เราก็จะเห็นพฤติกรรมของน้องอยูต่ ลอดเวลา เช่น
การจับอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ มีความเข้าใจ ในเรืองของหลักการต่างๆ ทีสอนไปและแสดง
ออกมาได้โดยการปฏิบตั ใิ ห้เราดู หรือจากการทีเราแค่ re-check knowledge ของน้องๆ
แล้วตอบได้แสดงว่าว่ามีความสนใจในการอบรม และมีความถนัด เช่น ในด้านการเข้าบาร์
the art of espresso ในการจับอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ ตอบในส่วนขององค์ประกอบของ
shot espresso ทีดี นันเราก็ถอื ว่า น้องๆ เค้าค่าย best in coffee แล้ว หรือน้องทีความ
เชียวชาญในการขาย น้องทีมีแวว เราจะสังเกตเห็นได้ตงั P แต่แรกในการเริมทักลูกค้า ซึงใน
การอบรมเราจะมีจาํ ลองเหตุการณ์ให้น้องๆ ได้ทดสอบ หรือลอง Demo ให้ทางเทรนเนอร์ดู
เพือเป็ นแววในด้าน best in service เป็ นต้น
4. หลังจาก orientation เกียวกับองค์กร จะมีการฝึกอบรมอย่างไร (ต่อ)
ตอบ เราจะใช้เวลาเรียนเป็ นระยะเวลา 8 วัน
วันแรก จะเป็ นในเกียวกับเรือง coffee knowledge
วันที 2 จะเรียนในเรือง Best in coffee (ช่วงเช้า)
ใช้เวลาทังP หมด 5 วัน ของหมวดนีPคอื
วันที 1 จะเรียนเรืองปจั จัยของ shot perfect และองค์ประกอบของ shot perfect จะ
ประกอบด้วย 1.grind การบด 2.doze ปริมาณผงกาแฟ 3.tamp การใช้แรงกด เพือปรับ
ผิวหน้ากาแฟ 4.rate of pore อัตราการไหลต้องไหลเป็ นสายนํP าผึงP 5.water temperature
อุณหภูมนิ Pําร้อนต้องอยูท่ ี 92-96 องศาเซลเซียส หรือ 195-205 องศาฟาเรนไฮส์ และ
cleanliness และ maintenance คือ การดูแลความสะอาดและการบํารุงรักษา ส่วน
องค์ประกอบของ shot perfect จะสอนเกียวกับ ลักษณะทางกายภาพที ประกอบไปด้วย
1. Heart มีสนี Pํ าตาลเข้ม 2. Body มีสนี Pําตาลอ่อน อยูบ่ ริเวณส่วนกลางของ shot 3. Creama
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มีลกั ษณะเป็ นฟองขาวนวล อยูบ่ ริเวณบนสุดของ shot 4. Volume ปริมาณของ shot ต้อง
เท่ากับ 1 ออนซ์ หรือ 30 ml 5. Taste การชิม shot รสชาติของ shot ทีผลิตขึนP ต้องตรงตาม
profile ของเรา
วันที 2 (ช่วงบ่าย) ของ Best in coffee จะเรียนเรืองของการ Steam Milk ทีใช้เสริ ^ฟ
เครืองดืมร้อน
วันที 3 ช่วงเช้า จะเริมเรียนเรือง ของการทําเครืองดืมร้อนทังP หมดทีมีใน ทรู คอฟฟี และช่วง
บ่ายจะเป็ นเครืองดืมเย็นทังP หมดเช่นกัน
ั ม
วันที 4 เริมเรียนรูใ้ นส่วนของเครืองดืมปนั เพราะว่ารายละเอียดจะมี ทังP ปนั กาแฟ ปนครี
และผลไม้ปนั
วันที 5 การ call drink และ mark cup (การเรียกเครืองดืม และ การมาร์กแก้ว) ก็จะจบ ใน
ส่วนของ best in coffee 5 วัน จะมีการสอบ ในส่วนของ best in coffee
วันที 6-7 ของคลาสเรียนจะเป็ นเรืองของ Best in service โดยวันแรกเป็ นเรืองของ
โปรแกรม service ทังP หมด 1. Simply Service (การบริการขันP พืนP ฐาน) 2. Just Say Yes
(การบริการโดยไม่ปฏิเสธ) 3. Extraordinary Service (การบริการเหนือความคาดหมาย)
4. Service Deployment (การจัดสรร ตําแหน่ งงาน)
และวันสุดท้าย จะสอนในเรืองของ HAPCS มาตรฐานการตรวจสอบการให้บริการ
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คําสัมภาษณ์ คุณ ฤชุดา ทักษพันธ์
ตําแหน่ ง District Manager
วันที 27 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ พนักงานมีหน้าทีทํางานตามหน้าทีทีจะต้องรับผิดชอบ ซึงจะต้องส่งมอบความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ลูกค้า ตามมาตรฐานของ ทรู คอฟฟี โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างความพึง
พอใจของลูกค้ากับผลประกอบการของบริษทั เป็ นหลัก
เนืองจากหากคํานึงถึงแต่การให้
ความพึงพอใจลูกค้า แต่บริษทั ขาดทุน ธุรกิจก็อยูไ่ ม่ได้
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
ตอบ การสือสารตราสินค้า เป็ นเครืองมือทีสําคัญเพือใช้ในการสือสาร เช่น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัด
เหตุการณ์พเิ ศษ การเป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นต้น ซึงมีการพัฒนาและส่งสารทีเกียวกับตราสินค้า
ทังP นีPสงต่
ิ างๆ ทีสือออกไปไม่ว่าจะเป็ นตัวสินค้า บริการ ร้านค้า กิจกรรมและบุคคล ถึงแม้ว่า
จะมีความแตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วก็เป็ นเรืองของตราสินค้านันเอง จริงๆ พอถาม
ละเอียดเกียวกับ ทรู คอร์ปอเรชัน ก็ไม่ค่อยรูร้ ายละเอียดมากนัก แต่เห็นจากการเป็ น
ผูบ้ ริโภคเอง ทีมีสอต่
ื างๆ มากระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากลอง อยากใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ พนักงานมีการสือสารตราสินค้า โดยขึนP อยูก่ บั ตําแหน่ งความรับผิดชอบในงาน เช่น
ถ้าเป็ น ITF หรือ Sale ก็จะต้องทราบว่าสินค้าของบริษทั มีอะไรบ้าง อะไรตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละคน ซึงอาจได้จากการพูดคุยสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อน
จึงจะสามารถตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ หรือหากเป็ นสายงานทีเกียวกับ
การดูแลภาพลักษณ์ สือต่างๆ ของ ทรู คอร์ปอเรชัน ก็จะต้องสือออกมาในแนวทางทีชัดเจน
กว่า เช่นทําสือต่างๆ
4. คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ ทีเกียวข้องโดยตรงน่ าจะเป็ นการสือสารผ่านการขายโดยบุคคล การจัดเหตุการณ์
หรือ เทศกาลพิเศษ เนืองจากมีหน้าทีดูแลในเรืองของการสร้างยอดขาย
5. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ ต้องมีความรูเ้ ป็ นอย่างดีในแบรนด์ทตนเองทํ
ี
าหน้าทีอยู่ ต้องมีทกั ษะความสามารถใน
การสือสารกับลูกค้าทังP เรือง ภาษา การดําเนินการขาย การมีความรูร้ อบตัว และควรมี
บุคลิกภาพทีดีและดูสะอาดสะอ้าน ซึงพนักงานอย่างเราก็เป็ นส่วนหนึงของตราสินค้า
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6. ในร้าน ทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ ในร้าน ทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าหรืออุปกรณ์ทมีี ส่วนช่วยในการสือสารตราสินค้าของ ทรู
คอร์ปอเรชัน ด้วยเช่น - Internet Café ทีมีความเร็วสูง ลูกค้าสามารถมาใช้บริการทีร้านได้
โดยมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบถ้วน เช่น Web Cam , Head Set , Speed Net ทีเร็ว
และแรง
- จอ LCD ทีเชือมต่อทรูวชิ นส์
ั เพือให้ลกู ค้าได้ทดลองดูรายการต่างๆของทรูวชิ นส์
ั ได้
ก่อนการตัดสินใจเป็ นสมาชิก หรือบางร้านมีจอทีรองรับภาพ HD ทําให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้สงู สุด กระตุน้ ให้ลกู ค้าทีมีความชอบดูหนัง ฯลฯ ทีมีภาพคมชัด
ตัดสินใจซือP บริการได้งา่ ยขึนP
- EDC ทีรองรับบัตร True Card ทําให้ลกู ค้าทีมีการใช้บริการของทรูคอร์ปอเรชัน (ตาม
เงือนไขทีบริษทั กําหนด) ใช้สทิ ธิ ^ในการซือP เครืองดืมจากทรูคอฟฟี โดยได้สทิ ธิประโยชน์
มากกว่าลูกค้าทัวไป เช่นโปรโมชัน 1 แถม 1 เพือกระตุน้ การซือP และเพิมความถีของ
ลูกค้าในการมาใช้บริการทีทรูคอฟฟีมากขึนP
- เคาน์เตอร์รบั ชําระค่าสินค้าและบริการต่างๆของทรูคอร์ปอเรชัน ทําให้ลกู ค้าได้รบั ความ
สะดวกสบายมากขึนP มีจดุ ทีให้บริการเพิมมากขึนP เช่น ในมหาวิทยาลัยเอแบค ซึง
พนักงานในร้านก็ตอ้ งมีความรูเ้ กียวกับตัวสินค้าและบริการของทรูดว้ ย จึงจะสามารถ
สือสารหรือให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
7. คุณทราบถึงนโยบาย 4C ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร (หากทราบ) คุณบริการลูกค้าตามแบบ
วิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ
เชือถือได้ (Credible)
- พนักงานทุกคนต้องซือตรงและให้เกียรติลกู ค้าทุกคน บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม
ไม่ว่าจะแต่งตัวดีหรือไม่ดกี ต็ าม เพราะทุกคนคือลูกค้าของเรา
- พนักงานทุกคนต้องสือสารอย่างซือตรงและเน้นถึงประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ มีการ
ให้ขอ้ มูลกับลูกค้าด้วยข้อมูลทีเป็ นจริง ถูกต้อง ไม่โกหก หลอกลวงลูกค้า เช่น การให้
ข้อมูลเกียวกับโปรโมชันมือถือ ไม่ใช่อยากจะได้แต่ยอดขาย แต่ให้ขอ้ มูลทีเท็จกับลูกค้า
ทําให้ลกู ค้ามา Complain ทีหลังได้
- พนักงานทุกคนต้องพยายามทําในสิงทีเหมาะทีควร เพือลูกค้าของเรา ให้ลกู ค้าได้รบั
ผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
โดยรักษาสมดุลกับประโยชน์ของบริษทั ด้วย
(Win-Win)
- พนักงานทุกคนพร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทําของเรา เช่น ทําเครืองดืม
ให้ลกู ค้าผิดก็ตอ้ งขอโทษและรีบทําเครืองดืมแก้วใหม่ให้กบั ลูกค้าทันที
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สร้างสรรค์ (Creative)
- พนักงานควรพยายามเสาะหาแนวคิดใหม่ๆ และวิธกี ารใหม่ๆ ซึงจะนํ ามาซึงผลิตภัณฑ์
และบริการทีเปียมด้วยคุณภาพ เช่น การแข่งขัน All 4 One , Invovation ต่างๆ เพือ
กระตุน้ ให้พนักงานเสนอแนวความคิดดีๆต่างๆ ให้บริษทั นําไปต่อยอดให้ดยี งขึ
ิ นP ไปอีก
- พนักงานควรแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ทํางานร่วมกัน เช่น มีการประชุมร้านอย่างสมําเสมอ อัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดย
ทัวกัน มีการดูแลพนักงานอย่างพีน้องและกระตุน้ ให้ทํางานเป็ นทีม พนักงานก็จะกล้า
บอก กล้าเสนอความคิดเห็น ทีจะทําให้รา้ นดีขนPึ
- พนักงานทํางานด้วยความท้าทายซึงทําให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าเหนือ
ผูอ้ นื เช่น ความท้าทายง่ายๆของทีร้าน คือ การทําให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ทีบริษทั
กําหนด (Sales, COG, Store Audit, MS) ซึงก็จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั
สูงขึนP ลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจมากขึนP ด้วย
เอาใจใส่ (Caring)
- เราเชือมันว่าพนักงานของเรา คือ สินทรัพย์ทมีี ค่ายิงของบริษทั เช่น บริษทั มีการดูแล
พนักงานในด้านสวัสดิการ การขึนP เงินเดือน การประเมินผลการทํางานอย่างมีมาตรฐาน
มีการจัดสอบเพือเลือนตําแหน่ งอย่างเหมาะสม มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ เพือ
เพิมศักยภาพของแต่ละคน ให้มปี ระสิทธิภาพสูง
- พนักงานทุกคนตังP ใจจะทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคี และมอบสิงทีถูกทีควรให้กบั
ลูกค้า เพือนร่วมงาน และคู่คา้ ของเรา
- พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ่อผูอ้ นในลั
ื
กษณะเดียวกับทีเราอยากให้ผอู้ นปฏิ
ื บตั ติ ่อเรา เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ดูแลกันเหมือนพีเหมือนน้อง เข้าใจและเอาใจใส่ต่อความรูส้ กึ ของเพือน
ร่วมงาน
กล้าคิดกล้าทํา (Courageous)
- พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านและเรียนรู้ แก้ไขจากข้อผิดพลาดให้ดขี นPึ และเอาข้อผิดพลาด
มาเป็ นประสบการณ์ เป็ นบทเรียน พัฒนางานทีรับผิดชอบให้ดขี นPึ มีประสิทธิภาพมากขึนP
- พนักงานทุกคนควรคิดว่าโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบ และความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของใน
งานนันP ๆ หากเราทํางานทีได้รบั มอบหมายได้ดี มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ได้โอกาส
ในการได้รบั ความรับผิดชอบใหม่ ทีใหญ่กว่าเดิม โอกาสในการเลือนตําแหน่ งทีสูงขึนP ด้วย
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ พนักงานขายมีส่วนสําคัญอย่างยิงในการสือสารตราสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน หาก
ร้านนันP ๆ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จําหน่ าย หรือให้บริการลูกค้า เนืองจากพนักงานจะเป็ นผูใ้ ห้

81

ข้อมูล ให้ลกู ค้าได้รบั ทราบ และตัดสินใจซือP สินค้าและบริการนันP ๆผ่านทีร้าน ทรู คอฟฟี แต่
เนืองจากร้าน ทรู คอฟฟี มีหลากหลายรูปแบบร้าน เช่น Stabuck’s Like , Stand Alone
อาจจะไม่ใช่พนักงานทังP หมดทีจะให้บริการสินค้า และบริการของ ทรู คอร์ปอเรชัน ได้
เนืองจากภายในร้านนันP ๆ อาจมีสนิ ค้าหรือบริการอยู่น้อยมาก ซึงการบริการจะเน้นไปใน
เรืองของการขายและให้บริการเกียวกับกาแฟมากกว่า
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ พนักงานขายมี จุดแข็ง คือ พนักงานมีความรอบรูใ้ นเรืองของสินค้าและบริการต่างๆ
เนืองจากสินค้ามีความหลากหลายมาก สามารถดึงให้สมั พันธ์กนั ได้งา่ ยและขายพ่วงกันได้
เป็ นแพ็คเกจ จุดอ่อน คือ เนืองจากสินค้ามีความหลากหลายมากนันเอง จึงส่งผลให้พนักงาน
อาจเกิดความสับสนได้ง่าย ความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ขึนP อยู่
กับอายุงานและความสามารถของพนักงานแต่ละคนด้วย จึงเป็ นการยากทีจะทําให้พนักงาน
ทุกคน สือสารตราสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน ได้เหมือนกัน
10. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ พนักงานทุกคนจะต้องได้รบั การฝึกอบรม และ Follow Up ความเข้าใจ พร้อมทังP
พัฒนาทักษะการสือสารอย่างสมําเสมอ อีกทังP ยังต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทังP ในด้าน
การชืนชมเมือทําได้ดแี ละมีรางวัลทีได้จากการทํางานทีมีประสิทธิภาพ ส่วนทียังทําได้ไม่ดี
อาจจะต้องมาประเมินว่าพนักงานเป็ นประเภทใด เช่น หากเป็ นพวก Training Need ก็จะต้อง
ส่งอบรมให้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะ ความรูค้ วามเข้าใจให้มากขึนP หากเป็ นพวก Performance
Discrepancy ก็ควรได้รบั การลงโทษ เพือให้เป็ นตัวอย่างกับคนอืนๆ ต่อไป ดังนันP ผูท้ เป็
ี น
หัวหน้างานจะต้องทําการประเมินลูกน้องในทีมด้วย จึงจะสามารถพัฒนาเค้าให้มปี ระสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุด
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คําสัมภาษณ์ คุณ บงกช วริ วารนันท์
ตําแหน่ ง District Manager
วันที 27 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ เตรียมสินค้า เรียงสินค้า เตรียมอุปกรณ์สําหรับการใช้งาน ดูแลรักษาความสะอาด ทังP
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะพืนP ทีการให้บริการต่อลูกค้า จัดเรียงโต๊ะ เก้าอีP ให้พร้อม
ก่อนเปิดให้บริการ
แนะนํ าสินค้า เช่น สินค้า Promotion หรือค้นหาความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการ
สินค้าใด ให้คาํ แนะนํ า ให้ความรู้ ตอบข้อสงสัย ช่วยเหลือ หากลูกค้าไม่เข้าใจในตัวสินค้า
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทได้
ี มาตรฐานตาม Standard ของบริษทั และตามความต้องการของ
ลูกค้า
จัดเก็บ ทําความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้งาน ทังP ภายในและภายนอกร้าน หลัง
ปิดการขาย
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
ตอบ การจัดร้านให้เหมาะสมกับ communities นันP ๆ เพือให้ลกู ค้าคุย้ เคยกับ True ว่า ไม่
ว่าคุณจะอยู่ทไหน
ี
คุณก็จะเจอเรา อาทิ เช่น ร้าน bangna tower เป็ น office building มี
โซฟา สําหรับนังผ่อนคลายมีโต๊ะแบบยาว สําหรับการประชุมย่อยๆ โดยในร้านก็จะ
ประกอบด้วยแบรนด์ของทรู ซึงเป็ น โลโก้ เพือสร้างการจดจํา หากมีลกู ค้าทีต้องการประชุม
ก็อาจจะนึกถึงเราเป็ นอันดับแรก
การให้บตั รต่างๆ เช่น Black Card, Red Card กับลูกค้าทีใช้บริการของTrue ต่างๆ
เช่น True visions, True online,True Move ,True Money,True Life เพือให้ลกู ค้า เข้ามา
ใช้บริการทีสาขา โดยมีการมอบส่วนลดต่างๆ การสะสมคะแนน เพือแลกของต่างๆ ของที
ได้รบั และลด ก็จะเป็ นของเกียวกับ True ทังP สินP
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัดอย่างไรบ้าง
ตอบ ในช่วงทีมี Promotion ก็จะให้พนักงานเน้น สําหรับ promotion ตัวนันP เช่น ช่วงทีมี
ขาย Iphone 4s พนักงานจะใส่เสือP ทีมีสญ
ั ลักษณ์ Iphone 4s และมีสญ
ั ลักษณ์ของ True
และแจกของ premium ให้กบั ลูกค้าก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ของTrue ด้วย เช่น ถุงผ้า ปากกกา
เสือP ยืด เป็ นต้น
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4. คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ การแนะนํ าสินค้า เวลาทีลูกค้าเข้ามาใช้บริการในสาขา การใส่ uniform ทีมี logo True
ทีหน้าอก หรือปกเสือP อุปกรณ์ทใช้
ี ในร้านก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ ของ True เช่น แก้วร้อน แก้วเย็น
Napkin packaging ต่างๆ การทีมีคนถามว่าทํางานอยู่ทไหน
ี ก็ตอบว่า True การใช้บริการ
ต่างๆ ในเครือ True เช่น การใช้เครือข่าย True การใช้ True Vision เป็ นต้น
5. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ การพูด และการฟงั เราต้องตังP ใจฟงั ความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการอะไร
มีปญั หาอะไร ต้องการให้เราทําอะไร อยากได้ขอ้ มูลอะไรจากเรา หลังจากเราทราบความ
ต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็จะต้องพูด อธิบายให้กบั ลูกค้า เข้าใจในรายละเอียด อย่าง
ถูกต้องและแม่นยํา เพือไม่ให้เกิดปญั หาภายหลังต่อมา
6. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ True coffee cards, True Mineral Water, Oriental Drink,Tumbler, Wifi cards, True
money, การให้บริการ Internet Café ภายในสาขา การให้ปล่อยสัญญาณ Free Wifi ให้กบั ลูกค้า
7. คุณทราบถึงนโยบาย 4C ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร
ตอบ 4C เป็ น Core Value ของบริษทั เพือให้พนักงานทราบว่าทางบริษทั ต้องการให้
คุณค่าอะไรต่อพนักงาน ลูกค้า สังคม พร้อมต้องการให้พนักงานปฏิบตั ติ าม และดําเนินการ
ให้บริการไปในทิศทางเดียวกัน โดย 4C ประกอบไปด้วย
1. Caring (เอาใจใส่ ) การให้ ให้ดว้ ยใจ ให้อย่างทีเราเองฝนั ว่าจะได้
2. Creative (สร้างสรรค์) คิดก่อนว่าทุกอย่างเป็ นไปได้ ทําได้ หามุมมองใหม่ๆ จนกว่าจะสําเร็จ
3. Credible (เชือถือได้) พูดอย่างทีคิด ทําอย่างทีพูด พูดแล้วต้องทําให้ได้
4. Courageous (กล้าคิดกล้าทํา) กล้าคิด และกล้าทําสิงทีถูกต้อง
8. คุณบริการลูกค้าตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative, Credible, Courage และ
Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ
Creative (สร้างสรรค์) พนักงานมีความสร้างสรรค์ มีการนําเสนอสิงใหม่ๆ เรือยๆ ไม่จาํ เจ
เพือให้ลกู ค้าได้รบั สิงทีไม่จาํ เจแปลกใหม่ ในการได้รบั บริการ
Credible (เชือถือได้) การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทีเป็ นไปตาม Standard ของบริษทั การให้
ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นยํา โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทั (ไม่เอา
ข้อมูลความลับของบริษทั ไปเปิดเผย) เพราะการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง แม่นยําและ
ครบถ้วนจะทําให้ลกู ค้าเชือถือ ในผลิตภัณฑ์ทได้
ี รบั รวมทังP ยังทําให้ลกู ค้าเชือถือบริษทั
เราด้วย การสร้างความเชือถือให้กบั ผูร้ ว่ มงานทุกคน เคารพ และให้เกียรติซงกั
ึ นและกัน
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Courageous (กล้าคิดกล้าทํา) พนักงานมีความมันใจ กล้าทํา กล้าคิด และนําเสนอความ
คิดเห็นกับเพือนๆ ในทีม เพือการพัฒนาในร้าน พัฒนาการบริการให้ดยี งขึ
ิ นP เพือความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
Caring (เอาใจใส่) เราเอาใจใส่ดแู ลลูกค้าตังP แต่กา้ วแรกทีลูกค้าเข้ามาทีร้าน ทําให้ลูกค้ารูส้ กึ
อบอุ่น เปรียบเสมือนมาเจอพี เพือน น้อง ญาติ เอาใจใส่ความต้องการของลูกค้า อยาก
ได้อะไร เพือให้ลกู ค้าได้สงที
ิ ต้องการ เอาใจใส่ทุกพืนP ที ทีให้บริการให้อยูใ่ นสภาพทีดี
และสะอาด พร้อมให้บริการตลอดเวลา เอาใจใส่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าก่อนมอบให้กบั
ลูกค้า และทีสําคัญ การเอาใจใส่ซงกั
ึ นและกันของพนักงานในTeam
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ ร้าน True Coffee เป็ นธุรกิจเล็กๆ อย่างหนึงในเครือ True พนักงานขายในร้าน True
Coffee ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของบริษทั ทรู เช่นเดียวกัน ดังนันP พนักงานขายTrue Coffee
ทุกคนต้องสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า สามารถให้ความรู้ หรือแม้แต่ให้ความช่วยเหลือ
ต่อลูกค้าทีมาใช้บริการในร้าน เพราะโดยทัวไป ลูกค้าจะไม่สนใจว่าพนักงานเป็ นพนักงาน
True shop หรือ True Coffee เพราะก็คอื True เหมือนกัน ลูกค้ามักจะคาดหวังว่าจะต้อง
ตอบปญั หา หรือแก้ขอ้ สงสัยของลูกค้าได้ ดังนันP หากพนักงานร้าน True Coffee สร้างความ
ไม่พอใจให้กบั ลูกค้า ก็จะส่งผลเสียต่อบริษทั เช่นกัน
10. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ ถ้าพนักงานขายสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ สามารถโน้มน้าวจิตใจกับ
ลูกค้าได้ บริษทั ก็จะได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า ลูกค้าก็จะไปบอกต่อไปยังลูกค้าท่านอืนให้
มาใช้บริการ ก็จะช่วยเพิมจํานวนลูกค้ามาใช้บริการได้ ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานไม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ลูกค้าก็จะไปใช้บริการทีอืน บริษทั ก็จะเสียหาย ไม่มรี ายได้
11. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ ธุรกิจของ True จะเน้นที product และ service ดังนันP พนักงานขายจะเป็ นด่านแรก
ทีต้องเจอกับลูกค้า พนักงานขายต้องเป็ นคนทีมีความรูค้ วามเข้าใจในตัวสินค้า สามารถให้
ข้อมูลลูกค้าได้ทุกรายละเอียด สามารถช่วยแก้ปญั หาได้ สามารถทําให้ลกู ค้าเชือมันในการ
ให้บริการและผลิตภัณฑ์ทจะใช้
ี
สามารถทําให้ลกู ค้าจากอารมณ์เสียมาอารมณ์ดี สามารถทํา
ให้ลกู ค้าทีไม่อยากใช้ True เปลียนมาใช้ True ได้ หากพนักงานขายสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าได้ บริษทั ก็จะได้รบั ผลประโยชน์ทดีี เช่นเดียวกัน
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คําสัมภาษณ์ คุณ พรนภัส เอื2อการณ์
ตําแหน่ ง Manager
วันที 21 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ พนักงานขายของทรูคอฟฟี มีหน้าทีแนะนําขายสินค้า เครืองดืม เบเกอรี และสินค้าที
สาขามีจาํ หน่ ายอย่างมืออาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าทีมาใช้บริการ Internet Café และ
Wifi นอกจากนีPพนักงานของทรูคอฟฟียังมีหน้าทีประกอบเครืองดืม ตามความต้องการของ
ลูกค้า และสร้างความเรียบร้อย สะอาดทังP พืนP ทีให้บริการลูกค้าและพืนP ทีบาร์ เพือให้ลกู ค้า
มันใจในมาตรฐานเครืองดืม และความสะอาด บริการลูกค้าด้วยรอยยิมP มิตรภาพ พร้อมๆ
กับการส่งมอบภาพลักษณ์ของทรู ไปยังลูกค้าทีมาใช้บริการ สามารถทํางานร่วมกับเพือน
ร่วมงานได้อย่างราบรืน สามัคคี รักการเรียนรู้ และสามารถรับมือกับการเปลียนแปลงต่างๆ
ทีเกิดขึนP
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
ตอบ การสือสารตราสินค้าทําได้หลากหลายรูปแบบ ทังP สือสารผ่านสินค้า ผ่านตัวพนักงาน
ขายสินค้าและบริการ และการช่วยเหลือสังคมเช่น โครงการปลูกปญั ญา พลังนํPาใจไทย ก็
เป็ นส่วนหนึงของการสือสารให้คนทัวไป เข้าใจในภาพลักษณ์ของ ทรู และมีมุมมอง แนวคิด
ทีดีกบั แบรนด์ ทรู
การสือสารตราสินค้าผ่านตัวสินค้า โดยสินค้าทุกตัว ของทรู จะมีตราสินค้า เพือแสดง
ความเป็ นทรู เมือลูกค้าเห็น TRUE ก็จะเข้าใจว่า เป็ นบริษทั ทีให้บริการสือสารผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ และให้บริการ Internet บ้านทีมีความหลากหลายด้านแพ็คเกจ เพือสามารถ
ตอบสนองความต้องของลูกค้าทุกรูปแบบ วัตถุประสงค์เพือให้ลกู ค้ารูจ้ กั และตัดสินใจใช้
สินค้าของ ทรู มากขึนP
การสือสารตราสินค้าผ่านพนักงานขายสินค้าและบริการ ดังนันP
ตัวพนักงานตังP แต่
เครืองแบบ ปฏิกริ ยิ า บุคลิกภาพทีแสดงออกต่อลูกค้าส่งผลต่อความน่ าเชือถือและภาพลักษณ์
ของบริษทั อย่างมาก เพราะพนักงานเป็ นผูเ้ ผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง ดังนันP พนักงานทีมี
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพดี มี service mind จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทรู
ให้น่าเชือถือขึนP
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ โดยการนําเสนอขายสินค้าและบริการของแบรนด์ทรู โดยบอกรายละเอียด ของสินค้า
และบริการ เพือให้ลกู ค้าเข้าใจและตัดสินใจซือP อย่างมืออาชีพ และตรวจสอบสินค้าทีจะขาย

86

4.

5.

6.

7.

ต้องเป็ นสินค้าทีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ตามกําหนดโดยบริษทั เช่น มีการตรวจ
สภาพมือถือ Iphone ตามจุดต่างๆ ก่อนส่งมอบให้ลกู ค้า เพือให้มนใจได้
ั
ว่าลูกค้าได้รบั สินค้า
ทีสมบูรณ์แบบ
คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ โดยตัวพนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เช่นเราเป็ นทรูคอฟฟีต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจเรืองกาแฟ สูตร และขันP ตอนการทําเครืองดืมทีได้มาตรฐานอร่อยเหมือนกันทุกแก้ว
และรูส้ ่วนประกอบของเบเกอรี เพือสามารถสือสารกับลูกค้าได้ว่าตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าหรือไม่ นอกจากนีPพนักงาน ทรู คอฟฟี ยังต้องมีความรูเ้ รืองข่าวสารใหม่ๆ ทีเกียวกับ
บริษทั ทรูคอร์ป เช่น 3G / Wifi /Iphone / Call Center และอืนๆ เป็ นความรูเ้ บือP งต้นที
สามารถช่วยเหลือและแนะนํ าลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ ใช้ทกั ษะ การบริการทีดี ยิมP แย้มแจ่มใส มิตรภาพ และมีบุคลิกภาพทีน่ าเชือถือ และมี
ความรูท้ ถูี ก ทีสามารถส่งมอบประสบการณ์บริการทีดีให้กบั ลูกค้าผ่านร้านทรูคอฟฟี เครืองดืม
และเบเกอรีของ ทรูคอฟฟี และสิงสําคัญในการให้บริการลูกค้า การทํางานเป็ นทีมมีความ
สามัคคี ช่วยเหลือซึงกันและกัน รับฟงั และทําความเข้าใจในความคิดเห็นทีแตกต่าง เพือ
ปรับตัวเข้าหาทีมเพือให้มคี วามสุขและสนุ กกับการทํางาน เป็ นสิงสําคัญในการสือสารตรา
สินค้า ทําให้ตวั พนักงาน ทรูคอฟฟีพร้อมทีจะส่งมอบการบริการทีดีให้กบั ลูกค้า
ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ มีเครืองดืมทีทําขึนP ตามทีลูกค้าสังใส่แก้วทีมีโลโก้ทรูคอฟฟี / นํPาแร่ทรูคอฟฟี / บัตร
สมาชิกทรูคอฟฟี / แก้ว Tumbler True coffee / Napkin logo True Coffee /Iced Cream
True Coffee / นํPาตาลทราย แดง นํPาตาลทรายขาวติด โลโก้/ นํPาสมุนไพรรสต่างๆ /วาฟเฟิPล
ทีใส่ซองติดโลโก้ /เบเกอรีใส่ถุงติดโลโก้สาํ หรับลูกค้านํากลับบ้าน / Internet Café ทีมีรปู
โฆษณาเครืองดืม ทรู คอฟฟี ทีพักหน้าจอ / หลอดใส่กระดาษห่อติดโลโก้
คุณบริการลูกค้าตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage
Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ บริการโดยนํ าวัฒนธรรมองค์กรมาเป็ นแนวทางในการส่งมอบบริการทีดีให้กบั ลูกค้า
Creative เรืองความคิดสร้างสรรค์ เช่น คิดสูตรเครืองดืมใหม่ๆ นํ าเสนอให้ทางการ
ตลาดเพือพิจารณานํามาพัฒนาเป็ นสินค้าโปรโมชันหรือสินค้าตัวใหม่ให้กบั ทรูคอฟฟี
Credible ความน่ าเชือถือ เริมจากการแต่งกายและบุคลิกภาพทีดี สะอาด และมี
ความรูเ้ กียวกับตัวสินค้า และความรูเ้ กียวกับบริการอืนๆ ของบริษทั เพือสามารถสือสารกับ
ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ และเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง
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Courage กล้าคิด กล้าทํา เป็ นความกล้าในทางทีถูกต้อง เช่น กรณีลกู ค้าลืนล้ม
หน้าร้านต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ และนําแผ่นกันลืนมาวางเพือไม่ให้ลกู ค้าท่านต่อๆ ไปลืนอีก
Caring การห่วงใยใส่ใจลูกค้าและเพือนร่วมงาน เช่น การช่วยเหลือลูกค้าแก้ไข
ปญั หาการเชือมต่อ Wifi / การแสดงความห่วงใยลูกค้า เช่น ลูกค้าเป็ นไข้หวัด สามารถ
แนะนํ าเป็ นเครืองดืมร้อน เพือให้ลกู ค้ารูส้ กึ ดีขนPึ / จัดหาทีนังให้ลกู ค้าเมือมีลกู ค้าเป็ นจํานวน
มากรอ และนําเครืองดืมมาเสิรฟ์ เป็ นต้น
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ ความสําคัญอย่างยิง เพราะพนักงานขายเป็ นผูเ้ ผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง พนักงาน
ขายทีบริการหรือมีพฤติกรรมทีดีและไม่ดยี อ่ มส่งผลต่อมุมมอง และภาพลักษณ์ทลูี กค้ามอง
บริษทั เป็ น Word of Mounth ต่อๆ ไป ส่งมอบประสบการณ์ให้กบั ลูกค้า แน่ นอนลูกค้าที
ประทับใจ มีความสุขย่อมอยากกลับมาใช้บริการอีกในครังP ต่อๆ ไป แต่ถา้ ลูกค้ารูส้ กึ ไม่
ประทับใจ ไม่พอใจ ตามลําดับเหตุการณ์กส็ ่งผลให้ลกู ค้าไม่กลับมาใช้บริการอีก และอาจ
บอกต่อเพือนๆ เพือไม่ให้มาใช้บริการทําให้บริษทั สูญเสียรายได้ และโอกาสในการทํา
ยอดขาย รวมถึงเสียความมันใจจากลูกค้า ด้วยปจั จุบนั เทคโนโลยีการสือสารรวดเร็วขึนP ทํา
ให้ขา่ วสารต่างๆ กระจายเร็วขึนP ส่งผลทังP ด้านดีและไม่ดใี ห้กบั ภาพลักษณ์บริษทั ได้
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ
จุดแข็ง สามารถเข้าถึงลูกค้าและมีโอกาสแนะนําคุณสมบัตแิ ละประโยชน์ทลูี กค้าจะได้รบั
จากสินค้านันP
สามารถประเมินสถานการณ์ระหว่างการสือสารกับลูกค้าได้
สามารถโต้ตอบสิงทีลูกค้าต้องการทราบหรืออยากรูเ้ พิมได้ทนั ที
สามารถรับ Feedback จากลูกค้าได้โดยตรงระหว่างการแนะนําขาย
ทําให้ลกู ค้ามันใจและเชือถือในแบรนด์ทรูได้
สามารถเปลียนสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ทนั ที กรณีลกู ค้าร้องขอ
จุดอ่อน ถ้าพนักงานไม่ม ี service mind ทําให้แนะนํ าลูกค้าได้ไม่ดี
พนักงานทีมีบุคลิกภาพและความรูไ้ ม่ดี อาจทําให้ลกู ค้าเข้าใจผิด สือสารผิดได้
พนักงานเป็ นคนหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้กรณีลกู ค้าไม่พอใจ อาจส่งผลด้าน
ลบกับบริษทั ได้
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10. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ
1. ต้องมีใจรักงานบริการ เป็ นพืนP ฐาน
2. ยอมรับฟงั ความคิดเห็นทีแตกต่างได้
3. มีความรูใ้ นเรืองสินค้าและบริการทีรับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ น่ าเชือถือ
4. การแต่งการดี มีบุคลิกภาพทีดีน่าเชือถือ First Impression
5. มีเทคนิคการแนะนํา พูดได้ราบรืนไม่สะดุด
6. มีความกระตือรือร้นอยากขาย อยากแนะนํ า
7. มีความจริงใจกับลูกค้ากล้าบอกในข้อดี ข้อด้อยของสินค้า
8. ประเมินสถานการณ์เก่ง สามารถช่วยเหลือลูกค้าแนะนําสินค้าทีเหมาะสมกับลูกค้า
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คําสัมภาษณ์ คุณ วราภร กรานจรูญ
ตําแหน่ ง Supervisor
วันที 21 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ ฟงั ก์ชนในการทํ
ั
างานแต่ละร้านจะเหมือนกัน แต่ว่าหน้าทีหลักคือ การขาย พนักงาน
ขายทีอยูห่ น้าร้านมีหน้าทีสําคัญอีกหน้าทีหนึงก็คอื สร้างภาพลักษณ์ทดีี ต่อองค์กร ภาพลักษณ์
ทีดีของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ของ ทรู คอฟฟี และแบรนด์ของ ทรู คอร์ปอเรชัน
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ แนวความคิด convergence ยิงรวมกัน ยิงดีขนPึ ซึงแนวความคิด convergence ต้อง
ทําให้พนักงานมีทกั ษะของสินค้าใน แบรนด์ ทรู คอร์ปอเรชัน ทังP หมด เช่น ทรู อินเตอร์เน็ต
ทรู วิชนั ทรู มูฟ หรือว่าจะเป็ นอุปกรณ์โทรศัพท์เป็ นตัวแทนจําหน่ าย พนักงาน ทรู คอฟฟี
เอง ควรจะรูเ้ พือทีจะได้ตอบโจทย์แนวความคิดนีPได้อย่างดี
3. คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ งานหน้าร้านของ ทรู คอฟฟี เช่น โลโก้ บนแก้ว ในการออกเครืองดืม ให้กบั ลูกค้า ก็
ควรจะหันแบรนด์ของเราออกไป เพือทีจะให้ลกู ค้าเห็น ได้เห็นโลโก้เราเป็ นอันดับแรก แล้ว
ในการปิดฝาร้อน ควรปิดฝาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงข้ามโลโก้ เพือเวลาดืมจะเป็ นการโชว์โลโก้
ด้วยเป็ นการนําเสนอสินค้าอีกทางหนึง
4. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ ทักษะการทําเครืองดืมให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานทีบริษทั กําหนดไว้ หากว่าเราทํา
ได้ตามมาตรฐาน ลูกค้าก็สามารถรับรูไ้ ด้ว่าสินค้าทีลูกค้าได้บริโภคมาจากแบรนด์ทรู และจะ
สร้าง first impression ในการประทับใจเกียวกับ ผลิตภัณฑ์เพราะ ในการทําเครืองดืมในแต่
ละแก้วต้องใช้ทกั ษะหลายอย่าง เช่น การจําสูตร การใช้อุปกรณ์ การจัดวางแก้ว หรือ
grooming ของ พนักงาน หากลูกค้าดูการทําเครืองดืมของเราตลอด ลูกค้าก็จะสามารถรับรู้
ได้ถงึ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ Hi-speed internet wi-fi หรือ บัตรเติมเงิน ทีจําหน่ ายในร้าน ซึงสือถึง convergence
หากลูกค้าต้องการคุยธุรกิจ ลูกค้าจําเป็ นต้องใช้ internet ในระหว่างทีคุยก็ทานเครืองดืม
ของทรู คอฟฟี ก็จะมีเครืองดืมของ ทรู คอฟฟี ทีสือถึงตราสินค้าของ ทรู คอร์ปอเรชัน เช่น
นํPาดืม true water ทีบ่งบอกความเป็ นทรู ได้ชดั เจนทีสุด ทังP ทีฝา ตัวอักษร โลโก้กส็ ามารถ
สือได้ถงึ แบรนด์ ทรู คอร์ปอเรชัน
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6. คุณทราบถึงนโยบาย ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ประกอบด้วย Creative Credible Courage Caring
7. คุณบริการลูกค้าตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage
Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ
การบริการลูกค้าตามวิสยั ทัศน์ 4C
Creative ประโยคในการทักทายลูกค้า ในแต่ละวัน ซึงจะดูตามความเหมาะสมของลูกค้า
Credible จะเป็ นการสร้างความเชือถือ ในการทําเครืองดืมหรือว่าสินค้าในแต่ละอย่างให้ม ี
ความเชือถือ เช่น เครืองดืม อร่อย เป็ นต้น
Courage การกล้าทีจะอธิบายผลิตภัณฑ์ หรือคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
ได้รบั รู้ ซึงพนักงานก็ควรจะมีความรูเ้ กียวกับผลิตภัณฑ์เพือไว้ตอบคําถามลูกค้า
Caring การห่วงใยใส่ใจลูกค้าในแต่ละวัน เช่น การทักทายลูกค้า วันนีPเป็ นไงบ้าง ฝนตก
แบบนีPพมาทํ
ี างานลําบากมัยP
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ พนักงาน ขายจะเป็ นด่านแรกทีลูกค้าสัมผัส ลูกค้าจะประทับใจ หรือ ไม่ประทับใจก็
อยูท่ พนั
ี กงานขายทีต้อนรับลูกค้า พนักงานขายจะทราบในคุณสมบัตขิ องสินค้า หากลูกค้า
สอบถาม พนักงานขายให้ขอ้ มูลกับลูกค้าได้ จะเป็ นการสร้างความเชือมันอย่างหนึง หาก
ลูกค้าถามมาแล้ว พนักงานให้ขอ้ มูลกับลูกค้าไม่ได้ ก็อาจจะทําให้ลกู ค้าขาดความเชือมัน
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ
จุดแข็ง คือ ทักษะของ พนักงานของแต่ละคน เช่น พนักงานทีเป็ น senior ก็จะมี
ประสบการณ์การทํางานมามากกว่า พนักงานทีเข้ามาใหม่ ในการทักทายลูกค้า
การต้อนรับก็จะมีประสบการณ์มากกว่า ทักษะจึงเป็ นส่วนหนึงทีจะทําให้ลกู ค้า
ประทับใจเกียวกับ แบรนด์ทรู คอร์ปอเรชัน และกลับเข้ามาใช้บริการอีกครังP
จุดอ่อน ในความทีเป็ น convergence เช่น ทักษะในการทําเครืองดืมเราเก่ง แต่ความรูใ้ น
ด้าน IT หรือ โปรโมชัน รายเดือนของทรูมฟู เราไม่ทราบ ก็ไม่ทราบตอบลูกค้าได้
ในทันที ก็อาจทําให้ลกู ค้าในมันใจใน แบรนด์ ทรู ทังP นีP พนักงานขายควรมีความรู้
พืนP ฐานบ้าง
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10. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ พนักงานขายเป็ นตัวการสําคัญทีจะช่วยเผยแพร่ แบรนด์ของบริษทั ทังP ในส่วนของ
การขายหน้าร้านการพูดการสือสารกับลูกค้าเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในด้านทีดี
ทังP
ผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ของสินค้าทีดี หากแต่ว่าพนักงานขายปฏิบตั กิ บั ลูกค้าไม่ดกี ไ็ ม่
อาจจะสือสารตราสินค้าได้สําเร็จ
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คําสัมภาษณ์ คุณ วิ มลวรรณ พัฒนพ่วง
ตําแหน่ ง Retail repersentative
วันที 29 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ ทักทายลูกค้าอย่างเป็ นมิตร และ นําเสนอขายสินค้าภายในร้านให้กบั ลูกค้า มันใจและ
รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ทจะนํ
ี าเสนอขายลูกค้าทุกชินP เพือส่งมอบให้กบั ลูกค้า เพือให้ลกู ค้าได้รบั
ความพึงพอใจสูงสุด โดยกล่าวคําขอบคุณอย่างจริงใจ และเชือP เชิญลูกค้าให้กลับมาใช้บริการ
อีกครังP
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
ตอบ แนวความคิดของการสือสารตราสินค้า ของบริษทั ทรูนันP ทําให้เข้าใจง่าย โดยใช้ คํา
ว่า True เป็ นตัวตังP ต้น และให้ในเครือมาใช้ชอต่
ื อ เช่น Truemove Trueonline Truecoffee
เพราะฉะนันP การสือสารตราสินค้าของ True จึงเป็ นจุดแข็งเพราะ ในความหมายรวมแล้วนันP
True เองก็ตอ้ งการจะให้มนั เป็ น คําว่า Together ซึงมีความหมายว่ารวมกัน
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ ทางบริษทั ได้เล็งเห็นแล้วว่า เมือพนักงานมาด้านใดก็จะสอนและให้เรียนรูใ้ นงานด้าน
ทีตัวเองอยูใ่ นสังกัดนันP ๆ เพียงแต่ว่า เวลามีประชุมหรือมีขา่ วสารต่างๆ ก็จะสอดแทรกสิงที
ตราสินค้าของทางบริษทั มีเข้ามาด้วย และให้พนักงานซึมซับและเรียนรูไ้ ปด้วยตัวเองไปในตัว
เช่น ส่งเมล์โลตัสโน้ต สิทธิ ^พนักงานต่างๆ ทําให้เราได้รวู้ ่า มีหน่ วยงานไหนทีจะพอช่วยเหลือ
เราได้บา้ ง
4. คุณสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ สือสารโดยการที เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้กบั ลูกค้าภายใต้บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด คุม้ ค่า และได้รบั บริการทีดี
5. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ นําเสนอผลิตภัณฑ์ทสะสมได้
ี
และหาซือP ได้ทเราที
ี เดียวให้กบั ลูกค้าเพือเป็ นทีน่ าสนใจ
ตัวอย่าง เช่น แก้ว Tumbler / บัตรสมาชิก และบอกถึงความคุม้ ค่าทีลูกค้าจะได้รบั ซึงหาซือP
ทีเราได้ทเดี
ี ยว
6. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ สินค้าประเภท นํPาแร่ทรู แก้วเครืองดืม ไอศกรีมเอเต้ นํPาสมุนไพร Tumbler
บัตรสมาชิก
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7. คุณทราบถึงนโยบาย 4C ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร
ทราบเป็ นอย่างดี โดยพนักงานทุกคนทีเข้ามาในองค์กรทรู ต้องมีหลัก 4C ทีใช้ในการ
ทํางาน
ตอบ
Caring เอาใจใส่
Creative
มีความคิดสร้างสรรค์
Credible มีความน่ าเชือถือ
Courage กล้าคิด กล้าแสดงออก
8. คุณบริการลูกค้าตามแบบวิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage
Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ
Creative การสร้างสรรค์ในการออกแบบเครืองดืมใหม่ๆ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานของ
บริษทั เช่น อาจจะมีการเพิมวิปครีมแล้วราดช็อกโกแลต เป็ นต้น เพือสร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้า
Credible พนักงานมีความรู้ และรูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ ทุกตัวในร้าน เพือสร้างความเชือมัน
ให้กบั ลูกค้าในการเลือกซือP ผลิตภัณฑ์ของเรา
Courage พนักงานควรมีความกล้าแสดงออก ทีจะนําเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้าเพือเป็ นการ
สร้างความมันใจให้กบั ลูกค้า
Caring การใส่ใจลูกค้าทุกคนทีมาใช้บริการ และให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีดี และค้นหา
ใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพือให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
9. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไรในการสือสารตราสินค้าบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ พนักงานขาย เป็ นผูส้ ่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทงั P หมด ให้กบั ลูกค้าโดยตรง ภายใต้ตราสินค้า
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี ดังนันP หากพนักงานขาย
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ได้คุณภาพ หรือการให้บริการทีไม่ดใี ห้กบั ลูกค้า ภาพลักษณ์ ใน
ลักษณะของลูกค้าจะมองว่าองค์กรไม่ดี ดังนันP พนักงานขายจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง
เพราะสือสารกับลูกค้าโดยตรง
10. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ
จุดแข็ง พนักงานขายควรมีความรูพ้ นPื ฐานเกียวกับทรู ซึงเป็ นผูน้ ํา convergence ต่าง ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของผูน้ ําด้านอินเตอร์เน็ต ผูน้ ําทางด้านสือสาร ทีจะ
สามารถตอบสนองผูบ้ ริโภคได้อย่างเต็มรูปแบบ
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จุดอ่อน พนักงาน ไม่สามารถเข้าถึง ตัวสินค้าได้อย่างถ่องแท้ โดยทีรูเ้ พียงแค่ ผิว ๆ ของ
มันแค่นนั P เอง เพราะฉะนันP เมือลูกค้าถามคําถามง่าย ๆ ในบางคําถามพนักงานก็
จะตอบคําถามคนละประเด็นหรือ ไม่ตรงประเด็นเลยก็ว่าได้
11. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ จะประสบความสําเร็จได้ ถ้าหากนโยบาย 4C ของบริษทั พนักงานเข้าใจและทํา
อย่างจริงจังเนืองจากว่า นโยบาย 4C นันP ครอบคลุมการทํางาน เพือความพึงพอใจสูงสุด
และทําเพือลูกค้าอยูแ่ ล้ว
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คําสัมภาษณ์ คุณ คมสัน มากสิ ริ
ตําแหน่ ง Retail Repersentative
วันที 21 กันยายน พ.ศ.2555
1. พนักงานขายมีหน้าทีในร้านอะไรบ้าง
ตอบ มีหน้าทีตามตําแหน่ งงานที แยกตําแหน่ งออกเป็ น 4 ตําแหน่ งหลัก ก็คอื
1. BE bar espresso หน้าทีหลักของตําแหน่ งนีP จะโฟกัสไปทีการทําเครืองดืมโดยเฉพาะ
ให้ได้มาตรฐานพร้อมเสริฟเครืองดืมให้กบั ลูกค้าดูแลความเรียบร้อยทังP หมดทีอยูบ่ ริเวณ
บาร์ เตรียมเครืองดืม เตรียมวัตถุดบิ ต่างๆ
2. Cashier (POS) หน้าทีหลักคือการรับ ออเดอร์ลกู ค้าการแนะนําโปรโมชัน การทักทาย
ลูกค้า ทวนออเดอร์ลกู ค้า ขอบคุณลูกค้า หน้าทีนีP จะมีเสริมขึนP มาในเรืองการ เสนอขาย
โปรโมชัน เบเกอรี สินค้าต่างๆ ภายในร้าน
3. On floor มีหน้าทีดูแลพืนP ทีบริเวณร้าน ดูในเรืองของ ความเรียบร้อยของโต๊ะ ความ
สะอาด พร้อมทีจะให้บริการลูกค้าหรือไม่ โต๊ะทีลูกค้าใช้บริการแล้ว ได้เก็บทําความ
สะอาดหรือยัง เติมเต็มในส่วนทีเป็ น condiment bar ทังP หมด เติมเครืองปรุงต่างๆ เช่น
นํPาตาล ทิชชู่ หลอด เป็ นต้น
4. line order มีหน้าหลักๆเลยคือคอย support ตําแหน่ งต่างๆทีอยูภ่ ายในร้านทีต้องการ
ความช่วยเหลือ และหน้าทีหลักของตําแหน่ งนีP ก็คอื การควบคุมเงินสด
2. คุณเข้าใจ แนวความคิดการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
อย่างไร
ตอบ พนักงาน ของ ทรู คอฟฟี ภายใต้การนําของ ทรู คอร์ปอเรชัน พนักงาน เองก็ตอ้ ง
รักษาภาพลักษณ์ทงั P หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรืองของ การปฏิบตั ติ วั ในขณะทีเรายังสวมใส่ชุดยูนิ
ฟอร์มทีมีโลโก้ ของทรูคอฟฟีอยู่ หรือแม้กระทังในเรืองการส่งมอบการบริการทังP ในแง่ของ
การเสริฟเครืองดืม หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์อนๆ
ื
ในร้านของเราว่าทุกกระบวนการมีผล
ต่อการเชือมันทีมอง ทรู คอร์ปอเรชัน ทังP หมดเลย
3. ทางบริษทั กําหนดให้พนักงานสือสารตราสินค้าอย่างไรบ้าง
ตอบ ข้อกําหนดทีหลีกเลียงไม่ได้เลย คือ ยูนิฟอร์ม เพราะ ยูนิฟอร์มต้องเป็ นยูนิฟอร์มที
อัพเดท และต้องมีโลโก้ของ คําว่า ทรู สีแดง และตามด้วย คอฟฟี สีขาว ซึงพนักงาน ทีเข้า
ปฏิบตั งิ านต้องใส่ ยูนิฟอร์มทุกครังP
4. คุณคิดว่าคุณใช้ทกั ษะอะไรบ้างในการสือสารตราสินค้า
ตอบ ทักษะทีใช้ ต้องแบ่งตามประเภทหรือลักษณะของฟงั ก์ชนที
ั ใช้ เช่น หาก พนักงาน
อยูต่ รงบาร์ espresso อาจจะใช้ในเรืองของทักษะการใช้ บาร์ espresso ทังP หมดอาจจะใช้ใน
เรืองการใช้อุปกรณ์ให้ถูก เครืองดืมร้อนใส่ในแก้วร้อน ซึงมีสญ
ั ลักษณ์ชดั เจน หรือจะเป็ น
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ส่วนในของ เครืองดืมเย็น ทีตัวแก้วก็จะมีโลโก้ของ ทรู คอฟฟี อยูแ่ ล้ว ในการออกเครืองดืม
ก็จาํ เป็ นต้องหันโลโก้ออกให้กบั ลูกค้าเห็นเป็ นอันดับแรก
5. ในร้านทรู คอฟฟี มีสนิ ค้าอะไรบ้างทีเกียวกับการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
ตอบ ค่อนข้างมีความหลากหลาย ในโลโก้ของ ทรูคอร์ปอเรชัน ผลิตภัณฑ์ทเราสื
ี อสาร
ให้กบั ลูกค้า ในแง่ของการเสริฟ ในร้านของทรู คอฟฟี ทีชัดเจนเลย เช่น เครืองดืม RTD
ready to drink จะมีโลโก้ประทับอยูท่ ขวด
ี นํPาดืมทรู ทีจะใช้โลโก้ ที อาร์ ยู อี สีแดง ชัดเจน
และก็มฝี าสีแดง
6. คุณทราบถึงนโยบาย 4C ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร (หากทราบ) คุณบริการลูกค้าตามแบบ
วิสยั ทัศน์ 4C ซึงประกอบด้วย Creative Credible Courage Caring ของบริษทั อย่างไรบ้าง
ตอบ 4C ก็เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านหลักของ ทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ภายใต้การนํ าของ ทรู
คอร์ปอเรชัน ไม่ว่าจะเป็ น true vision, true move, true online, true money และ true
lifestyle retail ซึงหลัก 4C
Caring เรืองของการเอาใจใส่ลกู ค้า ให้คดิ เปรียบเสมือนว่า เราอยากได้อะไร ลูกค้าก็
อยากได้แบบนัน ให้ความใส่ใจลูกค้า ถ้าเราเป็ นผูบ้ ริโภค เราก็คาดหวังว่าเรา
ต้องการได้การบริการทีประทับใจ มีความใส่ใจของ พนักงาน เช่นเดียวกัน เราก็
จะสือสารให้กบั ลูกค้าของเรา ในแบบทีเราอยากจะได้
Credible การสร้างความเชือถือ ให้เกิดขึนP กับลูกค้าทีมองภาพลักษณ์ของเราในเรืองของ
การทีต้องส่งมอบเครืองดืม ในแต่ละแก้วให้ได้มาตรฐานตามสูตร ตามมาตราฐาน
ของเราก็ถอื เป็ นการสร้างความเชือถืออย่างหนึง หรือแม้กระทังการปฏิบตั งิ าน
ภายในร้านแล้ว พนักงานปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของ สูตร
เครืองดืม การใช้เครืองมืออุปกรณ์ หรือคําถามเกียวกับ product knowledge
ตอบให้กบั ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงตามทีลูกค้าต้องการก็ถอื เป็ นการสร้างความ
เชือถือให้กบั ลูกค้าได้เช่นกัน
Courage กล้าคิดกล้าทํา การกล้าแสดงออก ในส่วนนีPเราต้องมีความกล้า ต้องเข้าไปทํา
ความรูจ้ กั กับลูกค้า เพือทําให้ลกู ค้ามาเป็ นลูกค้าประจํา เพราะในบางครังP ในการ
บริการเราไม่ได้ตงั P ใจทีจะบริการเพือให้ลกู ค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีก เช่น เรือง
การสร้างบทสนทนา แปลกๆ เช่น วันนีPมาช๊อปปิPง หรือครับ long weekend ไป
เทียวไหนหรือครับ เราต้องกล้าทีจะสนทนากับลูกค้า และเราก็จะได้ลกู ค้าเป็ น
ลูกค้าประจําของเรา ในทีสุด
Creative ความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ ทรู คอฟฟี สร้างสรรค์ในการใช้บทสนทนา ซึง
ในแต่ละวันเราจะเจอลูกค้าทีไม่ซPํา เช่น นักศึกษา ก็ creative บทสนทนามา
สําหรับทีจะคุยกับ นักศึกษา เช่น วันนีPมสี อบหรือครับ ปิดเทอมหรือยังครับ น้อง
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เรียนปีไหนครับ ในขณะเดียวกัน ทีเจอลูกค้าเป็ นกลุ่มผูป้ กครอง เราต้องเปิดบท
สนทนาในอีกรูปแบบหนึง เช่น มารอรับน้องหรือครับ เป็ นต้น
7. คุณคิดว่าพนักงานขายมีความสําคัญอย่างไร ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี
ตอบ พนักงานขายมีความสําคัญอยูท่ ุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็ นยูนิฟอร์มทีใส่ เมือเราอยู่
ในร้านของเรา การดูแลความสะอาด ภายในร้านของเรา การดูแลลูกค้า การรับมือกับลูกค้า
ทีเข้ามาในทุกๆ รูปแบบในฐานะทีเรายังใส่ยนู ิฟอร์มอยู่ หรือสวมผ้ากันเปืPอน ในขณะทีเรา
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นร้าน เราต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ในความเป็ น ทรู อยู่
8. คุณคิดว่าพนักงานขายมีจดุ แข็งและจุดอ่อน ในการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) อย่างไร
ตอบ
จุดแข็ง พนักงาน หน้าร้าน จะต้องมีเรืองของ product knowledge ไม่ว่าจะขายสินค้า
ประเภทไหนก็ตาม ถ้าเราไม่มคี วามรูห้ รือข้อมูลของคําตอบให้กบั ลูกค้า เวลาที
ลูกค้าเกิดคําถามเราอาจจะไม่ได้เป็ นบุคคลทีสร้างความเชือมันให้กบั ลูกค้า
จุดแข็ง อีกอย่างทีขาดไม่ได้ในการทํางาน operation หน้าร้าน ในภาวะทีเราต้องเจอ
ลูกค้าเยอะๆ ในแต่ละท่านก็จะมีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไป ในแต่ละวัน แต่ละ
ครังP แต่ละออเดอร์ เพราะฉะนันP จุดแข็งทีต้องมี คือการควบคุมอารมณ์ ในการ
ให้บริการลูกค้า อีกอย่างหนึงก็คอื ในงาน operation แต่ละวันเราจะเจอกับ
เหตุการณ์อะไรบ้าง เพราะฉะนันP การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้ดี ก็จะถือเป็ นจุด
แข็งหนึง สําหรับพนักงานหน้าร้านว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ได้มากน้อยเพียงไร และมอง ทรู คอฟฟี อย่างไร
จุดอ่อน ในเรืองการบริการในส่วน พนักงานทีเป็ น พนักงานใหม่ อาจจะยังปฏิบตั งิ านได้
ไม่เต็มทีเหมือน พนักงานเก่า อาจจะยังไม่ได้รบั การฝึกอบรมมากพอ ก็อาจจะ
ทําให้การปฏิบตั งิ านภายในร้าน อาจจะยังไม่เป็ นทีพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้า
อาจจะไม่ได้มคี วามเชือมันเกียวกับ ในตัวของเครืองดืมที พนักงานใหม่ผลิต
ออกมา ในแต่ละแก้ว หรือจุดอ่อนอีกอย่างหนึง คือเรืองพนักงาน Turn over
หรือลาออกอยูค่ ่อนข้างบ่อยในร้านนันP ๆ เช่น ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว ปฏิบตั งิ าน
มาแล้วพักหนึง เกิดตัดสินใจลาออก เพราะฉะนันP ระบบการอบรมก็ตอ้ งสร้างคน
ใหม่มาเพิม เพือมาแทนทีพนักงานเก่าทีลาออกไป กว่าทีพนักงานหนึงคนจะ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ครบทุกๆ อย่าง มีความเข้าใจในเรืองของ product ทุกๆ
ตัวค่อนข้างต้องอาศัยเวลา การทีบริษทั เรามีการ turn over สูงก็จะทําให้เป็ น
จุดอ่อนหนึงของงาน หน้าร้านทีเป็ น operation เหมือนกัน
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9. คุณคิดว่าการสือสารตราสินค้า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผ่านพนักงานขาย
จะประสบความสําเร็จได้อย่างไร
ตอบ ในส่วนทีเป็ นการสือสารของ พนักงาน จะสําเร็จก็ต่อเมือ พนักงานทุกคนภายใต้ของ
องค์กรรูว้ ่าเรามีนโยบายหลัก หรือมีนโยบายจากผูบ้ ริหารของเรา ไปในทิศทางไหนแล้วนํา
นโยบายนันP มาปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ก็จะทําให้เกิดความประสบความสําเร็จเกิดขึนP
ในองค์กร เช่น นโยบายหลักของเราคือ 4C แต่พนักงานเราไม่เคยปฏิบตั ติ าม หรือสนับสนุ น
และการสอดคล้องกัน ก็ไม่สามารถทีจะทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความไว้วางใจในนโยบายหลักของ
บริษทั เรา แต่หากพนักงานปฏิบตั หิ รือทําตามนโยบายทีทางบริษทั ตังP ไว้ ก็จะทําให้องค์กร
เราเดินไปสู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดาย
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