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หนังสือ เล่ มนี้ เ ป็ นเรื่อ งที่เ กี่ยวกับการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่าง
ตราสินค้ากับผู้บริโภค ผู้เ ขียนหนังสือ Tim Halloran เป็ นผู้มปี ระสบการณ์ ด้าน
การบริหารตราสินค้าชื่อดัง เช่น Coca-Cola กว่า 10 ปี ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง
ประธานบริษทั Brand Illumination ซึง่ บริษทั ทีป่ รึกษาทางด้านการตลาดแก่บริษทั ที่
มีช่อื เสียงในต่างประเทศ เช่น Home Depot, Kraft Foods, Procter & Gamble,
Delta Airline, Georgia Pacific, the NBA และ Turner Broadcasting System และ
สินค้าทีส่ ร้างชื่อให้กบั ผูเ้ ขียนในอดีตทีผ่ ่านมาได้แก่ Powerade Sport Drink, น้ าขวด
Dasini เป็ นต้น โดยหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเปรียบเทียบการสร้างความผูกพันระหว่าง
ลูกค้ากับตราสินค้าเสมือนการสร้างความผูกพันระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั่ น
ระหว่างบุคคล คือ ต้องสร้างความผูกพันระหว่างกัน ดังนัน้ หากบริษทั ต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ยี งยื
ั ่ น บริษัทก็จาเป็ นต้อ งทาให้ลูกค้ารู้ส ึกประทับ ใจ หลงรัก และ
ผูกพันกับตราสินค้าของตนให้ได้ ในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ดังนี้
บทน า จะเป็ น บทที่ก ล่ า วถึง การเปลี่ย นกระบวนทัศ น์ ท างการตลาดใน
ยุคดิจติ อล จากเดิมทีส่ นใจแต่การให้บริการและขายสินค้าผ่านคุ ณสมบัตขิ องแบรนด์
ทีจ่ บั ต้องได้ ปรับเปลี่ยนเป็ นการให้บริการและขายสินค้าผ่านกระบวนการการสร้าง
ความรัก ความผูก พันระหว่ างตราสิน ค้ากับลูกค้า ซึ่งกระบวนดังกล่ า วมีข นั ้ ตอน
ประกอบด้วย
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1. การเข้าใจตัวตนของสินค้า
2. การรูจ้ กั เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. การสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นครัง้ แรก
4.การสร้างผลประโยชน์รว่ ม
5. การเสริมสร้างความผูกพัน
6. การทะนุถนอมความสัมพันธ์
7. การตัดสินใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์
8. การยุตคิ วามสัมพันธ์
ทัง้ นี้แนวคิดในการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า
ได้รบั การสนับสนุ นทัง้ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการวิจยั และจากตัวอย่างของ
ตราสินค้าทัง้ ที่เป็ นที่รู้จกั อยู่ก่อนแล้วและตราสินค้าไม่เป็ นที่รจู้ กั ให้สามารถประสบ
ความสาเร็จโดยกระบวนการสร้างความผูกพันระหว่างสินค้ากับลูกค้า
บทที่ ส อง เป็ น บทที่เ กี่ย วกับ เรื่อ งความเข้าใจในตัว ตนของสินค้า ก่ อ นที่
บริษัทจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับลูกค้า บริษัทจาเป็ นจะต้องรู้จกั สินค้า
ของตน ประโยชน์และจุดแข็งของสินค้าของตนให้ถ่องแท้ก่อน ปจั จัยแห่งความสาเร็จ
ทีช่ ่วยให้บริษทั ประสบความสาเร็จ คือ
1. บริษทั ต้องหาความจุดเด่นของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิม่
ความน่าสนใจของตัวสินค้า
2. บริษทั ต้องค้นหาจุดขายที่สาคัญหนึ่งสิง่ เพื่อทาให้บริษทั สามารถพิชติ
หัวใจของลูกค้าได้
3. บริษัทไม่ค วรสิ้น หวังในการพยายามค้นหาจุดขาย ทุกบริษัทหากมี
ความพยายาม ผู้เขียนเชื่อว่าในที่สุดจะต้องหาจุดขายทีส่ าคัญที่โดดเด่นนั ้นได้ ทัง้ นี้
ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างทีป่ ระสบความสาเร็จในการเริม่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
กับ ตราสิน ค้า เพื่อ สนั บ สนุ น หลัก การที่ไ ด้ น าเสนอและเป็ น รากฐานในการสร้า ง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าต่อไป
บทที่ ส าม เป็ นบทที่ว่าด้ว ยเรื่อ งการรู้จกั เลือกกลุ่ มลูกค้าเป้าหมาย สินค้า
ทุกประเภทจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มทีด่ ูเสมือนว่าสินค้าของบริษทั สร้างขึน้ มาเพื่อลูกค้า
กลุ่มดังกล่าว และการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตราสินค้าจะเป็ น
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ตัว ชี้เ ป็ นชี้ต ายต่ อ ความอยู่รอดของสินค้านัน้ ๆ บริษัทควรจะทราบข้อ มูล เกี่ ยวกับ
ลูก ค้า ทัง้ สิ่ง ที่ลู ก ค้า สนใจ ทัศ นคติข องลู ก ค้า และความเชื่อ ของลูก ค้า ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจารณาความต้องการของลูกค้าจากจุดเด่นของผลิต ภัณฑ์ ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จาก
สินค้าโดยตรง (Functional benefits) คุณค่าที่จบั ต้องไม่ได้ (Emotional benefits)
บุคลิกภาพของสินค้า คุณสมบัตพิ เิ ศษทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสังคม (Social cachet)
ตลอดจนสร้างแก่นแท้ของสินค้า (Core essence) หากประโยชน์จากสินค้าทีบ่ ริษทั
น าเสนอสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของลู ก ค้า ก็จ ะท าให้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ตราสินค้าและลูกค้าเริม่ ต้นพัฒนาได้เป็นอย่างดี
บทที่ สี่ เป็ นบทที่เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ท่ดี ใี นครัง้ แรก การสร้าง
ประสบการณ์ ความรูส้ กึ ที่ดี ในครัง้ แรกๆ ย่อมก็ให้ลูกค้ามีประสงค์ในการกลับมาใช้
สินค้า และบริการอีกในอนาคต โดยแนวทางทีค่ วรปฏิบตั ปิ ระกอบด้วย
1. การสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้แก่ลูกค้า เพื่อทาให้ลูกค้ามีรสู้ กึ เป็ นคนพิเศษ
ของบริษทั
2. ทาให้แน่ ใจว่าบริบททีน่ าเสนอหรือช่องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์นัน้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั
3. ยึดมันหรื
่ อมีความคงเส้นคงวาในการสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ลูกค้า
รวมถึงรักษาชื่อเสียงของตราสินค้าไม่ให้เสื่อมถอย
บทที่ห้า เป็ นบททีว่ ่าด้วยเรื่องการสร้างผลประโยชน์ร่วม ลูกค้าของบริษทั
สามารถสื่อสารและชักชวนคนอื่นๆ ให้มาใช้สนิ ค้าและบริการของบริษัท โดยผ่าน
ช่อ งทางการสื่อ สารที่เ หมาะสม ทัง้ จากการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่ อ ปาก
(Word-of-Mouth Marketing: WOMM) หรือช่องทางทางสังคมออนไลน์ (Social
media) ทัง้ นี้ บทบาทของสังคมออนไลน์มสี ่วนช่วยให้บริษทั สามารถสื่อสารกับลูกค้า
ด้วยข้อความเฉพาะที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ ในปจั จุบนั บริษัทก็ยงั คงต้อ ง
อาศัยการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าสื่อสารและชักชวนคนอื่นๆ
ให้มาลองใช้สนิ ค้าและบริการต่อไป ในลักษณะแบบปากต่อปากได้
บทที่หก เป็นบททีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างตราสินค้า
กับลูก ค้า การเสริมสร้างความผูก พันระหว่างตราสินค้ากับลูกค้าเกิดขึ้นเพื่อทาให้
ลู ก ค้ า มี ค วามรู้ ส ึ ก ว่ า ตราสิ น ค้ า นั ้น เหมาะส าหรั บ เขาหลั ง จากที่ ลู ก ค้ า เริ่ ม
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มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ ตราสินค้า บริษัทควรรักษาความรู้ส ึกที่ใ ห้ลูกค้า ว่าเขาเป็ นคน
สาคัญ รวมถึงรักษาอัตลักษณ์ของตราสินค้าให้คงไว้ แต่เนื่องจากความสัมพันธ์ทอ่ี าจ
เปลีย่ นแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป บริษทั จึงควรตรวจสอบและวัดความผูกพันระหว่าง
ตราสินค้ากับลูกค้า ดังตัวอย่างของการใช้ Passion Index เพื่อวิเคราะห์สถานะ
ปจั จุบนั ของความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า
บทที่ เจ็ ด เป็ นบทที่ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการทะนุ ถนอมความสั ม พั น ธ์ เ มื่ อ
ความสัมพันธ์พฒ
ั นามาระยะหนึ่ง บริษทั จาเป็ นต้องสร้างความรูส้ กึ ให้ความสัมพันธ์
กลับมาสดใสอีกครัง้ โดยไม่ละเลยความต้อ งการของลูกค้าทีบ่ ริษทั อาจจะมองข้ามไป
บริษทั สามารถใช้นวัตกรรมสินค้าเพื่อทะนุ ถนอมความสัมพันธ์ หรือสามารถใช้เพื่อ
สร้างความรัก ความผูก พันให้มงคงยิ
ั ่ ง่ ขึ้นกว่าเดิม ทัง้ นี้ นวัต กรรมสินค้าสามารถ
เกิดขึน้ ได้หลากหลายรูปแบบ ทัง้ รูปแบบการสื่อสาร บรรจุภณ
ั ฑ์/ โลโก้ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไป การเพิม่ ช่องทางการจาหน่าย เป็นต้น
บทที่ แปด เป็ น บทที่เ กี่ยวกับ การตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เมื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและลูกค้าเริม่ มีปญั หา เกิดวิกฤต ผูเ้ ขียนแนะนาให้ม ี
การระบุปญั หาทีช่ ดั เจนและมีการเสนอแผนปฏิบตั กิ ารทีใ่ ห้แนวทางการแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้าควร
กาหนดให้เ ป็ นบทบาทหน้ าที่ท่สี าคัญ ที่จะต้องดาเนินการ ทัง้ นี้ หากบริษัทบริหาร
ปญั หาที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมก็จะทาให้ความผูกพันต่ อตราสินค้าลดลง ในทาง
ั หาอย่า งถู ก ต้อ งความผูก พัน ต่ อ ตราสิน ค้า ก็จ ะ
ตรงกัน ข้า มหากบริษัท บริห ารป ญ
เพิม่ ขึน้
บทสุด ท้ าย เสนอการยุติค วามสัมพันธ์และเริม่ ต้นใหม่ ความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ากับตราสินค้า เมื่อเวลาผ่านไปความเบื่อ ความไม่พงึ พอใจ ผนวกกับการไม่เอา
ใจใส่ทาให้ความสัมพันธ์เลวร้ายขึน้ บริษทั มีทางเลือก 3 ทางคือ
1. พยายามกอบกูค้ วามสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิม
2. บริษทั เลือกกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า
3. การตัดสินใจยุตผิ ลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ การตัดสินใจขึน้ อยู่กบั คุณค่าของตรา
สินค้าความเป็ นไปได้ในการพลิกฟื้ น รวมถึงผลประโยชน์และต้นทุนในการพลิกฟื้ น
ตราสินค้า
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จากหนังสือ เล่ มนี้ ผู้เ ขีย นได้ช้ใี ห้เ ห็นถึง องค์ป ระกอบที่ส าคัญ ในการสร้า ง
ความผูกพันกับตราสินค้า หนังสือเล่มนี้มปี ระโยชน์สาหรับผูท้ ต่ี ้องการหาตัวอย่างของ
สินค้าทีส่ ามารถทาให้ลูกค้าหลงรักตราสินค้าได้ รวมถึงตัวอย่างของ Best Practices
ทีค่ รอบคลุมกระบวนการในการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า
ตัง้ แต่เริม่ ต้น “การเข้าใจตัวตนของสินค้า” จนถึง “การยุตคิ วามสัมพันธ์” ซึง่ ตัวอย่าง
หรือกรณีศกึ ษา ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จ รวมถึงตัวอย่างของ
ธุรกิจขนาดเล็กทีส่ ามารถสร้างความผูกพันทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างตราสิน ค้ากับลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี ผูเ้ ขียนนาเสนอด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย และใช้ตวั อย่างทีเ่ ป็ นปจั จุบนั น่ าสนใจ
และหลากหลาย ซึง่ หลายๆ ตัวอย่างมาจากประสบการณ์การทางานจริงของผูเ้ ขียน
อย่า งไรก็ต าม ตัว อย่ า งที่ผู้เ ขีย นเลือ กที่จ ะน ามาเสนอ ถึง แม้ว่ า จะมี
ความหลากหลายทาให้น่าอ่ าน แต่ ใ นหลายๆ ครัง้ พบว่าเป็ นการหยิบตัว อย่างมา
อธิบายประเด็นนัน้ ๆ ทาให้ขาดความต่อเนื่องซึ่งจะเป็ นการดีท่ผี เู้ ขียนควรมีตวั อย่าง
หลักอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง เพื่อใช้อธิบายกระบวนการการสร้างความผูกพันทัง้ หมด
นอกจากนั ้น หากผู้ เ ขีย นได้ ห ยิบ ยกตัว อย่ า งหรือ กรณี ศึก ษาที่บ ริษั ท พยายาม
ด าเนิ น การตามกระบวนการสร้า งความผู ก พัน แต่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็จ ขึ้น มา
ประกอบด้วย ก็จะทาให้ผอู้ ่านเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
โดยสรุปหนังสือ Romancing the Brand: How Brands Create Strong,
Intimate Relationships with Consumers โดย Tim Halloran เป็ นหนังสือที่
น่ า อ่ า น ผ่ า นตัว อย่ า งที่น่ า สนใจและเป็ น ป จั จุ บ ัน ท าให้ผู้ อ่ า นเข้า ใจแนวคิด และ
แนวทางปฏิบตั ทิ างการตลาดโดยเฉพาะการสร้างตราสินค้าให้ดยี งิ่ ขึน้
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