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โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ (Experience marketing)  
สรางธุรกิจทองเที่ยวจากวิถีและอัตลักษณของเมือง 

 

การตลาดเชิงประสบการณ 

 
ท่ีมา : http://www.bizcommunity.com/Article/196/423/141271.html 

การตลาดเชิงประสบการณ (Experiential Marketing) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาไดหลายปแลว โดยเปน

รูปแบบการโฆษณาท่ีมุงเนนใหผูบริโภคไดสัมผัสประสบการณท่ีดี นาจดจํา หรือหวนรําลึกถึงเรื่องราวในครั้ง

อดีตรวมกับแบรนด ซ่ึงแทนท่ีจะโฆษณาวาผลิตภัณฑดีอะไร มีคุณประโยชนยังไง ก็เปลี่ยนเปนการสราง

ประสบการณรวมแทน เชน โรงแรมมาริออท (Marriott) ท่ีสรางหองพักแบบภาพยนตรเรื่อง Upside Town 

เปนตน ซ่ึง Experiential Marketing สามารถนําไปใชผสมผสานการศาสตรดานการตลาดในรูปแบบตางๆ ได

อีกมากมาย 

การตลาดเชิงประสบการณสามารถสรางความจดจําความเก่ียวของและมักจะเปนประสบการณท่ีมี 

คุณคาการดึงลูกคาใหเขามามีสวนเก่ียวของผานประสบการณอาจกอใหเกิดความรูสึกท่ีชัดเจน (Print 

channel, 2008) นักการตลาดตองมองผูบริโภควาเปน คนท่ีมีเหตุผลและความรูสึกท่ีมีสวนเก่ียวของกับ

ประสบการณท่ีกอใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ Schmitt (2000) ไดแบงประสบการณออกเปน 5 ประเภทท่ี 

นักการตลาดสามารถสรางใหกับลูกคา ไดแก ประสบการณ การรับสัมผัส (ประสาทสัมผัส) ประสบการณทาง 

อารมณ (ความรูสึก) ประสบการณท่ีกอใหเกิดความรู ความเขาใจ (ความคิด) ประสบการณทางกายภาพ 

พฤติกรรม และวิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และประสบการณท่ีเก่ียวของกับสังคมซ่ึงเปนผลใหเกิดความเก่ียวของกับ 

กลุมอางอิงหรือวัฒนธรรม (ความเก่ียวของ) เขาเชื่อวาเปาหมายสูงสุดของการตลาดเชิงประสบการณก็คือการ

สรางประสบการณโดยรวมท่ีบูรณาการเอาแตละประเภทเขาดวยกัน  

การตลาดเชิงประสบการณของนักทองเท่ียวนับวาเปนกลยุทธท่ีสําคัญเนื่องจากเปนการสราง

ภาพลักษณใหกับประเทศไทยอยางชัดเจน เนื่องจากเปนการสรางประสบการณในเชิงบวก ท้ังตัวชี้วัด
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ประสบการณทางกายภาพ ประสบการณ ทางอารมณของนักทองเท่ียว และประสบการณเชิงการบริการ 

รูปแบบอัตลักษณรอยยิ้มของคนไทยการเปนเจาบานท่ีดียังเปนสวนหนึ่งในการสรางประสบการณเพ่ือให

นักทองเท่ียวมีความรูสึกรวมจนกระท่ังไดเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม มีความสุขจนกระท่ังการทองเท่ียวใน

ประเทศไทยกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตซ่ึงเปนการจัดการการทองเท่ียวท่ีทรงประสิทธิภาพ 

สําหรับโมเดลการตลาดเชิงประสบการณของนักทองเท่ียวชาวเอเชียนั้น ปจจัยของแรงจูงใจในการ 

ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญมากสุด ไดแก การพักผอน ผูท่ีรับผิดชอบในหนวยงานการทองเท่ียวจะตองใหการ 

ประชาสัมพันธใหมากกับแหลงธรรมชาติท่ีสวยงาม มีสปาและนวดแผนไทยในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปน 

เอกลักษณ มีกิจกรรมหรือประเพณีทองถ่ินตางๆ หรือการแสดงทางวัฒนธรรมท่ีไมเคยมีมากอนท่ีไมซํ้าใครหรือ

รื้อฟนการแสดงท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีสามารถเท่ียวไดท้ังครอบครัวเพ่ือการ

พักผอนไดอยางประทับใจ ในทางกลับกันการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวมีความสําคัญนอยสุดในปจจัยของ

แรงจูงใจในการทองเท่ียว ถาสามารถทําใหสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีลักษณะเดนหรือมีกลองบรรจุภัณฑท่ีดูแปลกตา

เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีมีราคาสมเหตุสมผลและหลากหลายได ก็จะทําใหปจจัยของแรงจูงใจในการ

ทองเท่ียวนั้นเพ่ิมข้ึนได 

สําหรับปจจัยการตลาดเชิงประสบการณนั้น พบวาประสบการณเชิงบริการนั้นมีความสําคัญมากสุด 

สิ่งท่ีตองคํานึง ไดแก การอํานวยความสะดวกสบายใหกับนักทองเท่ียวใหมาก ซ่ึงจะทําใหเกิดความประทับใจ

ในโรงแรม อาทิเชน มีท่ีจอดรถอยางกวางขวาง การบริการของพนักงานตอนรับอยางเปนมิตรและผู ท่ี

รับผิดชอบในหนวยงานการทองเท่ียวควรเตรียมพรอมอยูตลอดเวลาในดานการบริการใหดียิ่งข้ึน ในทาง

กลับกันประสบการณเชิงอารมณมีความสําคัญนอยสุดใน 

ปจจัยของการตลาดเชิงประสบการณ ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวเอเชียไมคอยใหความสําคัญมากนัก แต

ผูเขียนคิดวาการสรางความปลอดภัย การสรางความสัมพันธท่ีดีท่ีทําใหนักทองเท่ียวใหมีความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน ก็จะ

ทําใหปจจัยของการตลาดเชิงประสบการณมีเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

 
ท่ีมา : https://businesslinx.globallinker.com/ 
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วิธีการสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา 

สําหรับการสรางประสบการณท่ีดีใหลูกคานั้น เว็บไซตของ Affinity Solution ไดทําการรวบรวม

วิธีการสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคาได 10 ขอ ดังนี้ 

 
ท่ีมา : http://www.affinity.co.th 

1. เขาถึงตัวตนท่ีแทจริงของลูกคา 

การสรางประสบการณท่ีประทับใจ ตองเขาถึงตัวตนท่ีแทจริงของลูกคาเรา (customer’s identity) 

ตรงนี้เราตองเขาใจกอนวาลูกคาแตละรายมีลักษณะ และความชอบท่ีไมเหมือนกัน การสรางภาพลักษณของ

เราไมวาองคกรหรือตราสินคาของเรา (brand) ใหลูกคารูสึกประทับใจ เปนการวางแผนใน brand level 

2. กําหนดวัตถุประสงคของการทํางาน 

การสรางประสบการณท่ีประทับใจ ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการทํางานท่ีทําใหลูกคาพอใจ 

อยางเชน การสรางภาพยนตร การวาง plot เรื่อง การเลือกผูแสดง บทแสดงแตละบทคือ วัตถุประสงคของ

ภาพยนตรเรื่องนั้น ท่ีจะสรางความประทับใจใหกับผูชมหรือไม การกําหนดวัตถุประสงคของการสราง

ประสบการณ เปนการวางกลยุทธในระดับสินคาและบริการ (product or service level) 

3. การเขาใจเสนทางเดินของลูกคา (Customer Journey) 

การเขาใจถึงเสนทางเดินของลูกคา (Customer Journeys) ท่ีมาสัมผัส องคกร หรือสินคา/บริการ

ของเรา ตองศึกษาถึงการปฏิสัมพันธ (interaction) ในแตละ touch points และมีการวางแผนและออกแบบ

อยางเหมาะสม ตรงนี้เปนการกลยุทธในระดับการปฏิสัมพันธ (interaction level) 
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4. ศึกษาความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) 

ศึกษาถึงความคาดหวังลูกคา พฤติกรรมลูกคา และ หลักเกณฑ ท่ีลูกคาในตัดสินเพ่ือสรางการรับรูของ

ประสบการณท่ีประทับใจ ตั้งแตเริ่มตนของ Customer Journeys 

5. เพ่ิมชองทางการติดตอกับลูกคา 

ลูกคาตองมีความสะดวกสบายในการติดตอกับเรา ตองมาพิจารณาวา interaction แบบไหน ท่ีทําให

ลูกคาใชความพยายาม และเวลามากในการติดตอซ่ึงจะมีผลตอความไมพอใจ เราตองมา design เพ่ือใหลูกคา

เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เชน การใช chatbot เขามาชวยเหลือในปจจุบัน 

6. ลดความไมแนใจของลูกคาใหมากท่ีสุด 

การสรางประสบการณ ตองทําใหลูกคา คลายความเครียด ความกังวล (stress free) ความไมแนใจ

ตางๆ เชน การออกผลิตภัณฑท่ีมีขาวไมแนใจในคุณภาพผลิตภัณฑนั้นๆ ใน social media ก็มีผลทําใหลูกคามี

ประสบการณท่ีไมแนใจ และตัดสินใจไมถูกวาจะใชผลิตภัณฑตอไปหรือไม 

7. ใสใจในทุกรายละเอียดท่ีมีผลตอประสบการณของลูกคา 

การสรางประสบการณท่ีลูกคารูสึกดื่มด่ํา ผานประสาทสัมผัสตางๆ ของลูกคา เชนรานอาหาร 

นอกจากใหบริการอาหารท่ีอรอยแลว เพ่ิมบริการดานดนตรี บริกรท่ีแนะนําอาหารอยางมืออาชีพ สราง

บรรยากาศในรานอาหารสุดโรแมนติด ตรงนี้จะมีสวนทําใหลูกคารับรูไปถึงสวนลึกของจิตใจลูกคาและเปน

ความทรงจําท่ีไมรูลืม 

8. มีความยืดหยุนบางในบางครั้ง 

การสรางประสบการณตองสามารถควบคุมลูกคาได แตในการควบคุมนั้น ตองมีความยึดหยุน ลูกคา

ไมรูสึกกดดัน มีความรูสึก relax และ อยูในสถานการณท่ีเราควบคุมได 

9. ใสใจท้ัง on-line และ off-line 

การสรางประสบการณ ตองคํานึงถึงสังคมท่ีอยูรอบๆ ลูกคาเรา ไมวาจะเปนท้ัง off-line และ on-line 

(omni channel) หลายครั้งลูกคาจะเชื่อในเพ่ือน หรือ social ท่ีลูกคาอยู ดังนั้น เราควร monitor ในกลุม

เหลานี้ดวยเพ่ือใหเกิดการกระตุนในเชิงบวกไปพรอมๆ กัน 

10. การเขาถึงอารมณ ความรูสึกของลูกคา 

การสรางประสบการณคือการเขาถึง อารมณและความรูสึกของลูกคา หลายครั้งลูกคาไมไดตัดสินใจ

ซ้ือสินคาและบริการจากเหตุผลท่ีควรเปน หลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะผูหญิง ใชอารมณในการตัดสินใจ การเขาถึง

อารมณและความรูสึกลูกคา จะทําใหเรารับรูไดถึง insight ท่ีแทจริง และเปดประตูใหเราทําใหลูกคาประทับใจ

แบบไมรูลืม 
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กรณีตัวอยาง Adidas 

Adidas : Jump with Derrick Rose 

ถือเปนวัฒนธรรมของวงการสนีกเกอร (รองเทาท่ีผนวกเอาความเปนรองเทากีฬามารวมกับการ

ออกแบบเชิงแฟชั่น สรางออกมาเปนรองเทาผาใบท่ีสวมใสไดทุกวัน) หากจะมีการเปดตัวรองเทารุนใหมไมวา

จะเปนแบรนดอะไร ตองเริ่มตนดวยการสรางอีเวนทสุดอลังตึงตังลือลั่นสะทานเมือง เพ่ือเรียกกระแส Talk of 

The Town ใหเกิดข้ึน รองเทาสนีกเกอรรุนใหมของ Derrick Rose ยอดนักบาสเกตบอลจากทีม New York 

Knicks ท่ีอยูภายใตแบรนด Adidas  ก็เชนกัน ท่ีไดนําโมเดลการสรางกิจกรรมแบบ Experiential Marketing 

มาใชเพ่ือเปดตัวรองเทารุนดังกลาว ซ่ึงคอนเซปททางความคิดท่ีอาดิดาสเอามาใชกําหนดกิจกรรมนั้น ก็นํามา

จากคุณสมบัติพิเศษของยอดนักบาสผูนี้กับพลังกระโดดมหาศาลท่ีสูงกวา 10 ฟุต 

 
ท่ีมา : http://www.mktevent.com/8-most-creative-experiential-events/ 

ดังนั้นในงานเปดตัวอาดิดาสจึงไดสรางฮอลขนาดใหญท่ีชื่อ ‘D Rose Jump Store’ ภายในท่ีความสูง 

10 ฟุต วางรองเทารุนดังกลาวเรียงรายหลากไซส แลวเปดใหคนท่ีคิดวาตนเองมีพลังกระโดดเหลือเฟอไดเขาไป

ควาเอารองเทาลงมา ใครเอาลงมาไดก็รับเอารองเทาไปไดเลยฟรี ๆ ทําใหกิจกรรม Jump with Derrick Rose 

มีผูคนสนใจอยางลนหลาม ท้ังคนท่ีมาดู Derrick Rose ตัวเปน ๆ รวมถึงนักบาสสายสตรีทท้ังหลายท่ีพรอมมา

ทดสอบพลังกระโดดเพ่ือชิงรองเทารุนดังกลาว ซ่ึงในการทดสอบการเหินหาวควารองเทาอาดิดาสไดบันทึก

วิดีโอแลวเอามาทําตอเปนหนังโฆษณาเผยแพรเปนไวรัลคลิปในยูทูป ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับอยางดีดวยยอดวิว

มากกวา 500,000 วิว เม่ือปงท้ังอีเวนท ปงท้ังหนังโฆษณา แคมเปญนี้จึงสามารถควารางวัล Gold Lion จาก

เทศกาลภาพยนตรเมืองคานสมาครอง 
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แหลงท่ีมา: 

ภัทรพร ทิมแดง และดร.วินัย ปญจขจรศักดิ์. 

โมเดลการตลาดเชิงประสบการณของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ. 

แหลงท่ีมา: http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/29/DL_171.pdf 

10 วิธีการสรางประสบการณท่ีดีใหลูกคา 

แหลงท่ีมา: http://www.affinity.co.th/10-

%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3

%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93/ 

Experiential Marketing การตลาดยุคใหม ขายประสบการณตอยอดธุรกิจ 

แหลงท่ีมา: https://businesslinx.globallinker.com/bizforum/article/experiential-marketing-

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94

%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-

%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA

%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95

%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B8

%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/8846 

แหลงท่ีมา: http://www.mktevent.com/8-most-creative-experiential-events/ 

http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/29/DL_171.pdf

